Kirkebladet

15. februar - 15. maj 2019

Hvad kirken også kan

Søndermarkskirken
kirkebladet

1

www.soendermarkskirken.dk

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
Ivan Kloster

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
Redaktør af dette nummer: Trine Kofoed
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. 24 29 99 70
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
Jakob Hoffmann
tlf. 28 78 18 84
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 forsidefoto: Birgitte Schlott Mikkelsen

Hvad kirken
også kan
En personlig beretning fra en tidligere
virksomhedspraktikant, der genfandt balancen i arbejdslivet som kirketjener fra
sommeren 2017 og til marts 2018.
Jeg hedder Birgitte Schlott Mikkelsen,
er 54 år gammel og ved, at livets veje
er uransagelige, og at kirken rummer
dem alle.
I september 2016 faldt jeg om med
voldsomme kramper, ramt af en mindre hjerneblødning fra et misdannet
kar i hjernen. Den første mistanke gik
dog på en mulig hjernetumor, og jeg
blev derfor efterfølgende opereret i
hjernen af en fantastisk kirurg i Århus,
hjemme hos os tillader vi os at kalde
ham ”Gud”.
Hvis jeg dengang tilbage i september
2016 havde vidst, at jeg i dag og alle
kirkebladet

dage skulle takke alle i Søndermarkskirken for at have været en del af mit
liv, så ville jeg have lukket øjnene og
drømt mig forbi det mareridt, der
skulle til for at vide, hvordan det er at
være i virksomhedspraktik som kirketjener. Det er ikke ment personligt,
men det har været svært og mildest talt
grænseoverskridende at få sat hjernen
ud af spil og livet på standby.

Jeg har været bange for at miste livet,
bange for at give slip på mine børn.
Tre vidunderlige drenge på dengang
12, 13 og 15 år, som fik sygdom og alvor blandet ind i teenagelivet. Jeg blev
givet kort tid til at arbejde mig frem
til en ro og en tro på, at jeg havde givet mine drenge så meget, at de kunne
klare sig uden mig. Præst Trine Kofoed
hjalp mig til den ro og tro. Det var

nødvendigt, ellers ville mine ben ikke
have båret mig ind til den operation,
hvor låget blev lettet til mit inderste.
Jeg fik ikke den ønskede kransekage på
opvågningsstuen efter operationen, der
hvor jeg var høj på livet igen, umiddelbart rask og glad. I stedet endte jeg
mange måneder senere i praktik i denne smukke kirke for at spise oblater og
drikke altervin om søndagen. Revet
væk fra min kendte verden, min jordemodergerning. HJERNETRÆTHED
blev ikke bare et nyt ord i mit forråd,
det blev min virkelighed. Min evne
til at multitaske, prioritere, analysere,
skabe ro i kaos, skabe overblik forsvandt. Få måneder efter operationen
var jeg ellers tilbage på fødegangen i
min vante uniform men overraskende
uden at være i stand til at agere. Der
var i stedet en lammende træthed, støj
i mit hovedet og susen for ørerne.
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Bange for at miste livet

Jeg blev sygemeldt igen, OG jeg fandt
vej til CKU, Center for Kommunikation og Undervisning, hvor jeg
gennem viden, information, samvær
med andre i samme situation lærte
at forstå den usynlige skade i mit hoved, acceptere og integrere den, så den
voldsomme træthed ikke fortsat skulle
overmande mig og få mig til at ønske,
at selv Danmarks bedste kirurg havde
haft en dårlig dag og slukket for min
øverste etage for evigt.

De krævede opmærksomhed, koncentration. Så åbnede de sig op, blev
flersporede og med rastepladser til at
holde ind på, slappe af, nyde udsigten
til livet og fremtiden.

Virksomhedspraktik

Carsten havde og har et solidt greb
i sig selv, sit liv og denne kirke. Han
gav mig arbejdsopgaver og rammer,
som jeg kunne hvile i og arbejde konkret ud fra. Jeg har gjort rent, dækket
borde, ryddet op, vasket op, pyntet op,
sat salmenumre op, lavet spandevis af
kaffe, taget i mod dåbsfamilier, beroliget nervøse brude, serveret pizza for
konfirmander, fordelt kirkeblade, passet på lysgloben, vandet blomster og
gjort klar til højmesser. Jeg har mødt
fantastiske brugere af kirken, turister,
strikkere og frivillige. Carsten så mig
i alt det. Tvang mig til at holde igen,
spare på energien og ikke stille for store krav til mig selv. Han spurgte ind til
mig, tog ansvar fra mig og over på sig.
Jeg blomstrede, voksede, fik tillid igen
til mine arbejdsevner, fik overskud, tog
initiativ, OG HAN ROSTE MIG, og
han gav plads. Han er en af grundene
til, at jeg i dag er rask.

