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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. 10-16
1. apr. - 30. Sept. er der åbent kl. 10-18

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

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

Kordegn
FDF Finderuphøj
Kredsleder: Stig Mortensen tlf. 20416512

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

Menighedsråd

Vagtpræsten

Næstformand
Jakob Hoffmann

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

Kirkeværge
Tina Kvist Martinsen tlf. 61 65 68 56

Kirkeblad

Kasserer
Mette Sunesen

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

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

Formand
SAM Svend Aa. Madsen tlf. 30 35 34 24

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

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

tlf. 28 78 18 84
Mie Fjelster
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: mie@soendermarkskirken.dk

Organist
tlf. 42 91 03 40

Øvrige medlemmer
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
2

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

Korglæde
- Der er bare sådan en glæde ved at
dele sådan nogle ting med andre, siger
Johanne, der synger i kirkekoret på
tredje år.
Mette Moselyst Sejersbøl, synger i
Happy Voices, der øver hver mandag
i kirken, kan mærke den smittende
glæde, det er at synge i kor. -Jeg kan
lide at synge fordi det gør mig glad, det
smitter at se at alle folk er glade.
Kirkebladet har talt med Johanne og
Mette om at være med i kirkekor og
Gospelkor i Søndermarkskirken.

Kirkekoret
Kirkekoret består af 15 til 20 piger, der
synger ved gudstjenester og koncerter
i Søndermarkskirken. Pigerne får honorar for at synge med om søndagen,
som de gør på skift, med mindre det
er en af højtidssøndagene eller særlige
koncerter, hvor alle er med. Pigekoret
mødes hver torsdag eftermiddag for at
øve salmerne til kommende søndag,
træne stemmer og øve til koncerter.
kirkebladet

Johanne går i 7. klasse og skal konfirmeres til foråret 2019.
- Jeg har altid godt kunnet li’ musik,
jeg interesserer mig rigtig meget for
det og synes bare det er utroligt spændende. Det er sjovt at synge. Jeg har
gået i forskellige kor, lige nu synger jeg
i kirkekor og i rytmisk kor på musikskolen.
Søndermarkskirken har et særligt korlokale i underetagen. Her mødes pigerne
med korleder og organist Lene Jungild.
- Vi synger salmer og hygger lidt.
Snakker lidt i starten og så øver vi også
nogle andre sange, vi synger flerstemmigt for at udfordre os selv lidt. Først
varmer vi op, først stemmerne, så læberne, siger Johanne.
Johanne er glad for at synge både i kirken og til koncerter.
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- Det er rigtig sjovt at synge koncert,
for så kan man vise til andre, hvad det
er man har lavet og øvet sig i.
Der er bare sådan en glæde ved at dele
sådan nogle ting med andre, ellers er
det jo kun en selv der ved, hvad vi har
øvet. Vi har det hyggeligt i koret. Vi
hyggesnakker meget i pauserne. Vi spiser kiks og snakker og går lige lidt ud
og får noget luft og sådan noget. Det
er sjovt at synge sammen med andre,
så kan man netop synge flerstemmigt
og øve noget sammen, så har man nogen at synge med.
Salmer og sange følger kirkeårets rytme. Der øves hele tiden, men året har
nogle højtider, hvor der er travlhed.
- Til jul synger vi en hel masse, vi går
Lucia og synger julen ind ved en aftenkoncert. Om foråret kan der være forårskoncert, hvor vi synger nogle dejlige
forårs salmer og så i slutningen af året
synger vi både salmer og andre ting.
Der er mange salmer og sange der er
gode: ”Det dufter lysegrønt af græs” og
så er jeg faktisk rigtig vild med de nye
salmer fra tillægget med de 100 salwww.soendermarkskirken.dk

mer. De er rigtig gode, for de er på en
måde blevet en lille smule moderniseret. Det er ikke så gammelsalmeagtigt,
og med nye melodier.
- Jeg havde hørt om kirkekoret fordi
min morfar går meget i kirke her og
jeg havde også selv været her.
Det er dejligt at være med i koret, fordi vi har noget til fælles. Vi er her fordi
vi godt kan lide at synge.
På trods af at vi er forskellige aldersgrupper i koret, så hygger vi os sammen og snakker sammen. Vi har et
dejligt fællesskab!

