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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
træffes i kirken efter aftale
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
Ansvarshavende redaktør: Birgitte Thun
Koordinerende redaktør: Jan Carstens
Tryk: Born Grafisk Tryk ApS
kirkebladet

Søndermarkskirkens kirkekontor
Koldingvej 79, 8800 Viborg
tlf. 86 61 53 33 / mob. 20 28 12 62
e-post: soendermark.sogn@km.dk
Kontoret er åbent tirsdag-fredag kl. 9-13
torsdag tillige 15.30-17.00

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

Jan Carstens
tlf. i kirken 86 61 53 33
e-post: jaca@km.dk
tlf. privat 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 29 37 12 62
e-post: organist@soendermarkskirken.dk
tlf. privat mobil 21 75 36 30

Kirke- og kulturmedarbejder
Rosa Lykke Yde
mobil i kirken 30 33 12 62
e-post: rosa@soendermarkskirken.dk
www.soendermarkskirken.dk

Tekst og foto: Trine Kofoed

Livet er en gave
-Første gang jeg mødte Marianne og
Simon var på en stue på Patienthotellet. Marianne var gravid med Sigurd,
og jeg blev involveret, fordi Sigurd
ikke længere trak vejret, og var død
i Mariannes mave. Sigurd blev født
dagen efter, og en uge senere sagde vi
farvel til ham i kirken, og videre på
kirkegården, hvor Sigurd blev begravet. Det er sommeren 2016.
Sigurd blev dermed årsagen til, at jeg
kom til at følges med Marianne & Simon. Måske er det mest af alt det, det
drejer sig om. At vi følges. For nogle
vedkommendes et kort stykke vej, for
andre, et længere stykke, for andre igen
for altid. Sådan er verden så forunderlig.
kirkebladet

Følgeskab
I starten boede de nede i bunden
af Søndersø, i et hus med skimmelsvamp. Nu er de flyttet. Et par gange
faktisk, og de tager dermed flere
skridt på livets vej. Det glæder jeg
mig til at følge. Hvor de ender.
Nogle følger vi tæt på. Er dem nær
hele tiden, så vi konstant kan mærke
dem, og de kan mærke os. Andre
mærker vi sporadisk. Periodevis.
Giver slip, følger og betragter på afstand, for at mødes, og vandre videre,
velvidende, at det også er følgeskab.
Marianne & Simon har haft deres
at slås med. Her fra følgeskabets si3

delinje tænker jeg, at de fleste andre
ville have bukket under, og givet op.
Men sådan er Marianne & Simon
ikke. Før i tiden ville man kalde dem,
og især Marianne, mælkebøttebørn.
Mælkebøtten har nemlig den fantastiske egenskab, at den bryder igennem
selv den mest hærdede overflade, for
at skyde i vejret og sætte de smukkeste gule blomster. Sole ved jordoverfladen, der lyser op og viser vej. Peger
på liv, og livsvilje. Livsmod.

Livets storm
Da jeg mødte Simon & Marianne i
sommeren 2016 lå der en lille bitte
spinkel kvinde i en seng i sin stribede kjole, og maven bare struttede.
www.soendermarkskirken.dk

Det var ikke til at forstå, at den mave
rummede død og ikke liv. Og at de
to mennesker skulle bruge det næste
døgn på det værst tænkelige. At føde
et barn, der ikke trak vejret. Men
det gjorde de. Og næste gang vi mødes lå Sigurd i vuggen ved siden af,
og vi talte om at livet kan være som
en storm, og historien om Jesus, der
kom ud til disciplene i båden i stormvejret, og gav Peter og de andre mod
til at komme videre. At livet er at turde række ud, og at tage imod de hænder, der rækkes én, så der netop er
følgeskab, også der, hvor livet er mest
stormomsust, og hvor følelsen mest af
alt er ensomhed.

Og både Simon & Marianne gik i
gang med uddannelser, og er nu videre, op på vej, i livet, godt på vej,
og tager ansvar, og viser, på alle de
smukkeste måder, at livet er en helt
fantastisk gave, der forvaltes. Og det
gør de. Forvalter livets gave. Tager
imod. Tager ansvar. Tager stilling.
Tør – tør vælge – vælger.

