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Menighedsråd

Vagtpræsten

Næstformand
Ivan Kloster

Har man brug for at tale med en præst
på en mandag, kan ”vagtpræsten”
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Tina Kvist Martinsen tlf. 61 65 68 56
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Banebo
- det er jo her jeg trives
Hvis jeg googler Banebo kommer plejecentrets hjemmeside op som det første.
Banebo har ligget her i sognet i knap
et års tid. Jeg har min gang dér en
gang om måneden, hvor jeg holder
gudstjeneste med nogle af Banebos beboere. Gudstjenesterne dér er helt særlige. De første gange jeg kom, blev jeg
gentagne gange spurgt om mit navn,
og hvor jeg kom fra. Aha var svaret.
Jeg bliver stadig spurgt om mit navn,
men genkendeligheden i øjnene er en
anden nu, hvor vi efterhånden er ved
at lære hinanden at kende. Jeg er ved
at blive deres præst, ligesom de er min
menighed. Sammen fejrer vi gudstjeneste. Med nærvær af bøn og nadver
og salmer. Salmerne skal være de genkendelige. Mange af min menighed
der, kan nemlig de gamle salmer udenkirkebladet

ad. Så selvfølgelig er det dem, vi skal
synge. Ligesom det er trosbekendelsen
og fadervor, der skal fylde i det genkendelige fællesskab.
Når jeg træder ind ad døren torsdag
eftermiddag, er jeg ikke i tvivl om, at
Banebo er et sted, der i hele sin ånd
byder velkommen og gerne vil mig.
Jeg tænker faktisk at Banebo godt
kunne være et sted, hvor jeg ville kunne tilbringe min sidste tid.
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Men Banebo er langt mere end et plejehjem. Banebo er et plejecenter, med
aktiviteter til hjemmeboende, træning
og ergo- og fysioterapeut i stueetagen;
det er plejehjemsbeboere på første og
anden sal, og der er ældreboliger.
Det er hjem og hjemme for rigtig
mange her i sydbyen.
Den fornemmelse af hjem og tryghed er bærende dele af det fundament, som Banebo står på understreger Anette Hald, leder af plejecentret, da også, når jeg spørger.
Anette har sin oprindelige baggrund
i bogholderi, men da der ikke var
nogle job at få, da hun var færdiguddannet, blev hun sosu-assistent, og
med tiden leder. Leder har hun været
i efterhånden 12 år. Og hun har sine
helt klare holdninger til, hvordan
www.soendermarkskirken.dk

et værdigt liv er. Hun er ikke bange
for at gribe de bolde, der er i luften,
og lade dem blive til virkelighed. En
dag for nylig overhørte hun en samtale om motorcykler, og så var der
lige et par stykker, som hun kendte,
der kørte motorcykel, og Meny på
den anden side af parkeringspladsen var heller ikke sen til at tænke
med, og sælge pølser og sodavand,
og så kom borde og bænke ud på
fortorvet, og alle havde en fantastisk
eftermiddag. For som Anette siger,
så er vi jo en del af lokalområdet, og
jo mere vi alle kender hinanden, jo
bedre har vi det med hinanden.
Sådan er det med lokalområdet.

Dagplejen kommer også i centret, og
på den måde mødes de gamle med de
helt små, for de kan noget med hinanden. Liv i forskellige ender af dets
længe. De små og de gamle. Det er
jo kroppene der husker. Og hvordan
man holder et lille barn, glemmer
man ikke; lidt på samme måde med
fadervor og trosbekendelsen og salkirkebladet

merne, uden at sammenligne i øvrigt.
For det kan jo godt være, at det, der
skete i går, hurtigt bliver væk. Men
det fundamentale. Det man grundlæggende har lært i sit liv. Det bliver
der noget længere, og for nogles vedkommende, også selvom sindet er
hullet, og ikke længere kan huske eller mestre så meget.

Og forudsætningen for at de gamle på
hjemmet, som min farmor kaldte dem
engang i 70’erne, trives er, at medarbejderne trives. Derfor har Anette
Hald også taget en diplomuddannelse
i ledelse. For ledelse er en disciplin
og noget, der skal tages alvorligt. Det
kommer ikke af sig selv. Det skal gøre
ordentligt, og hun har altid tid til en
snak når medarbejderne måtte have
brug for det.