Gospelkoret

Gospelkoret Happy Voices øver i kirken. Her synger Mette Moselyst Sejersbøl (45), pædagog og diakon, med
hver mandag.
- Jeg synger i gospelkor, fordi jeg er glad
for at synge, og jeg bliver glad, når jeg
synger gospel. Gospel giver mig noget,
giver mig energi. Man kan være træt,
når man kommer til kor, men når man
går derfra, er man klar, har ny energi
og er glad. Og i forhold til at jeg har en
kirkebladet

kristen tro, så synes jeg også at teksterne
siger rigtig meget.
Men også selvom man ikke tror på Jesus
og Gud, så siger teksterne rigtigt meget.
Det er nogle tekster som siger noget for
hver enkelt. Vi er et meget blandet kor
også trosmæssigt og folk kommer fordi
de kan lide gospel og det giver energi.
Det er tydeligt at, at Mette er glad for
at synge, stemmen er varm, glad og fuld
af energi, her kort efter mandagsøvningen. Vi har taget plads i kirkens præsteværelse for at tale om at synge i et kor,
der stiller krav til medlemmerne.
- Der er optagelsesprøve. Man skal
synge rent, kunne holde til at stå op
og man skal kunne trække vejret, ellers lærer man det hen ad vejen. Lige
for tiden er vi mange i koret, vi er en
40-50 medlemmer. Men somme tider
sætter vi opslag op hvis vi mangler fx
sopraner, alter eller herrestemmer, siger Mette med en stemme, der tydeligt
afslører en trænet korsanger.
- Jeg kan lide at synge fordi det gør mig
glad, det smitter at se at alle folk er glade, og når det bare lyder godt, og man
kan se på dirigenten, at det her er godt.
Wauu! Og så det, at lave koncerter,
hvor man kan se, at folk bliver rørt og
tændt over det vi synger. Oplevelsen af
publikum, der først sidder lidt studs og
lytter og når de så til sidst synger med
på fællessangene. Så føler man, at man
har gjort noget for dem der lytter. Det
er jo bare en lækker oplevelse.
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Koret var i marts på gospelworkshop i
Vamdrup ved Laura fra X-Faktor.
- Så lejer vi en hytte fra om fredagen,
og har et socialt fællesskab, hvor vi
griner meget, og når vi ikke griner, så
synger vi – og så har vi en hel lørdag,
hvor vi lærer noget.
GOSPEL betyder evangelium. Om
navnet Happy Voices siger Mette:
- Mange folk tænker måske på en bestemt sang, O Happy Day! Men Happy
Voices betyder glade stemmer – ja man
bliver glad af at synge gospel.
Nogle af vores sange handler om tilgivelse, hvem Gud er for os, hvad han gør for
os, når vi er kede af det. Nogle handler
om glæde. Vi synger også sange af Georg
Michael, Kim Larsen, Sebastian. Lige nu
synger vi også en sang som en i koret har
skrevet. Så synger hun solo og vi synger
med på omkvædet.
Happy Voices synger koncert
i Søndermarkskirken mandag
den 10. december 2018 kl. 19.30.
Happy Voices har eksisteret siden
1996 og har siden udviklet sig til et
stort kor (50 sangere) med et meget
bredt repertoire indenfor flere forskellige genrer. En god blanding af
moderne og traditionel gospel, krydret med alternative arrangementer
af nyere popsange. Koret øver hver
mandag aften i Søndermarkskirken.

www.soendermarkskirken.dk

Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM

FDF 3. KREDS 50 ÅR
Som det står skrevet på FDF 3. kreds
hjemmeside, så er det faktisk 50 år
siden, at de første drenge holdt møde i
FDF Viborg 3. kreds.
Oprindeligt var FDFs formål meget
klart defineret:
FDFs formål er at berede vejen for Kristi
riges udbredelse blandt drenge ved at bringe dem under kristne mænds påvirkning
og at udføre en forebyggende, vækkende og
bevarende gerning blandt dem ved
a) at fremme åndelig og legemlig sundhed,
b) indøvelse af disciplin, høflighed, punktlighed, selvrespekt og alt andet, der hører til
sand kristen mandighed,
c) dygtiggørelse i idræt, der har praktisk
betydning.
Tiden er gået og i 2014 vedtog FDFs
landsmøde så ambitionen: Vi giver
børn og unge et ståsted at møde verden fra gennem tro, leg, samfundsengagement og relationer.
Meget er også sket siden min egen,
om end meget korte, FDF karriere,
hvor uniformen var grå og benklæderne var korte bukser eller knickers
samt lange strømper. Min første somkirkebladet