Livet er en dans
Jeg kom til at tænke på Leonard
Cohens fantastiske sang: Hallelujeh,
da jeg skrev dette, for, som Marianne siger: Livet er ikke en dans på
roser. Men, som hun, så smukt fortsætter med et smil om munden: Det
er en dans.
For det er jo netop sådan med dette
her liv, at det netop er i dets revner, at
lyset falder smukkest.

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

Og det gør det, lyset, falder smukkest
på Marianne & Simon.

Leopold er kommet til siden. Og han
blev døbt i kirken, og han kender kirkegården, hvor Sigurd jævnligt bliver
besøgt. Til jul skal der sættes lys ved
graven, for følgeskab er jo også at lade
de døde være levende i vores liv. For
kærligheden er der jo stadig, selvom
de er døde. At lade dem leve videre i
familien. Det er også følgeskab.
kirkebladet

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Onsdag den 19. februar kl. 18.30
Torsdag den 19. marts kl. 18.30
Onsdag den 22. april kl. 18.30
Tirsdag den 19. maj kl. 18.30
Dagsorden findes på hjemmesiden.
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Kirkeliv
En spændende, men også udfordrende
opgave for menighedsrådet som kræver
opsmøgede ærmer, opmærksomhed og
rigtig mange arbejdstimer. Så kære menighed hold nysgerrigt øje med, hvad
der sker for enden af andedammen på
Tyttebærvej. Har du spørgsmål vedr.
projektet, er du meget velkommen til
at kontakte et af rådets medlemer.
Embedsboligenboligen forventes indflytningsklar sidst på året, så sognepræst
Birgitte Thun kan skrive sin juleprædiken fra sit nye kontor på Tyttebærvej.

Præsteboligen Tyttebærvej

påbegynde en renovering til nutidig
standart.
Forud for den påtænkte renovering,
blev der foretaget en screening for
miljøfarlige byggematerialer. Prøverne
herfra påviste meget høje PCB-værdier, som var på et niveau, der var en del
højere end tilladt i f.t. Sundhedsstyrelsens vejledning.
På et ekstraordinært menighedsrådsmøde skulle der træffes en hurtig beslutning om præsteboligens skæbne. Flere
mulige scenarier blev drøftet, men rådet
vægtede nærhedsprincippet til kirken,
som et væsentligt argument for at præsteboligens adresse skulle forblive Tyttebærvej 37, hvilket sognepræst Birgitte
Thun fandt hensigtsmæssigt. Konklusionen blev, da det ikke var økonomisk
rentabelt at renovere boligen, en nedrivning og efterfølgende opførelse af en
tidssvarende præstebolig.

Menighedsrådet har længe ønsket en
gennemgribende renovering af præsteboligen på Tyttebærvej. Vi har ved
flere lejligheder delt vort syn på præsteboligens stand og behov for renovering med provstiet. Dette afstedkom at
vi, efter et godt forarbejde og efterfølgende ansøgning fra menighedsrådet,
fik bevilget et rammebeløb i budget
2019 til renovering af boligen. Det
vakte selvsagt stor glæde hos rådet og
præsteparret, at vi nu endelig kunne

Ud fra de høje PCB-værdier og et forsigtighedsprincip valgte vi at lade præsteparret fraflytte boligen på Tyttebærvej hurtigst muligt til et midlertidigt
lejemål i sognet, hvorefter afrensning
og nedpakning af indbo kunne påbegyndes. Dette forløb blev, midt i
juletravlheden, håndteret yderst professionelt og i tæt samarbejde mellem
præsteparret, provstiet og menighedsrådet.

Skulle det have forbigået din opmærksomhed, så er der menighedsrådsvalg
i 2020.
At være med i et menighedsråd er
frivilligt arbejde med aktivt medborgerskab som løn. I samarbejde med
kirkens medarbejdere løser menighedsrådet – kirkens bestyrelse – konkrete
opgaver, hvor den væsentligste er at
skabe kirke i tiden til gavn for sognet
og menigheden.
Sæt kryds i kalenderen! Valgforsamling, hvor menighedsrådets medlemmer
opstilles, afholdes den 15. september.
Alle er velkommen! Vi har kaffe på
kanden. Kom og gør DIN stemme
gældende.
Søndermarkskirken - Din kirke
Velkommen til
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Menighedsrådsformand,
SAM

