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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. 10-18
1. Okt. - 31. Mar. dog kun kl. 10-16

Børn og unge

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

Sognepræst Birgitte Thun
Præsteboligen, Tyttebærvej 37,
træffes hverdage på tlf. 29 33 62 90
e-post: abha@km.dk
(mandag fri)

FDF 3. Kreds, Søndermarken
Kredsleder: Michael Hjorth, tlf. 86603522

Sognepræst Trine Kofoed
træffes i kirken efter aftale.
træffes hverdage på tlf. 29 33 64 04
e-post: trkr@km.dk
(mandag fri)

De grønne pigespejdere
Gruppeleder: Bente Møller, tlf. 23246887

Jan Carstens
tlf. i kirken 86 61 53 33
e-post: jaca@km.dk
tlf. privat 86 62 91 98

Menighedsråd

Kirketjenere

Vagtpræsten
Har man brug for at tale med en præst
på en mandag, kan ”vagtpræsten”
træffes på tlf. 70 22 03 03

Kirkeblad
Udkommer 4 gange årligt.
d. 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

FDF Finderuphøj
Kredsleder: Stig Mortensen tlf. 20416512

Formand
SAM Svend Aa. Madsen tlf. 30 35 34 24
Næstformand
Jakob Hoffmann

tlf. 28 78 18 84

Kirkeværge
Tina Kvist Martinsen tlf. 61 65 68 56

Kordegn

Carsten Hove
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: ktj@soendermarkskirken.dk
Mie Fjelster
tlf. i kirken 61 20 19 33/86 61 53 33
e-post: mie@soendermarkskirken.dk

Organist
Personalekontaktperson
Sussi Madsen
tlf. 27 28 35 42
Ivan J. Kloster
Jens Jørgen K. Berg
Jens Mosekjær M.
Karen C. Jensen
Mette S. Sunesen
Peter Rosenberg
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tlf. 24 29 99 70
tlf. 22 74 61 74
tlf. 22 35 05 14
tlf. 61 78 83 30
tlf. 42 91 03 40
tlf. 61 24 73 65

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: Sognepræst Birgitte Thun
Foto: Flemming Stentoft og Jan Carstens

Nytårsønsker

Evald Jensen 83 år, er pensioneret flymekaniker på Flyvestation Karup.
Interesser: Modelbyggeri og litteratur
om 2. verdenskrig.
Jeg bygger modelbiler og modelfly,
da biler og fly altid har været min
interesse. Jeg havnede i flyvevåbenet,
fordi jeg blev indkaldt og dér i 1955
søgte de folk med svendebrev, og jeg
havde svendebrev, som vogne og beslagsmed. Så de beholdt mig.
Bedste bog jeg har læst: Bøger om
slaget på Dybbøl banke og bøger om 2.
verdenskrig, fordi det kan jeg jo huske.

Nytårsønsker:
At folk må blive kloge og holde fred
i verden.
For jeg har været vidne til ufred under
2. verdenskrig. Min onkel var politimand og han kom i koncentrationslejr. Jeg husker stadig hvordan mine
forældre talte om modstandsfolk, som
blev henrettet. Jeg husker folks frygt.
Man skulle synes at vi havde lært noget af 2. verdenskrig, men jeg er bange
for, at der er lande med ledere, der er
så unge at de ikke husker krigen, - i fx
USA og Korea - så ved de ikke hvad
det er. Jeg synes jo nok at man skulle
være så kultiveret eller uddannet og
civiliseret i dag, at man kan snakke sig
tilrette med de ting der. Man skulle
kunne ordne situationer, uden at man
slår hinanden ihjel. Det er mit ønske,
i hvert fald! OG så at familien og helbredet må have det godt!
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Vær velkommen, Herrens år, synger
vi i den danske folkekirke, både når
det er verdsligt nytår, og når det er
kirkeligt nytår.
For kirkeåret følger ikke kalenderåret,
men begynder 1. søndag i advent.
På den måde passer det hele bedre
sammen. For så begynder året med,
at man afventer Herrens komme og
forbereder den glædelige begivenhed
gennem bøn og faste. Og så kommer julen med dens fest og fejring af
Frelserens fødsel.
Herefter kommer det nytår vi fejrer
med rådhusklokker, champagne, raketter og NYTÅRSØNSKER.
Kirkebladet har talt med nogle beboere i sognet og spurgt dem om deres
nytårsønsker!
kirkebladet

