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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
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træffes hverdage på tlf. 29 33 62 90
e-post: abha@km.dk
(mandag fri)

Børn og unge
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Kredsleder: Michael Hjorth, tlf. 86603522

Kordegn
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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.
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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 mobil 21 65 21 98

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

tlf. 24 29 99 70
Mie Fjelster
tlf. i kirken 61 20 19 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
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Tekst og foto: Birgitte Thun

Når fotografiet flytter noget
- De gode fotografier gør noget ved
mig. De gode fotografier gør mig klog
ere på verden og de allerbedste – de
sublime af dem – gør mig også klogere
på mig selv.
Kirkebladet er taget på besøg hos
Flemming Sørensen, som af nogle vil
være kendt som freelance journalist og
fotograf på Viborg Stifts Folkeblad og
som idémand og arrangør af Fotodage
Viborg som foregår i disse dage.
Vi sidder i en villa i sydbyen, i en stue
præget af ejerens interesse for fotografiet og magasiner.
På en reol er en samling af magasinerne, der præsenterer Årets pressefoto.
Og netop interessen og dette at Flemming Sørensen selv har udviklet og
hvert år tilrettelægger magasinet, har
gjort at en udstilling med årets pressefotos, er en del af Fotodage Viborg.
kirkebladet

- De billeder som fylder meget i mit liv,
det er pressebilleder, eller dokumentarbilleder, som viser verden som verden
er. De billeder rammer mig, hvis de
formår at vise noget jeg ikke selv havde
tænkt over eller var klar over. Så bliver
jeg i første omgang klogere på verden
og i næste omgang klogere på mig selv.
Der bliver jeg rørt eller jeg bliver berørt
over livet og tilværelsen. Det kan billeder gøre, på samme måde som en god
bog kan gøre. Men hvor det tager timer
at læse en roman, kan man afkode et
billede på få sekunder.

Flemming Sørensen har undervist på
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i bladudvikling, skrevet lærebøger om emnet og virker stadig som
konsulent i bladudvikling, hvor fotografiet også har sin plads.

- En gammel talemåde er, at et fotografi kan sige mere end tusind ord.
Det har jeg skrevet en bog der hedder. ”Mere end tusind ord” - en kæde
af fotohandlere bad mig lave en bog
i anledning af deres 50 års jubilæum,
siger Flemming Sørensen og finder
bogen med de mange fotos.
- Fotografiet kan vise verden hvordan
den ser ud. Og få folk til at stoppe
op, og måske tænke over hvem er jeg,
hvor er jeg henne og hvor skal vi hen!
Det kan ord også, men fotografiet
kan gøre det med et knips, sådan
her. Flemming Sørensen knipser med
fingrene og fortsætter:
- Fotografiet er et snapshot af tiden.
Det kan få folk til at tænke og det er
mange ting. Der findes et hav af fotografiske genrer: Dokumentarfotografi,
pressefoto, den uredigerede virkelighed, reklame-fotografi opstillede bil-
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Bladudvikler

leder, kunstfotografi. Vi fotograferer
meget mere end nogen sinde før.

26.000 billeder/sek
- Nogle kloge hoveder har fundet ud
af, at den udvikling går ekspotentielt:
I 2018 blev der i hele verden taget
400 milliarder billeder. Det svarer til
13.000 billeder i sekundet. De flest er
selvfølgelig nogen man lige tager med
mobiltelefonen for at dokumentere, og
mange er selfies. Det var sidste år.
I år bliver det formentlig 26.000 billeder i sekundet før året er omme. 400
milliarder fotografier sidste år, bliver
til 800 milliarder billeder, og næste år
1600 milliarder.

billede var i øvrigt også en selfie.
Man kan somme tider godt længes
efter den tid, hvor man gik i mørkekammer og så hvordan billeder blev
fremkaldt stille og roligt.
Da jeg var ung, havde jeg selv mørke
kammer og det var fantastisk at gå
ind i det der mørke lokale og tænde
den røde lampe og så stå der og se
billederne komme frem og fremkalde
sine negativer. Men nu er verden
digital, og det er både godt og skidt.
Det betyder at man kan se sine ting
med det samme, men der er også noget magi der er forsvundet. Og derfor
kan man faktisk se, at der er en del
unge fotografer, der prøver at finde
tilbage til den teknik og den tid hvor
man ikke så tingene med det samme.
Fordi det kunne noget andet.

