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Bliver man
lykkeligere af
at blive gift?
Bliver man lykkeligere af at blive gift?
Gør det en forskel? - Lige nu
Henriette og Ole havde været kærester
nogle år, og så ventede det ligesom
ude i horisonten, brylluppet. Det var
det næste naturlige skridt i livet. Giftemålet. Ole syntes heller ikke, at han
ville være far, hvis ikke de var gift. Det
er noget andet at blive far, hvis jeg
samtidig skal ”bevise”, at det er mig,
der er faderen. Det er jeg jo. Altså faderen til Asbjørn. Og juridisk kan vi
krydsforsikre hinanden ind i evigheden. Men det hjælper ikke så meget i
sidste ende, hvis vi ikke er gift. Men
det var Ole, der spurgte Henriette, for
det skulle også være rigtigt. Og dagen
blev planlagt. For det skal sådanne
dage. Og lige pludselig så var den der,
dagen. Og Henriette fandt sig selv
udenfor kirkedøren, sammen med sin
kirkebladet

far, mens hun ventede på, at dørene
skulle gå op, og hun skulle gå op til
Ole, der ventede ved alteret. Det der
fyldte mest lige der var, ikke at falde.
Hun faldt ikke, Henriette og var den
smukkeste brud, der kom en meget
nervøs Ole i møde. For nu var det nu.
Det nu, de havde ventet på, var her.
Og det er ganske overvældende i sig
selv. Og dagen gik alt for hurtigt, som
sådanne dage har det med at gøre. Og
dagen var smuk, som den skulle være.
Selv om det kunne have været lidt
sjovt, hvis det havde været en anden
dag i august. Men, som Henriette siger: lige pludselig var al planlægningen
og alle de rigtige omstændigheder og
servietter inderligt ligegyldige. Det var
jo mest at jeg skulle giftes med Ole.
Rammerne er inderligt ligegyldige, når
indholdet er lige, som det skal være.
Henriette oplevede den største forskel,

da hun skulle til at underskrive sig
med sit nye efternavn. Det er jo en hel
ny identitet at finde ud af, hvem jeg
nu er. Jeg er ikke længere Oles kæreste,
jeg er hans kone. Sådan er det nu.
Liv har sin egen dagsorden af kærester,
mand og kone og forældre. Det kommer ligesom af sig selv. Det nu, der er,
og kræver liv og tilstedeværelse.

3

www.soendermarkskirken.dk

Og Asbjørn er også en del af familien
nu. Og han har faktisk gjort en større
forskel end vielsen. Jeg ville ikke undvære, at være gift med Henriette, men
det gør ingen forskel for mig. Jeg elsker hende hverken mere eller mindre
af den grund. Men juraen skal være
i orden. Det skal være ordentligt og
rigtigt. Både for ham, for Henriette og
for de andre børn, der måtte komme.
Og Asbjørn er en del af familien.
Faktisk er han familiens omdrejnings-

regnskab. Ikke at der er et regnskab,
sådan er kærlighed jo ikke.

punkt. Det er ham, der sætter dagsordenen nu. Så det er helt, som det skal
være. Og igen er identiteten forandret.
Ole og Henriette er blevet forældre.
De er blevet mor og far. Så Asbjørn
har faktisk gjort en større forskel end
vielsen. Vielsen gør ingen forskel, Asbjørn gør en verden til forskel. I ham
er de forbundet. De er blevet ét kød,
som der faktisk står i ordene til vielsen.
Asbjørn er heldigvis helt sin egen, men
det er ikke til at undgå at bemærke, at
han har mange af sin fars træk, og en
del af sin mors. Så forbundne det er
de, Henriette og Ole. Resten af livet.

