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vejviser
Sognepræster

Åbningstider

Har du brug for at tale med en præst?
Alle er velkommen til at kontakte en
af præsterne og bede om en samtale.

Kirken er åben alle dage kl. 10-18
1. Okt. - 31. Mar. dog kun kl. 10-16

Børn og unge

Søndermarkskirkens kirkekontor
Koldingvej 79, 8800 Viborg
tlf. 86 61 53 33 / mob. 20 28 12 62
e-post: soendermark.sogn@km.dk
Kontoret er åbent tirsdag-fredag kl. 9-13
torsdag tillige 15.30-17.00

Sognepræst Birgitte Thun
Præsteboligen, Tyttebærvej 37,
træffes hverdage på tlf. 29 33 62 90
e-post: abha@km.dk
(mandag fri)

FDF 3. Kreds, Søndermarken
Kredsleder: Michael Hjorth, tlf. 86603522

Sognepræst Trine Kofoed
træffes i kirken efter aftale.
træffes hverdage på tlf. 29 33 64 04
e-post: trkr@km.dk
(mandag fri)

De grønne pigespejdere
Gruppeleder: Bente Møller, tlf. 23246887

Jan Carstens
tlf. i kirken 86 61 53 33
e-post: jaca@km.dk
tlf. privat 86 62 91 98

Menighedsråd

Kirketjenere

Vagtpræsten
Har man brug for at tale med en præst
på en mandag, kan ”vagtpræsten”
træffes på tlf. 70 22 03 03

Kirkeblad
Udkommer 4 gange årligt.
d. 20. februar/maj/august/november.
Deadline den 20. i måneden før.
Redaktionen
Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thun
Koordinerende redaktør: Jan Carstens
Tryk: Born Grafisk Tryk ApS
kirkebladet

FDF Finderuphøj
Kredsleder: Stig Mortensen tlf. 20416512

Formand
SAM Svend Aa. Madsen tlf. 30 35 34 24
Næstformand
Jakob Hoffmann

tlf. 28 78 18 84

Kirkeværge
Tina Kvist Martinsen tlf. 61 65 68 56

Kordegn

Carsten Hove
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: ktj@soendermarkskirken.dk
Mie Fjelster
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: mie@soendermarkskirken.dk

Organist
Personalekontaktperson
Sussi Madsen
tlf. 27 28 35 42
Anne-Mette Langvad tlf. 24 62 15 46
Inger Sønderris
tlf. 21 22 26 39
Ivan Kloster
tlf. 24 29 99 70
Jens Mosekjær
tlf. 22 35 05 14
Karen Jensen
tlf. 61 78 83 30
Mette Sunesen
tlf. 42 91 03 40
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Lene Østergaard Jungild
tlf. i kirken 86 61 53 35
e-post: organist@soendermarkskirken.dk
tlf. privat mobil 21 75 36 30

Kirke- og kulturmedarbejder
Rosa Lykke Yde
tlf. i kirken 86 61 53 85
e-post: rosa@soendermarkskirken.dk
www.soendermarkskirken.dk

Tekst og foto: Sognepræst Birgitte Thun
Safarifoto: Susanne Brandi og Hans Lykke Gregersen

Hjerterne
tabt til Kenya
Og så tog vi til Kenya og det skulle
vi aldrig have gjort, for vi tabte vore
hjerter til landet, folket, naturen,
dyrene og stemningen. Til det hele.
Sommer og ferietid nærmer sig. Kirkebladet er på besøg hos Susanne Brandi
og Hans Lykke Gregersen, tidligere
fotohandlere i Viborg, for at høre om
deres oplevelser med ferierejser.
Susanne Brandi og Hans Lykke Gregersen mødte hinanden i en fotobutik
i Viborg, dengang der var flere af den
slags specialbutikker.
”Hans havde en lille biks og jeg var ansat i en større. Så kom Hans på besøg
og så inviterede han sig selv på mad,”
siger Susanne om deres første møde,
der førte til at de blev par og partnere.
”Vi overtog Jacobi fotoforretning, dengang midt i 90’erne, en af landets størkirkebladet

ste fotoforretninger på det tidspunkt.
Og en dag var der en konkurrence
som vi vandt. Præmien var en tur til
Kenya på safari.
Og så tog vi til Kenya. Vi skulle nok
aldrig have rejst, for vi tabte vore hjerter totalt. Til landet, folket, naturen,
dyrene og stemningen, ja til det hele”.