Dokumentere

- Fotografiets udvikling er fascinerende.
Det er 180 år siden fotografiet blev
opfundet.
Det var enormt kompliceret. Sære apparater og en masse kemi. Det første
kirkebladet

Nogle bruger billeder til at dokumentere deres liv, vi fotograferer højdepunkter og så bliver billederne en
dagbog.
Men der er også folk der lever af at
dokumentere andres liv, og det er dér,
jeg synes det bliver spændende,
Fordi du har et andet øje på tingene.
Folk er uddannet til at dokumentere
verden og hvordan den ser ud. Det
synes jeg er fascinerende.

nesker, der har sat livet på spil for at
komme hertil. Men det er yderst sjældent, den enkelte flygtning finder vej
til avisernes spalter eller får taletid på
tv eller radio.
Fotodage Viborg er fyldt med fotografier. På det tidligere Viborg Museum kan man se udvalgte fotografier,
optaget af elever på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. På Medieskolerne er der store udstillinger.
Årets pressefotos udstilles på Hovedbiblioteket, sammen med en lang
række andre udstillinger.
- Festivalen Fotodage Viborg finder
sted for syvende gang 3.-26. maj
2019. Her hylder vi fotografiet i al
dets mangfoldighed og præsenterer
det som både medie og kunstart.
Hvert år kan man opleve en række
udstillinger, som præsenterer fotografi
i absolut verdensklasse, men der er
også plads til, at fototalenterne kan
vise sig frem. Der er fri entré til de allerfleste udstillinger og aktiviteter. Se
programmet på fotodage.dk.

Fotodage Viborg

Involvering og tilgængelighed

- Det handler om flygtningene, de
fremmede. Mange af dem er men-

- Uanset om det er dokumentarfotos
eller kunst, så skal fotografierne gøres
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Kirkeliv

tilgængelige, derfor laver vi udstillinger
hvor folk færdes. Det er også en aktion
for at få folk til selv at tage billeder.
Kan du pege på gode steder at tage
billeder?
- Et af mine steder er den opstemmede sø ved Niels Bugges kro. Her har
jeg ofte stået og set på isfuglen eller
blot solen der spejler sig i vandet. Jeg
har også lavet en selfie.
Flemming Sørensen viser et foto,
hvor man kan ane en skygge i vandet
(se kirkebladets forside). Men motiverne ligger altid lige for. Det gælder
om at holde øjnene åbne. Jeg gik en
tur rundt om Søndersø og fik i en
grøft øje på nogle frøer. Og så kom
de på bagsiden af avisen.
Har du nogle tips og tricks?
- Bevæg benene. Gå rundt om motivet. Ned i knæ og tættere på. Forgrund, baggrund, mellemgrund og
det gyldne snit har mange måske hørt
om. Tænk ikke på det, blot SE – det
handler om at se og tag så rigeligt
med billeder. Måske vil der være et,
der rykker ved dig, giver dig en hel
anden oplevelse af det sted du har været, det der er sket. Brug fotografiet
til at fortælle den historie, du ville
fortælle med ord, om det der skete.
Nu skal du bare høre…nej, tag et billede af det. Så kan du bagefter sætte
ord på billedet. På den måde bliver
verden dokumenteret.
kirkebladet

