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Tanker om dåb
lien. Og så også den tro vi er opdraget
med, det hele blandet på en gang, på
ét tidspunkt, på ét sted.”

Familien Svensson har sagt ja til at få
besøg til en samtale om hvad dåb betyder for dem. Vi sidder i køkkenet og
jeg spørger børnene og forældrene til
deres tanker om dåb.
”Man får vand i hovedet, fordi så bliver man ren, fordi det er vand.” siger
Lia på fem.
Celina på syv fortsætter: ”Når man siger
dåb, så tænker jeg på der i vikingetiden,
hvor en af prinserne, startede kirken og
han var den første der blev døbt”
Jeg spørger: ”Er det Harald Blåtand du
tænker på?” Cecilie svarer straks ja og
ser glad ud.
Tvillingesøsteren Naya taler om Søndermarkskirken og kirkerummet: ”Når
jeg siger dåb, tænker jeg på den lange
hvide kjole, som babyerne har på. For
de er så fine”.
De tre piger bringer os straks langt
omkring, med deres tanker om dåb.
kirkebladet

I Henriette Svenssons familie har det
altid været naturligt at alle blev døbt
som små. Med tanke på dåben tilføjer
Jesper Svensson: ”jeg tænker på tradition og det at være sammen med fami-

Jesper, er der en særlig grund til, at traditionen er kommet ind i familien?
”Jeg tror det dels skyldes vores opdragelse, man er gået meget op i at viderebringe nogle værdier og holdninger
til næste generation. Vi ser det også
på bedsteforældrene, der også forsøger
at bringe værdier til vores børn, deres
børnebørn. Hvis ikke den ene generation gør det, er der en anden generation, der tropper op. Og så tror jeg, at
det er ret vigtigt at vi har de her pejlingspunkter omkring sammenhold,
når vi mødes. Og det tror jeg også vi
forbinder med dåb, ligesom vi forbinder det med konfirmation, bryllup og
begravelse. Det er noget, hvor vi samles hele familien omkring noget vi tror
på. Det er er sådan noget gennem hele
livet, der ved vi at vi er sammen. Det
er sådan en god tradition vi har”.
Henriette tilføjer: ”Det, at vi vælger
at døbe vores børn og at Sander blev
døbt, det vi har sagt ja til, er at Gud
skal passe på dem. Det er jo ikke sikkert, at man altid tror på Gud, men
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Lidt teologisk kan man sige at Johannes’ dåb var en renselse, mens dåben
som Jesus befaler er en iklædning af
syndernes forladelse og evigt liv. Du
er elsket præcis som du er. Dåben er
en gave og man skal ikke præstere noget for at være god nok til at få gaven.
Dåben er netop en gave og ikke noget
man fortjener.
Dåbskjolen er lang så vi kan vokse i
den. Vokse og styrkes i troen og i den
kristne børnelærdom.
Og så kan vi takke Harald Blåtand for
at de næste kristne missionærer ikke
blev slået ihjel men fik lov at udbrede
kendskabet til Jesus Kristus og bibelen.

man kan godt håbe på Gud og ikke
tro på Gud. Altså håbe på at der er en
Gud der kan holde hånden over os.
At vi så har valgt at børnene skal døbes,
betyder så at vi tror på – eller håber på
at der er én der kan passe på os.”

”Det gjorde Lia, det havde vi faktisk
snakket meget om, hvem der skulle
tørre håret på Sander bagefter.
Lia husker at ud over at tørre hår og
tænde lys, så smagte vi også på det der
anderledes brød. Vi fik også lidt saft.

Birgitte: ”Når vi taler om kristendom, så
handler det altid om både tro og håb og
om at elske. Når det er svært at tro eller
at håbe på Gud, så kan jeg godt længes
efter troen og håbet. Jeg tænker at også
længslen efter at længes er at tro”.

Jesper: ”Ud over praktikken, som min
kone nævner, så synes jeg at der var
mere ro på her fjerde gang, jeg synes
faktisk at vi er blevet gode til det. Men
jeg oplevede også at ud over at vi fysisk
sidder i nogle brede lokaler, så er der
også en vis bredde til børn og til gamle
og unge spejdere i alle aldre. Det var
sådan et bredt publikum og det var
rart at se. Hvor man også nogle gange
har set, at der kun lige har siddet nogle
få stykker. Der var fødselsdag for kirken og faner. Vi oplevede, at der var
det hele. Det var rart at være med til.
Igen at man kan sidde der på forreste
række på vegne af sine børn, og familien
der sidder bag ved og at vi er samlet om
det her. Vi når faktisk også at lytte til det
du taler om, jeg synes faktisk at vi havde
en rigtig god oplevelse. Nogle gange dykker man lidt ned og virkelig koncentrerer
sig, andre gange skal man lige holde øje
med børnene og alligevel synes jeg, at
man får helheden med og det er rart.