merlejr på Venøborg med tømning af
zink WC-spande og hjemlængsel tog
livet af mine spejderdrømme. I mit
voksenliv har jeg siden haft stor glæde
af spejderlivet (DDS) og på den måde
delt værdifuld tid med mine børn –
lejrbål og fællesskab kan noget helt
særligt. Og ja - der er forskel på de
uniformerede korps, men jeg ser i
bund og grund disse friluftsorganisasioner som et godt supplement eller alternativ til sportsforeningernes
mangeartede tilbud til vore børn og
unge. Og beskrevet så rigtigt af FDF:
”Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage
ansvar for andre og værdsætte det forpligtende fællesskab”.
Helt aktuelt, så oplever landets to største spejderbevægelser og FDF nu markant vækst. Spejderbevægelsen/FDF er
ikke skærmbaseret, men ”real life”.

for børn og unge i sydbyen og ønsker
på menighedsrådets vegne FDF 3.
kreds HJERTELIG TILLYKKE med
50 års jubilæet.

Når man kommer forbi vores kirke en
torsdag aften summer det af liv – FDF
liv. Et liv af glade børn som stortrives i
et fælleskab og gør op med det skærmbaserede liv – et liv som betyder så
uendeligt meget for sydbyen og vores
kirke. I den forbindelse skal der lyde
en stor tak til lederne i FDF 3. kreds,
som bruger tid og gør det muligt.
Jeg ser endvidere FDF som en naturlig
forlængelse af kirkens aktivitetstilbud

Søndermarkskirken - Din kirke
VELKOMMEN TIL
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TAK TIL FLEMMING
Flemming Stentoft har ønsket at blive
løst fra rollen som sognets repræsentant i FDF 3. kreds bestyrelse og som
sognets indsamlingsleder for indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Jeg vil hermed gerne rette en stor tak
til Flemming for et frivilligt og engageret arbejde, dels i virket som repræsentant for sognet i FDF 3. kreds
bestyrelse og dels arbejdet for verdens
fattigste mennesker i nød.
Søndermarkskirken er en
sognekirke med et levende
og bredt menigheds- og kirkeliv

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

www.soendermarkskirken.dk

Det sker
Verdens hyggeligste lille
Jule- og adventsmarked.

Advent Sangcafé
Tirsdag den 27. november kl. 19:00
Der dækkes op som en hyggelig café
med advents stemning i Sognesalen.
Kirkens organist Lene Ø. Jungild akkompagnerer til forsamlingens sang.
Denne aften vil Kirke- og Kulturmedarbejder Rosa Lykke Yde være sangvært. Vi skal sammen synge en hel del
nøje udvalgte adventssange.
Pris 25 kr. for kaffe, te og snacks. Der
kan købes vand og vin. Alle er velkomne.

Fredslyset.
Tag julefreden med hjem juleaften
I decembermåned står fredslyset på
alteret i Søndermarkskirken. En flagermuslygte med en flamme som er
hentet fra Jesu fødested under fødselskirken i Betlehem. Ilden skal minde
os om at Guds lys kom til verden og
til os julenat. Jesus kom med fred fra
Gud til os.
Juleaften kan du tænde lysene på juletræet derhjemme med ild fra fredslyset. Medbring en lanterne og tænd den
med ild fra lyset midt i lysgloben.
kirkebladet

Søndag den 2. december er det den 1.
søndag i advent - Det er den første dag
i det nye kirkeår.
Traditionen tro skal det første lys i adventskransen tændes. Advent betyder
”det der skal komme” – vi tæller ned til
juleaften. I Søndermarkskirken fejres
1. søndag i advent med gudstjeneste
kl. 10.00, og bagefter holder vi et lille
familievenligt julemarked i Sognesalen
med små salgsboder og konkurrencer
med adventskalender-præmier for både
børn og voksne. Der vil selvfølgelig
også være mulighed for at købe en pølse
i pølseboden samt købe kaffe, gløgg eller noget til den søde tand.
Alle er hjertelig velkommen til et parhyggelige timer.
På dagen tager vi med tak mod julebagværk til kageboden. Ligesom man meget
gerne må kontakte Kirke- og kulturmedarbejder Rosa Lykke Yde på rosa@soendermarkskirken.dk, hvis man har tid til
at give en hånd med denne dag.