Og som hun siger: Det er jo her jeg
trives.
Huset er ved at falde på plads, og vi
kan begynde at finde en hverdag for os
alle. Det bliver også godt. Det har været
spændende at være med til at få Banebo
til at være et godt sted for både beboere
og medarbejdere. Det synes jeg vi er
godt på vej med. Så glæder jeg mig over
hverdagen. Det er hverdagen, der er det
vigtigste, for det er den hverdag, der er
med til, at de gamle får et både værdigt
liv, og en sidste værdig tid.

Men tiden er knap når man, som Anette Hald, har den post, som hun har. Så
dagene bliver let lange. Men det gør
heller ikke noget, som hun siger, for der
skal være plads til både personalet, og
beboerne, og rum til at opfange det, der
optager lige nu. Derfor bruger hun ikke
kun tid på sit kontor, men lige så gerne,
og ofte sidst på dagen, finder man hende blandt beboerne, når de er samlet
til kaffe eller aftensmad. Timerne tæller hun ikke. Man kunne næsten kalde
hendes job for et kald.
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Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM

nedenstående beskrive et par af de mange
områder, der i øjeblikket arbejdes med.

Kirkelivet derude
Hvordan står det til derude i sognene?
Det korte jyske svar er: ”Det går ikke så
ringe endda.”
Som medlem af provstiudvalget for Viborg Domprovsti har jeg deltaget i de
årlige samtaler, hvor provstiets sogne på
skift mødes med provstiudvalget og fortæller om kirkelivet derude med særlig
fokus på de tre hovedområder - aktiviteter, medarbejdere og bygninger.
Det har været berigende for mig at lytte
til menighedsrådene fra by og på land og
høre om deres helt egen måde at skabe
et levende og engageret kirkeliv tilpasset
deres sogn og deres kirke.
Jeg ser engagerede menighedsråd, medarbejdere og præster der i samspil med
de mange frivillige omsætte positiv
energi til et aktivt kirkeliv. De skaber et
rigt og varieret tilbud af aktiviteter i det
enkelte sogn i samarbejde, på tværs af
sognegrænser eller i samspil med landsbyens foreningsliv.
Med disse observationer kan jeg med
glæde konstatere: ”Der er fuld fart på
kirkelivet i Viborg Domprovsti.”

Menighedsrådet
Alle i menighedsrådet gør en kæmpe indsats for at medvirke til at skabe de bedste
rammer for kirkens liv og vækst. Jeg vil i
kirkebladet

Hen over sommeren udføres der vedligeholdelsesarbejde ved kirken, hvor det
mest synlige, sikkert grundet et stillads,
har være reparation af fuger og murkroner på kirkens øst-facade.
Kirken har også fået del i provstiets
energipulje og den vil primært bliver anvendt på vandbesparende foranstaltninger i kælderetagen.
Vores kirkeværge, Tina Kvist Martinsen
har endvidere udarbejdet en meget detaljeret og prioriteret liste over synsudsatte
mangler ved Søndermarkskirken. Dette
er et særdeles vigtigt dokument i den
fremadrettede planlægning af reparationsarbejde/vedligehold ved kirken, og giver
tillige provstiudvalget et fint og præcist
indblik i kirkebygningens tilstand.
Sidst men ikke mindst har vi i en årrække
ønsket en gennemgribende renovering af
præsteboligen på Tyttebærvej. Vi har været langt omkring i processen - lige fra at
sælge, bygge nyt til en renovering af nuværende bolig. Så, det er med stor glæde,
at vi nu i tæt samarbejde og dialog med
præsteparret, kan igangsætte en længe
ventet og tiltrængt renovering af præsteboligen på Tyttebærvej. Huset kan dermed komme til at fremstå som en tidssvarende bolig for præsteparret. Et projekt
som forventes at pågå ultimo 2019.
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Vores fokus på bygningsmassens tilstand
og vedligehold har selvsagt betydet en
ekstra stor arbejdsindsats for Tina, som
med faglig grundighed og sans for detaljen sørger for at ansøgte midler fra
provstiet til bygningsvedligehold bliver
ført ud i livet.
Som enhver anden arbejdsplads har vi i
kirken arbejdsgiverforpligtelser over for
kirkens medarbejdere. Vores kontaktperson, Jakob Hoffmann, har i den forbindelse bl.a. gennemført medarbejderudviklingsamtaler, arbejdspladsvurderinger
og afholdt medarbejdermøder. Dette i
en god og konstruktiv dialog med kirkens medarbejdere.
Sluttelig kan jeg fortælle, at vi på baggrund af en positiv dialog ved det årlige
møde med provstiudvalget, har fået tilldelt et økonomisk råderum for 2020, der
gør det muligt at fastholde det nuværende
høje aktivitetsniveau i kirken og med den
nuværende medarbejdernormering. Vi har
endvidere fremsendt en lang ønskeliste til
provstiet om anlægsarbejde og større investeringer, og mon ikke vi får ”en bid af
kagen” til glæde for sognet og vores kirke.
Søndermarkskirken er en sognekirke med
et levende og rigt menigheds- og kirkeliv
Søndermarkskirken - Din kirke
VELKOMMEN TIL
www.soendermarkskirken.dk