Laura Johanne Skårup Kibsgaard 9 år.
Elev i 3. klasse på Søndre Skole
Interesser: FDF, dans, svømning, minikonfirmand
Største naturoplevelse: FDF-landslejr
på Sletten 2016, at sidde sammen tusinde FDF’ere til lejrbål om aftenen.
Yndlingsmusiker: Rasmus Seebach
Nytårsønsker:
At jeg bliver bedre til svømning, at der
bliver mindre krig, mindre mobning.
at man skal være sød, at man finder en
kur på alle sygdomme, bedre toiletter på
Søndre Skole. Jeg ønsker at familie og
venner ikke bliver syge, at det bliver en
hvid vinter og jul og der bliver is på søen.

Yndlingsfilm: Pretty Woman
Nytårsønsker:
Medmenneskelighed. Med det tænker
jeg på at nutidens medier tit og ofte
er facebook. Og folk er rigtig gode til
at svine hinanden til. og der synes jeg
man gemmer sig bag en facade. Jeg
tror, at hvis man mødtes ansigt til ansigt, så ville man ikke have de der skarpe holdninger altid, som man er god
til at plastre ud på facebook og hænge
hinanden ud.
Jeg ønsker mig at folk i stedet for at
svine hinanden til, skal udvise noget
mere medmenneskelighed. Tonen på
facebook er enormt hård. Jeg håber og
ønsker at verden kunne blive et bedre
sted at leve, hvis vi udviste mere medmenneskelighed. Jeg kan godt lide den
der reklame: Så tal dog ordentligt. Når
vi har travlt i butikken, er det vigtigt
lige at gå ind i sig selv og finde ro. Og
så taler vi ordentligt med hinanden
og med kunderne. Mit ønske er ro og
ordentlighed. Det kan være mit bidrag
til verdensfred. Hvis vi starter i det
små, så synes jeg det er rigtig fint.

Ønsker og håb for det nye år

Britt Hendriksen, 41 år, indehaver af
Frøken Ost
Største naturoplevelse: Se bjergene
med vinmarker, når vi kører ved Pimonte.
kirkebladet

Tak til Evald, Laura og Britt for jeres
nytårsønsker!
Andre af os har måske nytårsforsæt,
som fx at love sig selv at have mere tid
til familie og venner i det nye år. Nå,
ja, og så alt det med at tabe sig, leve
sundt, mere motion osv.
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Mit ønske er at mennesker inkl. mig
selv, må blive bedre til at stole på Guds
tilgivelse, at vi må tro på at vi hver især
er gode nok og elskede, netop som vi er.

Kirkens nytår
Det nye kirkeår begynder 1. søndag i
advent. Adventstiden er forberedelsestid og har den lilla farve. Dvs. præsten
bruger lilla messehagel, kappen eller
slaget over præstekjolen og der er lilla
blomster på alteret. Også båndet i kirkens adventskransen er lilla.
Vi fejrer kirkens nytår med samvær,
æbleskiver og gløgg i sognesalen efter
gudstjenesten 1. søndag i advent.