MandeMøde
er et åbent fællesskab for mænd i alle aldre.
Den anden mandag i måneden kl 19.30
bliver der sat kaffe og snacks på bordene.
Ved hjælp af kreative debatværktøjer
får vi nogle gode snakke om de ting
som rør sig i verden og i os.
- Mandag 10. December: Det oplagte
tema JUL bliver omdrejningspunktet
for aftenen.
- Mandag 14. Januar: Oplæg med
Exodus. Kristen motorcykel klub.
- Mandag 9. Marts: Møde med gode
snakke og hyggeligt fællesskab.

De ni læsninger
Torsdag den 6. december kl. 19.00
En liturgisk gudstjeneste med gammeltestamentelige og nytestamentlige
bibellæsninger der peger hen på at
Gud kommer til jorden julenat.
Efter gudstjenesten er der kaffe og
kage i sognesalen á kr. 25,- for voksne.
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Gospelkoncert
med touch af jul
Mandag den 10. december kl. 19.30
Kom og få en fantastisk musikalsk oplevelse, når Happy Voices Gospelkor
giver julekoncert i Søndermarkskirken.
Vi garanterer smukke harmonier, eftertænksomhed, julestemning og en
forrygende gospelfest…!
Entré 50,- kr./børn 20,- kr. Indtægten
ved koncerten går ubeskåret til Julehjælpen i Søndermark Sogn. Se mere
om koret på side 3-4.

Jul i kravlehøjde

Giv en gave til et barn i sognet.

Tirsdag den 11. december kl. 10.00
For dagplejere, vuggestuer, børn og deres familier. Pjok og Præsten fortæller
lidt om babyen der blev født og lagt i en
krybbe juleaften. Det er særligt tilrettelagt for børn i 1-3 års alderen. Forældre
og bedsteforældre er meget velkomne.

Også i år bliver der hårdt brug for
julehjælp. Derfor beder vi om jeres
hjælp, så alle børn i sognet, kan få en
julegave i år. Hvis du (evt. sammen
med dit barn) har mulighed for at
købe en gave til et barn, fx en bamse,
et spil eller andet legetøj (ikke tøj) vil
Kirke- og kulturmedarbejder Rosa
Lykke Yde organisere at indsamle og
at uddele gaverne til de familier, som
søger julehjælp. Det behøver bestemt
ikke være noget dyrt, men det skal
være nyt. HUSK at en lille ting kan
være til STOR glæde.
Gaven må naturligvis meget gerne være
pakket ind, men ellers gør vi det, – hvis
i blot skriver på pakken, hvilket køn og
alder det et til. Tak til jer der fandt kræfterne til at hjælpe i denne travle tid.

Jul i børnehøjde
Onsdag den 12. december kl. 10.00 og
torsdag den 13. december kl. 10.00
Særligt for børn i børnehavealderen,
deres børnehave, forældre og bedsteforældre. Pjok og præsten fortæller om
Jesusbarnet, stjerne over Betlehem og
alle de smukke engle. Alle er velkomne

Tumlejul
Tirsdag den 11. december kl. 16.30
er der Juletumlegudstjeneste for sognets mindste og deres familier. Tag
nissehuer på og tag far, mor og jeres
bedsteforældre med til adventshygge
i kirken. Vi skal synge julens skønne
salmer, danse om juletræ og spise risengrød.
Tilmeld jer på sms til: 20281262
Pris 25 kr. for voksne og gratis for børn
kirkebladet

SYNG JULEN IND

Ansøgning om julehjælp

Torsdag den 20. december kl. 19.00
Vi synger julen ind sammen med Søndermarkskirkens Pigekor og organist
Lene Ø. Jungild