For Susanne Brandi og Hans Lykke
Gregersen var der ikke langt fra drøm
til virkelighed, og snart begyndte de at
arrangere fotosafarier for deres kunder
nogle gange om året.
”Både Susanne og jeg var safariguider,
så fik vi dækket vore behov lidt der.
Men det syntes vi ikke var nok, så vi
inviterede alle medarbejdere fra Fotocare forretninger med på safari. Det
gik så godt at vore tekniske rejsearrangører syntes vi skulle sælge vores butik

og flytte til Kenya og lave safarirejser
på fuld tid. Det gjorde vi i 2006. Vores førstemand Michael købte butikken og vi flyttede til Kenya,” fortæller
Hans og fortsætter:
”Det bedste var at se folk i øjnene efter
de havde været en tur på savannen. De
var helt lamslåede, på den gode måde.
Vi brændte for at give folk den samme
oplevelse, som vi havde fået ved at
være på safari. Og blive fuldstændigt
bidt af det. Det var vores mission.”
Susanne læner sig frem og fortæller:
”Det bedste har været at tage folk ud af
deres kontekst og få dem til at tænke på
noget andet end ræset derhjemme med
madlavning, tøj til børnene, arbejde.
Og så at man er stille, tror jeg er rigtigt
sundt. Det at folk er stille og er det sammen og så bliver rørt når de ser dyrene –
især det store dyr – elefanter helt tæt på.
Det er en helt anden slags ferie- end at
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Safari blev livet

ligge og solbade på en strand. Det sætter
tanker i gang. Jeg ved der er folk der har
skiftet job efter at have været på safari.
De vælger at udleve deres inderste drøm,
at gøre det de virkeligt har lyst til.”

Tembo
En årrække havde de eget rejseburo,
Temborejser. Tembo er swahili og
betyder elefant

Det er sjovt at mange erhvervsledere der
er vant til at have alting 100% under
kontrol derhjemme, den kontrol mister
de totalt på en safari. Man kan se på folk
i lufthavnen at de er vant til det.
Det sjove er når de så smider skallen,
det er som om de skifter ham. Den
hvide skjorte og slipset ryger, og så bliver det nogle andre mennesker. Nogle
får let til tårer, for så er det nogle helt

dagen og laver noget helt andet. Kommer ud af hamsterhjulet. Man kan
også lære om lille Danmark, når man
ser det ude fra og måske se, at det er et
bedre sted. Ferie kan bruges til at opdage at vi har det godt i Danmark.
Hvis natur ikke siger een så meget inden man tager på safari, så oplever vi
at det er en helt ny verden der åbner
sig for een. Mange bliver positivt overraskede over friluftslivet

Dansk natur

Løven kan ikke bestilles
”Man skal være stille, og man skal vente. Vente på dyrene, der kommer frem.
Så nogle får deres tålmodighed sat på
en prøve.
Man kan ikke bestille en løve til at træde
frem kl. tre. Man skal have tålmodighed
og man skal have tillid til de mennesker
der fører en, chaufføren og safariguiderne. De ved nogenlunde hvor vi skal
kigge og så skal man hjælpe hinanden
med at holde udkig bag den næste busk.
kirkebladet

andre ting der styrer dem, når de giver
slip. Man sidder i en safarijeep, man
står op under et soltag og kan se hele
vejen rundt.
Man kommer så tæt på at man kan
lugte, at en elefant lugter af hest.”

Ferie
Hvordan definerer I ferie?
Susanne: ”I min verden er det, at blive
nul-stillet”.
Hans: ”At man kommer væk fra hver4

”Vi var ikke optaget af natur inden vi
kom på safari første gang. Vi var optaget af England, fine haver og Hans’
gamle flyvemaskine. I Kenya var vi
helt overraskede over bare at se stjernehimlen, man har jo ikke den der
lysforurening ude på savannen. Stjernehimlen var fantastisk. Vi er så små.
Det var nok den der ro, der slog os allermest,” siger Susanne.
Parret stoppede i 2017 med at lave
rejser til Afrika og nyder nu den danske natur.
”Man kan også opdage natur ved at
tage ud på Inderøen. Men vi var ikke
så gode til at stoppe og lægge mærke
til naturen, før i tiden. Nu kan vi godt
tage på Inderøen med en madpakke
og være der i længere tid end bare den
hurtige gåtur”, slutter Susanne, der
sammen med Hans er glad for at tage
på fotosafari ved Vedsø, hvor de sidste
år så ugler og deres unger i ti dage og
aftener i træk.
www.soendermarkskirken.dk

Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM

Forår

Nyt fra menighedsrådet

Det er det samme hvert år. Efter den
lange vinter længes vi efter forår. Og
denne længsel tager til, des ældre vi
bliver, mærker jeg. Men her i skrivende stund, dagen før Skærtorsdag,
en bidende kulde fra øst, hvor solens
stråler ikke formår at trænge igennem
tæppet af gråtunge skyer, da mærkes
længslen efter forår især.
Det er ganske vist.

