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Har du brug for at tale med en præst?
Alle er velkommen til at kontakte en
af præsterne og bede om en samtale.
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1. apr. - 30. Sept. er der åbent kl. 10-18

Sognepræst Birgitte Thun
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(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
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Mette Sunesen
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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
www.soendermarkskirken.dk

Tekst og foto: Birgitte Thun

Med sangen i kroppen
- Jeg har altid godt kunnet lide det, den
stemning der var omkring det. Noget af det
jeg bedst kan huske, er i virkeligheden, når
man gik hjem dernede fra sådan en aften,
hvor det begynder at blive mørkt og måske
også lidt koldt om vinteren.
Kirkebladet har mødt Mads Schmidt
Haagensen, far og leder i børne- og ungdomsarbejdet FDF, der holder til i Søndermarkskirken. Og så har Mads været
med i styregruppen bag etableringen af
aktivitetsplads med bålhytte, shelters og
motionsbane i et hjørne af Søndre Skoles
sportsplads, nabo til Søndermarkskirken.
Han fortæller til Birgitte Thun om det,
der gjorde at han blev medlem af FDF.
- Den der fornemmelse af at have været
med til noget som har været godt. Vi
havde mange traditioner der til FDF i
Brande og det vil sige, at sådan en aften
var tit meget bygget op af de samme ting.
Vi startede i fællesskab og så var der det
kirkebladet

vi skulle lave om aftenen og så sluttede vi
måske med en kort andagt og Fadervor
og så sang vi Altid frejdig.
Det var ikke fordi det på den måde fyldte
meget med de der rituelle ting. Men det
gjorde det til en behagelig og forudsigelig
oplevelse. Der var godt at være. Jeg tror
det der med ritualerne rammer det meget
fint ind. Jeg husker at gå hjem i mørke
og regn, men med sangen, fællesskabet
omkring det, i kroppen.

ede, så på den måde var der mange ting,
der var nemt ved det. Så var der også
nogle fra min folkeskoleklasse, der gik til
det. På den måde fik vi også et fællesskab
dernede sådan ved siden af klassen.
Jeg startede som pilt, da jeg var en otte –
ni år gammel. Og så sluttede jeg, da jeg
flyttede fra Brande i 1999, da havde jeg
været leder i en syv-otte år. Jeg skulle til
at læse og så sker der så meget andet.

Forskellen
Pilteleder
Mads bliver varm i stemmen og fortæller
på livet løs om barndomsårene i Brande
og om hvordan han blev medlem.
- Min fars arbejdskammerat var FDF’er
og så opdagede vi det. Vi boede i Brande.
Jeg gik til håndbold, det syntes jeg ikke
var specielt fantastisk, så spillede jeg musik, det syntes jeg heller ikke var specielt
fantastisk dengang, og så gik jeg til FDF.
Man kunne gå derned derfra hvor vi bo-

Da familien flyttede til Viborg, blev de
ældste børn medlem af KFUM-Spejderne i Bruunshåb. Vi kendte nogle der gik
der i forvejen, der syntes at det var rigtig
godt. Så vi var helt trygge ved at sende
dem derud. Men da de mindste af vore
børn blev så store at de kunne være med,
var FDF startet her i Søndermarkskirken, og vi kunne se, at der var stor opbakning, og der var nogle fra deres klasser der var med.
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Og så synes jeg at det sjove er – efter
at jeg er kommet tilbage til FDF og
efter at have snust lidt til KFUMSpejderne, at jeg har opdaget hvilke
forskelle der er.
Jeg kan huske fra da jeg var barn, at vi
gjorde meget ud af at drille hinanden
på tværs af KFUM og DDS og FDF.
Vi blev drillet med at vi ikke var rigtige spejdere, hvad vi jo heller ikke er.
Og vi kunne drille de andre med nogle
andre ting, at de havde den forkerte
farve og alt muligt halløj. Men det jeg
ikke var opmærksom på, det er de forskelle, der rent faktisk er. Og dem er
jeg først blevet opmærksom på, efter
at mine mindste børn er startet som
FDF’ere. Det er jo egentligt lidt pudsigt at jeg ikke opdagede det mere tydeligt dengang vi snusede til KFUM.
Der er forskel i de voksnes rolle i FDF.
Selvfølgelig betyder de voksne også en
hel masse i de andre spejderbevægelser
for det fællesskab der er.