Det sker
Babysalmesang
Sæsonens første hold med babysalmesang begynder onsdag den 21. august
kl. 10.30. På babyernes præmisser vil vi
opleve, synge og lytte til musik i kirkerummet. En hyggelig stund med fokus
på nærvær og på at bruge alle sanser.
Tilmelding er nødvendig. Tilmeld jer
på sms til: 20281262 eller på soendermark.sogn@km.dk.
Det er gratis at deltage, men kaffe og
boller koster 10 kr. per gang.

Ny ugedag
til de 1-3 årige tumlere
Efter sommerferien rykker kirkesang
og bevægelse for tumlere ugedag.
Fremover vil det foregå i kirken om
onsdagen, fra kl. 16.30 til 17.15
(så kan alle nå hjem til aftensmad)
Vi begynder onsdag den 21. august.
Alle er velkomne, men det er dog særligt tænkt, som et tilbud for tumlere
og deres forældre eller bedsteforældre,
der sammen med de ca. 1-3 årige både
skal synge, lege og bevæge sig. Kom og
prøv om det er noget for jer.
Tilmelding på 2028 1262 eller soendermark.sogn@km.dk – Det er helt gratis.
Den 9. oktober er der afslutning inden
efterårsferien, hvor vi efter tumleholdet
går ind i sognesalen og spiser pasta og
kødsovs sammen.
kirkebladet

Saxofon og orgel

Gospelworkshop

Søndag den 25. august kl. 19.00
Domorganist Randi Mortensen, Odense og saxofonist Michael H. Lund spiller et publikumsvenligt program for
denne helt særlige konstellation.
Vi skal høre fransk musik af F. Poulenc,
Dyrenes karneval af C. Saint-Säens
og helt nyskrevet musik af tuneseren
Christian Lauba.
Der er gratis adgang.

Onsdag den 28. 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.
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

Kom til gospelworkshop med Laura.
I weekenden den 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 den 8. september kl. 16.00, hvor alle er velkomne.
Vi øver lørdag den 7. september kl.
9.00 til 17.00 og søndag den 8. september øver vi fra 10.00 - 16.00.
Tilmelding til gospelworkshoppen
sker via Happy Voices Facebook-side.
Er du ikke på Facebook, kan du
kontakte kasserer Karin Pedersen på
tlf. nr. 22 36 86 32. Læs mere om arrangementet på facebook.com/groups/
gospelworkshopviborg2019/ og på
Søndermarkskirkens hjemmeside.
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Spaghettigudstjeneste:

Sangcafé

Høstgudstjeneste og auktion

Onsdag den 11. september kl. 19.00
Sangværter er Bente og Carsten
Hove, som vælger sange fra et liv,
hvor sang og musik har været en natulig del af hverdagen. De er begge
opvokset i Thy, hvorefter en tid som
selvstændig købmand, førte dem til
Hammershøj, hvor også byrådspolitik blev en stor del af tilværelsen.
Nu er Bente handicaphjælper og
Carsten er kirketjener.
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.