Menighedsrådet har på det ordinære
rådsmøde i marts måned givet sit samtykke til, at Peter Rosenberg, efter eget
ønske, udtræder af menighedsrådet.
Stedfortræder, Inger Sønderriis, indtræder dermed i menighedsrådet og
stedfortræder, Anne-Mette Langvad,
indtræder i rådet under Jens Jørgen
Bergs sygefravær.
Tak til Peter for tiden i rådet og velkommen til Inger og Anne-Mette - jeg
glæder mig til et godt, givende og positivt samarbejde.

Selvom vi vågner op til lysfyldte morgener med rim på tage og træer, så er
lysets magt nu så stærk, at der ikke er
noget at være i tvivl om: De mørke
dage er ladt tilbage.
Dejlige dage med sol, hvor det at gå
uden for sin dør, i drivhuset eller blot
åbne vinduet for at sanse, lytte og glædes - det frigør vinterens indebrændte
energi.
Forleden løb jeg en tur i det åbne landskab. Det var netop den dag, hvor solen
skinnede fra sin himmelblå. Som en
prik højt på himlen sang lærken foråret
i møde. Der er ikke noget som at høre
lærkens utrættelige, frydefulde sang de
første forårsdage efter en laaaang vinter
– det giver glæde
– forår endnu engang!
kirkebladet

Maj-samtaler
Viborg Domprovsti har for år tilbage
udarbejdet en model for den lokale
økonomi i provstiet benævnt ”Kirke
for alle”.
”Kirke for alle” er en detaljeret beskrivelse af målsætnings- og budgetprocessen for de nye budgetter.
Et af punkterne i processen, som
menighedsrådet hvert år ser frem til,
er maj-samtalen. I maj måned mødes de enkelte menighedsråd med
provstiudvalget til en times samtale
og drøftelse. Her bringes den fælles
provsti-målsætning i spil med menighedsrådenes konkrete prioriteter, målsætninger og ønsker, som er ud over
5

grundligningen, samt ønsker til anlæg
og større investeringer.
For menighedsrådet drejer det sig i al
sin enkelhed om at fremstå velforberedt og troværdig over for provstiudvalget.

Giv en hånd med det praktiske - Bliv Frivillig
Vi mangler af og til ekstra hænder til
forskellige arrangementer i kirken.
Hvis du har lyst til at engagere dig
i det frivillige arbejde med dét, der
netop er din evne eller interesse, er
du meget velkommen til at kontakte
formanden for menighedsrådet eller
kirkekontoret.
I Søndermarkskirken vil vi gerne, at
kirken er en levende kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter
og tænker også at undersøge nyt. Det
er her vi har brug for DIN hjælpende
hånd.
Søndermarkskirken er en sognekirke
med et levende og bredt
menigheds- og kirkeliv
Søndermarkskirken - Din kirke
VELKOMMEN TIL

www.soendermarkskirken.dk

Årets konfir
Konfirmerede 29. april kl. 9.00
ved sognepræst Trine Kofoed.
Bagerst: Frederik Høgholm Pedersen,
Lee Demuth Gaiters, Alfred Baasch Lynggaard,
Noah Vester Hansen, Line Roslyng-Jensen
Forrest: Dinah Girimana, Mai Elsborg
Johnsen, Marie Prerita Christensen,
Sofie Holm Nielsen, Laura Elgaard Høgh

Konfirmerede 29. april kl. 11.00
ved sognepræst Trine Kofoed.
Bagerst: Peter Obsen Andersen, Christian
Bo Vestergaard, Viktor Hjerrild Poulsen,
Camilla Jensen, Alberthe Skovborg Hansen,
Amalie Bro Pedersen
Miderst: Lukas Elliott Hedegaard, Josefine
Bygballe Johansen, Sofia Thirup, Emilie
Holst Risgaard, Mads Kjærgaard Christensen,
Forrest: Anders Viskum Witzky, Tobias Korup Bitsch, Else Helga Margrethe Egede,
Freja Rosborg Wolff,

