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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.
den 15. februar/maj/august/november.
Deadline den 15. 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
Kasserer
Mette Sunesen

tlf. 42 91 03 40

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
Sussi Madsen
tlf. 27 28 35 42
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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 Trine Kofoed

Sorggruppe
bør være
obligatorisk
Kenneth og Silje har deres egne rutiner,
med at skulle forbi Anne Mette for lige at
fortælle om dagen og vejen og livets bump,
mens de sidder på bænken og spiser kage.

Enhver kirkegård er en
Gudsager.
I Christiansfeld ligger der en kirkegård. Det er en gammel kirkegård.
Den har navnet Gudsager. Det er
den mark, om du vil, hvor Gud har
sin mark. Det er her de døde er; her,
hvor det nye liv har mulighed for at
begynde. Her, hvor livet begynder at
gro igen. Her, hvor Gud giver død,
og liv, ny betydning.
Enhver kirkegård er en Gudsager.
Et sted, hvor de døde er døde ja vel.
Men samtidig det sted, hvor de døde
får ny betydning. De døde kan hurtigt nok blive glemt, skubbet til side,
så vi kan komme videre. Det er faktisk forventningen fra det omgivende
kirkebladet

samfund. At vi skal komme os. Komme videre.
Men hvad nu hvis kirkegården ikke
kun er en kirkegård, men en Gudsager. Hvad hvis vi bruger kirkegården
på den måde? Som det sted, hvor
Gud bringer nyt liv ind i vores døde
liv. Det døde liv, som netop er dødt,
fordi et menneske, som var livet for
os, nu er død.
Hastigheden på Gudsager er en anden. Langsommere om du vil. Det
er blandt andet derfor at der findes
bænke på en kirkegård, så man kan
sætte sig og erindre sine døde. Erkende
og erindre. På engelsk hedder erindre
remember. Et smuk ord, det kan være
svært at oversætte direkte til dansk.
For gør man det bliver det en sætning

med ordlyden: gensætte som medlem.
Det betyder sådan set, at når vi erindrer vores døde, og lader dem komme
til live, som dem, de var, hvad de var
for os, så genindsætter vi dem som
medlemmer i vores familie. De får en
anden betydning end dengang de var
i live. Erindring er jo netop ikke hukommelse, men erindring. Så det erindrede sker ikke i hjernen, men i hjertet. Og her er perspektivet ikke lineært
og tænkt, men derimod Uendeligt om
du vil, det er Kærlighedens blik. Betydningens blik. Respektens blik.
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Så selvfølgelig skal vi mødes her. Kenneth og Jeg. Kenneth mistede Anne
Mette i august sidste år. Hun blev
ikke særlig gammel Anne Mette, og

Kenneth vidste godt, at hun var syg
dengang han mødte hende. For sådan er kærlighed nemlig også, den
ser med hjertet ikke med hjernen.
Og Silje mistede sin mor. Så Kenneth
og Silje har deres egne rutiner med
at skulle forbi Anne Mette for lige at
fortælle om dagen og vejen og livets
bump. På samme måde som dengang
Anne Mette levede.

Man kan nemlig også sidde på bænken og spise kage. Hvorfor skulle
man ikke kunne det? Det havde de jo
aftalt Kenneth og Silje. At de skulle
gøre det en dag. Men den ene dag
bliver af sig selv til den næste og den
næste, hvis vi ikke stopper op, og
tager dem alvorligt og handler konkret. Så Kenneth fik købt kagerne hos
Søster Lagkage, som ligger så dejligt
tæt ved. Kager som de husker Anne
kirkebladet

Mette foretrak. Og så fik de gjort det.