Asbjørn har også bragt et andet blik på
livet med sig. Evighedens perspektiv,
som var der før han blev født er ændret.
Han vokser så hurtigt og bliver så stor.
Så tiden går hurtigt, og det er tanker om,
at de forældre, der er, som nu er blevet
bedsteforældre, en dag ikke længere er
her til at følge Asbjørn. Og hvis de kan
dø, bedsteforældrene, så kan vi jo også.
Ikke nu. Det håber jeg da sandelig ikke.
Men en dag, så sker det jo. Og det sætter en tidlig splint af en kommende sorg.
For det er svært at forstå, at Asbjørn en
dag kommer til at kunne klare sig selv.
At han bliver en stor dreng, en voksen
mand, en gammel mand. Engang. Opmærksomheden på, at det nu, der er meget let kan forsvinde i måske og engang
og udskydelse af nu. Så det nu, der er
skal nydes og kræver opmærksomhed og
beslutning om at ville det. Igen og igen.

Ikke at de har planer om det modsatte.
De ser frem til både kobber-, sølv- og
guldbryllup. Men i en tid, hvor skilsmisseprocenten er 42, taler statistikken
dem imod. Og det ved de godt. Så de
sørger for, at livet ikke kun drejer sig
om Asbjørn, men også om dem, de to.
Insisterer faktisk. Men det er ikke let.
Det kræver planlægning. Og de har
aftalt, at ord, der kommer forkert ud
af munden efter kl. 24 og grundet alt
for megen træthed, ikke tæller i noget

Men lige nu er livet meget konkret.
Asbjørn skal skiftes. Han skal have
rent tøj på. Og det tøj han vokser fra
skal lægges væk, til engang hvor der
måske måtte komme en lillebror eller
–søster. Sådan er nuet også.
Tanker og overvejelser over livet er der
nok af. Ønsker for fremtiden lige så.
Men tilfredsheden er ikke til at tage
fejl af. Det er også en del af nuet.
Der er forskel på at blive gift og at
være gift. Og selv om det ikke gør en
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forskel, ville jeg ikke være foruden det.
Hverken at blive gift, eller at være gift.
Så måske, måske, gør det alligevel en
forskel. Hele forskellen måske?

Således står der skrevet:
Da Gud havde skabt himlen og jorden, havet, solen, månen og stjernerne, planterne og dyrene sagde han:
”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over
havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle
de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber
på jorden”. Gud skabte mennesket i sit
billede; i Guds billede skabte han det,
som mand og kvinde skabte han dem.
Og Gud velsignede dem.
Og vor Herre Jesus Kristus siger: Har I
ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen
skabte dem som mand og kvinde og
sagde: ”Derfor skal en mand forlade
sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de skal blive ét kød”? Derfor
er de ikke længere to, men ét kød.
Hvad Gud altså har sammenføjet, må
et menneske ikke adskille.
Og apostlen Paulus skriver: Bær hinandens byrder; således opfylder I Kristi
lov. Ifør jer da, som Guds udvalgte,
hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed,
tålmodighed. Bær over med hinanden
og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren
tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt
dette skal I iføre jer kærligheden, som
er fuldkommenhedens bånd.
www.soendermarkskirken.dk

Viborg Internationale Kirkemusikfestival er nu klar med programmet for
festivalen her i april 2018. Festivalen
indeholder 13 koncerter og to musikgudstjenester hvoraf to af koncerterne og en musikgudstjeneste er her i
Søndermarkskirken. Hele programmet
kan ses på viborgfestival.dk og i folderen fremlagt i våbenhuset.
Bag festivalen står organisterne i Viborg som her præsenterer kirkemusik
af høj kvalitet med kunstnere på international niveau. Festivalen får økonomisk støtte fra kirkerne, Viborg kommune og en række fonde.
Fra 8.-12. april holdes som en del af
festivalen optaktskoncerter i kirker i
Viborgs omegnsbyer, ligesom der er
kirkemusikalske vandringer for konfirmander og gymnasieelever.
Billetsalg på nettet: ticketmaster.dk
eller viborgfestival.dk/koeb-billet
Billetkontor: Tinghallen, Viborg.
Man-fre kl. 9-16. Forsalg: Tinghallen
tlf. 86 62 61 00. Man-fre kl. 9-16.
Løssalg ved indgangen: ½ time før
koncerterne begynder. Nyhedsbrev:
bestil nyhedsbrev på viborgfestival.dk
eller send mail til info@viborgfestival.dk
kirkebladet