Menighedsrådsformand,
SAM

Kirkerummet
kan noget særligt
Paris i chok, hele verden i chok –
Notre Dame brænder. Med aftensolen
som baggrund ser menneskemængden
lamslået til - nogle i gråd, andre i stille
bøn, medens den ikoniske katedral
forvanles til nøgne kolde stensøjler.
Hvad er det kirken kan og som gør
noget ved os. Vi kender det alle fra ferieture. Vi stopper op ved den norske
stavkirke, storbyens pompøse katedraler eller den hvidkalkede romantiske
landsbykirke. Vi træder ind i kirkerummet, vi bliver stille - der hviskes,
vi bliver grebet af en vis højtidlighed.
Vi sætter os på bænken, gerne lidt
tilbage og lader blikket glide - roen
finder ind, og vi tænder måske et lys.
Kirkerummet giver os en ’time out’ i
en fortravlet tid, hvor vi skal det hele
på den halve tid – kirkerummet gør
noget godt.

og året – reflekter og lad tanker samt
drømme strømme med solens stråler
– det er også liv. Kirkerummet er også
der, hvor det er OK at være stille, at le,
at fælde en tåre eller bare være. Kirkerummet er også kirkelige handlinger,
koncerter, foredrag, børn og voksne i
alle aldre – det er det et kirkerum kan,
det er det vores kirke kan.

Menighedsrådet lige nu!

Vores kirke, Søndermarkskirken, kan
noget særligt. Træd ind i kirken ved
solopgang, hvor dagens første solstråler
finder vej gennem de forskelligefarvede
mosaikker og projekteres mod murstensvæggen ved orglet eller oplev mosaikkens farveskift med vejret, dagen

Vi har her i foråret afholdt det årlige
menighedsmøde eller ”generalforsamling” om du vil, hvor rådet berettede
om dagen i går, dagen i dag og dagen i
morgen. På menighedsmøde blev der
generelt givet udtryk for tilfredshed
med måden at være kirke på.
’Trivsel for alle’ er et af nøgleordene,
hvor vi i menighedsrådet tilstræber,
for den tildelte økonomi, at skabe de
bedst tænkelige rammer for menighed
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og medarbejdere.
I maj måned har vi og de øvrige menighedsråd i provstiet samtaler med
provstiudvalget. Her giver rådet en
kort status på områderne aktiviteter,
medarbejdere og bygninger. Det er
også til dette møde, at der er mulighed for at fremkomme med særlige
ønsker for nyanskaffelse eller særlig
vedligehold, som ikke kan indfries af
de tildelte økonomiske midler.
’ERFA-formænd, kirkerne i Viborg’
er et nyt tiltag og forrum for formændene i de seks bykirker i Viborg,
hvor det, ganske uformelt, er muligt
at dele og erfaringsudveksle kirkeliv. Vi har, efter det første møde,
besluttet at mødes to gange årligt.
Jeg forventer mig meget at dette forum og ser det som en mulighed for
at udveksle synspunkter og fremstå
med fælles holdninger til kirkelivet i
Viborg.

knudepunkt som går helt tilbage til
hærvejen (Ochsenweg), hvor vejforløbet forbandt Jylland på langs.
Menighedsrådet har i forbindelse
med jubilæet brug for din hjælp.
Hvordan ønsker du, at vi skal markere jubilæet. Skal vi fejre jubilæet
hen over året eller blot på selve dagen – hvad tænker Du? Vi er åbne
for alle tanker og ideer, så vi kan fejre vores kirke på værdig vis i 2021.
Del dine tanker med menighedsrådet
eller kirkekontoret!

taget præsterne), tilrettelægger det
kirkelige liv - kort sagt en palet af
spændende og inspirerende opgaver.
Kirken har netop brug for dig og
dine kompetencer - kunne du have
lyst til at få indflydelse – indflydelse
på mere lokalt kirkeliv i Sydbyen.
Så kontakt et af medlemmerne i dit
menighedsråd eller kirkekontoret,
hvor du kan få mere information om
din kirke og det spændende arbejde
i menighedsrådet – et menighedsråd
som skal medvirke til at skabe de
bedste rammer for en levende kirke i
Sydbyen.