For sådan er Kenneth og Siljes liv i
dag. Konkret. De får gjort en masse
sammen. For det kan de også nu.
Dengang Anne Mette var syg var det
sygdommen der bestemte. Sådan er
livet. Men muligheden for at gøre noget andet bliver der gjort brug af. I år
har de årskort til Djurs Sommerland
og det er allerede tjent ind. Livet er
konkret. Og liv har forskellig længde.
Anne Mettes blev ikke så lang som
den gennemsnitlige levetid på 76 år i
Danmark er for kvinder. Anne Mette
trak den noget ned.
Og det er hårdt at være pårørende,
sådan er kærlighedens pris. Og det er
hårdt at være enkemand i en ung alder. Og lige nu gælder Kenneths omsorg mest Silje. Når hun har det godt
har jeg det også siger han. Så Silje
kom hurtigt i en sorggruppe for børn,
hvilket gjorde hende godt. Men i vinter kunne Kenneth mærke, at hvis
han skulle kunne være noget for Silje
måtte han selv i et forløb i sorggruppen. Det gjorde han så i foråret 2018.
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Og som Kenneth siger:
Det burde være obligatorisk at deltage i en sorggruppe. Alt det, der
fylder hos mig fordi jeg har mistet
Anne Mette er jo ikke anderledes
end hvordan andre har det. Det at
miste gør noget ved os uanset om du
mister en hustru eller en ægtemand.
Uanet min alder, om jeg er ung eller gammel.
Så det forår brugte jeg til at få sat
noget på plads, uden at jeg kan være
mere konkret om, hvad der blev sat
på plads. Måske var det noget med,
at Anne Mette netop fik en blivende
og levende betydning for mig.
For os. Silje og mig. Ikke at Anne
Mette kom til live. Men hun blev
en aktiv deltager i vores liv. Ja. En
levende betydning.

Så Kirkegården på gammel Skivevej
burde ikke hedde Viborg Kirkegård.
Den burde hedde Gudsager. For det
er jo netop det den er. Det sted hvor
livet begynder igen.
www.soendermarkskirken.dk

Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM

Kære menighed
I det jyske er der ikke tradition for at
rose ret meget, kun hvis der er virkelig
grund til det - og kære menighed, der er
en rigtig god grund til at rose.
Har du bemærket, at når du kommer i
vores kirke bliver du altid mødt af servicemindede medarbejder som formår at
arbejde i krydsfeltet mellem ordentlighed
og empati på den ene side og høj faglighed og kærlighed til vores kirke på den
anden side. ALLE gør de sig umage med
alt, hvad de laver, så du altid kan føle dig
velkommen i vores kirke om det gælder
kirkelige handlinger, aktiviteter eller blot
stilletid til refleksion – det skal vi, i vores
fortravlede hverdag, huske at værsætte og
sætte pris på – det giver glæde!

Nyt fra rådet
I takt med tiden, har menighedsrådet
netop ændret rygepolitikken og præciseret hvor man gerne må ryge - hvilket
er gårdhaven foran kirken, hvor der
også er ophængt askebægere.
Menighedsrådet har på et ekstraordinært rådsmøde i juni måned valgt Jakob
Hoffmann som ny kontaktperson. At
være kontaktperson er et overordentligt
vigtigt og tidskrævende arbejde og jeg
vil hermed gerne takke Sussi Madsen for
dit engagement, og at du altid har været
kirkebladet

der for medarbejderne. Samtidig vil jeg
ønske Jakob tillykke med valget – jeg
ved medarbejderne glæder sig til et godt,
givende og positivt samarbejde.
Vi har i menighedsrådet måtte erkende
at vi, qua et travlt arbejdsliv, ikke har
resurser til at vise den fornødne grad af
tilstedeværelse i kirken til at varetage de
ansattes tarv og arbejdsvilkår. Derfor undersøger vi i øjeblikket muligheden for
at opdele funktionen som kontaktperson, så menighedsrådet kan udpege en
administrativ leder blandt de ansatte, til
at varetage den daglige ledelse af medarbejderne – og så den i rådet valgte kontaktperson tager sig af medarbejdernes
arbejdsforhold, medarbejderudviklingssamtaler arbejdspladsvurderinger etc.

Maj-samtaler
Som beskrevet i det forrige kirkeblad har
menighedsrådet været til Maj-samtale
med provstiudvalget. Det var en særdeles
positiv oplevelse, hvor rådet på professionel vis viste sognet i tal og billeder. Vi
fremlage endvidere vore konkrete prioriteter, målsætninger og økonomisker ønsker, hvilket blev taget positivt imod fra
provstiudvalgets side.
Som medlem af provstiudvalget har jeg
siddet med ved bordet i forbindelse med
disse maj-samtaler. Det har været overordentlig interessant og lærerigt at møde
engagerede menighedsråd og derved få
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en indsigt i sognlivet på landet og i byen
– forskellighed på hver sin måde.
Når man sidder der og lytter til kirkelivet
derude i provstiet, bliver man stolt over at
være vidne til alt det frivillige arbejde, der
bidrages med rundt omkring og jeg glædes endnu engang over det liv og engagement der er i vores kirke – TAK til alle
der er en del af kirkelivet i vores kirke.