Voksne der vil noget
Man arbejder med patruljer hvor det er
børnene der bliver øvet i at tage nogle
roller i forhold til hinanden. Så bliver
det meget tydeligt at i FDF, dér er det de
voksne der spiller hovedrollen i at skabe
et godt møde mellem børn og voksne,
som selvfølgelig også rammer det fællesskab ind, som børnene har.
Jeg kan godt li’ forskellen: At her er
et sted hvor børn kan være sammen
med hinanden, og også møde nogle
kirkebladet

voksne, som vil noget med dem. Det
er faktisk det, det går ud på, at være
voksen leder. Der kan jeg godt mærke,
at der føler jeg mig rigtig godt hjemme
igen; også fordi jeg fra min tid som
leder kan huske, det der møde med
børnene, det er helt fantastisk sjovt og
livgivende. Men efter at jeg er kommet
tilbage til FDF, kan jeg også mærke,
hvorfor man har lyst til at være leder.

Mavefornemmelsen
Det kildrer lidt i maven i forhold til de
oplevelser, man har som leder. Man kan
få lov til at være sammen med nogle
børn, som man selvfølgelig ikke kender
helt vildt godt, men så får lov til at lære
at kende hen over en weekend lejr, man
møder dem på godt og ondt, når de har
det svært og når de har det godt.
Og man kan få lov til at give dem den
der fornemmelse til maven, når det bliver sent på aftenen og man skal på natløb eller bare den der hyggelige fornemmelse rundt om pejsen på en lejr ude
i en skov. Den der fornemmelse af at
være i en helt anden verden som barn.
Det kan jeg nemlig huske fra dengang
jeg var pilt og væbner. At sidde der ude
i skoven og det er koldt og bygge et
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shelter og soveposen er våd der nede i
enden og alt det der som i virkeligheden er trælst, men som dagen efter er
det man lige vokser ti centimeter på.
Og jeg kan også huske det fra dengang
jeg var lidt større FDF’er, hvor jeg prøvede at give de pilte, jeg var leder for
den samme oplevelse.

Pilt er den bedst alder
Jeg husker at Michael, der er kredsleder,
sagde på et tidspunkt, at pilte er den
bedste alder man kan have, for det er der
man pludselig kan alt muligt. Det kan
jeg også huske fra da jeg var leder for pilte. De her ni-ti-elleveårige – alt det der
sker inde i hovedet på dem, fra de skal
have rigtig meget støtte, til de kan rigtig
mange ting selv, det er helt fantastisk.
Når jeg nu har et par børn i den alder, så
er det helt fantastisk at huske tilbage på,
hvordan de også har det inde i maven,
når det gode det sker på en aften omkring bålet eller på en lejrtur.

Mads Schmidt Haagensen, 43 år
Direktør på social og sundhedsskolen
i Herning.
Kandidat i musik og dansk.
Har været med i udvalget, der har
arbejdet med at få lavet aktivitetspladsen ved Søndre Skoles boldbane.
Far til to medlemmer af FDF Viborg
3. kreds.
Kom med i FDF i Brande som otteårig.
www.soendermarkskirken.dk

Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM

Kirkelivet i Grønland
Vindene førte denne sommer familien med Air Greenlands røde Airbus
A330-200 til Grønland. Vi afsluttede
ferien mod nord med nogle dejlige
dage i Nuuk, Grønlands hovedstad og
største by med ca. 17.000 indbyggere.
Kolonihavnen, som er Nuuk ældste
bydel, viser sig, denne søndag sidst
i juli, fra sin smukkeste side med de
farverige huse og statuen af den dansknorske præst Hans Egede, der grundlage byen i 1728. Her står han på et
højdedrag hævet over den smukke og
maleriske røde trækirke, Vor Frelser
Kirke, og lader sit blik følge horisonten i Godthåbsfjorden med isbjerge i
hvide og tyrkisblå nuancer der stille
glider forbi og hvaler som viser sig derude med deres karakteristiske blåst.
Det er søndag formiddag, kirkeklokkerne kalder til gudstjeneste i Nuuk –
grønlandsk gudstjeneste. Jeg kommer
i god tid til kirken for lige at lande på
bænken. Jeg lader
mit blik glide langs
de smukke hvide
træpaneler til de to
store messinglysestager ved alteret,
som er skænket af
kirkebladet

Den norske kirke, og videre til menigheden, som fylder kirkebænkene til
sidste plads - ung som gammel.
Liturgien - gudstjenesteformen er genkendelig og salmerne synges så tilpas
langsomt, at det er muligt, med de
lange grønlandske ord, at synge med
uden at mit danske islæt lader sig bemærke på bænken foran – tænker jeg!
Efter prædikenen går dørene op og
i procession går fem dåbsfamilier op
til døbefonden. Dåben er en festdag,
kvinder og pigebørn er iført den farverige grønlandske nationaldragt, rigt
udsmykket med glasperler i flotte
mønstre, sælskindsbukser og kamikker.
Mænd og drengebørn er i hvide anorakker, sælskindsbukser/sorte bukser
og kamikker – et meget højtidligt og
smukt skue som gav anledning til et
strejf af blanke øjne.
Besøger du Grønland, kan jeg kun
opfordre dig til at gå i kirke på grønlandsk, for både stemningen, sproget,
salmerne og kulturen adskiller sig og
giver en særlig følelse af fællesskab.

Menighedsrådsvalg 2020
- Tá del i kirken…
Offentligt orienteringsmøde og
menighedsmøde, tirsdag den 12. maj
2020 kl. 19.00 i Sognesalen.
Er du nysgerrig på kirkelivet i sydbyen, så kom og mød det nuværende
menighedsråd. Rådet udgør kirkens
ledelse og har sammen med præsterne
ansvaret for at skabe gode rammer
om kirkens liv og vækst. Dertil har
rådet ansvar for kirkens økonomi og
er arbejdsgiver for kirkens medarbejdere undtagen præsterne.
På orienteringsmødet og menighedsmødet vil du desuden blive orienteret
om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer
og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet.
Tag naboen med
- der er kaffe på kanden!
Søndermarkskirken - Din kirke
- en sognekirke med et levende
og rigt menigheds- og kirkeliv
Velkommen til

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Tirsdag den 21. januar kl. 18.30
Dagsorden findes på hjemmesiden.
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Det sker
Verdens hyggeligste lille
Jule- og adventsmarked

Sangcafé
Onsdag den 27. november kl. 19.00
Julen nærmer sig og vi skal genopfriske
vore advents og julesangskat.
Sangværterne er Ellen og Hans Peter
Bisgaard, som flyttede fra Juelsminde
til Viborg for 1 ½ år siden.
De er begge uddannet diakoner fra
Kolonien Filadelfia i Dianalund.
En Fynbo og Thybo mødtes på Sjælland for 51 år siden.
Vi skal synge, høre musik og lytte til
Ellen og Hans Peters fortælling om
hvordan deres liv har formet sig.
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. Derudover kan der købes sodavand og vin.

kirkebladet

Søndag den 1. december er det 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 advent 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 par
hyggelige 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.
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Gospelkoncert
med touch af jul
Mandag den 2. december kl. 19.30 og
mandag den 16. december, kl. 19.30
Vi gentager sidste års succes. Kom i
Gospel-julestemning når Happy Voices
Gospelkor giver julekoncert på korets
hjemsted i Søndermarkskirken, de to
første mandage i december måned.
Koret er i topform efter en travl sæson
med øve aftner, koncerter og workshops
De glæder sig til at synge julen ind sammen med et talstærkt og medlevende
publikum. Koret garanterer smukke
harmonier, eftertænksomhed, julestemning og en forrygende gospelfest…!
Indtægten ved koncerten går ubeskåret
til Julehjælpen i Søndermark Sogn.
Vi henviser til online billetsalg via
www.soendermarkskirken.dk
Voksne 50,- kr./børn 20,- kr. eks. gebyr.
www.soendermarkskirken.dk

Jul i kravlehøjde

Giv en gave
- til et barn i sognet.