Sognets Julehjælp 2019
- Tak for din støtte!
Vi, i kirken, er meget overvældet og
taknemmelige over den interesse, der
har været for at give gaver til Søndermark Sogns julehjælp. 33 familier har,
efter ansøgning, fået glæde af julehjælpen, i form af to store juleposer med
lidt af hvert til, at forsøde julen med.
Samtidig fik alle børn i disse 33 familier en julegave.
Tusind tak til de mange der har gjort
det muligt, for os, at hjælpe økonomiske trængte i Søndermark Sogn.
Tak for at DU donerede julegaver,
lagde et pengebeløb i kirkebøssen eller
deltog i en af de to gospelkoncerter.

kirkebladet

Menighedsrådsvalg 2020

Det sker

Fastelavn

Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 23. februar inviterer Søndermarkskirken alle børn og voksne til
fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning og hyggeligt samvær.
Vi begynder i kirken kl. 10.00 med
gudtjeneste tilrettelagt for hele familien, hvorefter vi slår katten af tønden.
Når den sidste pind er slået ned, kan
dagens kattedronninger og kattekonger kåres.
Dernæst byder menighedsrådet til
hygge i sognesalen med pølser, saftevand, kaffe, te og fastelavnsboller

Tirsdag den 25. februar kl. 19.00
Som optakt til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den
8. marts, vil landsretsdommer Stig
Glent-Madsen fortælle om det at
gøre en forskel, og at det nytter at
hjælpe.
Stig Glent-Madsen har siden 1987 arbejdet med udviklings- og nødhjælpsprojekter. I 22 år har han været med i
ledelsen af Folkekirkens Nødhjælp og
Dansk Flygtningehjælp.

afgørende forskel. Mødet med flygtninge og fattige er altid givende og
inspirerende. Trods vanskelige livsvilkår har mange udsatte ofte en stærk
overlevelseskraft og vilje til at hjælpe
andre i tilsvarende eller værre situationer. Det har slået mig, at vi – trods
forskellige livsvilkår – har samme tilgang til mange forhold. Kærligheden
til familien og viljen til at bringe børnene godt i vej er almen gyldig. Altid
har jeg mødt åbenhed og taknemmelighed. Takken og forståelsen for andres anderledes livsvilkår vil jeg gerne
viderebringe. Kaffe og kage 25 kr.

Senior Fredag

Stig Glent-Madsen fortæller:
”Gennem mange år i ledelsen af Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp, har jeg besøgt projekter i
mere end 40 udviklingslande. Jeg har
hver gang – uden undtagelse – konstateret, at hjælpen har betydet en
kirkebladet
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er for alle, som har lyst til at deltage
i en hyggelig aften i Sognesalen,
med fællesspisning, fællessang og et
varieret, uhøjtideligt program.
Pris 60 kr. for middagsret og aftenkaffe. (Se program side 10)
HUSK! Tilmelding senest onsdagen
før, inden kl. 13 til kirkekontoret.

www.soendermarkskirken.dk

Sogneindsamling

Sangcafé
Onsdag den 4. marts kl. 19.00
Sangvært er forstander på Bjergsnæs
idtæts- og gymnastikefterskole i Viborg, Troels Aamand.
Udover at være forstander underviser
Troels også i fortælletimer og sang.
Han er uddannet lærer med linjefag i
musik og idræt i 1993, og blev ansat
som forstander på Bjergsnæs Efterskole i 2011.
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.

Voldsom tørke, katastrofale oversvømmelser, ødelæggende mudderskred og smadrede livsgrundlag. I
verdens fattigste lande sætter klimaforandringerne deres tydelige spor.
Ikke om fem år eller om ti år – men
lige nu og her!
Befolkningerne i de ramte lande har
hårdt brug for hjælp, og derfor går
pengene fra vores indsamling i år til
ofrene fra klimakrisen.
Og du kan gøre en forskel ved at gå
med, når vi går fra dør til dør i hele
landet.