Gospel-koncert
Gospelkoret Happy Voices har udtrykt
stor glæde ved at benytte kirkens lokaler
som øvelokaler. Dette unikke samarbejde har afstedkommet, at gospelkoret
nu ser Søndermarkskirken som ”deres
gospel kirke”.
Til dig som elsker gospel:
Glæd dig og sæt allerede nu kryds i kalenderen – mandag den 10. december
2018 indbyder vi til gospel julekoncert/
gospelfest i vores kirke. Vi påtænker i
den forbindelse en beskenden entre,
som vi vil lade indgå i sognets julehjælp.
Foråret 2019 planlægger vi på endnu
en gospel koncert og har endvidere talt
om muligheden for at afholde en gospel
workshop (weekend) i efteråret 2019.
Søndermarkskirken er en sognekirke
med et levende og bredt menigheds- og
kirkeliv
Søndermarkskirken - Din kirke
VELKOMMEN TIL
www.soendermarkskirken.dk

Det sker

Spaghettigudstjeneste

Babysalmesang

Onsdag den 22. august kl. 17.00
Kom og vær med til en hyggelig familieaften med gudstjeneste, fortælling,
kreative aktiviteter, sang og fællesspisning. En gudstjeneste, på børnenes
præmisser. Denne eftermiddag handler
det om Diciplene.
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
Derudover vil der være spaghettigudstjeneste den 14. november kl. 17.00

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
Holdet, som begynder den 22. august
er overtegnet, men bliv skrevet på venteliste, så oprettes der eventuelt et ekstra
hold torsdage. Næste hold 24. oktober.
Tilmelding til kirkekontoret soendermark.sogn@km.dk. Det er gratis at deltage, men kaffe og boller koster 10 kr.

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

Søndermarkskirken inviterer alle børn,
der i skole året 2018/2019 går i 3.
klasse og bor i Søndermark Sogn til
børnekonfirmandundervisning, torsdage kl. 15.00 til 16.30 fra den 6. september til og med den 1. november.
Børn fra Søndre skole går selv over i
kirken, mens børn fra Finderuphøj skole vil blive hentet på skolen. Som en del
af minikonfirmandundervisningen inviterer kirken miniernes familier til høstgudstjeneste den 16. september kl. 10,
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Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:
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)
Du kan sagtens nå at være med.
Skriv evt. til soendermark.sogn@km.dk
kirkebladet

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
frivilligfest for særligt inviterede.

Menighedsmøde 2018

hvor børnene skal optræde og til afsluttende eftermiddagsgudstjeneste den 1.
november kl. 16.30, 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@soendermarks
kirken.dk

Datoerne for efteråret 2018 er:
11. september, 25. september,
9. oktober, 23. oktober, 6. november,
20. november og 11. december
Sorggruppen ledes af præsterne Trine
Kofoed & Trine Hostrup.
Har du spørgsmål, så kontakt:
Trine Kofoed, tlf: 29 33 64 04

løsningsmodeller. Nu tager Clint’en
alternativet op, og forholder sig til
den kristne tradition. Filmen er spændende, rå, rørende og tankevækkende.
”Eastwoods testamente.”
Teologisk stiftskonsulent Henning
Thomsen siger lidt - rundt om filmen
og svarer på spørgsmål. Pris 25 kr.
inkl. kaffe og snacks.

Sorggruppe

Filmaften ”Grand Torino”

De fire isbjerge

En sorggruppe er et sted, hvor du kan
tale med andre som også har prøvet at
miste. Her er plads til at tale om det
der er svært og om alle minderne. Her
er rum for både smil og tårer. Alle som
har mistet kan være med. I en sorggruppe er der også tavshedspligt, så
du kan sige hvad du tænker og føler.
Sorggruppen kan også være stedet for
nye bekendtskaber, fordi du kommer
til at tale med mennesker, som også er
ved at finde ud af, hvordan de skal leve
med deres sorg. Vi mødes tirsdage kl.
10.00 -11.30 i Søndermarkskirkens
mødelokale 2, Koldingvej 79, Viborg