Det kendte og fortrolige
Men man kan ikke sige at kirkeåret
bringer noget nyt med sig. Det bringer
det kendte og fortrolige.
Vi skal fejre jul, påske og pinse, som
de andre år.
Høst og Alle helgen, læsninger til jul
og til kyndelmisse. Kirkeåret er et hjul
med 60 søn- og helligdage med hver
deres bibeltekster og bønner.
Hjulet begynder i lilla med advent og i
grove træk er rytmen forberedelse, fest,
hverdag, altså en vekslen mellem lilla,
hvid og grøn.
Advent er forberedelse til julens fest,
hvor Gud selv griber ind i verden. Juletiden er hvid, festens farve.
Herefter bliver det hverdag, den grønne farve, med vækst og tekster om
www.soendermarkskirken.dk

hvem Jesus er: Helligtrekonger-tiden,
som begynder 6. januar.
Syv uger før påske, fastelavnssøndag,
begynder fastetiden, den lilla, som er
forberedelse til, at Gud griber ind i
verden igen. Gud Søn dør på korset
langfredag men besejrer døden og opstår påskemorgen.
Her begynder påsken og festen for Jesu
opstandelse. Det gyldne lys fra den
tomme grav = den hvide farve igen,
frem til pinse.
Pinsen – Gud Helligånd griber ind
i verden og kommer til jorden, som
den ild, der gør apostlene til ildsjæle
for evangeliet. Gud ånder på dem, de
får mod og gejst og – man kan sige at
kirken fødes da - apostlene går ud i
alverden og gør alle folkeslag til Jesu
disciple. Pinsens farve er rød, rød som
tunger af ild. Herpå følger den lange
og grønne trinitatis-tid.

Elastikken
De grønne perioder er de elastiske, hvis påsken falder tidligt et år, er der
færre søndage i helligtrekonger tiden
og flere i trinitatis tiden.

Se mere om de søndage og farver der
falder udenfor denne rytme, på hjemmesiden www.kristendom.dk.
Godt nytår!
kirkebladet

Gudsbilledet
– den røde tråd
i Biblen?
”Biblen er en bog på mere end 1100
sider, der dækker en historie på mere
end 1200 år, og som har været grundlag for utallige udlægninger og prædikener i vores gudstjeneste.
Er der en rød tråd bag alle disse tal?
Hvad drejer det sig om i denne bog?
Det korte svar er: Gud, verden og mennesket. Men er det så ét billede, vi får,
af disse ”evige tre” – eller skifter det?
Og hvad kan vi bruge det til i dag?
Alt dette sættes fokus på gennem fire
afteners fortællinger i foråret 2018, med
den erfarne underviser og formidler,
stiftsteolog Henning Thomsen, Viborg.
Det begynder 19.30 og varer til 21.45.
Der kræves ingen andre forudsætninger
for at deltage end lysten til at være med.”
Kaffe og kage kr. 25,00

Onsdag den 7. februar i Margrethegården, Overlund:
”Fra underet til det forunderlige”
Det ældste af evangelierne er skrevet af
Markus. Han skaber selve genren: en
sammenhængende fortælling om Jesus
fra Nazareth. Men hvad lægger han så
vægt på at fortælle? Her venter der solide overraskelser.
Onsdag den 28. februar i Sortebrødrehus:
”Det hele står og falder med ånden”
Matthæus og Lukas er ikke tilfredse
med Markus-fortællingen. Fordi de
vil have andre sider af Jesus-historien
frem. Matthæus vil hele tiden sammenligne Jesus med Moses, og Lukas
vil have mere ånd ind i beretningen.
Se, hvordan de begge gør, hvad de kan
for at trække deres kæpheste frem.

Onsdag den 17. januar i Sognesalen,
Søndermarkskirken:
”Gud og menneskene”
Den bibelske histories hovedpersoner
fra Abraham til menigheden.
I begyndelsen optræder Gud som magten, der sætter grænser og griber ind
overfor mennesket. Senere bliver han
selv én af dem. Kristendommen er den
eneste religion, der har tænkt, at almagten gør Gud ufuldkommen. En spændende fortælling.