Mandag den
16. april
kl. 19.30
Orgelkoncert
med domorganist
Vibeke Vanggaard, Maribo.
Da hun var organist i Nordstevns og
Strøby kirker, gav præsten hende æren
for de fyldte kirker. I 2016 blev Vibeke
Vanggaard hentet til Maribo Domkirke som ny domorganist. Der er gratis
adgang til koncerten.

placering på den internationale musikscene.
DR Vokalensemblet består af 18 professionelle sangere, som alle kan optræde som solister. Derfor står værker,
der kræver stærke individuelle præstationer, højt på listen hos ensemblet.
Koncerten får titlen ”Fra Elisabeth I
til Elisabeth II – 400 års engelsk kirkemusik” med Thomas Tallis og John
Tavener som tidsmæssige yderpunkter.
Flere af værkerne er med orgelledsagelse spillet af Phillip Schmidt Madsen,
organist fra Trinitatis kirke, Kbh.
Entré: 100 kr. / u. 25 år 50 kr.

Lørdag den 21. april kl. 15.00
400 års engelsk kirkemusik med DR
Vokalensemblet
Det bliver lederen af verdens ultimative mest berømte kirkekor fra King’s
College i Cambridge, Stephen Clerobury, der skal dirigere DR Vokalensemble ved denne koncert i Søndermarkskirken. Stephen Cleobury har
i over tredive år været indbegrebet af
King’s og det er dermed hans fortjeneste, at dette kor har en helt enestående

Søndag den 22. april kl. 10.00
Festival-gudstjeneste med Midtjysk
Kammerkor
Komponist og dirigent Søren Birch
står foran Midtjysk Kammerkor og
Søndermarkskirkens Pigekor. Sammen med organist Lene Ø. Jungild vil
de sørge for, at musikken ved denne
gudstjeneste kommer i centrum.
Liturg: Birgitte Thun.
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Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM

NYTÅR
Nytår handler også i kirken om at sige
farvel til det gamle år og se frem mod et
nyt. I kirkelig sammenhæng er man ved
nytårstide endnu midt i julen, der varer
fra juleaften til helligtrekonger den 6. januar. Alligevel fejrer de fleste kirker nytår
med en speciel nytårsgudstjeneste.
Da mange af os foretrækker at tilbringe
nytårsdag på langs til Nytårskoncerten
fra Wien og skihop fra Garmisch-Partenkirschen, er mange kirker begyndt at
holde midnatsgudstjenester nytårsaften
eller gudstjeneste nytårsaftensdag. I Vores
kirke er der tradition for, at nytårsgudstjenesten er på nytårsaftensdag. Det er en
højtidelig optakt til nytåret, som sluttede
af med, at vi ønskede hinanden et Godt
Nytår med et glas bobler og kransekage.

NYT LYDANLÆG
Det nuværende lydsystem er fra dengang
kirken blev bygget. Der har været nogle
opdateringer undervejs, men helt overordnet er systemet ikke godt nok til at
opfylde nutidens krav til ordentlig lyd
i vores kirke. At kirkerummet er rundt
øger kravene, fordi lyden meget nemt
”slår” tilbage fra en rå murstensvæg.
Menighedsrådet besluttede derfor i efteråret, at vi skulle have et nyt lydanlæg til
kirkerummet.
kirkebladet