Tirsdag den 10. december kl. 10.00
For dagplejere, vuggestuer, børn og deres familier. Vi skal høre historien 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.

Jul i børnehøjde

Syng julen ind

Onsdag den 11. december kl. 10.00 og
torsdag den. 12. december kl. 10.00
Særligt for børn i børnehavealderen,
deres børnehave, forældre og bedsteforældre. Vi skal høre historien om
Jesusbarnet, stjernen over Betlehem og
alle englene. Alle er velkomne

Torsdag den 19. december kl. 19.00
Vi synger julen ind sammen med Søndermarkskirkens Pigekor og organist
Lene Ø. Jungild.

Ansøgning om julehjælp

Tumlejul
Onsdag 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

Søndermarkskirken modtager i år ansøgning om julehjælp fra økonomisk
trængte familier og enlige, som bor i
Søndermark sogn, eller som har løst
sognebånd til en af sognets præster.
Julehjælpen består i år af en varepose
med madvarer til festligholdelse af julen.
Til børnefamilier består julehjælpen
derudover af en alderssvarende gave pr.
barn under 18 år.
Ansøgningsskema til julehjælp kan afhentes på kirkens kontor eller printes
ud fra kirkens hjemmeside. Ansøgning
skal være modtaget af kirken senest den
1. december 2019, og ansøger modtager tilsagn eller afslag på ansøgningen
senest den 16. december, 2019. Julehjælpen uddeles i dagene op til jul.
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Også i år bliver der hårdt brug for julehjælp, særligt har dårligt stillede familier med børn, kan få svært ved at få
pengene til at slå til ved juletid. Derfor
beder vi om jeres hjælp. I Søndermarkskirken vil vi se, om ikke vi kan samle
nogle julegaver ind til børn af de forældre, der søger julehjælp. Så alle børn
i sognet, kan få en julegave i år. Hvis
du/I (evt. sammen med dit barn) skulle
have 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. 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 vil jeg prøve at
gøre det. – Hvis i blot skriver på pakken, hvilket køn og alder det et til.
Samt at aflevere det ved kirke- og kulturmedarbejder kontoret i underetagen.
På forhånd TAK til jer der finder kræfterne til at hjælpe i denne travle tid.

www.soendermarkskirken.dk

Babysalmesang
Dansk kirkekunst
Sangcafé
Onsdag den 22. Januar kl. 19.00
Sangværterne er Asta og Bent Bjerring Pedersen. Bent har været i menighedsrådet ved Søndermarkskirken
i 33 år, fra kirkens indvielse i 1981
indtil 2016. Han har gennem årene
haft mange poster i menighedsrådet,
bl.a. kirkeværge, næstformand og formand. Siden har han adskillige gange
vist rundt i Søndermarkskirken og
ved Hærvejstæppet. Bent er uddannet købmand, revisor og bankrådgiver. Asta´s arbejde gennem årene har
været i cafeteria, på Kodak film, som
dagplejemor og pædagogmedhjælper.
Nu nyder de at være pensionister,
med alle de glæder rollen, som forældre og bedsteforældre indebærer. 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