Onsdag den 21. marts i Vestervang
Kirke:
”Tilbage til begyndelsen”
Resultatet er, at forfatteren til Johannesevangeliet provokeres til at søge
tilbage til udgangspunktet. Når det
gælder fortællingerne: altså Markusberetningen. Og når det gælder indholdet: altings tilblivelse. Nu bliver det
for alvor klart, at et evangelium er en
prædiken og ikke en historisk kildeberetning. Hvordan prædiker vi i dag?
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Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM
November måned, Kirkebladet fra Din
kirke, Søndermarkskirken dumper ned
i din postkasse. Året går på hæld, de
korte novemberdage giver lange mørke
aftner, hvor et strejf af nattefrost tænder mylder af blinkende stjerner over
himlen. Med et stjerneskud sender du
et stille ønske ud i vinternatten!
Kirkeåret går på hæld, og så er det, at
et nyt arbejdsår begynder i kirken. Og
hvad har vi så lavet i det forgangne år?
Vi har alle bestræbt os til det yderste
for at leve op til de roller, vi var sat i.
Vi har arbejdet med Biskoppens visionsopgave om at skabe gode rammer
om kirkens liv og vækst, en opgave
som har brudt dagsordenens monotone praktiske beslutninger om bygninger, regnskaber og meget andet.
I forlængelse af Biskoppens ord om
kirkens liv og vækst har provstiudvalget bedt os overveje, hvad sognets frie
midler skulle bruges til. Menighedsrådet udarbejdede i tæt samarbejde med
kirkens medarbejdere en prioriteret ønskeliste til anvendelse af de frie midler,
hvor ordet ”lyd i kirkerummet” var det
dominerende. Vi ser gudstjeneste og
kirkelige handlinger som folkekirkens
kerneydelser, hvor lyd spiller en væsentlig rolle. Da akustikken i vores kirke, i
en årrække, har været en udfordring for
kirkebladet

menighed, præster og medarbejdere var
beslutningen ikke svær. Vi har undersøgt muligheden for ”at forbedre præstens ord” med det sidst nye teknologi,
hvilket vist ikke er frås, idet det eksisterende lydanlæg går tilbage til kirkens
fødsel. Vi har lige nu, inden bladet er
gået i trykken, bestilt et nyt lydanlæg.
Arbejdet er igangsat, og det forventes,
at anlægget vil være færdigt, så årets juleprædiken vil gå klart og tydeligt igennem til glæde for menighed, præster og
medarbejdere.
Sluttelig: Kære menighedsråd, tak for
jeres indsats i det forløbne år. Jeg synes,
at I har gjort et flot stykke arbejde!
Nu må vi høre om menigheden synes
det samme……?

og nyt Kirkeliv – et Kirkeliv, som vi i
en årrække har higet efter.
En stor tak skal lyde til alle frivillige, medarbejdere og ikke mindst Bydelsmødrene,
som gjorde et tværkulturelt arrangement
i Søndermarkskirken muligt og med det
opfylde vores vision om at være en engageret og aktiv del af livet i sydbyen
– endnu engang TUSIND TAK!

VIBORG NATKIRKE

En løbetur havde frisket mine tanker
og gjort mig nysgerrig – ”Multikulturel dag”, hvad var det egentlig. Min
sædvanlige skepsis forvandlede sig på
et split sekund til begejstring, da jeg
i kirkedøren blev mødt af glade børn
og voksne i alle aldre, af forskelligartet
nationalitet og klædedragt. Begejstringen ville ingen ende tage, da jeg trådte
ind i sognesalen. En fremmedartet og
eksotisk duft ramte mig og mit blik
scannede hen over et overflødighedshorn af eksotisk mad – som aldrig
tidligere set. Mine øjne så et helt andet

Når vi rammer den mørke tid om efteråret og vinteren og brændeovnen
knitre, kryber vi sammen i sofaen med
tæppet om benene et glas rødvin og
god bog – og så tænder vi stearinlys
for at skabe dansk hygge og lys i den
mørke tid – kan Du mærke det?
Natkirken i Viborg Domkirke holder
åben den første fredag i måneden og
er en anderledes måde at gå i kirke. I
natkirken er der en særlig stemning.
Udenfor er der aften og mørke – indenfor er kirken fuld af levende lys.
Stille musik fylder rummet, der giver
plads til ro og fordybelse.
Domcaféen er altid åben, når der er
natkirke. Desuden er der mulighed for
at tale med en præst.
Tiden; invester det på en måde,
så du får bedst afkast
i helbred, lykke og glæde!
Søndermarkskirken – Din kirke!
VELKOMMEN TIL
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Multikulturel dag