Vi fik et par firmaer ud for at demonstrere deres forslag på en ny løsning, som
kunne forbedre lyden markant i kirken,
uanset hvor man sad eller stod.
Valget faldt på Oticon som i alle henseender kan levere det, som vi har brug for
- både hvad angår tale og musik.
Visuelt vil der ikke være den store forskel
fra før, ud over at der nu kun er to højtalere, men dog i dobbelt størrelse. Ud over
det nye lydanlæg har vi fået sat en tårnmikrofon op, så bedeslagene kan høres
inde i kirken.
Vi er i rådet og blandt de ansatte stolte
over at kunne præsentere så markante
forbedringer af lyden i Søndermarkskirken, og vi håber, at I vil glædes og synes
om det.

fordeler kirkeskatten mellem de forskellige sogne ud fra budgetlægningen og
foretager endvidere prioritering af større
anlægsopgaver i sognene og skal godkende den økonomiske ramme. Med min
indtræden i provstiudvalget, håber jeg at
kunne tilgå med nogle værdier som ikke
blot er bundet op på budget og økonomi, men noget som kan skabe glæde og
lyst, for menighedsrådene derude, til at
VILLE KIRKELIV, som netop passer til
det enkelte sogn og kirke. Med andre ord
at fremme samarbejde, synlighed, fælles
grundlag og retning samt styrke netværk
og møde det enkelte menighedsråd i dialog og medinddragelse – med andre ord
”Det helhedsskabende provsti”.

HAPPY VOICES
PROVSTIUDVALGET
- en ny verden!
Som nyt medlem af provstiudvalget er
jeg søgende og nysgerrig på de opgaver
som et provstiudvalg arbejder med. Provstiudvalget fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske, forvaltningsmæssige
og administrative anliggende i samarbejde med stiftsøvrigheden. En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at udstikke
de økonomiske rammer for driften af
sognene og godkende menighedsrådenes
budgetter og regnskaber. Dette sker i tæt
samarbejde med menighedsrådene i de
såkaldte budgetsamråd. Provstiudvalget

VELKOMMEN TIL VORES KIRKE!
Menighedsrådet har i samarbejde med
kirkens medarbejdere indgået en samarbejdsaftale med Gospelkoret Happy
Voices om lån af øvelokaler i kirken. Vi
ser det i god tråd med ønsket om at være
en engageret og aktiv del af livet i sydbyen. Søndermarkskirken er hermed korets
nye ”base” og de øver hver mandag aften.
Happy Voices har eksisteret siden 1996
og har med tiden udviklet sig til et stort
kor (50 sangere) med et bredt repertoire
indenfor flere forskellige genrer. En god
blanding af moderne og traditionel gospel, krydret med alternative arrange-
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Det sker

menter af nyere popsange. Har Du lyst
til at synge og være en del af korets fællesskab, så kontakt Gospelkoret Happy
Voices.

Sangcafé

WORKSHOP
En fredag i januar, hvor hele ”familien
Danmark”, så de danske håndbolddrenge
besejre Slovenien, havde kirkens medarbejdere og menighedsrådet sat hinanden
stævne for at påbegynde arbejdet med at
sætte ord på kirkens mission og vision.
Som ventet nåede vi ikke i mål, men vi
sluttede af med at liste kirkeliv op, dvs.
alt hvad der sker i kirken, samt forslag
om nye tiltag og tilbud. Det videre arbejde vil herefter foregå i et underudvalg.

KAN DU HJÆLPE!
Gudstjenester i Vores kirke med et særligt
præg er bl.a. Fastelavnssøndag, Palmesøndag, Høstgudstjeneste og 1. søndag
i Advent, hvor traditionen har været, at
der bydes på et let traktement i sognesalen efter gudstjenesten. I erkendelse af
at vi ikke kan alt, har rådet i samarbejde
med medarbejderne valgt at prioritere resurserne anderledes, så der i år ikke bydes
på et traktement Palmesøndag efter gudstjenesten. Skulle Du have lyst til at være
en del af et lille team som kan stå for et
let traktement efter de nævnte særlige
gudstjenester, så kontakt gerne kirkekontoret. Vi ser det som et meget vigtig aktiv
for kirkelivet at mødes i sognesalen til
fælles spisning, men må erkende at resurserne ikke er hertil for nuværende.
kirkebladet

