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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
Nov. Dec. Jan. Feb. 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.

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
Personalekontaktperson
Sussi Madsen
tlf. 27 28 35 42
Ivan J. Kloster
tlf. 24 29 99 70
Jens Jørgen K. Berg tlf. 22 74 61 74
Jens Mosekjær M. tlf. 22 35 05 14
Karen C. Jensen
tlf. 61 78 83 30
Mette S. Sunesen
tlf. 42 91 03 40
Peter Rosenberg
tlf. 61 24 73 65
KIRKERADIOEN
er blevet internetradio.
www.kirkeradio.dk
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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
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: Sognepræst Trine Kofoed

Folkekirken,
den er jeg
medlem af
Jeg holdt jo ikke op med at tro, selv om
jeg meldte mig ud. Jeg skulle bare lige
finde ud af, hvad det er, at jeg tror på.
Der er så mange historier om folk, der
melder sig ud af Folkekirken. Men det
interessante er, at hvis jeg kigger vores
oversigt over indmeldelser igennem
kommer der flere og flere. Det er bare
ikke en tilsyneladende lige så interessant historie, som den modsatte.
Marianne Aaris Andersen er en af
dem, der har valgt at melde sig ind i
Folkekirken igen. Overvejelserne havde fulgt hende længe. Jeg holdt jo ikke
op med at tro, fortæller hun og fortsætter: jeg læste passager i det gamle
testamente, som jeg ikke kunne få til
at gå op.
Og nogle gange skal livet vise sin mening, og guide i den retning det vil, før
meningen bliver synlig og tydelig. Og
mening er Marianne optaget af. Ting
kirkebladet

sker ikke tilfældigt, de sker af en mening
eller af en årsag. Og det, jeg kalder Gud,
er den mening, der vil mig det godt, selv
om jeg først i bagklogskabens klarsyn
kan se meningen. At det var meningen,
at jeg skulle gå til venstre i stedet for til
højre, som jeg egentlig havde planlagt.

dig. Kristendommen blev ikke længere
regler og uforståelige gamle normer i
en slidt bog, men levende erfaringer,
som gav mening og genklang for hende. En erfaring af, at kirken er for alle,
uanset og ubetinget.

Og om et par uger skal Mariannes datter Mille konfirmeres i Viborg Domkirke af domprovst Thomas Frank. Og
det er ham, og biskop Henrik Stubkjær, og ikke mindst samtaler om tro
med sin kæreste, der har været med
til at skubbe til hende, så hun igen er
medlem af foreningen.
Thomas Frank begravede Mariannes
farmor, og talte i forståeligt sprog, og
Henrik Stubkjær gjorde kristendommen levende og nærværende og nuti-

Og så er jeg jo selv foreningsmenneske. Og fællesskabet skal man bidrage
til. Vi skal bære i flok, siger Marianne,
som til dagligt, når hun ikke bruger
sin tid i byrådet, som medlem af den
socialdemokratiske gruppe, er faglig
sagsbehandler i HK. Og det sidste års
tid har hun brugt kirken langt mere
end nogen sinde før. Milles konfirmation, og tab i den nære bekendtskabskreds, har været anledningerne.
Og selvom kirken ikke tjekker medlemskab ved døren, følte Marianne,
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at hun snyltede på fællesskabet. For
når jeg er en del af fællesskabet, bliver
jeg nødt til at tage det alvorligt, som
hun lidt tænksomt siger. Også derfor
meldte jeg mig ind. Vi skal bære i flok,
som det hedder i fagforeningssprog. På
kristendom ville svaret være: du skal
elske din næste, som du selv er elsket.
Forskellen er egentlig den samme.
I sit byrådsarbejde er Marianne optaget af forebyggelse, hvad enten det
er for de, der er på vej til verden eller
de, i den anden ende af livet, der, hvor
man er blevet gammel. Hun drager
omsorg for andre. En omsorg, der ikke
er en følelse, men både kræver mod og
beslutninger og en handlekraft, fordi
livet ikke kun er følelser men i lige så
høj grad handlinger både individuelt
og kollektivt. Det er den enkelte i fællesskabet, der optager Marianne, og
hvordan vi bedst muligt, og med størst
mulig mening, kan være i meningsbærende fællesskaber.
Troen har Marianne egentlig haft i
sig hele sit liv. En af hendes bedsteforældre blev begravet, da hun var en
lille pige, og oplevelsen sidder i hende
den dag i dag. Og til spørgsmålet
om, hvad hun tror på, bliver den ellers talende og meget velformulerede
og hurtigt svarende kvinde stille og
eftertænksom. Jo, svarer hun lidt tøvende. Tro er svært at forklare, fordi
det på en måde mere er en følelse elkirkebladet