Torsdag den 6. september kl. 18.30
”Gran Torino”(2008) er en film fra Detroit, instrueret af Clint Eastwood. Samtidig spiller han selv hovedrollen som den
indelukkede krigsveteran og enkemand,
Walt Kowalski, der pludselig må forholde
sig til nye og fremmede naboer. Bl. a. deres teenagesøn, som får problemer med
kvarterets ungdomsbande. Hvordan kan
han hjælpes? Gennem endnu skrappere
vold og trusler - eller…?
På denne måde bliver filmen også et
kritisk tilbageblik på Eastwoods egen
produktion, hvor selvtægt og gengældelse har spillet en stor rolle som

Torsdag den 13. september kl. 19.30
inviterer Viborgs seks folkekirke sogne
til fælles sogneaften i Houlkær Kirke.
De fire isbjerge er de fire største
udfordringer, vi efter Per Stig Møllers mening står foran, nemlig befolkningstilvæksten, den globale
økonomi, de økologiske forandringer og slutteligt den demokratiske
udvikling. Det, der gør situationen
vanskeligere end nogensinde før, er,
at løsningen af det ene problem, kan
gøre det næste problem større.
Og hvad gør vi så?
Gratis adgang. Kaffe og kage koster 30 kr.
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Høstgudstjeneste og auktion
Søndag den 16. september kl. 10.00
inviteres der til høstgudstjeneste i Søndermarkskirken med efterfølgende
frokost á 30,- kr. (børn under 14 år
gratis), og derefter auktion over årets
høstgaver
Alle opfordres til at medbringe frugt,
grønt, friskt, syltet eller henkogt eller
bagværk som kan bortauktioneres.

Mercy, hvor han er lead sanger. Ugeavisen Landsbyerne skrev: "The Beautiful
Losers var på ingen måde taberagtige.
De formidlede Leonard Cohens sange
på en fin måde og fortjente det store bifald, der fulgte undervejs og særligt efter
koncerten"
Køb billet på kirkekontoret, kr. 120,Det er også muligt at købe billet kun
til koncerten kl. 19.30 kr. 80,-

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.
HUSK! Tilmelding senest onsdagen
før, inden kl. 13 til kirkekontoret.

Sangaften
Onsdag den 10. oktober kl. 19.00-21.30
sangaften med Anne Odgaard Eyermann, som er kirkemusiker og korleder ved Virklund Kirke. Derudover er
hun komponist og tekstforfatter.
Udannet rytmisk sanger ved Det Jyske
Musikkonservatorium og tidligere lærer på Silkeborg Højskole.
Anne sidder i det udvalg, der skal vælge sange til den kommende udgave af
Højskolesangbogen.

Gudstjeneste med band

Cohen og Tapas
Fredag den 21. september kl. 18.30
Der serveres tapas i Sognesalen inden
koncerten med duoen The Beautiful
Losers, som udgøres af Peter Danielsen
på guitar og vokal samt Merete Bøye
på vokal. De fortolker Leonard Cohens
stemningsfulde sange. Peter Danielsen er også kendt fra The Brothers of
kirkebladet

Søndag den 7. oktober kl. 10.00
Musikken ved denne gudstjeneste bliver lidt anderledes end normalt. Provstibandet ”Trio Solis” giver en alternativ musikalsk vinkel på gudstjenesten,
med blandt andet bløde jazzede toner,
som er trioens særkende. Trio Solis består af Lone Brix Hessellund, klaver;
Jesper Carlsen, kontrabas og Susanne
Klausen, tværfløjte.

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger til efteråret

Hver onsdag kl. 9 - 12 i underetagen.
Vi maler og hygger sammen. Du medbringer selv malegrej og formiddagskaffe.
Alle er velkomne.

Tirsdag den 23. oktober starter andet
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 evt. til soendermark.sogn@km.dk
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Akvarel-værksted

Åben Café

100 år siden 1. verdenskrig

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

Den 11. november kl. 11.00 er det
100 år siden at 1. verdenskrig sluttede.
En krig der krævede millioner af menneskeliv. Viborg Kirkegård vil fejre
afslutningen på krigen, og ære de som
faldt i kamp, for det de troede på. Det
vil ske ved en ceremoni ved de to gravsteder for faldne soldater som findes
på Viborg kirkegård. Der forefindes et
gravsted for Franske og Belgiske faldne
soldater, og ligeledes et gravsted for
Tyske og Østrig - Ungarske faldne.