Jeg spørger lige børnene igen:
”Hvordan var det, at være i kirken da
Sander blev døbt?”
Naya: ”Det var sjovt”.
Lia: ”Der var to familier og i den anden familie var det en pige som skulle
døbes. Og jeg går i børnehave med pigens storebror! Sander han sov bare da
han fik vand på hovedet!
Vi tre tændte lys sammen med vores
bedstemor og bedstefar og farmor og
farfar og faster og alle de andre. Vi
tændte lys for Sander”.
Henriette husker, at der var lidt stress,
men også samtidig en hyggelig oplevelse.
”Det var så frit! Vores børn har ikke
behov for at rende rundt, men det var
rart at det faktisk var okay i den her
kirke, at man godt må være barn, at
man ikke skal sidde fuldstændig musestille på bænken.”
Hvem tørrede håret efter dåben?
kirkebladet

Jesper, vil du sige lidt mere om tro og
tradition i jeres familie?
”Min mor lærte mig en bøn, som hun
havde lært af sin mor. Det var lidt en
kort udgave af den lange bøn. Der var
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en periode hvor vi hver aften lige samledes – det var ganske uformelt – men
vi tog lige en tyve sekunders kort bøn,
hvor det var sådan et fast holdepunkt i
en periode, kan jeg huske. Og så gik der
rigtig lang tid i mit unge liv som studerende hvor jeg var ”off”, og så pludselig en dag, en aften – vi kan godt lide
at spille lidt musik inden vi går til køjs
her i familien, og høre en historie – så
pludselig poppede det op igen, den her
”Nu lukker sig mit øje” bøn, hvor jeg så
kunne fortælle den videre. Og jeg kunne
den udenad. Og der gik ikke lang tid, så
kunne børnene det også udenad. At det
havde sat sig så dybt, det er noget med
samværet at gøre. Havde jeg lært det i
skolen, havde jeg helt sikkert glemt det.
Men her havde jeg lært det af min mor,
som jeg vidste havde lært det fra hendes
mor. Og det var på et tidspunkt hvor vi
var fuldstændig lydhør om aftenen lige
inden vi skulle sove, så det var ganske
uformelt og i mellem sang og historier.
Men den har siddet fast. Så nogle gange
kan vi godt lide at sige den også, det er
sådan lidt i perioder”.
Nu lukker sig mit øje
Gud Fader i det høje
Bevar os i denne nat
fra nød og fare.
I Jesus navn. Amen
Ordet tradition kommer fra latin, tradere, der betyder at overlevere. Man overleverer noget fra den ene generation til
den næste. Traditioner er overleveringer.
www.soendermarkskirken.dk

Jesper: ”Jeg synes ikke man kan få nok
af traditioner – især med de familiemønstre vi har nu om dage. Vi får mere
og mere travlt, hører man folk sige.
Min fornemmelse er, at man klynger
sig til traditioner, ikke fordi man skal
have traditioner hver dag, men at man
har det her holdepunkt, som lige popper up. Jeg synes det er fint at vi har
det her holdepunkt, som fx dåben. Jeg
synes også vi skal sende vore børn ud i
den vide verden på et tidspunkt og at
det sker med viden om, at der er nogle
faste holdepunkter. Der er jo kirker
overalt og man fortæller dem, at der er
der altså nogle steder, hvor man kan
søge tryghed, det synes jeg også er rart,
at man bringer dét videre”.
Hvilke tanker havde I, da I valgte faddere til jeres børn?
Henriette: ”Vi har tænkt på at det
skulle være vores nærmeste, så vi har
valgt vores søskende. – til alle vores
børn. Så er det deres fælles ansvar”.
Hvad er jeres forventninger til faddere?
Jesper: ”Jeg er selv fadder og det er en
kirkebladet