De seks folkekirker i Viborg tilbyder en
foredragsrække med kunsthistoriker, lektor emeritus Hans Jørgen Frederiksen:
I tre foredrag præsenteres og analyseres en række væsentlige eksempler på
kunsten i de danske kirker fra begyndelsen i den tidlige middelalder over
senmiddelalder og reformationstid til
vor egen nutid.
Fra de første endnu bevarede stenkirker opførtes i Danmark i sidste halvdel af 1000-tallet til i dag, er der sket
meget mht. teologi, liturgi, teknologi
og æstetik; men fundamentalt bruges
kirkerne til det samme i dag som for
1000 år siden. Hvad er billedkunstens
potentialer og begrænsninger i en sådan sammenhæng, og hvad har billedkunst med kristendom at gøre?
Foredragene finder sted:
Onsdag den 15. januar kl. 19.30,
i Houlkær kirke: Den før-reformatoriske katolske kirkekunst i Danmark.
Onsdag den 5. februar kl. 19.30,
i Vestervang kirke: Kirkekunsten i
Danmark fra reformationen til år 2000.
Onsdag den 26. februar kl. 19.30,
i Sortebrødre kirke: Kirkekunsten i
Danmark fra år 2000 til i dag.
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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 begynder nyt hold den 15. januar
kl. 10.30. Tilmelding er nødvendig, og
gerne i god tid da der altid er rift om
pladserne.
Skriv til soendermark.sogn@km.dk eller på 20281262. Det er gratis at deltage, men kaffe og boller koster 10 kr.
per gang. (Næste hold 15.04.20)

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.

www.soendermarkskirken.dk

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:
Onsdag den 15. januar begynder 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 15.4.20)

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 foråret 2020 er: 25/2 10/3 - 24/3 - 7/4 - 21/4 - 5/5 - 19/5
Sorggruppen ledes af præsterne:
Trine Hostrup og Trine Kofoed
Tilmeld på tlf: 29 33 64 04

Åben Café

været der og hytte og shelters har også
været lånt ud til skoleklasser og andre
foreninger. Det er muligt for alle at
låne shelters, så der er ingen undskyldning for ikke at prøve en overnatning
FDFerne var i sommerferien på årets
sommerlejr på ”Klinten” ved Sæby. Det
var en fælleslejr for FDF Finderuphøj
og FDF Viborg 3 og der var også deltagere med fra FDF Vestervang.
Så en god fælleslejr for børnene fra
sognets FDF kredse.

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

Spaghettigudstjeneste
Onsdag den 5. februar kl. 17.00
- Lys og mørke.
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
kirkebladet

Hvad sker der i FDF?
FDF Viborg 3. kreds har godt gang i
aktiviteterne. Som tidligere år holder
FDF møder om torsdagen i lokalerne
i kirken
Men FDF indviede i foråret det flotte
aktivitetsområde ved sportspladsen bag
kirken. På pladsen er der 4 shelters,
bålhytte, balancebane, hængekøjepladser og bålplads.
De første overnatninger har allerede

Har du lyst til at blive FDF’er så kontakt:
FDF Viborg 3, Michael Hjorth:
mail: michaelhjorth@fdf.dk
FDF Finderuphøj, Stig Mortensen,
mail: primulavej_7@demail.dk
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Kalender
onsdag 13. november kl. 17.00

torsdag 12. december kl. 10.00

onsdag 5. februar kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste for børnefamilier.
Andagt, aktiviteter og fællesspisning.

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

Spaghettigudstjeneste - Lys og mørke.
Kom og vær med til en hyggelig familieaften.

onsdag 11. december kl. 16.30

onsdag 5. februar kl. 19.30

er der Juletumlegudstjeneste for sognets
mindste og deres familier.

Fælles Sogneaften i Vestervang Kirke, ved
kunsthistoriker, Hans Jørgen Frederiksen.

mandag 16. december kl. 19.30

fredag 7. februar kl. 18.00

Happy Voices Gospelkoncert med et
touch af jul. Køb billet på hjemmesiden.