kirkebladet
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mander 2018

Foto: Carsten Hove
Konfirmerede 6. maj kl. 9.00
Bagerst: Markus Bøgsted Andersen, Peter
Mortensen, Jannick Sejerskilde Mikkelsen,
Malthe Bødker Fuglkjær, Lucas Steen
Kristensen, Rasmus Ramsing Lund,
Midterst: Noah Svarre Rosenquist,
Lucas Simmelkjær Christiansen,
Mia Helen Rosenberg, Ida Torup Bruhn,
Sofia Østergaard, Trine Christensen Lauesen,
Oskar Riise-Espersen, Anders Dam Siig,
sognepræst Birgitte Thun.
Forrest: Nugga Isabella Schmidt Gomaa,
Maria Dalsgaard Bjerrum, Laura Bach.

Konfirmerede 6. maj kl. 11.00
Bagerst: Christoffer Roland Christiansen,
Mathias Holst Laustsen, Victor Capion,
Peter Sindberg Lauritsen, Gustav Johansen
Middelhede, Bent Thue Dalbjerg Ottosen,
Tristan Tjørnelund, sognepræst Birgitte Thun.
Midterst: Maria Saugberg Jensen,
Felippa Anna Kvist Baden Martinsen Rohde,
Anne Klitgaard, Filuca Hasselager Petersen,
Katrine Vestergaard Rishøj, Asta Emilie
Björnsson, Kristian Egelund Albertsen,
Forrest: Josephine Elisabeth Hessellund Thorup,
Elisabeth Tangbo Viskum, Annika Delmer,

kirkebladet
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Det sker
Sogneudflugt
Ghita Nørby - En Diva
i konstant forandring
Onsdag den 30. maj kl. 19.30
Kom og oplev en af Danmarks største
skuespillerinder fortælle om sit spændende liv i samtale med sin mangeårige ven, guitaristen Lars Hannibal, som
indimellem ordene, giver plads til ”eftertanke” ved at spille kendte temaer
fra det klassiske guitarrepertoire.
Ghita Nørby har stået på de skrå brædder i mere end 60 år. Med mere end
100 film og utallige teaterforestillinger
er hun én af Danmarks absolut mest
populære skuespillerinder. Et kig tilbage
viser, at det ikke er småting, hun har
lavet igennem sine seks årtier på scenen.
Alt fra hjertelige humoristiske roller på
film og teater til med mere alvorlige og
dramatiske roller om sygdom og sorg.
Arrangementet foregår i Sognesalen.
Vi sætter 96 billetter á 150,- kr. til salg,
som inkluderer entré, kaffe og lagkage
Billetterne kan købes i forsalg på kirkekontoret eller 8661 5333

kirkebladet

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.

Dåbstræf, Bålspaghetti
gudstjeneste og grillfest.
Tirsdag den 19. juni kl. 17.00
Vi skal høre om dåb, lege, synge og
spise sammen.
Efter gudstjenesten er der pasta, salatbuffet og grillpølser på plænen ved kirken, samt skumfiduser, sang og hygge
ved bålstedet. Alle er velkomne.
Tilmelding dagen inden, den 18. juni.
soendermark.sogn@km.dk
Pris 25 kr for voksne, Gratis for børn.

Sommerkoncert

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:

Torsdag den 14. juni kl. 19.00
Søndermarkskirkens Pigekor afslutter
forårssæsonen med at synge sommersange og Disneysange. Der bliver også
anledning til at synge med på nye fællessalmer fra salmebogen "100 Salmer".
Organist Lene Jungild akompagnerer
og spiller orgelmusik. Gratis adgang

Tirsdag den 21. august starter der igen
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)
Tilmelding nødvendig.
Skriv til soendermark.sogn@km.dk
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Babysalmesang
Onsdag den 22. august kl. 10.30 starter vi nyt hold med babysalmesang.
Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang er
et tilbud for babyer i alderen 0-10 måneder. Se mere på hjemmesiden www.
soendermarkskirken.dk
Tilmelding er nødvendig til soendermark.sogn@km.dk. Det er gratis at deltage, men kaffe og boller koster 10 kr.

frivilligfest for særligt inviterede. Så er
du frivillig i Søndermarkskirken skal du
holde øje med din postkasse til sommer