Jeg blev klar til igen at indtage arbejdsmarkedet, men denne gang med små
skridt. Jeg fik mulighed for at komme
i virksomhedspraktik, og jeg søgte
Søndermarkskirken OG KUN SØNDERMARKSKIRKEN. Min praktik
skulle give mening på alle plan. Ideen
var Kirke- og kulturmedarbejder, men
det blev som kirketjener.

Hvad er det så denne her
kirke kan, hvad var det den
kunne?
Kirken og arbejdet som kirketjener
tilbød mig ro og struktur og fik den
voldsomme susen til at blive en stille
brise, der til sidst forstummede og blev
afløst af en velsignet stilhed.
I den stilhed skabte min hjerne nye
veje, som først var smalle og krogede.
kirkebladet

Verdens bedste kirketjener
Al den trafik i mit hoved blev dirigeret
af verdens bedste kirketjener – Carsten
Hove. Han har plads lige ved siden af
min hjernekirurg. Med næsten gul vest
og stav – KOMBARDO.
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Det er en stor og vigtig opgave at hjælpe mennesker på vej. Mennesker der af
forskellige årsager har brug for at være
et sted, hvor de kan få lov til at kravle/
starte forfra for at blive stærke og sikre
nok til at gå og løbe ad nye veje frem i
livet. Søndermarkskirken og alle dens
vidunderlige og forskellige medarbejdere har taget den rolle på sig. Jeg ved,
at menigheden og menighedsrådet ser
og bakker op om arbejdet, forstår udfordringerne og betydningen for alle
implicerede parter.
I marts 2018 blev jeg raskmeldt, jeg
har ingen senfølger. Jeg arbejder nu i
en ordinær stilling som bedemand, og
jeg stortrives i kaos. Mit hjerte er stadig i denne kirke og blandt alle medarbejderne, jeg tror, at jeg altid vil hører
til. Jeg kører i hvert fald forbi hver
dag, det er jo en vejkirke.

TAK FOR MULIGHEDEN,
TAK FOR JER I KIRKEN
OG TAK FOR LIVET
Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Tirsdag den 19. februar kl. 18.30
Onsdag den 20. marts kl. 18.30
Torsdag 11. april kl. 18.30
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset,
og findes på hjemmesiden.
www.soendermarkskirken.dk

Kirkeliv
10 års ansættelses
jubilæum

Menighedsrådsformand,
SAM

SØNDERMARK SOGNS
JULEHJÆLP 2018
- TAK FOR DIN STØTTE
Jul er lys, glæde og ikke mindst gaver
samt forventninger for vore børn –
alle børn skal have en dejlig jul, også i
Søndermark Sogn, men ikke alle har
muligheden.
Vi, i kirken, er meget overvældede og
taknemmelige over den interesse, der
har været for at give gaver til Søndermark Sogns julehjælp. Hele 42 familier har, efter ansøgning, fået glæde
af julehjælpen i form af et gavekort
til at forsøde julen med, og til disse
familiers børn er der i alt uddelt 112
julegaver.
Tusind tak til de mange der har gjort
det muligt for os at hjælpe økonomiske trængte børnefamilier i Søndermark Sogn. Tak for at DU donerede
julegaver, lagde et pengebeløb i kirkebøssen eller deltog i gospelkoncerterne, hvor entreindtægten netop gik
til julehjælpen.
kirkebladet

Menighedsmøde
Palmesøndag den 14. april 2019 – kirkens fødselsdag.
Umiddelbart efter højmessen, søndag
den 14. april indbyder menighedsrådet
til menighedsmøde og fejring af kirkens fødselsdag i sognesalen.
Menighedsmøde er kirkens årlige ”generalforsamling”, hvor menighedsrådet
fortæller om året der gik og planer for
fremtiden.
Vi vil gerne bruge din tid på, ud over
hyggeligt samvær, at tale KIRKE, og
her har vi brug for din hjælp. Hvad
tænker du om din kirke? Er der noget
du savner? Aktiviteter du kunne tænke
dig – og måske har du lyst til at hjælpe
og være frivillig i din kirke. Vi vil gerne høre din mening!
Alle er velkomne til et par hyggelige timer hvor menighedsrådet, i anledning
af kirkens fødselsdag, er vært ved en
kop kaffe og fødselsdagskage.
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Et stort og hjerteligt tillykke til
kirketjener Mie Fjelster, som den
1. januar 2019 har været ansat ved
Søndermarkskirken i 10 år.
Mie møder altid sognet med et smil,
gæstfrihed og et velkommen til
– det er sådan, vi gerne vil være kirke.
TILLYKKE med jubilæet.