Søndag den 22. 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.

Mozarts magi.

Onsdag den 25. september kl. 19.30 i
Vestervang Kirke tilbyder de seks folkekirker i Viborg foredrag med tidligere biskop i Viborg, Karsten Nissen.
Foredraget vedrører forholdet mellem
islam og kristendom: Der føres en til

Solistkoncert med orkester
Lørdag den 5. oktober kl. 15.00
Solister: Stjernesopranen Henriette BondeHansen samt den finske soloklarinettist
Christoffer Sundqvist. Orkester: DUEN
- Det danske Ungdomsensemble under
ledelse af Morten Ryelund.
Himmelsk musik med bl.a. Mozarts
klarinetkoncert i A-dur, skrevet i 1791,
året for Mozarts død. Den markerede
hans farvel til instrumentalmusikken,
samtidig med at det er den allerførste
klarinet koncert skrevet for klarinet/
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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. (Se program side 10)
HUSK! Tilmelding senest onsdagen
før, inden kl. 13 til kirkekontoret.
kirkebladet

tider følelsesladet diskussion om integration, asylansøgere og flygtninge.
Foredraget vil give en række konkrete oplysninger om islam og muslimer
i Danmark, og vil skildre teologiske
og kulturelle forskelle mellem kristendom og islam. Men er der et
alternativ til at kristne og muslimer
kan leve fredeligt sammen i Danmark? Og hvilke krav vil det stille til
såvel muslimerne som de kristne?
Alle er velkomne. Kaffe og kage kr. 30.

Kristne og Muslimer

præmisser.
En hyggelig familieaften med gudstjeneste, fortælling i børnehøjde,
sang og fællesspisning.
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

basset horn af en stor komponist –
stykket er tillige kendt fra filmen ”Out
of Africa” om Karen Blixens liv.
Arr. i samarbejde med Klassiske Dage,
Holstebro og Klassisk i Viborg.
Entré: 100 kr. Unge under 25 år: 50 kr.
Billetter købes på kirkekontoret.
Mobil 2028 1262

Allehelgenskoncert

Sangcafé
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00
Sangvært er Birgitte Schlott Mikkelsen, Hald Ege, som i 2017-2018 var i
praktik som kirketjener her i Søndermarkskirken, efter en senhjerneskade.
Der har altid været gang i Birgitte.
Fra et liv på søen over lærer og jordemor til kirketjenerpraktikant og
bedemand. Men det har også givet en
livserfaring, som har sat sig dybe spor.
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.
kirkebladet

Lørdag den 2. november kl. 16.00
Houlkær Kirkes Pigekor, Søndermarkskirkens Pigekor og Domkirkens Junior- og Ungdomskor.
Lene Ø. Jungild, orgel, Maja Simonsen, klaver, Jette Haslund Birch, dirigent og Merete Boye, liturg.
De fire kor går sammen om at opføre
Jakob Lorentzens værk ”I kor med alle
engle”, der er komponeret til Folkekirkens Ungdomskors jubilæum i 2018.
Der er gratis adgang.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 13. november kl. 17.00
Kom og vær med til endnu en sjov
børnegudstjeneste, på børnenes
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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.
Datoerne for efteråret 2019 er: 10/9,
24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 19/11, 3/12.
Sorggruppen ledes af præsterne:
Trine Hostrup og Trine Kofoed
Tilmeld på tlf: 29 33 64 04
www.soendermarkskirken.dk

Minikonfirmander 2019
Søndermarkskirken inviterer, igen i år,
alle børn der i skoleåret 2019/2020 går
i 3. klasse og bor i Søndermark sogn til
juniorkonfirmandundervisning. Minikonfirmanderne mødes hver onsdag
(undtagen i efterårsferien) fra
kl. 14.30 til 16.00 fra den 4. september
til 30. oktober.
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 22. september kl.
10, hvor børnene skal optræde og til afsluttende eftermiddagsgudstjeneste den
30. oktober kl. 16.30, hvor børnene skal
stå for at arrangere hele gudstjenesten.
Tilmelding til minikonfirmand skal ske
på https://www.soendermarkskirken.dk/
aktiviteter/minikonfirmand/ Senest den
30. august 2019. For yderligere information: rosa@soendermarkskirken.dk