Hvornår
Søndag d. 8. marts kl. 11.30 - 14.00

Hvor
I Søndermarkskirken

Hvordan
Ring til 2933 6290

Højskolesangaften
Torsdag den 2. april kl. 19.00
Sangcafé på en anden måde. Vi bakker op om KFUM og KFUK´s Højskolesangaften i Sognesalen. Sangvært
er Henriette Storbjerg Larsen, som er
efterskolelærer på Hestlund Efterskole
og komponist til flere sangmelodier.
Har du været på efterskole / højskole
– eller har du bare lyst til at synge –
så kom til Højskolesangaften.
Alle er velkomne uanset sangstemme,
blot lysten til sang er tilstede. I 2. del
af aftenen synger vi deltagernes forslag
– så kom med din yndlingssang!
Arrangementet er gratis – men der er
mulighed for at købe noget godt til
ganen fra kl. 19.00. og i pausen sælges
kaffe / te og kage.

Palmesøndag = Søndermarkskirkens fødselsdag
Søndag den 5. april kl. 10.00
Kirkens 39-års dag fejres med fødselsdagskage til kirkekaffen i våbenhuset
efter gudstjenesten palmesøndag. Vi
varmer op til kirkens 40-års dag næste
år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved palmesøndag 2021.
kirkebladet
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Sogneaften
Torsdag den 16. april kl. 19.00
”Genforeningen set af en sønderjyde”
Ved Preben Kortnum Mogensen.

Babysalmesang
Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang
er et tilbud til babyer i alderen 0-ca.10
måneder. Se mere på hjemmesiden
www.soendermarkskirken.dk
Vi starter nyt hold op den 15. april kl.
10.30. Tilmelding er nødvendig, og
gerne i god tid, da der altid er rift om
pladserne. soendermark.sogn@km.dk
eller på 20281262. Det er gratis at deltage, men kaffe og boller koster 10 kr.
per gang.

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:

Spaghettigudstjeneste:

Han er sønderjyde og gennem mange
år præst i Sydslesvig
En erfaren foredragsholder, med mange tillidshverv i det danske mindretal.
Denne aften giver Preben Kortnum
Mogensen i sit foredrag sine sønderjyske perspektiver på en af de vigtigste
begivenheder i Danmarkshistorien.
Hvem husker ikke billedet af kongen
på den hvide hest, som krydser den
gamle grænse ved Christiansfeld.
Foredraget er Søndermarkskirkens bidrag
til markering af Genforeningen 2020.
Kaffe og kage 25 kr.

Orienterings- og
menighedsmøde.
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00
i Sognesalen

Onsdag den 15. 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)
Kom og prøv, om det er noget for jer.
Derefter kan I altid tilmelde jer.
Skriv til soendermark.sogn@km.dk
eller sms på 2028 1262
kirkebladet

Onsdag den 29. 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

Menighedsrådet fortæller om tingenes
tilstand, fremtidsplaner og om valget
til menighedsrådet i september.
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Tyske Amarcord er ved koncerten
udvidet med sopran og mezzosopran

Kirkemusikfestival i Søndermarkskirken
Viborg Internationale Kirkemusikfestival afvikles for tredje gang 13.-22. marts
2020 med 14 arrangementer. Viborgs seks bykirker står bag. Koncerterne under
festivalen har et højt kunstnerisk niveau og et stort stilistisk spænd – fra venetiansk mangestemmig kormusik fra 1500-tallet over jazzmusik til nyskrevet folkemusik. Læs om optaktskoncerter i otte omegnskirker på festivalens hjemmeside.
Mandag den 16. marts kl. 19.30 i Søndermarkskirken kr. 50,Orgelkoncert med svenske Gunnar Idenstam
Han er helt sin egen – organist og folkemusiker Gunnar Idenstams, der spiller orgel på en sin helt særlige og
stærkt personlige facon, med den franske orgeltraditionen som baggrund. Vi skal opleve både 15-hundredtals
komponisten Praetorius dansemusik, og 20 minuter
originalmusik af J.S. Bach spillet frimodigt og nutidigt
tilsat svensk folkmusik og egne improvisationer i form
af barokkens dansesatser – måske med indflydelse fra
symfonisk rock fra 70’erne og 80’erne.
Foto: Hans Kipfer