Seniorfredag. Sæsonopstart. Efter middagen er der underholdning. (Se program i kirken)

fredag 22. november kl. 18.00
Seniorfredag. Efter middagen vil tidligere redaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Jesper Overgaard, dele ud af sine
oplevelser. ”Viborg blev min skæbne”

onsdag 27. november kl. 19.00
Sangcafé, med sangværterne Ellen og
Hans Peter Bisgaard.

torsdag 19. december kl. 19.00
søndag 1. december kl. 10.00

søndag 23. februar kl. 10.00

efter gudstjenesten 1. søndag i advent
er der Jule- og adventsmarked.

Vi synger julen ind sammen med Søndermarkskirkens Pigekor og organist
Lene Ø. Jungild.

mandag 2. december kl. 19.30

onsdag 15. januar kl. 10.30

Happy Voices Gospelkoncert med et
touch af jul. Køb billet på hjemmesiden.

Vi begynder nyt hold Babysalmesang.
Tilmelding nødvendigt.

fredag 6. december kl. 17.00

onsdag 15. januar kl. 16.30

Fælles Sogneaften i Sortebrødre Kirke,
ved kunsthistoriker, Hans Jørgen Frederiksen.

Seniorfredag. Julefrokost med banko
og og julehygge. Bemærk tidspunkt.

begynder der igen hold for tumlinger
og deres forældre/bedsteforældre.

Akvarel-værksted

tirsdag 10. december kl. 10.00

onsdag 15. januar kl. 19.30

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

Fælles Sogneaften i Houlkær Kirke, ved
kunsthistoriker, Hans Jørgen Frederiksen.

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

onsdag 11. december kl. 10.00

onsdag 22. januar kl. 19.00

Viborg Natkirke, i Domkirken

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

Sangcafé med sangværterne Asta og
Bent Bjerring Pedersen.

kirkebladet
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Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende fastelavnsfest, hvor FDFérne står for
tøndeslagning.

onsdag 26. februar kl. 19.30

Månedens første fredag kl. 19.30-22.30
6. dec. - 3. jan. - 7. feb.
www.viborgnatkirke.dk
www.soendermarkskirken.dk

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

Søndag 22. december kl. 10.00
Birgitte Thun
4. søndag i Advent
Joh 3,25-36

Søndag 12. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag efter Helligtrekonger
Mark 10,13-16

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

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

Søndag 19. januar kl. 10.00
Trine Kofoed
2. søndag efter Helligtrekonger
Joh 4,5-26

Søndag 24. november kl. 14.00
Lars M. Christiansen, Brandstrup
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Onsdag 25. december kl. 10.00
Trine Kofoed
Juledag
Joh 1,1-14

Søndag 26. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag efter Helligtrekonger
Luk 17,5-10

Søndag 1. december kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag i Advent
Luk 4,16-30 - Adventsmarked

Torsdag 26. december kl. 10.00
Birgitte Thun
Anden Juledag
Matt 10,32-42

Søndag 2. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
Sidste søndag e. Helligtrekonger
Joh 12,23-33

Søndag 8. december kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag i Advent
Matt 25,1-13

Søndag 29. december kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i Advent
Matt 2,13-23

Onsdag 5. februar kl. 17.00
Birgitte Thun / Rosa Lykke Yde
Spaghettigudstjeneste
Tema: Lys og mørke

Søndag 15. december kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i Advent
Luk 1,67-80

Tirsdag 31. december kl. 14.30
Birgitte Thun
Nytårsaftensdag

Søndag 9. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Søndag septuagesima
Matt 25,14-30

Søndag 15. december kl. 14.00
Lars M. Christiansen, Brandstrup
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 5. januar kl. 10.00
Trine Kofoed
Helligtrekongers søndag
Matt 2,1-12

Søndag 16. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
Søndag seksagesima
Mark 4,26-32

kirkebladet
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Brand i Genbrug
Den 12. juni slog lynet ned i Danmissions genbrugsbutik ved siden af Søndermarkskirken. Butikken tog
meget skade; men forsikringsselskabet og håndværkerne er godt i gang med genopbygningen.
Der er endnu usikkerhed, om butikken er klar til
at åbne inden jul; men til januar er der helt sikkert
mulighed for igen at handle i butikken.