stor ære at blive fadder. Og et eller andet sted blandet med en stor portion
ydmyghed. For det er jo noget at skulle
sætte sig ind i vennepars og søskendepars
tolkning og traditioner. Det er en stor
ære at være vidne til det her. Omvendt
kan man også sige, at der er en opgave
i det. Og opgaven ligger i at man kan
komme til en og få den her tryghed og
at man fortæller dem man står fadder
for og forældrene, at hvis der skulle ske
et eller andet, så skal vi nok hjælpe til og
være klar til at tage i mod, hvis det er”.
Henriette: ”Det er også lidt det vi forventer af vore børns faddere, at de altid vil være der for vores børn.
Omvendt er det også en del af fadderopgaven at hjælpe til med at opdrage i
den kristne tro. Men jeg oplever at der
er voldsomt nedprioriteret når vi så er
sammen. Så sidder vi ikke og snakker
om sådan noget. Så er det dagligdags
ting, arbejde, familie, venner og ferie.
Men det sidder i baghovedet, at man
har stået fadder til kammeratens datter. Vi regner nok med, at oplæringen
sker i familien. Pigerne læser i børnebibelen og vi læser den for dem, og
vi har en salme vi godt kan lide, som
vi synger for dem, bønnen fra Jespers
familie og fadervor, som jeg har været
vant til som aftenbøn.
Vi bad ikke sådan hver aften, men siden hvis man har været nede har man
også sagt en bøn inde i sit eget lille hoved inden man skulle sove, eller også
har man bedt fadervor”.

Jesper: ”Håbet er også vigtigt, man
siger til Gud, at man håber at ens søskende har det godt, og at eksamen går
godt, eller en operation på en sportsskade, har jeg håbet at det går godt”.
Henriette: ”Så på den måde er det altid med os.”
Jesper: ”Og det er meget privat synes jeg også. Jeg tror faktisk at der er
mange der render rundt og gør det til
en endnu mere privat del end det nødvendigvis behøver at være.”
Henriette: ”Det er ikke sådan noget
man snakker om!”
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Jesper: ”Vi kan sagtens starte en spændende diskussion med vores piger, fx om
Johannes døber! Så går vi i gang med at
snakke om det. I skolen har de haft om
vikingetiden. Og så var der ham der Harald Blåtand, hvem var han? Og så falder
puslespilsbrikkerne jo på plads.
Vi synes faktisk som forældre at alle de
spørgsmål og brikker der skal samles, om
de helt store spørgsmål: Hvem er Gud
egentlig, hvordan ser han ud? Det er jo
spørgsmål vi har haft selv. Hvad er Gud?
Det er sundt nok at få stillet spørgsmålet
af vores egne børn. Det er nogle spændende snakke vi har omkring det.
Vi havde også tænkt på om vi måske
skulle spørge præsten, hvad hun mener om det, hvem Gud er.
For et er hvad mor og far siger!
Det syntes jeg som præst selvfølgelig var
en god idé og så fortsatte samtalen…..

Kirkeliv
Menighedsrådsformand,
SAM

….. de første par linjer i salmen
”Bagest i haven” af Lisbeth Smedegaard
lyder sådan:
Bagest i haven der sidder jeg tit
skjult bag ved grene og kviste
At sidde en tidlig morgenstund i drivhuset BAGERST I MIN HAVE med
en frisk kop kaffe og lørdagsavisen
tilsat duften af væksthus, lyden af regnens trommen mod glastaget og istemt
solsortens morgensang – det er, som
vore norske venner siger om vandreture i fjeldet, ”terapi for sjælen”.
Der er noget ganske specielt dejligt
ved varmen, væksten og duften i et
drivhus. Her i august begynder de velsmagende blå og grønne druer at modnes. De små cherrytomater hænger i
klaser, spinnemiderne har sædvanen
tro næsten fået has på et forrygende
babyagurkesæson og kiwiplantens frodige blade matcher fint Klematissens
lillablå blomster. Oliventræet, den lyserøde Nerie, Kamelia og det lille café
sæt giver sydlandsk stemning – se det
er terapi for sjælen og noget af det,
som giver værdi i mit liv.
kirkebladet