Lørdag den 22. marts kl. 20.00 i Søndermarkskirken kr. 100,Vokalensemblet AmarcordPlus fra Leipzig
Amarcord er toppen af vokalmusiket helt orkester. Amarcord minder os
ken – med deres musikalske perfektion om, at sang er den mest naturlige form
og stemmer i verdensklasse. At opleve
for musik – produceret af kroppen
disse fem exceptionelle sangere er
til sjælen. Deres optræden er altid
simpelthen uforglemmeligt. Amarcord gennemfør, harmonisk og storslået.
har opnået en legendarisk status for
Ved koncerten, hvor de synger moderes homogene lyd, hvor sangerne er
tetter af Bach-familien medlemmer,
i perfekt harmoni med hinanden, og
er ensemblet udvidet med sopran og
hvor de spænder over toner som var de mezzosopran.
kirkebladet
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13. marts kl. 20.00 - Viborg Domkirke
Åbningskoncert med surround sound
Trinitatis Kantori, orkester og solister - kr. 150
14. marts kl. 16.00 - Sortebrødre Kirke
Orgelkoncert med egne værker og impro
Naji Hakim, Paris - kr. 100
14. marts kl. 20.00 - Asmild Kirke
Bach på svensk
Gunnar Idenstam og Lisa Rydberg - kr. 100
15. marts kl. 10.00 - Viborg Domkirke
Festival musikgudstjeneste - uropførelser
Domkirkens ungdomskor og kantori
15. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Kor72 stævnekoncert
120 korsangere, orkester og solister - kr. 100
17. marts kl. 19.30 - Houlkær Kirke
Nykomponerede jazz-salmer
Mads Granum kvintet - kr. 50
18. marts 17.00 - Sortebrødre Kirke
Orgelmusik med store kontraster
Kirkens organist Signe Ladehoff
19. marts kl. 17.00 - Viborg Domkirke
Klassisk orgelkoncert
Domorganist Ejner Nielsen
20. marts kl. 19.30 - Houlkær Kirke
Danske og franske værker - orgel og klaver
Duo Mathiesen-Magnussen - kr. 100
21. marts kl. 15.30 - Vestervang Kirke
Kirkelige og verdslige sange
Konservatoriets Pigekor, Esbjerg - kr. 100
22. marts kl. 10.30 - Houlkær Kirke
Musikgudstjeneste med »Livsmessen«
Trio Mio og Viborg Kammerkor
22. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Afslutningskoncert
Lund Vokalensemble, Sverige - kr. 100

Køb billet på viborgfestival.dk

www.soendermarkskirken.dk

Kalender
fredag 21. februar kl. 18.00

mandag 16. marts kl. 19.30

fredag 17. april kl. 18.00

Senior Fredag. Efter middagen er der
musikalsk underholdning ved Tove og
Ivan på harmonika og klarinet.

Viborg Internationale Kirkemusikfestival.
Koncert med organist og folkemusikerGunnar Idenstam, Sverige.

Senior Fredag. ”Den store præst i Danmarks mindste sogn” Tidligere provst K.
E. Nissen fortæller om Kaj Munk.

søndag 23. februar kl. 10.00

fredag 20. marts kl. 18.00

onsdag 29. april kl. 17.00

Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende fastelavnsfest, hvor FDF’erne står for
tøndeslagning.

Senior Fredag. Leder af Barnets Blå Hus,
Ole Smed, fortæller om arbejdet med
børn, som vokser op i misbrugsfamilier.

Spaghettigudstjeneste ved Birgitte og
Rosa, for sognets mindste og deres forældre/bedsteforældre.

tirsdag 25. februar kl. 19.00

lørdag 21. marts kl. 20.00

fredag 1. maj kl. 18.00

Optakt til Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling den 8. marts, ved tidl.
formand Stig Glent Madsen, Viborg.

Viborg Internationale Kirkemusikfestival.
Koncert med vokalencemblet Amarcord,
plus sopran og mezzosopran fra Leipzig.

Senior Fredag. ”Forår” Et musikalsk
program ved Kirsten Hansen, som altid
har været blind, men ser lyst på livet.

onsdag 26. februar kl. 19.30

torsdag 2. april kl. 19.00

tirsdag 12. maj kl. 19.00

Fælles Sogneaften i Sortebrødre Kirke,
ved kunsthistoriker, Hans Jørgen Frederiksen. Se omtale i tidligere kirkeblad.

Højskolesangaften fælles med KFUM
og KFUK i Viborg, ved Henriette
Storbjerg Larsen, Hestlund Efterskole.

Offentlig orienterings- og menighedsmøde. Hør meget mere om valget til
menighedsrådet i september.

onsdag 4. marts kl. 19.00

fredag 3. april kl. 18.00

fredag 15. maj, eftermiddag

Sang Café ved forstander på Bjergsnæs
idræts- og gymnastikefterskole, Troels
Aamand, som sangvært.