Sorggruppe
Har du mistet én, du holder af, og har
du brug for et sted at kunne dele det
med andre? Så er sorggruppen måske
et sted for dig. Vi mødes tirsdage kl.
10-11.30 i Søndermarkskirkens mødelokale 2, Koldingvej 79, 8800 Viborg.
Sorggruppen ledes af præsterne
Trine Hostrup og Trine Kofoed.
Datoerne for foråret 2018 er:
6. februar - 20. februar - 6. marts
- 20. marts - 3. april - 17. april - 1. maj
Hvis du er interesseret, kan du kontakte:
Trine Kofoed på tlf: 29 33 64 04
Se mere i folderen i våbenhuset.

Onsdag den 21. februar kl. 19.00
Denne aften vil Ejvind og Margit Nørby
vælge sange, som har betydning i deres historie. De er begge vokset op i
det vestjyske, men efter studietiden i
Aarhus, flyttede de til Haslev. Ejvind
blev lektor på Haslev Seminarium som
underviser i kristendomskundskab/religion og livsoplysning. Margit har bl.a.
været KFUK spejder, og medarbejder
i kirkens børneklubber. De har begge
været engageret i kirkehøjskolen i Has
lev, som Ejvind var leder af i mange år.
Margit blev kordegn i Haslev - et ønskejob, som hun bestred i knap 30 år.
Pensionist tilværelsen blev indledt med
8 mdr. som seniorvolontører i Hong
Kong. I 2017 tog de igen et stort spring
og flyttede til Søndermarken i Viborg.
Der er dækket op til hyggelig caféstemning med rødternede duge i Sognesalen. Kirkens organist Lene Ø. Jungild
akkompagnerer til forsamlingens sang.
Pris 25 kr. for kaffe, te og snacks. Der
kan købes vand og vin. Alle er velkomne.

Senior Fredag
er for alle, som har lyst til at deltage
i en hyggelig aften i Sognesalen, med
fællesspisning, fællessang og et varieret,
uhøjtideligt program.
Pris 50 kr. for middagsret og aftenkaffe.
Tilmelding senest onsdagen før, inden
kl. 13 til kirkekontoret.
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Den røde tråd i Bibelen

MandeMøde
- Et fællesskab for mænd i alle aldre.
Det startede i 2017 og var en succes.
Derfor fortsætter vi i 2018 i samme
stil :-) Hver gang vil byde på et interessant tema, og det pakkes ind i
hyggeligt samvær med gratis kaffe og
snacks. Hver gang vil der være smagsprøve på en ny øl.
Det foregår den 2. mandag i måneden
kl 19.00
- Mandag 19 februar. Tema: “At være
far”. Vi taler om det at have børn, og
farens rolle i 2018.
- Mandag 12 marts. Tema: “Sport”.
Her er fokus på sport. Der vil blive
lavet nogle små sjove aktiviteter og
muligvis et oplæg om sport og motion.
- Alle mænd er velkomne

Onsdag den 7. marts i Sortebrødrehus: (flyttet fra den 28. februar)
”Det hele står og falder med ånden”
Ved stiftsteolog Henning Thomsen,
Viborg. Matthæus og Lukas er ikke tilfredse med Markus-fortællingen. Fordi
de vil have andre sider af Jesus-historien frem. Matthæus vil hele tiden sammenligne Jesus med Moses, og Lukas
vil have mere ånd ind i beretningen.
Se, hvordan de begge gør, hvad de kan
for at trække deres kæpheste frem.
Se omtalen i forrige kirkeblad.