Ansøgningsskema til julehjælp kan
afhentes på kirkens kontor og skal afleveres samme sted senest mandag den
17. december 2018
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Nytårsgudstjeneste
Mandag den 31. december kl. 14.30.
En god fest begynder i kirken.
Lad Nytårsaftens festen begynde med
gudstjeneste i Søndermarkskirken.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et
velsignet nytår med bobler og kransekage.

kl. 10.30. Tilmelding er nødvendig,
og gerne i god tid da der altid er rift
om pladserne, til kirkekontoret til
soendermark.sogn@km.dk eller på
20281262. Det er gratis at deltage,
men kaffe og boller koster 10 kr. per
gang. (Næste hold 3.04.19)

Spaghettigudstjeneste

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:
Tirsdag den 15. januar 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 eller
sms på 20281262 (Næste hold 2.4.19)

Babysalmesang
Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang
er et tilbud til babyer i alderen 0-ca.10
måneder. Se mere på hjemmesiden
www.soendermarkskirken.dk
Vi starter nyt hold op den 16. januar
kirkebladet

Sangcafé
Tirsdag den 22. januar kl. 19.00
Stille mirakler når mennesker mødes
Med disse ord indleder Iben Krogsdal
den sang hun har skrevet til Århus
Festuge 2018, hvor fællessang er en
stor og vigtig del af programmet. Temaerne for aftenens sangcafe vil være
fællesskab, poesi, livsglæde og naturen.
Vi vil synge sange fra Højskolesangbogen, og jeg vil komme med mine
refleksioner over indholdet i teksterne.
Vær forberedt på både at synge med
på gamle kendinge og nogle af de nyere og måske mere ukendte sange som
vi tit bladrer forbi for at komme hen
til nogle af dem vi kender.
Vel mødt til en aften i fællessangens
tegn.Jeg hedder Louise Marcussen og
er bosiddende i Søndermarkens Sogn
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Treenigheden
Onsdag den 30. januar kl. 17.00
Kom og vær med til en hyggelig familieaften med gudstjeneste, fortælling i
børnehøjde, sang og fællesspisning. En
gudstjeneste, på børnenes præmisser.
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

Vikingernes vej til Byzans
Torsdag den 21. februar kl. 19.00
– Ekspedition ad en glemt historisk
rute og dens betydning for kristendommens udbredelse
Teolog, domprovst og eventyrer Thomas Frank fortæller om sin ekspedition
ad vikingerne historiske vej til Byzans.
www.soendermarkskirken.dk

Håndskrifter fra 900 og 1100 tallet
beskriver deres rute ad floder og hav.
Thomas Frank har fulgt og genopdaget
ruten og fortæller om de mange forberedelser og oplevelserne undervejs.
Han roede i kajak 3.526 kilometer
fra Nordvestrusland til Istanbul i Tyrkiet på 65 dage og med få dages stop i
blandt andet Novgorod og Kiev.
Han viser filmklip og billeder fra naturen undervejs.
Thomas Frank vil komme ind på en
mulig forbindelse mellem Byzans og
Danmarks historie. Og fortælle hvad
turen har betydet for ham i forhold til
at han er præst og tror på Gud.

på K.E. Løgstrup i tre spændende og
folkelige foredrag, som holdes af filosof Bjørn Rabjerg, som er en af vor
tids bedste kendere af Løgstrups teologi og filosofi. Bjørn Rabjerg er en
dygtig formidler, der - takket være sin
baggrund som underviser - er vant til
at fomidle vanskeligt stof på en forståelig og vedkommende måde.
»Løgstrup og hans tid«
Onsdag den 16. januar kl. 19.30 i Vestervang Kirke
»Løgstrups syn på etikken og samfundets normer«
Onsdag den 6. februar kl. 19.30 i Sognegården ved Viborg Domkirke
»Menneskets ondskab og menneskelivets godhed«
Onsdag den 27. februar kl. 19.30 i
Søndermarkskirken

kirkebladet

Sorggruppe

Søndag den 25. november.
Kirkens Korshær samler ind, også i Viborg og omegn.
”Alt for mange mennesker i Danmark
lever på kanten af samfundet. Hjemløse, ensomme, fattige. I Kirkens Korshær arbejder vi for at holde hånden
under dem.
Du kan også hjælpe ved at samle ind til
vores landsindsamling. For os er det vigtigt, at mange støtter indsamlingen ved
at gå en tur med indsamlingsbøssen denne søndag. For vores brugere er det også