Det sker
Musikgudstjeneste

Tumlejul:

Søndag den 19. november kl. 10.00
Med Trio Solis, som består af Lone Brix
Hessellund, klaver; Jesper Carlsen, kontrabas og Susanne Klausen, tværfløjte.
Trioens varme, jazzede og lyttevenlige
udtryk, sætter både nye og velkendte salmer i et nyt lys.

Tirsdag den 12. december kl. 16.30 er
der Juletumlegudstjeneste for sognets
mindste og deres familier. Tag nissehuer på og tag far, mor og bedsteforældre
med til adventshygge i kirken. Vi skal
synge julens skønne salmer, danse om
juletræ og spise risengrød.
Tilmeld jer på sms til: 2028 1262
Pris 25 kr. for voksne og gratis for børn

Adventshygge
Søndag den 3. december er det den 1.
søndag i advent og kirkens nytårsdag!
Det er den første dag i det nye kirkeår,
og traditionen tro tændes det første lys
i adventskransen. 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 hygger vi i Sognesalen med gløgg og æbleskiver, hvor også
kirkekoret vil synge et par julesalmer.
FDF Finderuphøj og 3. kreds Søndermarken deltager også i gudstjenesten
med faner. FDF 3. kreds sælger endvidere juletræer foran kirken. Alle er
hjertelig velkomne!
kirkebladet

De ni læsninger
Torsdag den 7. december kl. 19.00
Ved de ni læsninger er læsninger fra det
gamle og det nye testamente omkranset af musik. Teksterne skaber en rød
tråd gennem hele bibelhistorien frem
til Jesus’ fødsel og dermed årsagen til, at
vi fejrer jul. Til den fortælling har koret gjort sig mange tanker om at finde
musikstykker, der giver sammenhæng
mellem teksterne. Dermed er musikken langt fra tilfældig, men taler med
og binder det hele sammen.

Jul i børnehøjde:
Onsdag den 13. december og torsdag
den. 14 december kl. 10.00
Særligt for børn i børnehavealderen,
deres børnehave, forældre og bedsteforældre. Pjok og præsten fortæller om
Jesusbarnet, stjerne over Betlehem og
alle de smukke engle. Alle er velkomne

Jul i Kravle højde:
Tirsdag den 12. december kl. 10.00
For dagplejere, vuggestuer, børn og deres familier. Pjok og præsten fortæller
lidt 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.
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Jorden bli’r bedre i nat

Julegudstjeneste for børn

Lørdag den 16. december kl. 19.00
får vi besøg af Danmarks store skuespiller Ghita Nørby der læser H. C.
Andersens fantastiske juleeventyr
Grantræet, Den lille Pige med Svovlstikkerne samt Nattergalen. Michala
Petri på blokfløjte og Lars Hannibal på
NKMusic | Julekoncerter.dk præsenterer
guitar har sat musik sammen som undervejs i og omkring eventyrerne skaberLARS
laguner
af eftertænksomhed.
HANNIBAL,
GHITA NØRBY
Billetter købes
på www.ticketmaster.dk
& MICHALA
PETRI

Julegudstjeneste for børnefamilier Juleaften kl. 13.00
Henvender sig til familier med mindre
børn, men alle er velkomne.