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00
Der dækkes op til hyggelig caféstemning
med rødternede duge i Sognesalen. Kirkens organist Lene Ø. Jungild akkompagnerer til forsamlingens sang. Denne
aften skal vi synge ”100 salmer”. Måske
ikke dem alle, men et bredt udvalg af salmerne fra det nye salmebogstillæg. Der
vil også blive lagt vægt på at lære salmerne, som skal synges til Gudstjenesterne i
foråret. Søndermarkskirkens sognepræster Trine Kofoed og Birgitte Thun leder
os igennem aftenen. Pris 25 kr. for kaffe,
te og snacks. Der kan købes vand og vin.
Alle er velkomne.

Den røde tråd i Bibelen

Søndag den 11. marts kl. 11.00
Bliv indsamler for mennesker i nød.
På få timer mellem 11.00 og 15.00 kan
du give fem familier en køkkenhave.
Meld dig som indsamler på mail til
flemming.stentoft@gmail.com eller
ring til kirkekontoret i åbningstiden.
Der vil være sandwich i Sognesalen fra
kl. 11.00 og 20 ruter at vælge imellem.

Onsdag den 21. marts i Vestervang
Kirke: ”Tilbage til begyndelsen”
Ved stiftsteolog Henning Thomsen,
Viborg. Resultatet er, at forfatteren til
Johannesevangeliet provokeres til at
søge tilbage til udgangspunktet. Når
det gælder fortællingerne: altså Markusberetningen. Og når det gælder
indholdet: altings tilblivelse. Nu bliver
det for alvor klart, at et evangelium er
en prædiken og ikke en historisk kildeberetning. Hvordan prædiker vi i dag?
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Sogneindsamling

kirkebladet

Sangcafé

Barselscafé
Fredag den 23. marts kl. 10.30
- Om babyførstehjælp 0-1 år
Jordemoder Charlotte K. Mansouri,
vil i sognesalen guide os til, hvad vi
skal gøre hvis uheldet er ude.
Undervejs vil der være kaffe, the, vand
og boller til en pris á kun 10 kr.
Tilmelding på 2028 1262 (gerne sms)
eller på soendermark.sogn@km.dk

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger
Tirsdag den 3. april begynder der nyt
hold for tumlinger og deres forældre/
bedsteforældre.
De 1-3 årige skal synge, lege og bevæge sig.
Fra kl. 16.30 til 17.15 (så kan alle nå
hjem til aftensmad). Skriv til soendermark.sogn@km.dk

Sogneudflugt

Spaghettigudstjeneste

Babysalmesang
Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang er
et tilbud her i sognet til babyer i alderen 0-10 måneder. Se mere på hjemmesiden www.soendermarkskirken.dk
Vi starter nyt hold op med babysalmesang den onsdag den 4. april kl. 10.30.
Tilmelding er nødvendig til kirkekontoret til soendermark.sogn@km.dk.
Det er gratis at deltage, men kaffe og
boller koster 10 kr. per gang.
kirkebladet

Børnefamiliegudstjeneste
Onsdag den 11. april kl. 17.00
Kom og vær med til en hyggelig familieaften med gudstjeneste, kreative aktiviteter, sang og fællesspisning. En gudstjeneste, på børnenes præmisser, med
en fortælling om ”Den Gyldne Regel”.
Efter gudstjenesten vil der naturligvis
være pasta og kødsovs i Sognesalen.
Pris 25 kr. for voksne og gratis for børn.
Tilmeld jer på sms til: 20281262
eller på soendermark.sogn@km.dk

Onsdag den 6. juni kl. 13.00 til 20.00
En bustur ud i det blå. - Et program
fuld af oplevelser. Vi skal på ”Museet
for religiøs kunst” i Lemvig, og ud
til den fredede og stadig fungerende
vandmølle Aa-møllen. Derudover
skal vi spiser lækker treretters menu
på Humlum kro og der vil være både
kaffe og kage undervejs.
Pris for hele herligheden 300 kr. som
betales i bussen. Tilmelding nødvendig
seneste fredag den 25. maj
- Alle er velkomne.