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. 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
Datoerne for foråret 2019 er:
5/2, 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4
Sorggruppen ledes af præsterne
Trine Kofoed tlf: 29 33 64 04
& Trine Hostrup.
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K. E. Løgstrup foredrag
Viborg bys seks folkekirker tilbyder i
januar og februar en foredragsrække
om den danske filosof og teolog K.E.
Løgstrup (1905-1981).
K.E. Løgstrup har haft stor indflydelse
på dansk tænkning i det 20. århundrede. Mest kendt er Løgstrup for sine
tanker om de suveræne livsytringer
og for sætningen om, at ”den enkelte
aldrig har med et andet menneske at
gøre uden at holde noget af dets liv i
sine hænder”. Det er vigtigt, at Løgstrups tænkning ikke går i glemmebogen, men tværtimod gøres endnu mere
alment kendt. Derfor sættes der fokus

nogle vigtige kilometer, der bliver gået.
Vi ved godt, at der samles ind til mange forskellige formål i løbet af året,
alligevel vil vi gerne gøre særligt opmærksom på denne indsamling. Dels
fordi, vi har hårdt brug for pengene,
dels fordi arbejdet for dem, der ikke
har andre muligheder end at gå til Kirkens Korshær, er så vigtigt
Kontakt korshærsleder Mads Bæk , når
du har besluttet dig for at blive indsamler, så får du al den praktiske information du har brug for.”
Korshærsleder
Mads Bæk tlf.: 24 24 14 92
Sct. Leonis Gade 8, 8800 Viborg
Email.: viborg@kirkenskorshaer.dk

Kalender
tirsdag 27. november kl. 19.00

torsdag 13. december kl. 10.00

onsdag 30. januar kl. 17.00

Advents Sangcafé med Kirke- og kulturmedarbejder Rosa Lykke Yde.

Jul i børnehøjde særligt for børn i børnehavealderen, deres børnehave, forældre og bedsteforældre.

Spaghettigudstjeneste om Treenigheden ved Rosa yde og Birgitte Thun.

søndag 2. december kl. 10.00
Verdens hyggeligste lille Jule- og adventsmarked åbner efter gudstjenesten
1. søndag i advent.

tirsdag 5. februar kl. 10.00
torsdag 20. december kl. 19.00
Vi synger julen ind sammen med Søndermarkskirkens Pigekor og organist
Lene Ø. Jungild

torsdag 6. december kl. 19.00

Sorggruppe begynder nyt forløb.
Henvendelse til Trine Kofoed 2933 6404

onsdag 6. februar kl. 19.30

mandag 14. Januar kl. 19.30

Fælles sogneaften om K. E. Løgstrup
i Sognegården ved Viborg Domkirke

Mandemøde. Oplæg ved Exodus, en
kristen motorcykel klub.

fredag 8. februar kl. 18.00

Gospelkoncert med et touch af jul ved
gospelkoret Happy Voices. Entré 50 kr.
forsalg af billetter på kirkekontoret.

tirsdag 15. januar kl. 16.30

Senior Fredag. Efter middagen er der
underholdning. Se særskilt program.

Opstart af nyt hold Kirkesang og bevægelse for 1-3 årige tumlinger.

torsdag 21. februar kl. 19.00

mandag 10. december kl. 19.30

onsdag 16. januar kl. 10.30

Mandemøde, hvor temaet JUL bliver
omdrejningspunktet for aftenen.

Babysalmesangshold begynder ny runde for babyer og forældre..

De ni læsninger. En liturgisk lys-gudstjeneste med tid til fordybelse.

mandag 10. december kl. 19.30

Vikingernes vej til Byzans. foredrag
ved teolog, domprovst og eventyrer
Thomas Frank, Viborg.

onsdag 27. februar kl. 19.30
tirsdag 11. december kl. 10.00

onsdag 16. januar kl. 19.30

Jul i kravlehøjde for dagplejere, vuggestuer, børn og deres familier.