Minikonfirmander 2018

Lørdag den 25. august kl. 14.00 - 16.00
indbyder menighedsrådet først til
kæmpe kagebord i Sognesalen og dernæst til kirkens årlige ”generalforsamling”, menighedsmøde. Her vil rådet
redegør for sidste års regnskab og det
kommende års budget. Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer
om den planlagte virksomhed i det
kommende år.
Vi ønsker at tale DIN KIRKE, for hvad
mener DU om kirken? Er der noget du
savner? Aktiviteter du kunne tænke dig
– og måske være en aktiv del af.
Vi har brug for at høre din mening!
Senere samme aften afholdes den store
kirkebladet

Søndermarkskirken inviterer alle børn,
der i skole året 2018/2019 går i 3.
klasse og bor i Søndermark Sogn til
børnekonfirmandundervisning.
Undervisningen er fra torsdag den 6.
september til og med den 1. november i
tidsrummet mellem kl. 15.00 til 16.30.
Børn fra Søndre skole går selv over i
kirken, mens børnene fra Finderuphøj
skole vil blive hentet på skolen. - Hvis
det er nødvendigt. Som en del af minikonfirmandundervisningen inviterer
kirken alle miniernes familier til høstgudstjeneste den 17.9.17 kl. 10, hvor
børnene skal optræde og til afsluttende
eftermiddagsgudstjeneste den 26. oktober, hvor børnene skal stå for at arrangere hele gudstjenesten.
Tilmelding til minikonfirmand skal
ske på www.soendermarkskirken.dk
senest 3. september 2018.
For yderligere information: rosa@soendermarkskirken.dk
9

Tirsdagskoncerter
Tirsdag d 3. juli kl. 13.30-13.50
Lene Ø. Jungild spiller ”Ti Fadervormeditationer” af organist og komponist fra Sakskøbing, Flemming Chr.
Hansen. Værket er bestilt af LollandFalster stift til fejringen af 500-året for
reformationen.
Tirsdag d. 10. juli kl. 13.30-13.50
Lene Ø. Jungild spiller forskellige orgelstykker af D. Buxtehude.
bl.a. Præludium i g-mol, den såkaldte
”Søslangen” samt Passacaglia i d-mol.
Tirsdag d. 17. juli kl. 13.30 – 13.50
Lene Ø. Jungild spiller orgelkoraler
over nogle af vores dejlige kernesalmer,
af den danske organist og komponist
Jesper Madsen.
Tirsdag d. 24. og 31. juli kl. 13.30 - 13.50
Torsten Juul-Borre fortæller og spiller
på flyglet i Sognesalen.
På programmet er der smuk og sommerlig klavermusik.
Alle dage er der fri entré til koncerterne.
Viborg-Guiderne har disse dage rundvisning/foredrag kl. 14.00. Pris 50 kr.

www.soendermarkskirken.dk

Kalender
onsdag 30. maj kl. 19.30

tirsdag 24. juli kl. 13.30

torsdag 6. september kl. 15.00

En Diva i konstant forandring. Musik
og fortælling ved Lars Hannibal og
Ghita Nørby. Billetter á 150,- kr. sælges på kirkekontoret.

Torsten Juul-Borre spiller smuk og
sommerlig klavermusik på flyglet i
Sognesalen. Fri entré

begynder årets minikonfirmander i
Søndermarkskirken. Tilmelding på
www.soendermarkskirken.dk

tirsdag 31. juli kl. 13.30

Senior Fredag

Sogneudflugt til Lemvig og omegn.
tilmelding senest 25. maj.

Torsten Juul-Borre spiller smuk og
sommerlig klavermusik på flyglet i
Sognesalen. Fri entré

torsdag 14. juni kl. 19.00

lørdag 18. august kl. 12.00

Sommerkoncert med Søndermarkskirkens Pigekor og organist. Fri entré

Folkekirken deltager i 24-timers løb.
Se mere på www.viborg.domprovsti.dk
og på opslag i våbenhuset.

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.

onsdag 6. juni kl. 13.00

Akvarel-værksted

tirsdag 19. juni kl. 19.00
Dåbstræf, Bålspaghettigudstjeneste og
grillfest. Alle børnefamilier er velkomne. pris 25,- for voksne. Børn er gratis.

tirsdag 21. august kl. 16.30
starter der igen Kirkesang og bevægelse
for tumlinger og deres forældre/bedsteforældre.

tirsdag 3. juli kl. 13.30

Hver onsdag kl. 9 - 12 i underetagen.
Vi maler og hygger sammen. Du medbringer selv malegrej og formiddagskaffe.
Alle er velkomne.
Første gang ferien er den 22. august.

Lene Ø. Jungild spiller ”Ti Fadervormeditationer” af organist og komponist fra Nykøbing Falster, Flemming
Chr. Hansen. Fri entré

onsdag 22. august kl. 10.30
starter vi nyt hold med babysalmesang.
Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Tilmelding nødv.