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Tirsdag den 20. februar kl. 18.30
Torsdag den 22. marts kl. 18.30
Onsdag den 18. april kl. 18.30
Onsdag den 30. maj kl. 18.30
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset,
og findes på hjemmesiden.
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Kalender
mandag 19. februar kl. 19.00

fredag 23. marts kl. 10.30

fredag 20. april kl. 18.00

MandeMøde med temaet: ”At være
far” Farens rolle i 2018.

Barselscafé med salmesang og tema om
babyførstehjælp ved jordemoder Charlotte K. Mansouri.

Seniorfredag. Efter middagen er der
foredrag ved Vagn Poulsen, Viborg.
”Min tid som betjent.”

fredag 23. marts kl. 18.00

lørdag 21. april kl. 15.00

Seniorfredag. Efter middagen er der foredrag ”- om at miste” ved hospitalspræst
og sognepræst Trine Kofoed.

400 års engelsk kirkemusik i Søndermarkskirken med DR Vokalensemblet under ledelse af dirigent Stephen
Clerobury, Cambridge. Entré 100 kr.

onsdag 21. februar kl. 19.00
Sangcafé ved sangværterne Margit og
Ejvind Nørby, Viborg.

fredag 23. februar kl. 18.00
Seniorfredag. Efter middagen fortæller Horst Sander, Østbirk, om at være
tysk flygtning i Danmark.

tirsdag 3. april kl. 16.30
Nyt hold kirkesang og bevægelse for
tumlinger begynder.

søndag 22. april kl. 10.00

(Flyttet fra den 28. februar)
Gudsbilledet - den råde tråd i biblen.
Sortebrødrehus, Viborg Søndre Sogn.

onsdag 4. april kl. 10.30

Festival-gudstjeneste i Søndermarkskirken med Midtjysk Kammerkor under ledelse af dirigent Søren Birch.

Vi begynder nyt babysalmesangshold
med et forløb på 8 uger.

fredag 18. maj

fredag 9. marts kl. 18.00

fredag 6. april kl. 18.00

Seniorfredag udflugt. Nærmere program fås ved SeniorFredag møderne.

Seniorfredag. Efter middagen er der
Sang og Musik ved Søndermarkskirkens organist Lene Østergaard Jungild.

Seniorfredag. Efter middagen fortæller
Naturvejleder og TV-vært Karsten Hansen om ”Gudenåen - en rejse på floden.”

mandag 12. marts kl. 19.00

onsdag 11. april kl. 17.00

MandeMøde med temaet: ”Sport”
med bl.a. små sjove aktiviteter.

tirsdag 20. marts kl. 19.00

Spaghettigudstjeneste ved kirke- og
kulturmedarbejder Rosa Yde og sognepræst Birgitte Thun med tema om
”Den gyldne regel”.

Sangcafé ved Søndermarkskirkens sognepræster, Trine Kofoed og Birgitte Thun.

mandag 16. april kl. 19.30

onsdag 7. marts kl. 19.30

onsdag 21. marts kl. 19.30
Gudsbilledet - den råde tråd i biblen.
Vestervang Kirke, Viborg.
kirkebladet

onsdag 6. juni kl. 13.00
Sogneudflugt til Lemvig og omegn.
tilmelding senest 25. maj.

Åben Café
Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og måske nørklerier
er elementer i eftermiddagens program.
Alle er velkomne.

Kirkemusikfestival. Orgelkoncert i
Søndermarkskirken med domorganist
Vibeke Vanggaard, Maribo.
Gratis Adgang.