Fælles sogneaften om K. E. Løgstrup
i Vestervang Kirkes mødelokaler

tirsdag 11. december kl. 16.30

tirsdag 22. januar kl. 19.00

Senior Fredag

Juletumlegudstjeneste for sognets
mindste og deres familier.

Sangcafé ved Louise Marcussen.
”Stille mirakler når mennesker mødes”

onsdag 12. december kl. 10.00

fredag 25. januar kl. 18.00

Jul i børnehøjde særligt for børn i børnehavealderen, deres børnehave, forældre og bedsteforældre.

Senior Fredag. Efter middagen er der
billedforedrag ved Hans Jørgen Lysholm om 1. verdenskrig og samtiden.

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.

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

Mandag 24. december - Juleaften
13.00 Birgitte Thun - familiegudstj.
14.30 Birgitte Thun
16.00 Trine Kofoed - Luk 2,1-14

Søndag 20. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter helligtrekonger
Joh 2,1-11

Søndag 25. november kl. 10.00
Eva-Maria Schulz
Sidste søndag i kirkeåret
Matt 11,25-30

Tirsdag 25. december kl. 10.00
Trine Kofoed
Juledag
Luk 2,1-14

Søndag 27. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag efter helligtrekonger
Matt 8,1-13

Søndag 2. december kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag i advent
Matt 21,1-9 - Jule-Adventsmarked

Onsdag 26. december kl. 10.00
Birgitte Thun
Anden Juledag
Matt 23,34-39

Onsdag 30. januar kl. 17.00
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Søndag 9. december kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag i advent
Luk 21,25-36

Søndag 30. december kl. 10.00
Birgitte Thun
Julesøndag
Luk 2,25-40 - Radiotransm. DR-P1

Søndag 3. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
4. søndag efter helligtrekonger
Matt 8,23-27 - Kyndelmisse

Søndag 16. december kl. 10.00
Trine Kofoed
3. søndag i advent
Matt 11,2-10

Mandag 31. december kl. 14.30
Trine Kofoed
Nytårsaftensdag
Luk 2,21

Søndag 10. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
Sidste søndag eft. helligtrekonger
Matt 17,1-9

Søndag 16. december kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 6. januar kl. 10.00
Trine Kofoed
Helligtrekongers søndag
Matt 2,1-12

Søndag 17. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
Søndag septuagesima
Matt 20,1-16

Søndag 23. december kl. 10.00
Birgitte Thun
4. søndag i advent
Joh 1,19-28

Søndag 13. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag efter helligtrekonger
Mark 10,13-16

Viborg Natkirke, i Domkirken
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Månedens første fredag kl. 19.30-22.30
7. dec. - 4. jan. - 1. feb.
www.viborgnatkirke.dk

Spor af verden
1.978 km til Santiago de Compostella,
3.429 km til Jerusalem, 105 km til
Varde, 1.629 til Rom
”Kræmmere, krigere, kærrer, karosser,
ryttere, drivere, vandringsmænd, heste,
stude, gæs, fromme, gode, onde, ene.”
”Langvejsfra til langvejssteder, trætte
ad den slyngende vej.”

Peder Dueholm var lærer på Søndre Skole i mange år og har gennem årene haft mange klasser
med i skoven og forbi Hærvejsstenen. Ud over at læse teksten på stenen, skulle eleverne også regne
ud hvorfor landskabet omkring stenen er så kuperet. Eleverne svarede, at det var nok en grusgrav.
Der var striber i landskabet fordi folk har gået her. Nogen har trådt tungt! Det er nok vogne, som
har kørt her. Hvorfor er der så flere spor ved siden af hinanden? Det kunne eleverne ikke regne ud.
Men hvis nu hullerne blev så store at de var fulde af vand? – Ja, så kørte de vel nok uden om.

På Koldingvej, overfor rideskolen, i
Viborg Hedeplantage mellem ranglede lyngplanter og dybe vejspor står en
gammel vejtromle af granit, Hærvejsstenen. En mindesten med afstandsbestemmelser til alverdens steder og
med tekst af Peter Seeberg.
Stenen er rejst til minde om århundreders mange og forskellige hærvejsfarende. En kompasrose udstikker
afstande til alverdens hellige steder,
og en tekst af forfatter Peter Seeberg
slynger sig rundt om stenen.