Kirkegårdsbestyrelsen arbejder på at få
by og kirke præsenteret ved taler, sang
og musik. Det vil glæde Viborg Kirkegårds bestyrelse at se byens borgere til
mindehøjtideligheden på kirkegården.

Babysalmesang til efteråret
Vi starter sæsonens andet hold op med
babysalmesang onsdag den 24. oktober
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.

Ravnekost og slagere

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Onsdag den 5. september kl. 18.30
Onsdag den 3. oktober kl. 18.30
Onsdag den 21. november kl. 18.30
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset,
og findes på hjemmesiden.
kirkebladet

Søndag den 11. november kl. 19.00
Vokalensemblet GAIA synger SimonGROTRIAN tekster, sat i musik af
komponist Østen Mikal Ore.
Søren K. Hansen, dirigent - Christian
Præstholm, orgel - Mads Bendsen, slagtøj - Kasper Hemmer Pihl, saxofon - Erik
Søndergaard, sognepræst og formidler.
Nye salmer fra Simon Grotrian’s roste
salmesamling ”Ravnekost og Slagere” er
sat i nye toner, hvor kor, musikere, fortæller og publikum i fællesskab danner
den musikalske helhed.

Teksterne formidles og sættes i et musikalsk forløb, fremført af kor og musikere,
der gennem mange år har markeret sig
på den danske musikscene – og i særdeleshed indenfor ny musik. Publikum er
gennem fællessang deltagende i flere af
salmerne og indgår aktivt i de nye musikalske sammenhænge. Hele kirkerummet inddrages til klanglige oplevelser, der
er inspireret af Grotrians forunderlige,
poetiske og bevægende univers.
Velkommen til en spændende og anderledes musikoplevelse. Entré 50 kr.
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www.soendermarkskirken.dk

Kalender
lørdag 18. august kl. 12.00

torsdag 6. september kl. 18.30

onsdag 10. oktober kl. 19.00

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

Filmaften ”Gran Torino” af Clint Eastwood. Introduktion og debat ved teologisk stiftskonsulent Henning Thomsen.

Sangaften med Anne Odgaard Eyermann. Ny Højskolesangbog på vej.

fredag 12. oktober kl. 18.00
tirsdag 21. august kl. 16.30

tirsdag 11. september kl. 10.00

starter der igen Kirkesang og bevægelse
for tumlinger og deres forældre/bedsteforældre.

Sorggruppen indleder et nyt forløb.
kontakt sognepræst Trine Kofoed.

SeniorFredag. Efter middagen fortæller
tidligere borgmester Johannes Stensgaard om sit liv, og tiden som borgmester i Viborg.

torsdag 13. september kl. 19.30
onsdag 22. august kl. 10.30
starter vi nyt hold med babysalmesang.
Tilmelding nødvendig.

Viborgs seks folkekirke sogne inviterer
til fælles sogneaften i Houlkær Kirke.
”De fire isbjerge” ved Per Stig Møller.

tirsdag 23. oktober kl 16.30
Kirkesang og bevægelse begynder igen.

onsdag 24. oktober kl. 10.00
lørdag 25. august kl. 14.00

fredag 14. september kl. 18.00

Babysalmesang opstart. Husk tilmelding.

Menighedsrådet inviterer til kagebord
og menighedsmøde. Hvad ønsker du
for din kirke?

SeniorFredag. Efter middagen underholder Klarup-duoen med sang og
musik.

fredag 26. oktober kl. 18.00

fredag 31. august kl. 18.00

søndag 16. september kl. 10.00

SeniorFredag, sæsonopstart. Efter
middagen fortæller Aase Knudsen om
”Grønlandske naturoplevelser i dronningens fodspor”.