Tak og velkommen
Jens Jørgen Berg fik i efteråret menighedsrådets samtykke til at udtræde af
rådet. Anne-Mette Sørensen Langvad
er i stedet indtrådt i den resterende del
af valgperioden.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke Jens Jørgen for de mange års virke i menighedsrådet ved Søndermarks
kirken. Tak for din interesse i menighedsrådsarbejdet og dit engagement i
den kirke, du føler et tilhørsforhold til,
både åndeligt og socialt.
Søndermarkskirken er en sognekirke
med et levende og bredt menighedsog kirkeliv
Søndermarkskirken - Din kirke
VELKOMMEN TIL

www.soendermarkskirken.dk

Det sker

Domprovst Thomas Frank står med sin
kajak foran museet ”Hagia Sophia” som
er en tidligere Græsk-ortodoks kirke i den
Tyrkiske by Istanbul.
Privat foto.

Vikingernes vej til Byzans
Torsdag den 21. februar kl. 19.00
Kom til en spændende aften i selskab
med domprovst Thomas Frank om
hans eventyrlige rejse fra Nordvestrusland til Istanbul i Tyrkiet.
Thomas roede på 65 dage 3536 kilometer i kajak fra Nordvestrusland til
Istanbul i Tyrkiet. Det gjorde han i sit
eget selskab, og ad den rute, som vikingerne brugte, på deres vej til Byzans.
Hvorfor begiver man sig afsted på en
sådan tur?
Og hvad gør det ved ens tro og ens liv?
Der serveres kage, saftevand, kaffe og te.
kirkebladet

Barselscafé

K. E. Løgstrup foredrag

Fredag den 22. februar kl.10.30- 13.00
Om babyførstehjælp 0-1år. Jordemoder
og førstehjælpsinstruktør 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.
Pris kun 10 kr. - for kaffe og boller
Tilmelding kan ske på 20281262
(gerne sms)
Eller på soendermark.sogn@km.dk

Onsdag den 27. februar kl. 19.30
i Sognesalen.
Viborg bys seks folkekirker tilbyder i
januar og februar en foredragsrække
med filosof Bjørn Rabjerg, om den
danske filosof og teolog K.E. Løgstrup
(1905-1981)
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Den sidste aften i rækken har emnet:
»Menneskets ondskab og menneskelivets godhed«

Tumleafslutning
Den 12. marts kl. 16.30 er der tumleafslutning og fællesspisning. Denne
dag slutter vi tumle-runden af med
pasta og kødsovs i sognesalen.
Alle børnefamilier er velkomne.
Tilmelding til 2028 1262

Sangcafé

Fastelavn
Søndag den 3. marts inviterer Søndermarkskirken alle børn og voksne til fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende
tøndeslagning og hyggeligt samvær.
Vi begynder i kirken kl. 10.00 med
gudstjeneste tilrettelagt for hele familien, hvorefter vi slår katten af tønden.
Når den sidste pind er nede, kårer vi
dagens kattedronninger og kattekonger – og så byder menighedsrådet på
pølser og saftevand, kaffe og fastelavnsboller i Sognesalen.

Onsdag den 13. marts kl. 19.00
Aftenens sangværter er Birgit og
Marius Poulsen, som har været en
del af sydbyens kirkeliv, også fra før
Søndermarkskirken blev til. Her er
brugt megen fritid, men det er der
også på håndboldbanen og i KFUM
og KFUK. Birgit er opvokset i Sønderjylland og Marius i det Midtjyske.
Begge har været på Nørre Nissum
højskole. Da de blev gift bosatte de sig
i Viborg, og købte huset på Finderupvej, hvor Birgit havde dagpleje, og i
mange år arbejdede Marius som plejer
på Søndermarkens psykiatriske plejehjem. Vel mødt til festlig sangcafé med
rødternede duge på bordene og organist Lene Jungild ved flyglet.
Pris 25 kr. for kaffe og snacks.
Der kan desuden købes sodavand og vin.

Akvarel-værksted
Kom gerne festligt udklædt som ninja
eller slangetæmmer, løve eller kanin
– de voksne må også gerne være udklædte.
Alle er velkommen!
kirkebladet

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

7

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.
- Mandagene den 11. Marts, 8. april,
og 13. maj.