Den gode historie

Mobning

Det giver også værdi at se et dejligt og
alsidigt kirkeliv i Vores kirke. Fra et
farverigt palet af tilbud kan jeg nævne
Stand-up show, en fredag aften, med Jakob Svendsen i Vores kirke – ja, hvorfor
ikke. Jakob formåede at levere et virkeligt
sjovt og energisk show for et medlevende
publikum i alle aldre og tilmed i en fyldt
Sognesal – det er da kirkeliv og gør glad.
Gudstjeneste, sommersol, glade legende
børn, forældre og bedsteforældre som deler liv - alle samlet på plænen ved kirken
en ganske almindelig onsdag eftermiddag.
Der spises pasta, salatbuffet, grillpølser
med det hele og ved bålstedet ristes skumfiduser, sang og hygge – det er kirkeliv og
gør glad. Glasmosaikken og alteret i Vores
kirke gav en fantastisk kulisse for BASIX – 6 musikalske mænd som sang sig
direkte ind i hjertet på et veloplagt publikum – det er også kirkeliv. Et lille udsnit
af det kirkeliv som vi gerne VIL i Søndermarkskirken – at være et samlingspunkt
og aktiv del af sognets liv. Det synes jeg,
i al beskedenhed, vi lykkes med i et fællesskab. Senior Fredag er en anden meget
aktiv del af kirkeliv. Her kan alle deltage
til en hyggelig aften med fælles spisning
og et uhøjtideligt program. Jeg ønsker på
et tidspunkt at komme på visit til Senior
Fredag, for at få et indblik i det liv – et
kirkeliv som for mig giver mening og giver rum for fællesskab for de voksne.

Mobning blandt præster – ja, man
tror det næppe, men Kirkeministeriet har for nylig offentliggjort en
rapport fra Oxford Research omkring mobning blandt præster, ansat
i folkekirken.
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Hovedkonklusionen i undersøgelsen er, at præster oplever mobning i
langt højere grad, end andre beskæftigede på danske arbejdspladser. Der
tales her om mobning præsterne i
mellem, mobning mellem præst og
ansatte og mobning mellem præst og
menighedsråd.
Biskop Henrik Stubkjær har i et brev
til præster og menighedsråd i Viborg
Stift udtrykt, at mobning er fuldstændig uacceptabelt.
Og skriver videre, at mobning går
direkte imod det værdigrundlag,
vi bygger på. Mobning ødelægger
menighedens fællesskab, og modarbejder kirkens liv og vækst, som
præster og menighedsråd er sat til at
fremme.
I rapportens afsluttende konklusion
står bl.a. ”at en tydelig prioritering
af trivsel på arbejdspladsen af såvel
provster, biskopper og menighedsråd
forebygger forekomst af mobning”.

Præsentation
Menighedsrådet kan på ingen måde
acceptere mobning og har IKKE
kendskab til mobning i Vores kirke.
Rådet debatterede emnet på juni
mødet og ønsker i den forbindelse,
at emnet italesættes på en sådan
måde, at det ikke er tabu, men en
naturlig del at vores personalepolitik.

• I vækstsamfundet, som vi har forladt,
var mere godt, men i værdisamfundet,
som vi er på vej ind i, er bedre bedst.

Kirkens kontaktpersonen har ligeledes stor fokus på området og har
via årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS samtaler) og de obligatoriske arbejdspladsvurderinger
(APV’er) en finger på pulsen. I Søndermarkskirkens Personalehåndbog
er forholdene beskrevet ved: ”At vi
ikke tolererer nogen form for mobning, kønskrænkende adfærd, forskelsbehandling eller anden form for
krænkende adfærd”.

• I den fremtidsgodkendte folkekirke
skal man forstå og møde det moderne menneskes behov, ønske, forventning og krav om kvalitet, og derfor
skabe kvalitet. Og kun kvalitet.

• Tid er for det moderne menneske en
mangelvare, derfor vil det moderne
menneske i fremtiden gå efter kvalitet fremfor kvalitet.

Som livet i drivhuset er med til at give
værdi i mit liv, ønsker jeg en mangfoldig folkekirke med et bredtfavnende
tilbud af aktiviteter efter sognets behov
og ønsker og som giver dig værdi.
Søndermarkskirken – din kirke!
VELKOMMEN TIL

Menighedsrådsmøder
Fra mere til bedre

Søndermarkskirkens mødelokale 2

….og sluttelig et par ord fra Birgitte
Kragh Engholm fremragende bog
”Den fremtidsgodkendte folkekirke”,
udgivet på forlaget eksistensen.
Et resumé fra kapitlet
”Fra mere til bedre”