ler fornemmelse, der ikke altid er så
mange ord på. Men tro er for Marianne noget med, at være omsluttet af
en stor kærlighed og ikke være alene,
og vide at det ender godt, uanset, at
det ikke er hende, der kan bestemme
godt. Måske derfor er Marianne glad
for stjerner. Faktisk så glad, at hun er
tatoveret med dem. De sidder på den
ene underarm, mens datterens navn
er på den anden. Og stjerner har det
jo med at lyse op på sorte nattehimle
og lyse op og vise vej. Og de er gode
at have tæt på og nær ved, så bevidstheden om, ikke at være alene, men altid at være fulgt og ledsaget er en rar
og tryg tanke. Det er også forebyggelse for hende.
Forebyggelse er også at have et sted at
være med sine tanker og sin tro, som
hun henter energi til at være den aktive kvinde, hun er. Kirkens rum har
fået en anden betydning for Marianne
det sidste års tid, hvor hun har haft
en anledning til at komme her. Jeg er
blevet optaget af, at kirken faktisk har
en rolle og en funktion for ganske almindelige mennesker, hvad enten de
står ved livets begyndelse eller ved dets
slutning. Babysalmesang, sorggrupper,
samtaler, alt det jeg ikke anede kirken
kunne, er jeg først begyndt at blive
nysgerrig på. Og jeg tænker, at jeg
fremover bliver en mere hyppig gæst i
den almindelige gudstjeneste.
Det glæder jeg mig til.
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Men lige nu er jeg først og fremmest
optaget af min datters konfirmation,
dernæst venter et kommunalvalg midt
i november. Marianne blev valgt ind
ved sidste valg og hun vil rigtig gerne
fortsætte det arbejde, hun synes, at
hun er begyndt at blive fortrolig med.
Ting tager nemlig tid. Og måske, bare
måske kunne hun overveje at stille op
til menighedsrådet en gang i fremtiden. Det ville ikke være nogen dårlig
idé og er om noget et arbejde med mening. Lidt ligesom arbejdet i byrådet.

Medlemmer af Folkekirken
i Søndermark Sogn:
1. jan. 2017: 5.756 medlemmer (78,6%)
Man bliver medlem ved dåben,
og udtræder når man dør. Enkelte
ændrer derimellem deres medlemsskab.
2016:
9 genoptaget eller optaget på baggrund af anden kristen dåb.
28 udmeldt efter anmodning.
2017 indtil 30. april:
7 genoptaget efter anmodning
4 udmeldt efter anmodning.

www.soendermarkskirken.dk

Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM

…så kom foråret endelig med sollys, varme og ikke mindst energi og
nysgerrighed til livet. Alt springer ud,
marker og enge farves gule af tusinder
af mælkebøtter. Ved søen i Teglmarken har andemor nok at gøre med
sine ællinger – maj måned er i det
hele taget fuld af dyrebørn og nyt liv.
Når man som jeg har været udsendt
med forsvaret under sydlige himmelstrøg med bagende sol fra morgen
til aften, værdsætter man årstidernes
skifte. Så kære læser, det er endelig
forår, og så gælder det om at få børnene væk fra computeren og ud i den
friske luft.

Jubilæum
Herfra skal lyde et stort og hjerteligt
tillykke til kordegn Jan Carstens, som
den 1. marts har haft 10 års ansættelse
ved Søndermarkskirken. I gamle dage
skulle kordegnen undervise sognets
børn i bibelens lære – katekismus.
I dag er det næsten det eneste Jan
ikke laver. Jan og dermed kirkekontoret er et naturligt omdrejningspunkt
for kirkelivet i sognet. Han formår
med sin store grad af imødekommenhed at servicere os alle - intet er for
kirkebladet

stor eller for småt og altid med venlighed og et smil.
– TILLYKKE med jubilæet.