Aflastnings- og vågetjeneste
Aflastning tilbydes hos demente, alvorligt syge og døende i hjemmet op til 3
timer, en gang om ugen.
Vågetjenesten tilbyder at sidde hos døende, det kan både være i plejeboliger
og i eget hjem.
Tilbuddet omfatter borgere i Viborg.
De frivillige medarbejdere er modne og
ansvarsbevidste mænd og kvinder, flere
med en fortid i sundhedssektoren.
Alle her tavshedspligt omkring personlige oplysninger. Henvendelse til:
Kirsten Larsen tlf. 50926134 eller
Bodil Knudsen tlf. 20143319
www.soendermarkskirken.dk

Vi starter nyt hold op med babysalmesang den onsdag den 3. 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.

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:
Tirsdag den 2. april 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). Skriv til soendermark.sogn@km.dk

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
kirkebladet

Musikaften.
Sorggruppe
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.
Datoerne for foråret 2019 er:
19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4, 30/4
Sorggruppen ledes af præsterne:
Trine Hostrup og Trine Kofoed
Tilmeld på tlf: 29 33 64 04
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Søndag den 7. april kl. 19.00
Koncert i både Kirken og Sognesalen.
Mette Østergaard, sang.
Tine Fenger, orgel og klaver.
Aftenens to solister er begge mangeårige udøvende musikere.
Tine som organist og pianist. Senest er
hun ansat som rektor på Vestervig Kirkemusikskole. Denne post indebærer
også organistansættelse ved Vestervig
kirke.
Mette er uddannet solosanger fra konservatoriet i Århus og virker desuden
som organist i Balle kirke. På det seneste har Mette været ildsjæl og primus
motor i ”Opera på Torvet” i Silkeborg
der blev afviklet sommeren 2018 med
stor succes.
www.soendermarkskirken.dk

Vi kan glæde os til deres optræden
her, som starter i kirken hvor de vil
præsentere numre fra deres spritnye cd
indspilning. Efter en halv timestid går
vi i Sognesalen, hvor der serveres kaffe
og kage og så vil de fortsætte den musikalske optræden her.
Entré 50 kr. billetter kan købes på forhånd på mobil 2028 1262.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 24. april 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
senest dagen før.
kirkebladet

Foto: Himmelske dage

Sangcafé

Sogneudflugt.

Torsdag den 2. maj kl. 19.00
Sangvært er Louise Marcussen som er
bosiddende i Søndermarkens Sogn.
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, med caféstemning og rødternede
duge på bordene og organist Lene Jungild ved flyglet.
Pris 25 kr. for kaffe og snacks.
Der kan desuden købes sodavand og vin.

Tag med til himmelske dage i Herning
Torsdag den 30. maj tager vi hele sognet med til Herning.
I stedet for at afholde Kristihimmelfarts gudstjeneste i Søndermarkskirken, hopper vi sammen på en
bus og kører til Herning. Her skal vi
blandt andet deltage i den store åbningsgudstjeneste, med kirkekor fra
hele stiftet, være med ved Danmarks
største kaffebord og rundt og se Mulighedernes Marked. Vi slutter dagen af med en lækker kromiddag på
vej hjem til Viborg igen. - læs mere
når der kommer opslag i kirken, på
hjemmesiden og Facebook.
Pris for hele herligheden 200 kr.
Seneste tilmelding er den 15. maj.
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Åben Café
Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og måske nørklerier
er elementer i eftermiddagens program.
Alle er velkomne.

Kalender
søndag 17. februar kl. 14.00

mandag 11. marts kl. 19.30

søndag 7. april kl. 19.00

Sy, sang og kaffe ved Birgitte Thun.
Brodér en linje fra din yndlingssalme.

Mandemøde for mænd i alle aldre,
med hyggeligt samvær og aktuel debat.

Musikaften med sang og musik i både
kirke og sognesal.

torsdag 21. februar kl. 19.00

tirsdag 12. marts kl. 16.30

mandag 8. april kl. 19.30

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

Tumleafslutning i kirken og efterfølgende fællesspisning i Sognesalen.

Mandemøde for mænd i alle aldre,
med hyggeligt samvær og aktuel debat

onsdag 13. marts kl. 19.00

søndag 14. april kl. 11.15

Sangcafé. Aftenens sangværter er Birgit
og Marius Poulsen,

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet til menighedsmøde og en let
anretning i Sognesalen.

fredag 22. februar kl. 10.30
Barselscafé om babyførstehjælp 0-1 år
ved Jordemor Charlotte Mansouri

fredag 22. marts kl. 18.00
fredag 22. februar kl. 18.00
Senior Fredag. Efter middagen fortæller
tidl. Bjerringbro-præst om forfatterne
Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl.