JULEKONCERT

Y

S

T

JULESPILSGUDSTJENESTE
Fredag den 15. december kl. 16.30
Engle synger julenat for hyrderne og
fårene på marken uden for Betlehem.
Maria og Josef tager imod tre hellige
konger, som kommer på fødselsdagsvisit. Midt i idyllen truer den jaloux
og onde kong Herodes med mord. Alt
sammen kan opleves i Søndermarkskirken, når Børn fra Søndermark Sogn
synger, læser og opfører julespillet
Jorden bli’r bedre i nat. Man er meget
velkommen til at lægge i kirkebøssen,
de går til sognets julehjælp, som på
den måde kan give et beskedent bidrag
til økonomisk trængte børnefamilier.
Alle er velkomne.

Julekoncert

T

A

F

L

Nytårsgudstjeneste

S

EFTERLYSNING: Jesusbarn

Torsdag d. 21. december kl. 19.00
Igen i år skal vi synge julen ind på festligste vis. Søndermarkskirkens Pigekor
står for kormusikken og organist Lene
Ø. Jungild spiller til. Vi synger alle
sammen fællessalmer så taget løfter sig.
Alle er velkommen

A

F

L

Y

Vi har brug for et lille spædbarn, der
kan lægges i armene på jomfru Maria, når hun og Josef er kommet til
stalden. Mon nogen af jer kirkebladslæsere kender nogen, der vil ’låne’ os
et lille levende ’Jesusbarn’ fredag den
15. december kl. 16.30, når julespillet
”Jorden bli’r bedre i nat” opføres?
Ring til Birgitte Thun på tlf. 2933 6290

Syng julen ind

kirkebladet
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Søndag den 31. december kl. 14.30
En god fest begynder i kirken. Det ved
vi fra bryllupper og konfirmation og
juleaften. Derfor ønsker Søndermarkskirken at lave en festlig optakt også til
dette års nytårsfejring.
Bemærk: Der er ikke højmesse søndag
formiddag og heller ikke 1. januar 18.

Babysalmesang
Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang er
et tilbud til babyer i alderen ca. 1-10
måneder. Se mere på hjemmesiden
www.soendermarkskirken.dk
Nyt ekstra hold begynder den 11. januar kl. 10.30. Tilmelding er nødvendig til soendermark.sogn@km.dk eller
på 20281262. Det er gratis at deltage,
men kaffe og boller koster 10 kr. per
gang. (Næste hold 25.04.18)
www.soendermarkskirken.dk

Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:
Tirsdag den 9. januar 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)
Tilmelding nødvendig. sms: 20281262
e-mail: soendermark.sogn@km.dk.
(Næste hold 24.4.18)

Sangcafé
Der bliver Sangcafé tre gange i foråret.
Rødternede duge og fællessang akkompagneret af kirkens organist.
16. Januar er det Marianne Jæger og
Poul Johansen som vælger sangene.
Pris 25. kr. for kaffe, te og snacks.
Der kan købes sodavand og vin.
Næste gange 21. februar og 20. marts.

Strikkede dåbsservietter

Giv en julegave.

En hjemmestrikket dåbsserviet strikket
i blødt økologisk bomuldsgarn, som
familien får med hjem, til minde om
dåben. Der strikkes flere forskellige
motiver. Et par strikkeglade damer er
allerede gået i gang, men vi søger flere,
som vil hjælpe med at strikke dåbsservietter til kommende dåbshandlinger.
Stor tak til Laila og Per Petersson, fra
sognet, som har lavet strikkemønstre
med Søndermarkskirken og kirkens
specielle orgel og døbefont.
De første strikkede dåbsservietter
kommer i brug fra den 2. december.

Også i år bliver der hårdt brug for
julehjælp. Derfor beder vi om jeres
hjælp. I Søndermarkskirken vil vi se,
om kan samle julegaver ind til børn af
de forældre, som søger julehjælp. Så
alle børn i sognet, kan få en julegave
i år. Hvis du (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 Kirkeog kulturmedarbejder Rosa Lykke
Yde organisere 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 vi gøre
det. – hvis i blot skriver på pakken,
hvilket køn og aldersgruppe det et til.
Tak til jer der fandt kræfter til at hjælpe i denne travle tid.