Menighedsrådsmøder

tirsdag 10. juli kl. 13.30

fredag 31. august kl. 18.00

Lene Ø. Jungild spiller forskellige orgelstykker af D. Buxtehude. Fri entré

SeniorFredag. Sæsonopstart. Efter
middagen er der underholdning. Husk
tilmelding til kirkekontoret.

Dagsorden er fremlagt i våbenhuset,
og findes på hjemmesiden.

tirsdag 17. juli kl. 13.30
Lene Ø. Jungild spiller orgelkoraler
over nogle af vores dejlige kernesalmer,
af den danske organist og komponist
Jesper Madsen. Fri entré
kirkebladet

tirsdag 4. september kl. 13.30
Konfirmandforberedelse begynder i
Søndermarkskirken. Tilmelding på
www.soendermarkskirken.dk
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Søndermarkskirkens mødelokale 2
Onsdag den 30. maj kl. 18.00
Onsdag den 5. september kl. 18.30

Åben Café
Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og måske nørklerier
er elementer i eftermiddagens program.
Alle er velkomne.
Sommerferie fra 9. maj til 13. august.
www.soendermarkskirken.dk

TEMBO

Gudstjenester

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

Søndag 17. juni kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 29. juli kl. 10.00
Trine Kofoed
9. søndag efter Trinitatis
Luk 12,32-48 / Luk 18,1-8

Mandag 21. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
2. Pinsedag
Joh 6,44-51

Tirsdag 19. juni kl. 17.00
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Søndag 5. august kl. 10.00
Trine Kofoed
10. søndag efter Trinitatis
Matt 11,16-24

Søndag 27. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
Trinitatis Søndag
Matt 28,16-20

Søndag 24. juni kl. 19.00
Birgitte Thun
4. søndag efter Trinitatis
Matt 5,43-48

Søndag 12. august kl. 10.00
Birgitte Thun
11. søndag efter Trinitatis
Luk 7,36-50

Søndag 27. maj kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 1. juli kl. 10.00
Trine Kofoed
5. søndag efter Trinitatis
matt 16,13-26

Søndag 19. august kl. 10.00
Birgitte Thun
12. søndag efter Trinitatis
Matt 12,31-42

Søndag 3. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter Trinitatis
Luk 12,13-21

Søndag 8. juli kl. 10.00
Birgitte Thun
6. søndag efter Trinitatis
Matt 19,16-26

Onsdag 22. august kl. 17.00
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Søndag 10. juni kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter Trinitatis
Luk 14,25-35

Søndag 15. juli kl. 10.00
Birgitte Thun
7. søndag efter Trinitatis
Matt 10,24-31

Søndag 26. august kl. 10.00
Birgitte Thun
13. søndag efter Trinitatis
Matt 20,20-28

Søndag 17. juni kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag efter Trinitatis
Luk 15,11-23

Søndag 22. juli kl. 14.00
Hanne Ellemann Rytter
8. søndag efter Trinitatis
matt 7,22-29

kirkebladet
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Viborg Natkirke, i Domkirken
Månedens første fredag kl. 19.30-22.30
4. maj - 7. sept. - 5. okt.
www.viborgnatkirke.dk
www.soendermarkskirken.dk

Der var kun
1 orm med i
Noahs ark.

"Da Noah bygg
ede sin ark og
tog en hun og
en han med af
alle arter, så to
g
han kun 1 orm
med. For man
kan bare dele d
en
og så lever
den videre"
Da FDF 3. kred
s´ pilte hold by
ggede Noahs
Ark kom der m
åske ting frem
som ingen før
har hørt, bla h
istorien om or
m
en, men vidste
også at girafern
I
e kun havde det
øverste af krop
pen med for el
lers kunne de ik
ke være i arken
.
Bygningen af A
rken og tilblive
lsen af alle de
mange dyr var
en del af aktivi
te
ten, hvor alle
piltene skulle gø
re sig fortjent ti
l at få Kristendomsmærket.
Der var blevet
fo
rberedt i flere
uger frem mod
dagen, hvor alle
forældre var
inviteret til at
komme og se d
en færdige ark.
Præsten Birgitt
e Thun var også
med til mødet
.
Og med hensy
n til mærket, så
klarede alle pil
tene det så fint
og nu sidder m
ærket flot på
skjorten.
Michael Hjorth
FDF Viborg 3.
kreds