Senior Fredag. Efter middagen fortæller
Diakonipræst Steen H Andreassen om
sin tid som fængselspræst.

fredag 26. april kl. 18.00
Senior Fredag. Efter middagen er der
Bankospil og underholdning ved Kirkeog kulturmedarbejder Rosa Lykke Yde

tirsdag 2. april kl. 16.30
søndag 24. februar kl. 14.00
Sy, sang og kaffe ved Birgitte Thun.
Brodér en linje fra din yndlingssalme.

Begynder der en ny runde Kirkesang
og bevægelse for tumlinger

torsdag 2. maj kl. 19.00
Sangcafé med kirkesanger Louise Marcussen som sangvært.

onsdag 3. april kl. 10.30
onsdag 27. februar kl. 19.30
Fælles sogneaften om K. E. Løgstrup
i Sognesalen ved Søndermarkskirken

Begynder et nyt babysalmesang. Husk
at tilmelde til kirkekontoret.

torsdag 30. maj kl. ca. 12
Tag med til himmelske dage i Herning
Kristihimmelfartsdag.

fredag 5. april kl. 18.00
søndag 3. marts kl. 10.00
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og hyggeligt samvær

Senior Fredag. Efter middagen er der
”Musik og Sang” med Søndermarkskirkens organist Lene Ø. Jungild.

fredag 8. marts kl. 18.00

lørdag 6. april kl. 14.00

Senior Fredag. Efter middagen fortæller Luftkaptajn Niels Ove Studstrup fra
Skals om ”Mit flyvske liv”

Salmesangs-eftermiddag med afsløring
af salmebroderi i Viborg Domkirke.
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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.
www.soendermarkskirken.dk

Gudstjenester
Søndag 17. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Søndag Septuagesima
Matt 20,1-16

Søndag 31. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
Midfaste søndag
Joh 3,1-15

Onsdag 24. april kl. 17.00
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Søndag 24. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Søndag Seksagesima
Mark 20,1-20

Søndag 7. april kl. 10.00
Trine Kofoed
Mariæ Bebudelsesdag
Luk 1,26-38

Søndag 28. april kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter Påske
Joh 20,19-31

Søndag 3. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
Fastelavns søndag
Matt 3,13-17 - Fastelavnsfest

Søndag 14. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Palmesøndag
matt 21,1-9 - Menighedsmøde

Søndag 5. maj
9.00 Birgitte Thun
11.00 Trine Kofoed
Konfirmation

Søndag 10. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag i Fasten
Matt 4,1-11 - Sogneindsamling

Torsdag 18. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Skærtorsdag
Matt 26,17-30

Søndag 12. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag efter Påske
Joh 16,16-22

Søndag 10. marts kl. 14.00
Lars M. Christiansen, Brandstrup
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Fredag 19. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Langfredag
Mark 15,20-39

Fredag 17. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
Bededag
Matt 3,1-10

Søndag 17. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag i Fasten
Matt 15,21-28

Søndag 21. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Påskedag
Mark 16,1-8

Søndag 19. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
4. søndag efter Påske
Joh 16,5-15

Søndag 24. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i Fasten
Luk 11,14-28

Mandag 22. april kl. 10.00
Trine Kofoed
2. Påskedag
Luk 24,13-35
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Viborg Natkirke, i Domkirken
Månedens første fredag kl. 19.30-22.30
1. mar. - 5. apr. - 3. maj.
www.viborgnatkirke.dk
www.soendermarkskirken.dk

Sy, sang og kaffe
Brodér en linje fra din
yndlingssalme
Søndag 17. og 24. februar
Kl. 14 - 16
i Søndermarkskirken
De færdige broderier skal
indgå i et salmetæppe,
som udstilles fra lørdag 6. april
kl. 14 i Viborg Domkirke.
Her vil vi sammen synge de
vers, vi hver især har broderet.
Salmesangs-lørdagen er åben
for alle, uanset om man har
broderet eller ej.

Hjælp med at gøre verden klimaklar
Folkekirkens Nødhjælp kaster næstekærligheden på klimaet, til den årlige sogne
indsamling søndag den 10. marts 2019 efter gudstjenesten kl. 11.30 - 14.30
Tilmeld dig som indsamler til sognepræst Birgitte Thun - 2933 6290
eller til kirkekontoret 8661 5333.
”Når vi taler om klimaforandringerne, går det ofte op i CO2-aftryk og andre
abstrakte størrelser, som kan være svære at forholde sig til. Men her er en mulighed
for at gøre en konkret forskel i fælles flok,” siger sognepræst Birgitte Thun.