Rosa i byrådet
Vores Kirke- og kulturmedarbejder er
kommet i Randers byråd.
Ikke kun på Christiansborg har folkekirkebladet

tingsvalget haft konsekvenser. Det har
det også haft i Søndermarkskirken.
Kirke- og kulturmedarbejder Rosa
Lykke Yde er nemlig blevet indsat i Randers Byråd og har overtaget formandskabet for socialudvalget. At være byrådsmedlem er i sig selv en stor opgave,
men med en plads i skole og uddannelsesudvalget, næstformandskabet i bevillingsnævnet og især formandsposten for
socialudvalget, er hvervet så krævende, at
hun må gå ned i tid her i kirken.
“Man skal gøre tingene ordenligt, man
skal gøre sig umage og være velforberedt.
Det skylder man de vælgere, der har
stemt på én. Det tager tid at være ordenligt inde i sagerne” siger Rosa og tilføjer, at det er begrundelsen for, at hun er
nødt til at drosle ned på timer i kirken.
Det kommer dog ikke til at gå ud over
aktiviteterne i kirken. Enkelte aktiviteter
får nye ugedage, men målsætningen er at
finde en personaleløsning, så det ikke på
nogen måde rammer menigheden. Hun
vil fortsat selv stå for fx babysamlesang
og kirkesang og bevægelse for tumlere.
Men der vil være andre og mere praktiske opgaver, der skal uddelegeres.
“Det vigtigste er, at det ikke går ud
over kvaliteten i aktiviteterne i kirken. Vi arbejder både i personalet og i
menighedsråd på at finde en løsning,
hvor både aktivitetsniveau og kvaliteten i aktiviteterne fastholdes.” Siger
Rosa og tilføjer “Det skal nok lykkes”.
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Kirkens Korshærs landsindsamling
Den 17. november er der igen
landsindsamling til Kirkens Korshær.
Sidste år var der mange indsamlere på
gaderne i Viborg, så der blev indsamlet
tæt på 60.000 kr., til det lokale korshærsarbejde, som har sit udgangspunkt
i varmestuen i Sct. Leonis Gade 8.
Varmestuen har dagligt besøg af mellem 25 og 40 mennesker, som på den
ene eller anden måde er socialt udsatte. Det er en god gerning at hjælpe til
ved indsamlingen fordi man derved
er med til at sikre, at de fortsat kan få
den daglige hjælp, omsorg og støtte,
som varmestuen leverer, og som de
har brug for.
Vi har brug for, at mange melder sig
som indsamlere. Man kan melde sig
som indsamler ved at ringe til varmestuen, tlf.: 86625292, kigge indenfor
i varmestuen eller sende en mail til
viborg@kirkenskorshaer.dk
Vi er taknemlige for hver og en, der
melder sig.

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

Kalender
lørdag 17. august kl. 12.00

tirsdag 10. september kl. 13.30

torsdag 10. oktober kl. 19.00

Folkekirkerne i Viborg Domprovsti deltager i 24-timers-løbet ved Søndersø.

Konfirmandforberedelsen begynder
for Søndre Skoles 7A og 7C (se hjemmesiden)

Sangcafé med sangvært Birgitte Schlott
Mikkelsen, Hald Ege

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

fredag 11. oktober kl. 18.00
onsdag 11. september kl. 19.00
Sangcafé med sangværterne Bente og
Carsten Hove, Viborg.

onsdag 21. august kl. 16.30
Kirkesang og bevægelse for Tumlinger
begynder nyt hold.

torsdag 12. september kl. 13.30
Konfirmandforberedelsen begynder for
Søndre Skoles 7B (se hjemmesiden).

søndag 25. august kl 19.00
Koncert for saxofon og orgel med et
publikumsvenligt program for denne
helt særlige konstellation. Fri entré

fredag 13. september kl. 18.00
SeniorFredag. Efter middagen underholder organist Søren Lind, Rødding,
med musik og fællessang.

onsdag 28. august kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste for børnefamilier.
Andagt, aktiviteter og fællesspisning.