Søndermarkskirken er en sognekirke
med et levende og rigt menighedsog kirkeliv
Søndermarkskirken - Din kirke
VELKOMMEN TIL

Menighedsrådsvalg 2020
Søndermarkskirken fylder 40
Det er ganske vist, som den gamle
digter H. C. Andersen skrev i et af
sine eventyr, vores kirke fylder 40 år
i 2021. Søndermarkskirken blev indviet den 12. april 1981 og placeret
tæt op til trafikkens hovedfærdselsårer
mod syd, nord og øst – et trafikalt
kirkebladet

Det er valgår i 2020 – til menighedsrådene over hele landet. Menighedsrådene er folkekirkens lokale ledelse og er valgt for en 4 års periode.
De styrer den lokale kirkelige økonomi, har ansvar for drift og vedligehold af kirken, menighedslokaler og
præstebolig. Ansætter og er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (und6

Åben Café
Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og nørklerier er
elementer i eftermiddagens program.
Sommerferie 1. juni - 11. august
Alle er velkomne.

www.soendermarkskirken.dk

Årets konfirmander 2019
Konfirmerede 5. maj kl. 9.00
Bagerst: Viktor Eeg Smidt, Christian
Uggerby Eriksen, Rasmus Kahr Skovrider,
Esben Hougaard Nielsen, Mathias Voldum
Pedersen.
Midterst: Gry Norup, Daniel Thorsager
Christiansen, Rasmus Kjøller Riis,
Marcus Rye, Signe Bonde Øe, sognepræst
Birgitte Thun.
Forrest: Anna Rosenvang Andersen,
Angelina Francoise Møller, Isabella Maria
Bak, Matilde Nørgaard Klausen, Andrea
Sommer Laursen, Louise Stamp Sunesen,
Mille Bruun Laustsen.

Konfirmerede 5. maj kl. 11.00
Bagerst: Cathrine Maul Petersen, Emilie
Westergaard Christensen, Gustav Poulsen
Salmonsen, Oliver Leisgaard Christensen,
Christoffer Lange-Kornbak Schultz,
Lea Raundahl Schottert, Laura Horn.
Midterst: Lucas Sejerskilde Mikkelsen,
August Sand Jensen, Rune Frej Ib Hansen,
Marius Berthel Mouritsen, Magne Freidahl
Graae, Sander Wollesen de Jonge, Mikkel
Skovgaard Mortensen, Lucas Højlund Lange
Staal, sognepræst Trine Kofoed.
Forrest: Emma Dall Skaarup, Karla Karoline
Aamand Wejse, Sarah Rix Nielsen, Maja
Flensborg Hørup, Mie Taudal Mortensen,
Julie Moselund Krogh, Lærke Viskum Krone
Justesen, Nikoline Bundgaard Oesen,
Johanne Fløe Roesholm.

Foto: Jakob Hoffmann
kirkebladet
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Det sker
Børnegudstjeneste med
grill, bål og dåbstræf

Præsten fra Tanzania

Sogneudflugt

onsdag den 29. maj kl. 19.30
En sogneaften i samarbejde med det
lokale Danmission.
”For at der opstår en sti, skal græsset trædes ned fra begge sider”
Overskriften er et tanzaniansk ordsprog. Pastor Karoro vil fortælle om
venskabsforbindelsen med Rødding
pastorat og om udviklingen i Kasheshe
pastorat de sidste 15 år. En periode
med kirkebyggeri, nye menigheder,
søndagsskolearbejde, korstævner og
evangelist-uddannelse – og meget mere.
”Hvad er kirkens rolle i konflikter?”
Konflikter kan opstå i familien, i lokalsamfundet, i menigheden, mellem trosretninger og mellem folkeslag. Hvad
er kirkens rolle, hvordan skal ledere
og præster i kirken reagere i forhold til
konflikter? Karoro har brugt 3 år på at
studere dette. Og han vil dele sine overvejelser med os. Karoro taler engelsk,
men der vil blive oversat til dansk.
Der servers kaffe og kage, og der vil
være lotteri til fordel for Danmissions
engagement i Tanzania

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 kaffe
bord og rundt og se Mulighedernes
Marked. Vi slutter dagen af med en
lækker kromiddag på vej hjem til Viborg igen. - læs mere på opslag i kirken, på hjemmesiden og Facebook.
Pris for hele herligheden 200 kr.
Seneste tilmelding er den 15. maj.

kirkebladet

Foto: Himmelske dage
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Tirsdag den 19. juni kl. 17.00
Vi skal høre om dåb, lege, synge og
spise sammen.
Efter gudstjenesten er der sæbebobler,
legesager, pasta, salatbuffet og grillpølser på plænen ved kirken. Samt skumfiduser, sang og hygge ved bålstedet.
Alle er velkomne.
Tilmelding dagen inden den 18. juni
til soendermark.sogn@km.dk
Pris 25 kr. for voksne, Gratis for børn.