Torsdag den 31. august kl. 18.30
Onsdag den 27. september kl. 18.30
Tirsdag den 7. november kl. 18.30
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Dagsorden er fremlagt i våbenhuset,
og findes på hjemmesiden
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Jeg hedder Ivan Kloster,
er 60 år gammel og bor
Møgeltoft i Viborg. Jeg har en datter Kathrine som bor og arbejder i Holstebro.
Jeg er født i Haderup, mellem Viborg
og Holstebro, på en gård hvor fokus var
på avl og afsætning af kartofler.
Efter endt uddannelse virkede jeg som
landbrugslærer ved Tønder Landbrugsskole, derefter job som konsulent ved
DLG og nu arbejder jeg i Bayer som
teknisk rådgiver. Ud over produktion af
human medicin, har vi også en afdeling
som producerer planteværn til landbruget, hvor jeg abejder med udvikling af nye
produkter, information til brugerne og
planteavlskonsulenter plus meget mere.
Fra 1991 og frem til for 3 år siden
havde jeg et fritidslandbrug i Frederiks på ca 80 ha, som jeg i min fritid
drev med korn, frøgræs og kartofler.
I min fritid blev der også tid til bl. a.
badminton, løbeklub, formand for
skolebestyrelsen i Frederiks, bestyrelses medlem i kartoffelmelfabrikken i
Karup og ikke mindst en periode som
medlem af rådet ved Frederiks kirke.
Jeg glæder mig til menighedsrådsarbejdet ved Søndermarkskirken, hvor vi allerede i dag tilbyder mange aktiviteter,
men nye skal forstres for at sikre en levende kirke også i fremtiden. Jeg har stor
respekt for andres meninger og holdninger og ønsker at lytte og lære heraf.
www.soendermarkskirken.dk

Det sker
Friluftsgudstjeneste

Mandemøde
"MandeMøde er et månedligt arrangement for mænd i alle aldre. Her er
hver gang et tema, som sætter fokus på
nogle af de ting livet kan byde på.
Vi vil også hygge os med snacks, kaffe
og en ny sjov smagsprøve.
Det foregår den anden mandag i hver
måned, kl. 19.00.
Tjek vores facebookside for mere info:
www.facebook.com/mandemode"
Datoer for MandeMøde:
- Mandag den 14 august
- Mandag den 11 september
- Mandag den 9 oktober
- Mandag den 13 november

kirkebladet

Søndag den 27. august 2017
På Sønæs, Gl. Århusvej kl. 11.00 !! bemærk tidspunktet.
Medbring stol eller tæppe at sidde på,
solhat og solcreme!
Temaet for denne familiegudstjeneste
er Tro, Håb og Kærlighed.
Efter gudstjenesten står FDF for salg
af pølser og brød, kaffe, te og kage.
Alle er velkomne

Minikonfirmander 2017

Kirkesang og bevægelse for tumlinger begynder igen tirsdag den 15.8.17 for tumlinger og deres forældre/bedsteforældre.
Det er sang, leg og bevægelse for 1-3 årige.
Fra kl. 16.30 til 17.15. Tilmelding nødvendig.
Skriv til soendermark.sogn @km.dk.
Sidste gang er den 3. oktober, her skal
vi prøve noget ”nyt”. Efter kirkesang
og bevægelse (som vi plejer) er der pasta og kødsovs i sognesalen. -Følg med
på mail og Facebook.

Søndermarkskirken inviterer alle børn,
der i skole året 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 minikonfirmandundervisningen
inviterer kirken alle miniernes familier
til høstgudstjeneste den 17.9.17 kl. 10,
hvor børnene skal optræde og til afsluttende eftermiddagsgudstjeneste den 26.
oktober, hvor børnene skal stå for at arrangere hele gudstjenesten.
Tilmelding til minikonfirmand skal ske
på www.soendermarkskirken.dk/aktiviteter/minikonfirmand/ Senest 21.8.17
For yderligere information:
rosa@soendermarkskirken.dk

8

www.soendermarkskirken.dk

Tumlinger

Sangcafé
Kl. 19.00 er der dækket op til hyggelig
caféstemning med rødternede duge i
Sognesalen. Kirkens organist Lene Ø.
Jungild akkompagnerer til forsamlingens sang. Sangværter:
13. sept. Jan og Birthe Carstens
10. okt. Allan M. Wiinberg
15. nov. Aage Nielsen
Pris 25. kr. for kaffe, te og snacks. Der
kan købes vand og vin. Alle er velkomne.