fredag 30. august kl. 18.00
SeniorFredag. Efter middagen fortæller
Anne Marie Haaning, Viborg, om
”En tur til Peru i ord og billeder”

onsdag 4. september kl. 14.30
Mini-Konfirmandforberedelsen begynder for 3. klasses elever. (se side 9)

lørdag 7. september kl. 9.00
Gospelworkshop med Laura Kjærgaard.
I weekenden 7.- 8. september. Afsluttes
med Gospel-gudstjeneste den 8. kl. 16.00
kirkebladet

SeniorFredag. Efter middagen fortsætter Bent Ole Pedersen sin fortælling
om fra forårets program om Jeppe
Aajkær og Marie Bregendahl.

fredag 25. oktober kl. 18.00
SeniorFredag. Efter middagen vil skovridder gennem 23 år, Jens Christian Briand
fortælle om ”Et skovbrug i forandring”

lørdag 2. november kl. 16.00
Kirkekor og organister fremfører ”I kor
med alle engle” Der er gratis adgang.

onsdag 25. september kl. 19.30
i Vestervang Kirke tilbyder de seks
folkekirker i Viborg foredrag med tidligere biskop, Karsten Nissen.

fredag 8. november kl. 18.00
SeniorFredag. Efter middagen fortæller
Birthe K. Jensen en levende fortælling
om ”Et godt liv på trods”

fredag 27. september kl. 18.00
SeniorFredag. Efter middagen fortæller
Nina Emilie Hansen om sin familie i
Sønderjylland, og om hvordan hendes
bedstefar måtte kæmpe på tysk side.

onsdag 13. november kl. 17.00

lørdag 5. oktober kl. 15.00

Åben Café

Mozarts magi. Koncert med sopran,
soloklarinettist og Det danske Ungdomsensemble.

Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og nørklerier er
elementer i eftermiddagens program.
Alle er velkomne.
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Spaghettigudstjeneste for børnefamilier.
Andagt, aktiviteter og fællesspisning.

www.soendermarkskirken.dk

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

Søndag 29. september kl. 10.00
Trine Kofoed
15. søndag efter Trinitatis
Matt 6,24-34

Søndag 10. november kl. 10.00
Birgitte Thun
21. søndag efter Trinitatis
Joh 4,46-53

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

Søndag 6. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
16. søndag efter Trinitatis
Luk 7,11-17

Onsdag 13. november kl. 17.00
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
SPAGHETTIGUDSTJENESTE

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

Søndag 13. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
17. søndag efter Trinitatis
Luk 14,1-11

Søndag 17. november kl. 10.00
Birgitte Thun
22. søndag efter Trinitatis
Matt 18,21-35

Søndag 1. september kl. 10.00
Birgitte Thun
11. søndag efter Trinitatis
Luk 18,9-14

Søndag 20. oktober kl. 10.00
Trine Kofoed
18. søndag efter Trinitatis
Matt 22,34-46

Søndag 24. november kl. 10.00
Birgitte Thun
Sidste søndag i kirkeåret
Matt 25,31-46

Søndag 8. september kl. 16.00
Birgitte Thun
12. søndag efter Trinitatis
GOSPELGUDSTJENESTE

Søndag 27. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
19. søndag efter Trinitatis
Mark 2,1-12

Søndag 15. september kl. 10.00
Trine Kofoed
13. søndag efter Trinitatis
Luk 10,23-37

Onsdag 30. oktober kl. 16.30
Birgitte Thun
Rosa Lykke Yde
MINIKONFI - GUDSTJENESTE

Søndag 22. september kl. 10.00
Birgitte Thun
14. søndag efter Trinitatis
Luk 17,11-19 - HØSTGUDSTJEN.

Søndag 3. november kl. 10.00
Trine Kofoed
Alle helgens søndag

kirkebladet

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

Viborg Natkirke, i Domkirken

Matt 5,1-12 - Vi mindes dem vi savner

Månedens første fredag kl. 19.30-22.30
6. sept. - 4. okt. - 1. nov.
www.viborgnatkirke.dk
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www.soendermarkskirken.dk

Onsdag den 19. juni var 90 veloplagte børn og voksne til børnegudstjeneste med dåbstræf efterfulgt af grill og bål.