MandeMøde
mandeMøde i Søndermarkskirken
er et nyt tilbud til mænd i alle aldre.
Det er Allan Møller Wiinberg, der er
initiativtager til disse aftner ”kun for
mænd”. Et initiativ vi fra menighedsrådet sætter særdeles stor pris på og
som er i god tråd med visionen om,
at Vores kirke skal være en engageret
og aktiv del af livet i Sydbyen.
Har du, som Allan, lyst til at starte et
nyt aktivitetstilbud op i Vores kirke, kan
du rette henvendelse til et af menighedsrådsmedlemmerne eller kirkekontoret.

Kirkens liv og vækst
Biskop Henrik Stubkjær har i Viborg
Stiftsråd fremlagt visioner for styrkelsen af kirkens liv og vækst i stiftet. Biskoppen ser, med dette tiltag, særlige
muligheder for os som kirke og menigheder at møde folk, så de oplever
kirken som relevant og givende.
Biskoppen har inviteret menighedsrådene til at arbejde med visionerne for
de helt centrale områder af menighedens liv og vækst: Gudstjenester, kirkelig undervisning, diakoni, mission
og god forvaltning.
Menighedsrådet her i sognet har
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igangsat arbejdet og tager ét emne op
til drøftelse på hvert af de kommende
møder. Senest 1. søndag i advent skal
rådet aflevere et skriftligt forslag til en
vision for hvert af de nævnte fem centrale områder.
Jeg vil slutte KIRKELIV med et par
ord fra Birgitte Kragh Engholm bog
”Den fremtidsgodkendte folkekirke”:
”Hvis folkekirken også i fremtiden
skal bevare sin position som folkets
kirke, må den ruste sig til fremtiden
og forsøge at lytte højere. Lytte højere til, hvad det moderne menneske
i fremtiden vil efterspørge, hvilke behov det har og hvad der giver mening
for det moderne menneske. Og lytte
højere til, hvad fremtiden kommer til
at betyde for dens medlemmer og den
verden de er medlemmer i og kirken
er kirke i”.
Søndermarkskirken - din kirke!
VELKOMMEN TIL

Menighedsrådsmøder
Søndermarkskirkens mødelokale 2
Torsdag den 8. juni kl. 18.30
Torsdag den 31. august kl. 18.30
Dagsorden er fremlagt i våbenhuset,
og findes på hjemmesiden
www.soendermarkskirken.dk

Præsentation
Vi har boet på Teglmarken de sidste
20 år, men har også boet i England
samt et par år i Polen. Jeg er IT-arkitekt og arbejder med økonomisystemer til banker. IT og slægtsforskning
er mine store hobbies, og herudover
løbetræner jeg ind imellem.

Jakob Hoffmann, næstformand
Jeg er 50 år gammel, gift med Alison
og har en søn, Liam, på 10 år.

Kristendommen og troen på Gud betyder meget for mig, og jeg tænker, at
det i min hverdag særligt kommer til
udtryk som en del af hele min hold-

ning og indstilling til livet samt interesse for mennesker.
Jeg er meget taknemmelig for at få lov
til at bidrage til, at vores sogn og kirke
fortsat kan være et rigtig godt sted at
komme, samt kan tilbyde mange aktiviteter til glæde for alle. Jeg vil gerne
arbejde for, at endnu flere vil betragte
Søndermarkskirken som ”deres”, samt
at menighedsrådets vigtige arbejde bliver mere synligt.

Menighedsrådet 2016 - 2020
Bagerst: Jakob Hoffmann, Jens Jørgen Berg,
Tina Kvist Martinsen, Peter Rosenberg,
Jens Mosekjær, Ivan Kloster
Forrest: Sussi Madsen, Birgitte Thun,
Karen Jensen, Mette Sunesen, Trine Kofoed,
SAM.

Foto: Jan Carstens

kirkebladet
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Årets konfirmander 2017
Konfirmerede 7. maj kl. 9.00
Stående: Patrick von Aspern, Gunner Thue
Dalbjerg Ottosen, Jacob Frank-Christensen,
Jeppe Hougaard Nielsen, Kasper Iversen
Kriegbaum, Teodor Haarup Lassen,
Oliver Nedergaard Bjerring Jacobsen,
sognepræst Birgitte Thun, Lukas Sørensen
Doberck.
Siddende: Mette Uggerby Eriksen (konfirmeret 30. april), Karoline Kloster Graversen,
Trine Bjerg, Marika Luplau Bugtrup
Pedersen.