Høstgudstjeneste i Søndermarkskirken
med efterfølgende høstauktion og frokost á 30,- kr. for voksne.

fredag 21. september kl. 18.30
tirsdag 4. september kl. 13.30
Konfirmandforberedelse begynder i
Søndermarkskirken. Tilmelding på
www.soendermarkskirken.dk

Cohen og Tapas koncert med duoen
The Beautiful Losers, som fortolker
Leonard Cohen sange. Billetter kr. 120,-

fredag 28. september kl. 18.00
torsdag 6. september kl. 15.00
begynder årets minikonfirmander i
Søndermarkskirken. Tilmelding på
www.soendermarkskirken.dk
kirkebladet

SeniorFredag. Efter middagen fortæller
journalist Knud Mogensen om sin tid
på Viborg Stifts Folkeblad, og da Hærvejstæppet kom til søndermarkskirken.
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SeniorFredag. Efter middagen, spændende fortælling af Ruth Pedersen, om
vandring på Caminoen i Spanien.

fredag 9. november kl. 18.00
SeniorFredag. Efter middagen har Ejler Winkel et muntert oplæg om Kristendom og Humor.

søndag 11. november kl. 19.00
Vokalensemblet Gaia synger SimonGrotrian tekster, sat i musik af komponist Østen Mikal Ore. Entré 50,- kr.

mandag 10. december, aften
Gospel-julekoncert/gospelfest ved gos
pelkoret Happy Voices.
www.soendermarkskirken.dk

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

Søndag 23. september kl. 10.00
Trine Kofoed
17. søndag efter Trinitatis
Mark 2,14-22

Torsdag 1. november kl. 16.30
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
MINIKONFI.-GUDSTJENESTE

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

Søndag 30. september kl. 10.00
Birgitte Thun
18. søndag efter Trinitatis
Joh 15,1-11

Søndag 4. november kl. 10.00
BigitteThun
Allehelgen søndag
Matt 5,1-12

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

Søndag 7. oktober kl. 10.00
Trine Kofoed
19. søndag efter Trinitatis
Joh 1,35-51 - Provstiband

Søndag 11. november kl. 10.00
Trine Kofoed
24. søndag efter Trinitatis
Joh 5,17-29

Søndag 2. september kl. 10.00
Trine Kofoed
14. søndag efter Trinitatis
Joh 5,1-15

Søndag 7. oktober kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Onsdag 14. november kl. 17.00
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Søndag 2. september kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 14. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
20. søndag efter Trinitatis
Matt 21,28-44

Søndag 18. november kl. 10.00
Birgitte Thun
25. søndag efter Trinitatis
Luk 17,20-33

Søndag 9. september kl. 10.00
Birgitte Thun
15. søndag efter Trinitatis
Luk 10,38-42

Søndag 21. oktober kl. 10.00
Trine Kofoed
21. søndag efter Trinitatis
Luk 13,1-9

Søndag 18. november kl. 14.00
Lars Morthorst Christiansen
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 16. september kl. 10.00
Birgitte Thun
16. søndag efter Trinitatis
Joh 11,19-45 - Høstgudstjeneste

Søndag 28. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
22. søndag efter Trinitatis
Matt 18,1-14

Viborg Natkirke, i Domkirken

kirkebladet
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Månedens første fredag kl. 19.30-22.30
7. sept. - 5. okt. - 2. nov.
www.viborgnatkirke.dk
www.soendermarkskirken.dk

Birgitte Thun arrangerede i foråret
sammen med sin mand Flemming Stentoft,
en sognerejse til Lutherbyerne Wittenberg,
Erfurt, Eisenach og Eisleben. 23 rejste med.

På Bachmuseet i Eisenach, hvor
Johan Sebastian Bach voksede op,
kunne man også nyde en kop kaffe
med særlige kager til.

Rejseholdet foran Wartburg i det tidligere østtyskland. Mens Luther sad i fængsel her, oversatte han det nye testamente fra græsk til tysk.

Domkirken i Erfurt,
hvor Luther blev viet til præst

Slottet i Wittenberg rummer en kirke, hvor
der på tårnet er citeret den kendte Luthersalme:
Vor Gud han er så fast en borg.

Lutherrosen er tegnet af Martin Luther
og findes flere steder i Wittenberg.
Her i Dronningens broderi.

Fæstningen Wartburg ligger på et bjerg
nær byen Eisenach

Hans Christian og Inger Sønderriis
ved H.M. Dronning Margrethes træ,
plantet i anledningen af 500 året for
Luthers teser på kirkedøren i 1517.

Organist Lene Østergaard Jungild betragter
alterforhæng, som den danske dronning skænkede slotskirken i Wittenberg i oktober 2016