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger
Tirsdag den 20. august starter der igen
hold for tumlinger og deres forældre/
bedsteforældre. De 1-3 årige skal synge, lege og bevæge sig.
Fra klokken 16.30 til 17.15 (så kan alle
nå hjem til aftensmad)
Tilmelding nødvendig.
Skriv til soendermark.sogn@km.dk
www.soendermarkskirken.dk

Gospelworkshop
Kom til gospelworkshop med Laura.
I weekenden d. 7-8. september vil Søndermarkskirken genlyde af gospeltoner,
når Happy Voices gospelkor sammen
med Søndermarkskirken inviterer alle interesserede til gospel-workshop. Instruktør og gospelsanger Laura Kjærgaard, vil
i løbet af weekenden sætte os i den helt

rette gospelstemning og lære os et antal
gospelsange, som vi fremfører sammen
med hende og hendes dygtige pianist ved
en gospelgudstjeneste søndag d. 8. september kl. 16.00, hvor alle er velkomne.
Laura blev kendt i Danmark, da hun i
DR’s første sæson af X Factor fik en flot
andenplads. Det har altid været Lauras passion at synge gospel, og hun har
en energi, indlevelse og et humør, der
smitter helt ned på de bagerste rækker.
Laura er korleder i Copenhagen Gospel
Singers trods sit travle skema, som byder
på jobs lige fra teambuilding, workshops
og tv-shows til optrædener som gæstesolist på både de store og små scener.
Lauras kærlighed til musik og lidenskaben for gospel skal opleves.

Lørdag d. 7. september vil der være
indskrivning fra kl. 9.00-9.45. Vi øver
fra kl. 10.00 til 17.00.
Søndag d. 8. september øver vi fra 10.00.
Gospelgudstjenesten er kl. 16.00.
Prisen for at deltage på denne musikalske weekend er 275 kr. Der vil være
mulighed for at købe frokost begge
dage ved forhåndsbestilling.
Tilmelding til gospelworkshoppen
sker via Happy Voices Facebook-side.
Er du ikke på Facebook, kan du
kontakte Happy Voices kasserer
Karin Pedersen på tlf. nr. 22 36 86 32.
Læs mere om arrangementet på
facebook.com/groups/gospelworkshop
viborg2019/ og på Søndermarkskirkens
hjemmeside.

24 Timers løb
d. 17. – 18. august 2019
 Kan du løbe 5,71 km?

Babysalmesang
Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang er
et tilbud her i sognet til babyer i alderen 0-10 måneder. Se mere på hjemmesiden www.soendermarkskirken.dk
Vi starter nyt hold op med babysalmesang den onsdag den 21. august klokken 10.30. Tilmelding er nødvendig til
kirkekontoret til soendermark.sogn@
km.dk. Det er gratis at deltage, men
kaffe og boller koster 10 kr. per gang.
kirkebladet