Foto: Jens Jørgen Berg

Konfirmerede 7. maj kl. 11.00
Stående: Sognepræst, Trine Kofoed,
Benjamin Palmer Sangthong Rasmussen,
Magnus Lyngsø Møller, Oliver Søbo Nielsen
Stie, Mike Skjærbæk Højbjerg Jensen, Hjalte
Freidahl Graae, Jeppe Littrup Madsen, Mikkel Voldum Pedersen, Jonas Larsen,
Siddende: Marie Saksvold Mortensen,
Sofie Gadegård Thorsted, Mathilde Salling
Nissen, Rebecca Ladefoged Mogensen, Jessica
Staunstrup Hvidkjær Henckel.

Foto: Carsten Hove

kirkebladet
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Det sker
ReformationsKoncert
i Viborg Domkirke
Torsdag den 18. maj kl. 19.30
Viborg Domkirkes Ungdomskor, Søndermarkskirkens Pigekor og Asmild
Kirkes Pigekor laver fælleskoncert.
Programmet er musik med tekster af
Martin Luther, forskellige forårssange,
fællessalmer samt lidt orgelmusik.
Der
er entré på 50 kr.
««««««
«««««
“Først og sidst er Basix en
vokalsekstet i verdensklasse”
Nordjyske

AWARD WINNER

7 GANGE

Best Holiday Album (2014) « Best Holiday Song (2014)
Best European Album (2012) « Best European Album (2010)
Best Holiday Album (2006) « Best Holiday Song (2006) « Best Cover Song (2004)

rørende sange til pop-og R’n’B-numre.
Med shows karakteriseret af stærke vokale præstationer, humor og nærvær,
har fyrene overvældet deres publikum i
hele verden ved et utal af koncerter.
Billetter á 175 kr. købes på ticketmaster.dk

Sogneudflugt

“Basix formåede at få
publikum godt med, og
underholdningen var helt i top”
Flensborg Avis

stand-up show

SØNDERMARKSKIRKEN
Tirsdag den
majKL.
kl. 19.30
30.30.MAJ
19:30
BASIX - vokalKoncert

De 6 musikalske
mænd synger sig diwww.ticketmaster.dk
WWW.BASIX.DK
• YOUTUBE.COM/BASIXDK
• PHOTO:
TIM HARRIS
rekte
ind• iFACEBOOK.COM/BASIX
hjertet på
publikum
med
et
imponerende, vellydende og varieret
repertoire, hvor egne kompositioner går
hånd i hånd med innovative udgaver af
nogle af tidernes mest gedigne sange.
Basix spænder vidt - fra ballader og
kirkebladet

Fredag den 2. juni kl. 19.00
Jakob Svendsen er en dansk komiker
som lige nu er aktuel i "Comedy fight
Club" på TV2 Zulu.
Han har turneret rundt i landet med
"Kristen i krise" og "Næste(n)kærlig" som
senere er blevet udgivet. Hans erfaring
og talent har medført en Danish Open
titel, og 2 nomineringer til Årets Talent.
Selvironisk, tempofyldt og charmerende
formår Jakob at levere et virkelig sjovt og
energisk show, som forhåbentligt vil gøre
din aften lidt sjovere end normalt.
Prisen er 25 kr. og så får du endda
kaffe og kage. Tilmelding skal ske på
soendermark.sogn@km.dk eller 20 28
12 62. Begrænset antal billetter.
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Tirsdag den 13. juni kl. 12.30
Vi begynder med kaffe og kage i sognesalen. Kl. 13.00 er der afgang fra Søndermarkskirken til Mariager Saltcenter.
Husk badetøjet, hvis du ønsker at kommer i saltbad. Herefter er der rundvisning i Mariager klosterkirke, og gåtur
i Mariagers smukke brostensbelagte
gader til Postgården, hvor vi indtager en
to-retters middag inkl. en genstand.
Pris for udflugten, alt inklusive 300 kr.
Tilmelding til kirkekontoret senest
6. juni kl. 13.