Viborg Natkirke, i Domkirken
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Månedens første fredag kl. 19.30-23.00
2. marts - 6. april - 4. maj
www.viborgnatkirke.dk

Gudstjenester
Søndag 18. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag i fasten
Luk 22,24-32

Søndag 18. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
Maria bebudelsesdag
Luk 1,46-55

Søndag 22. april kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag efter påske
Joh 14,1-11 - Festivalgudstjeneste

Søndag 18. februar kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 25. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
Palmesøndag
Joh 12,1-16

Fredag 27. april kl. 10.00
Trine Kofoed
Bededag
Matt 7,7-14

Søndag 25. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag i fasten
Mark 9,14-29

Torsdag 29. marts kl. 10.00
Trine Kofoed, Skærtorsdag, Joh 13,1-15

Søndag 29. april kl. 9.00 og 11.00
Trine Kofoed
4. søndag efter påske
KONFIRMATIONER

Søndag 4. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i fasten
Joh 8,42-51

Søndag 1. april kl. 10.00
Birgitte Thun, Påskedag, Matt 28,1-8
Mandag 2. april kl. 10.00
Birgitte Thun, 2. påskedag, Joh 20,1-18

Søndag 6. maj kl. 9.00 og 11.00
Birgitte Thun
5. søndag efter påske
KONFIRMATIONER

Søndag 4. marts kl. 14.00
Erik Lundager, Svenstrup
Døvegudstjeneste
Midtjyllands døvemenighed

Søndag 8. april kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter påske
Joh 21,15-19

Torsdag 10. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
Kristi Himmelfartsdag
Luk 24,46-53

Søndag 11. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
Midfaste søndag
Joh 6,24-37 - Sogneindsamling

Onsdag 11. april kl. 17.00
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Søndag 13. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
6. søndag efter påske
Matt Joh 17,20-26

Søndag 11. marts kl. 14.00
Lars Morthorst, Brandstrup
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 15. april kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter påske
Matt Joh 10,22-30

Søndag 20. maj kl. 10.00
Birgitte Thun, Pinsedag, Joh 14,15-21

kirkebladet

Fredag 30. marts kl. 10.00
Trine Kofoed, Langfredag, Luk 23,26-49
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Mandag 21. maj kl. 10.00
Birgitte Thun, 2. pinsedag, Joh 6,44-51
www.soendermarkskirken.dk

HAT PÅ BÅLET
FDF Viborg 3. kreds søger Viborg kommune
om at indrette en ”Udendørs
Aktivitetsplads” ved skolens sportsplads.
Det skal være en aktivitetsplads, der vil
være åben for oﬀentligheden, når FDF ikke
gør brug af den.
På pladsen skal opføres en stor bålhytte, en
raftegård og en aktivitetsbane.
FDF vil ”sætte hat på bålet”

BLIV INDSAMLER
Sogneindsamling
Søndag 11. marts kl. 11 – 15

Vi mødes i Søndermarkskirken - der er
indsamlingsruter til alle.
kir
Meld dig som indsamler – til kirkekontoret
eller
til indsamlingsleder:
ﬂemming.stentoft@gmail.com

Vibo Y’s Men’s Club arrangerer en Gospel
Viborg
koncert søndag d. 17/6-2018 kl. 19:00 i
Viborg Domkirke ved opstart af
Snapstingsugen. Biskop Henrik Stubkjær er
konferencier. Entre 100 kr/billet.
Overskuddet går ubeskåret til etablering af
”Hat på bålet”.
Vibo 3. kreds har eksisteret siden
FDF Viborg
1960’erne og virket i Viborgs sydlige bydel.
Da Søndermarkskirken kom til, har FDF haft
mødelokaler her.
Siden 2015 er FDF kkredsens medlemstal
steget kraftigt og er nu omkring 70 og en
stor del af aktiviteterne er leg, naturliv,
arbejde med reb og rafter.
FDF ønsker sig en bålhytte med plads til
mindst 30 børn.
FDF Viborg 3 fejrer 50 år
med gudstjeneste en
søndag i oktober.
- Samtidig indvies
aktivitetsplads med
bålhytte.