 Kan du også gøre det 2 gange på 24 timer – eller flere gange?
 Kunne du tænke dig at være med til at vise folkekirkens mangfoldighed?
 Vil du være med til at skabe sammenhold og lette samarbejdet på tværs af sognegrænser?
 Har du lyst til at få en god oplevelse sammen med folkekirken?
 Kunne du tænke dig at hjælpe?
o Bage en kage.
o Hjælpe i teltet.
o Tage imod løbere.
o Sørge for frisklavet kaffe.
For flere oplysninger kontakt Viborg Domprovsti – også hvis du kunne tænke dig at deltage som løber
eller hjælpe med det praktiske:
e-mail: Viborg.domprovsti@km.dk eller telefon 86 46 76 86
Løbere bedes udfylde tilmeldingsskema, som kan rekvireres på ovennævnte mail/ telefonnummer

www.viborgprovstikontor.dk

Sogne i Viborg Domprovsti:
Almind, Asmild, Daugbjerg, Dollerup, Finderup, Fiskbæk, Fly, Gammelstrup, Houlkær, Iglsø, Kvols, Lysgård, Mønsted, Ravnstrup, Sønder Resen, Romlund, Sjørslev,
Smollerup, Sparkær, Stoholm, Søndermark, Sønder Rind, Søndre Sogn, Tapdrup, Tårup, Vestervang, Viborg Domsogn, Vinkel, Vorde, Vridsted, Vroue.
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Kalender
fredag 24. maj kl. 14.45

søndag 25. august kl 19.00

SeniorFredag. Udflugt til Dollerup
bakker, Papirmuseet i Silkeborg og
middag på Signesminde kro.

tirsdag 28. maj kl. 16.30

Koncert for saxofon og orgel ved
Domorganist Randi Mortensen og
Michael Lund, Odense, som spiller et
publikumsvenligt program for denne
helt særlige konstellation. Fri entré

Tumleafslutning med pasta og kødsovs
i sognesalen. Gerne tilmelding.

onsdag 28. august kl. 17.00

onsdag 29. maj kl. 19.30

Spaghettigudstjeneste for børnefamilier.
Andagt aktiviteter og fællesspisning.

Sogneaften fælles med Danmission
ved J. Karoro fra Karagwe, Tanzania.

fredag 30. august kl. 18.00

torsdag 30. maj kl. 12.00

SeniorFredag begynder efterårssæsonen. Se særskilt program i kirken

Tag med bussen til himmelske dage i
Herning, Kristihimmelfartsdag.

tirsdag 19. juni kl. 17.00
Børnegudstjeneste med dåbstræf. Efterfølgende grill, bål, sang og leg på
plænen bag Søndermarkskirken.

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Onsdag den 22. maj kl. 18.30
Tirsdag den 3. september kl. 18.30
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset,
og findes på hjemmesiden.

tirsdag 13. august kl. 14.00
Åben Café begynder efterårssæsonen.
Alle er velkomne til at kigge forbi.

tirsdag 20. august kl. 16.30
Kirkesang og bevægelse for Tumlinger
begynder nyt hold.

onsdag 21. august kl. 10.30
Nyt hold babysalmesang Kirke- og
kulturmedarbejder Rosa Yde begynder.
kirkebladet

Senior Fredag

Sommermusik
Tirsdag d. 2. juli kl. 13.30
Ingegerd Bogh spiller
orgelmusik af W. Williams,
J. S. Bach og G. Bourgeois.
Tirsdag d. 9. juli kl. 13.30
Karin B. Antonsen, spiller
orgelkoraler over forskellige danske salmemelodier .
Tirsdag d. 16. juli kl. 13.30
Lene Ø. Jungild spiller
orgelmusik af J. S. Bach,
Peter Møller og B. Sløgendal.
Tirsdag d. 23. juli kl. 13.30
Torsten Juul-Borre spiller
klassisk klavermusik af
F. Schubert og F. Liszt
Tirsdag d. 30. juli kl. 13.30
Torsten Juul-Borre spiller
klassisk klavermusik af
F. Schubert og F. Liszt

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.