Kirkebladsomdelere søges:
Vi søger frivillige til omdeling af kirkebladet 4 gange om året.
Lige nu er der en ledig rute på Liseborg Toft og Liseborg Hegn
www.soendermarkskirken.dk

Torsten Juul-Borre der vil spille klavermusik på flyglet i Sognesalen.
Tirsdag den 25. juli vil kirkens organist Lene Ø. Jungild spille orgelmusik
i kirken. Det bliver musik af J. S. Bach
samt årets jubilar N. W. Gade. I år er
det 200 år siden Gade blev født.

Børn og bål - gudstjeneste

Babysalmesang

Onsdag den 14. juni kl. 16.30
Vi skal høre om de betroede talenter,
lege, synge og spise sammen.
Efter gudstjenesten er der pasta, salatbuffet og grillpølser på plænen ved kirken, samt skumfiduser, sang og hygge
ved bålstedet.
Alle er velkomne. Tilmelding senest
13. juni til soendermark.sogn@km.dk
eller på 20281262 (gerne SMS)
Pris 25 kr. for voksne - gratis for børn.

Kom og syng salmer på en anderledes
måde med din baby. Babysalmesang er
et tilbud her i sognet til babyer i alderen 0-10 måneder. Se mere på hjemmesiden www.soendermarkskirken.dk
Vi starter nyt hold op onsdag den 16.
august kl. 10.30. Tilmelding er nødvendig til kirkekontoret til soendermark.sogn@km.dk.
Det er gratis at deltage, men kaffe og
boller koster 10 kr. per gang.

turistKoncerter
Igen i år laver vi fire små koncerter.
Tirsdage i juli måned kl. 13.30 - 13.50.
Efter koncerterne er der kaffe i forhallen. Kl. 14.00 er der mulighed for
rundvisning á 50 kr. ved hærvejstæppet og i kirken, ved en guide fra VisitViborg.
De første tre tirsdage er det pianisten
kirkebladet

Minikonfirmander 2017
Søndermarkskirken invitere alle børn,
der i skoleåret 2017/2018 går i 3.
klasse og bor i Søndermark Sogn til
børnekonfirmandundervisning.
Undervisningen er fra torsdag den 31.
august til og med den 26. oktober i
tidsrummet mellem kl. 15.00 til 16.30.
Børn fra Søndre skole går selv over i
kirken, mens børnene fra Finderuphøj
skole vil blive hentet på skolen. Som en
del af undervisningen inviterer kirken
alle miniernes familier til høstgudstjeneste den 17. sept. kl. 10 hvor børnene
skal optræde og til Eftermiddagsgudstjeneste den 26. okt., hvor børnene skal
stå for at arrangere hele gudstjenesten.
For yderligere information kontakt
venligst Kirke- og kulturmedarbejder
Rosa Lykke Yde. Mail: rosa@soendermarkskirken.dk
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Kirkesang og bevægelse
for tumlinger:
Tirsdag den 15. august 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.
Skriv til soendermark.sogn@km.dk
www.soendermarkskirken.dk

Kalender
torsdag 18. maj kl. 19.30

tirsdag 11. juli kl 13.30

søndag 27. august kl 11.00

Søndermarkskirkens pigekor medvirker ved Reformationskoncert i Viborg
Domkirke. Entré 50 kr.

Turistkoncert med Torsten Juul-Borre
ved flyglet i Sognesalen.

Friluftsgudstjeneste på sØnæs.
Se mere i næste kirkeblad.

tirsdag 18. juli kl 13.30

torsdag 31. august kl. 15.00

Turistkoncert med Torsten Juul-Borre
ved flyglet i Sognesalen.

Opstart af nyt hold minikonfirmandundervisning.

tirsdag 25. juli kl 13.30

fredag 1. sept. kl. 18.00

Turistkoncert med Lene Østergaard
Jungild ved orgelet i kirken.

Seniorfredag begynder ny sæson.

tirsdag 30. maj kl. 19.30
Vokalkoncert med Basix. Billetter á
175 kr. købes på ticketmaster.dk

fredag 2. juni kl. 19.00
Stand-up show med den danske komiker
Jakob Svendsen , tilmelding nødvendig

søndag 17. sept. kl. 10.00
tirsdag 15. august kl. 14.00

tirsdag 13. juni kl. 12.30

Åben Café begynder en ny sæson

Høstgudstjeneste med efterfølgende
høstauktion i Sognesalen.