Tidlig fastelavn i 2018

Kyndelmissegudstjeneste
Fredag den 2. februar 2018 kl. 19.00
Lysgudstjeneste med korsang, orgelmusik, og lægfolk der læser bibeltekster der leder os fra Det gamle Testamente og frem til påske. Altervæggen
er oplyst af levende lys og der bliver
mulighed for selv at tænde lys i lyskorset. Alle er velkomne.
kirkebladet

Søndag den 4. februar kl. 10.00
Søndermarkskirkens fastelavnsgudstjeneste og fastelavnsfest holder vi søndag
den 4. februar, da den ellers støder ind
i skolernes vinterferie. Kom udklædt
og vær med til gudstjenesten der begynder kl. 10.00 og efterfølges af tøndeslagning og fest.

Indsamling til årets julehjælp

Ansøgningsskema til julehjælp kan
afhentes på kirkens kontor og skal afleveres samme sted senest tirsdag den
18. december 2017.

Søndagene op mod jul samler vi ind
til sognets julehjælp. Medbring penge
til kirkebøssen eller overfør ”Gave” via
MobilePay 2028 1262. Menighedsrådet ønsker på denne måde at give
et bidrag - om end beskedent - til
økonomisk trængte børnefamilier.
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ANSØGNING om julehjælp

Kalender
fredag 24. november kl. 18.00

fredag 15. december kl. 16.30

fredag 9. februar kl. 18.00

Seniorfredag. Efter middagen fortæller
Poul Christensen, Hald Ege, historien
om Folkekuren i Hald Ege.

Opførelse af ”Jorden bli´r bedre i nat”

lørdag 16. december kl. 19.00

Seniorfredag. Efter middagen er der
fortællinger ved sognepræst emeritus
Gunda Jørgensen, Skals

Julekoncert med Ghita Nørby, Lars Hannibal og Michala Petri. Køb billet nu!

fredag 23. februar kl. 18.00

søndag 3. december kl. 10.00
Kirkens nytår fejres med adventshygge
i Sognesalen efter gudstjenesten.

Hele menigheden synger julen ind.

Seniorfredag. Efter middagen fortæller Horst Sander, Østbirk, om at være
tysk flygtning i Danmark.

tirsdag 9. januar kl. 16.30

onsdag 28. februar kl. 19.30

Nyt hold Kirkesang og bevægelse for
tumlinger. Tilmelding nødvendig.

Gudsbilledet - den råde tråd i biblen.
Sortebrødrehus, Viborg Søndre Sogn.

torsdag 21. december kl. 19.00

onsdag 6. december kl. 10.30
Julebabysalmesang kun for allerede tilmeldte.

torsdag 7. december kl. 19.00
De ni læsninger, ved sognepræst Trine
Kofoed, kirkens pigekor og organist.

torsdag 11. januar kl. 10.30
opstart af nyt babysalmesangshold.
Tilmelding nødvendig.

Søndermarkskirkens mødelokale 2

onsdag 17. januar kl. 19.30

Dagsorden er fremlagt i våbenhuset,
og findes på hjemmesiden.

fredag 8. december kl. 17.15
Seniorfredag. Julefrokost med Lucia,
banko og julehygge. Bemærk tidspunkt.

Gudsbilledet - den råde tråd i biblen.
Sognesalen, Søndermarkskirken.

tirsdag 12. december kl. 10.00
Jul i kravlehøjde for dagpleje-og vuggestuebørn.

fredag 26. januar kl. 18.00

tirsdag 12. december kl. 16.30
Juletumlegudstjeneste for sognets mindste og deres forældre/bedsteforældre.

søndag 4. februar kl. 10.00

onsdag 13. december kl. 10.00

Fastelavnsfejring med tøndeslagning
og fastelavnsboller efter gudstjenesten.

onsdag 7. februar kl. 19.30

kirkebladet

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.
Tilmelding senest onsdagen før, inden
kl. 13 til kirkekontoret.

Viborg Natkirke, i Domkirken

Jul i børnehøjde for børnehavebørn.