Efter koncerterne bydes på
en kop kaffe og der er mulighed for rundvisning og
fortælling i kirken og ved
Hærvejstæppet ved Viborg Guiderne.
Koncert og kaffe er gratis. Rundvisning
koster 50 kr., som betales til guiden.
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Gudstjenester
Fredag 17. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
Bededag
Matt 3,1-10

Søndag 16. Juni kl. 10.00
Birgitte Thun
Trinitatis søndag
Joh 3,1-15

Søndag 28. juli kl. 14.00
Eva-Maria Schulz
6. søndag efter Trinitatis
Matt 5,20-26

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

Onsdag 19. juni kl. 17.00
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
DÅBSTRÆF, BØRN OG BÅL

Søndag 4. august kl. 10.00
Birgitte Thun
7. søndag efter Trinitatis
Luk 19,1-10

Søndag 26. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
5. søndag efter Påske
Joh 16,23-28

Søndag 23. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter Trinitatis
Luk 16,19-31

Søndag 11. august kl. 10.00
Birgitte Thun
8. søndag efter Trinitatis
Matt 7,15-21

Torsdag 30. maj kl. 12.00
Bus til gudstjeneste for hele
Viborg Stift, på torvet i Herning,
ved Himmelske dage på heden

Søndag 30. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
2. søndag efter Trinitatis
Luk 14,16-24

Søndag 18. august kl. 10.00
Birgitte Thun
9. søndag efter Trinitatis
Luk 16,1-9

Søndag 2. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
6. søndag efter Påske
Joh 15,26-27 ; Joh 16,1-4

Søndag 7. juli kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag efter Trinitatis
Luk 15,1-10

Søndag 25. august kl. 10.00
Trine Kofoed
10. søndag efter Trinitatis
Luk 19,41-48

Søndag 9. juni kl. 10.00
Birgitte Thun
Pinsedag
Joh 14,22-31

Søndag 14. juli kl. 10.00
Birgitte Thun
4. søndag efter Trinitatis
Luk 6,36-42

Onsdag 28. august kl. 17.00
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
SPAGHETTIGUDSTJENESTE

Mandag 10. juni kl. 10.00
Birgitte Thun
2. Pinsedag
Joh 3,16-21

Søndag 21. juli kl. 10.00
Trine Kofoed
5. søndag efter Trinitatis
Luk 5,1-11

Viborg Natkirke, i Domkirken

kirkebladet
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Månedens første fredag kl. 19.30-22.30
10. maj. - 6. sept. - 4. okt.
www.viborgnatkirke.dk
www.soendermarkskirken.dk

Som navnet antyder, er Kristi himmelfart
dagen, hvor Jesus løftes op i himlen. Siden
opstandelsen er gået 40 dage, og på Kristi
himmelfartsdag pålægger Jesus sine disciple
at vidne for ham i Jerusalem og prædike, så
folket vil omvende sig. Herefter løftes han
op til Himmelen på en sky.

Kilde: folkekirken.dk

Bededag, som også kaldes store bededag, falder altid fredag før 4. søndag
efter påske. I dag forbinder mange
dagen med varme hveder og konfirmationer, men dagen var oprindeligt
tiltænkt bøn og faste.
Store bededag har ikke sin oprindelse
i de bibelske fortællinger som de fleste andre helligdage. Dagen, som er
en særlig dansk helligdag, blev nemlig
indført i 1686 af biskop over Sjælland,
Hans Bagger, og han kaldte dagen
Ekstraordinær Almindelig Bededag.

Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatistiden begynder søndagen efter
pinse og varer til sidste søndag før advent. Trinitatis søndag er en lille kirkelig
festdag for treenigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Gennem vinterens og forårets mange højtider bliver begivenheder knyttet til Gud som skaber,
som Guds søn og som Helligånd fejret hver for sig. Trinitatis søndag markeres
enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd. Derpå følger trinitatistiden hen over
sommeren og efteråret. Den kaldes kirkens hverdag eller det festløse halvår.
Afhængig af påskens placering er der omkring 25 trinitatissøndage. Trinitatistidens farve er grøn, der i kirken symboliserer håb og vækst

50 dage efter opstandelsen fyldes det
hus, hvor disciplene sidder, med et
vældigt åndepust, og disciplene kan
pludselig tale alle tungemål. Det betyder, at mennesker med forskellige
sprog forstår, hvad disciplene fortæller om Gud. På pinsedag holder disciplen Peter en prædiken, hvor han
fortæller om Jesu opstandelse. Mange
lader sig døbe efter denne prædiken.