Sogneudflugt til Mariager med Saltcenter og Klosterkirke.

tirsdag 15. august kl. 16.30

Senior Fredag

fredag 16. juni kl. 17.00

starter der igen hold for tumlinger og
deres forældre/bedsteforældre

Turistkoncert med Torsten Juul-Borre
ved flyglet i Sognesalen.

onsdag 16. august kl. 10.30

Åben Café

Akvarel-værksted

Hver tirsdag kl. 14 - 16, hvor hygge,
sang, historier, kaffe og måske nørklerier
er elementer i eftermiddagens program.
Alle er velkomne.
Første gang efter ferien er den 15. aug.

Hver onsdag kl. 9 - 12 i underetagen.
Vi maler og hygger sammen. Du medbringer selv malegrej og formiddagskaffe.
Alle er velkomne.
Første gang ferien er den 16. august.

Senior Fredag i Søndermarkskirken er
for alle, som har lyst til at deltage i en
hyggelig aften i kirkens sognesal, med
fællesspisning, fællessang og et varieret,
uhøjtideligt program.
Tid: Fredage i.h.t. program
Kl. 18.00-20.45
Pris 50 kr. for middagsret og aftenkaffe.
Tilmelding: Af hensyn til dem, der
laver mad, er der tilmeldingen senest
onsdagen før, inden kl. 13 til kirkekontoret, soendermark.sogn@km.dk
eller 20 28 12 62. Kirkebil for gangbesværede kan bestilles sammen med
tilmeldingen. Pris 10 kr.
Første gang efter ferien er den 1. september.
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Fredags-Rally 2017 afholdes af Fredagseksperimentet på skolens sportsplads.
Alle er velkomne som publikum

onsdag 16. august kl. 9.00
Akvarel-værkstedet begynder en ny sæson i underetagen.

tirsdag 4. juli kl 13.30

kirkebladet

Nyt hold Babysalmesang for babyer og
en forældre begynder.

Gudstjenester
maj - juni - juli - august

Søndag 2. juli kl. 10.00
Trine Kofoed
3. søndag efter trinitatis
Luk 15,1-10

Søndag 21. maj kl. 10.00
Birgitte Thun
5. søndag efter påske
Joh 16,23b-28

Mandag 5. juni kl. 10.00
Birgitte Thun
2. pinsedag
Joh 3,16-21

Søndag 9. juli kl. 10.00
Trine Kofoed
4. søndag efter trinitatis
Luk 6,36-42

Søndag 21. maj kl. 14.00
Thomas Kofoed Nedergaard
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 11. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
Trinitatis søndag
Joh 3,1-15

Søndag 16. juli kl. 10.00
Trine Kofoed
5. søndag efter trinitatis
Luk 5,1-11

Torsdag 25. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
Kristihimmelfartsdag
Mark 16,14-20

Onsdag 14. juni kl. 16.30
Birgitte Thun og Rosa Yde
Børn og bål - gudstjeneste
Tema: ”De betroede talenter”

Søndag 23. juli kl. 14.00
John Melchiorsen
6. søndag efter trinitatis
Matt 5,20-26

Søndag 28. maj kl. 10.00
Trine Kofoed
6. søndag efter påske
Joh 15,26-16,4

Søndag 18. juni kl. 10.00
Trine Kofoed
1. søndag efter trinitatis
Luk 16,19-31

Søndag 30. Juli kl. 10.00
Birgitte Thun
7. søndag efter trinitatis
Luk 19,1-10

Søndag 28. maj kl. 14.00
Erik Lundager, Svenstrup
Døvegudstjeneste
Midtjyllands døvemenighed

Søndag 18. juni kl. 14.00
Thomas Kofoed Nedergaard
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 6. august kl. 10.00
Birgitte Thun
8. søndag efter trinitatis
Matt 7,15-21

Søndag 4. juni kl. 10.00
Birgitte Thun
Pinsedag
Joh 14,22-41

Søndag 25. juni kl. 10.00
Birgitte Thun
2. søndag efter trinitatis
Luk 14,16-24

Søndag 13. august kl. 10.00
Birgitte Thun
9. søndag efter trinitatis
Luk 16,1-9

kirkebladet
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24 TIMERS LØB