Senior Fredag. Ord og billeder fra Grønland, hvor Jytte og Preben Andersen har
arbejdet på sømandshjemmet i Sisimiut.

Senior Fredag udflugt til bl.a. Viborg
Miniby og Hvalpsund Marina Cafeteria.
Få program ved en Senior Fredag aften.

fredag 6. marts kl. 18.00

søndag 5. april kl. 10.00

torsdag 28. maj kl. 19.30

Senior Fredag. Politimand Jørn Schmidt
Hansen giver sit bud på, om ældre har
grund til at frygte, at gå ud om aftenen.

Kirkens 39 års fødselsdag fejres med
fødselsdagskage til kirkekaffen i våbenhuset efter gudstjenesten palmesøndag.

Forårskoncert med Højbjergkoret og
Jysk Akademisk Orkester. Entré 50 kr.

Åben Café
onsdag 11. marts kl. 16.30

torsdag 16. april kl. 19.00

Tumleafslutning i kirken ved Kirke- og
Kulturmedarbejder Rosa Yde, med efterfølgende pasta og kødsovs i Sognesalen.

Sogneaften om ”Genforeningen set af
en sønderjyde” Ved Preben Kortnum
Mogensen.
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Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og nørklerier er
elementer i eftermiddagens program.
Alle er velkomne.
www.soendermarkskirken.dk

Gudstjenester
Søndag 16. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Søndag seksagesima
Mark 4,26-32

Søndag 5. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Palmesøndag
Joh 12,1-16 - Fødselsdagskage

Onsdag 29. april kl. 17.00
Birgitte Thun / Rosa Lykke Yde

Søndag 23. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Fastelavns søndag
Luk 18,31-43 - Fastelavnsfest

Torsdag 9. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Skærtorsdag
Joh 13,1-15

Søndag 3. maj kl. 9.00 og 11.00
Birgitte Thun
3. søndag efter påske
KONFIRMATIONER

Søndag 1. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag i fasten
Luk 22,24-32

Fredag 10. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Langfredag
Luk 23,26-49

Fredag 8. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
Bededag - Familiegudstjeneste
Matt 7,7-14
FDF medvirker

Søndag 8. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag i fasten
Mark 9,14-29 - Sogneindsamling

Søndag 12. april kl. 10.00
Trine Kofoed
Påskedag
Matt 28,1-8

Søndag 10. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
4. søndag efter påske
Joh 8,28-36

Søndag 15. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
3. søndag i fasten
Joh 8,42-51

Mandag 13. april kl. 10.00
Birgitte Thun
Anden påskedag
Joh 20,1-18

Søndag 17. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
5. søndag efter påske
Luk 24,46-53

Søndag 22. marts kl. 10.00
Birgitte Thun
Midfaste søndag
Joh 6,24-37

Søndag 19. april kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag efter påske
Joh 21,15-19

Torsdag 21. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
Kristi himmelfarts dag
Matt 7,7-14

Søndag 29. marts kl. 10.00
Trine Kofoed
Mariæ bebudelses dag
Luk 1,46-55

Søndag 26. april kl. 10.00
Trine Kofoed
2. søndag efter påske
KONFIRMATION
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Spaghettigudstjeneste

Viborg Natkirke, i Domkirken
Nedenstående fredage kl. 19.30 - 22.30
6. mar. - 3. apr. - 15. maj.
www.viborgnatkirke.dk
www.soendermarkskirken.dk

GLIMT fra FDF Viborg 3. kreds
2020 begyndte med Nytårsgudstjeneste for FDFere fra
alle kredsene i Viborg, i Viborg Domkirke. Der var både
fortællinger om får, løb med forskellige opgaver og
minikoncert med FDFs orkester.
Piltene
Slutter altid møderne med at drikke ”Piltedrik”. Den
kan være blå eller rød, sur eller sød, varm eller kold.
Piltedrikken giver altid uanede kræfter og gør at man er
”tvunget” til at komme igen ugen efter.
Sjov weekend i shelterne. Piltene tumler i området med
shelters og bålhytte. Det bliver flittigt brugt.
Møde hver torsdag i Søndermarkskirken