Jul i børnehøjde for børnehavebørn.

Torsdag den 18. januar kl. 18.30
Tirsdag den 20. februar kl. 18.30

Senior Fredag
Seniorfredag. Efter middagen fortæller
menighedsrådsformand SAM om at være
Udsendt i militær tjeneste.

torsdag 14. december kl. 10.00

Menighedsrådsmøder

Gudsbilledet - den råde tråd i biblen.
Margrethegården, Overlund
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Månedens første fredag kl. 19.30-23.00
1. dec. - 5. jan. - 2. feb.
www.viborgnatkirke.dk
www.soendermarkskirken.dk

Gudstjenester
november - december - januar - februar
Søndag 19. november kl. 10.00
Trine Kofoed
23. søndag efter trinitatis
Matt 22,15-22 - MUSIKGUDSTJ.

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

Søndag 21. januar kl. 10.00
Trine Kofoed
Sidste søndag eft. helligtrekonger
Joh 12,23-33

Søndag 26. november kl. 10.00
Birgitte Thun
Sidste søndag i kirkeåret
Matt 25,31-46

Mandag 25. december kl. 10.00
Trine Kofoed
Juledag
Joh 1,14-18

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

Søndag 3. december kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag i advent
Luk 4,16-30

Tirsdag 26. december kl. 10.00
Birgitte Thun
2. juledag
Matt 10,32-42

Søndag 28. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
Søndag septuagesima.
Matt 25,14-30

Søndag 10. december kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag i advent
Matt 25,1-13

Søndag 31. december kl. 14.30
Birgitte Thun
Nytårsaftensdag
Matt 6,5-13

Søndag 4. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
Søndag seksagesima
FASTELAVNSFEJRING

Søndag 17. december kl. 10.00
Birgitte Thun
3. søndag i advent
Luk 1,67-80

Søndag 7. januar kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter helligtrekonger
Mark 10,13-16

Søndag 11. februar kl. 10.00
Trine Kofoed
Fastelavns søndag
Luk 18,31-43

Søndag 17. december kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 14. januar kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter helligtrekonger
Joh 4,5-26

Søndag 18. februar kl. 10.00
Birgitte Thun
1. søndag i fasten
Luk 22,24-32

kirkebladet
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Minikonfirmander
Her står alle 30 minikonfirmander og synger ved afslutningen efter et otte ugers forløb, der begyndte 31. august.
Lignelsen om Den Fortabte Søn blev dramatiseret, Trosbekendelsen blev sagt med fagter. Der var workshop , hvor
der blev skrevet bønner, som senere blev bedt.

Sognerejse
- en rejse i Luthers fodspor 25. – 30. april 2018
LUTHER OG REFORMATIONEN
Søndermarkskirken, Viborg – og andre interesserede

Multikulturel dag - Lørdag 30 sept.
225 børn og voksne – nye og gamle
danskere. Mange medbragte mad.
Spændende og farverige retter fra
hjemlandet. Arrangementet blev
økonomiske støttet af byens to Y’s
Men’s klubber. Bydelsmødrene –
kvinder der hjælper kvinder – tog
initiativ og inviterede sognet til
samarbejde.

Tag med på sognerejse med Birgitte
Thun og Flemming Stentoft til Wittenberg, Erfurt, Eisenach, Eisleben,
og Wartburg. Vi besøger nogle af de
byer og steder, der har fået en stor
betydning for historien om vores kirkes reformator. Et kig på fortiden og
nutiden med nutidens briller.
Seks dage med bus. To nætter i Erfurt og tre i Wittenberg. Foredrag
og fortællinger undervejs i bussen
ned gennem Tyskland og på vej mellem de historiske steder. Tid på egen

hånd og tid til samvær og hygge.
Find brochure med oplysning om pris og rejse i kirken
eller på www.soendermarkskirken.dk.
Tilmelding til sognepræst Birgitte Thun inden 15. januar.

Søndermarkskirkens fem messehageler