Herefter optræder børn fra Syrien og
Danmark med et Melodramas, hvor
de uden ord dramatiserer de syriske
familiers flugt fra bomberne i Syrien
til Danmark.
Bagefter er der kaffe, te og kage.
Det har længe været en vision i menighedsrådet at invitere til et tværkulturelt arrangement i sognet. Det er nu
lykkes i samarbejde med bydelsmødrene for sydbyen.
Vi håber på god opbakning og godt
fællesskab med nydanskere i sognet.
Entre 40 kr. for voksne, gratis for børn.

Syrisk Multikultur frokost med drama
Lørdag den 30. september kl. 12-16 i
Sognesal og kirke
En gruppe af syriske kvinder har forberedt frokost for alle i Sognesalen.
Vi blander os ved bordene og spiser
sammen.
kirkebladet

Onsdag den 8. november kl. 19.00.
”En mand der hedder Ove.”
Vi ser filmen i Sognesalen, og bagefter
er der mulighed
for en snak om
filmen.
Der kan købes øl,
vand og vin.
Der serveres kaffe
småkager og popcorn. Pris 25 kr.

Julekoncert

Historier
fra det gamle Danmark
Multikulturel eftermiddag

Filmaften

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
guitar har sat musik sammen som undervejs i og omkring eventyrerne skaber laguner af eftertænksomhed. Musikken er af C. Nielsen og de to store
barokmestre, J. S. Bach og G. F. Händel.
Billetter købes på www.ticketmaster.dk

Tirsdag den 19. september kl. 19.30.
i Sognegården ved Viborg Domkirke.
Den kendte og efterspurgte foredragsholder Nis Boesdal, som kan trække
fulde huse med sine humoristiske og
nærværende foredrag, gæster denne aften Viborg.
De seks folkekirker i Viborg by, inviterer til denne aften.
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Kalender
mandag 14. august. kl. 19.00

søndag 17. septem. kl. 10.00

fredag 13. oktober. kl. 18.00

Mandemøde for mænd i alle aldre.

Høstgudstjeneste med efterfølgende
høstfest og -auktion i Sognesalen.

Seniorfredag. Efter middagen fortæller
pastor em. Herbert Wilson om sin vej
fra kommis til betjent og præst.

tirsdag 15. august kl. 14.00
Åben Café begynder en ny sæson.

fredag 15. septem. kl. 18.00

tirsdag 15. august kl. 16.30

Seniorfredag. Efter middagen fortæller
Anne H. Jensen, ”Med barnevogn fra
Skagen til Kruså”

starter der igen hold for tumlinger og
deres forældre/bedsteforældre

fredag 27. oktober. kl. 18.00
Seniorfredag. Efter middagen fortæller
sognepræst Birgitte Thun om sin studieorlov og Martin Luther.

tirsdag 19. septem. kl 19.30
Historier fra det gamle Danmark
Fælles sogneaften i Sognegården ved
Viborg Domkirke, med Nis Boesdal.

onsdag 8. novem. kl. 19.00

Akvarel-værkstedet begynder en ny sæson i underetagen.

onsdag 16. august kl. 10.30

fredag 29. septem. kl. 18.00

fredag 10. novem. kl. 18.00

Nyt hold Babysalmesang begynder.

Seniorfredag. Efter middagen fortæller Kirke- og kulturmedarbejder Mete
Thybo, Skive om Sibiriske Eskimoer.

Seniorfredag. Efter middagen underholder fhv. domprovst Arndt Jessen Hansen.

onsdag 16. august kl. 9.00

søndag 27. august kl 11.00

Filmaften - Vi ser filmen ”En mand der
hedder Ove”, og får en snak om filmen.

mandag 13. novem. kl. 19.00

Friluftsgudstjeneste på sØnæs.

lørdag 30. septem. kl. 12.00

Mandemøde for mænd i alle aldre.

Opstart af nyt hold minikonfirmander.

Syrisk Multikulturel eftermiddag med
frokost med drama. ALLE er velkomne.

onsdag 15. novem. kl. 19.00

fredag 1. septem. kl. 18.00

tirsdag 3. oktober kl. 19.30

Seniorfredag begynder ny sæson. Efter
middagen fortæller Louise Marcussen,
Viborg om Helle Gotveds liv og virke.

Carl-Gustav Christensen, sognepræst i
Frederiks, fortæller om 7 år som præst
i Edmonton, Canada.

mandag 11. septem. kl. 19.00

mandag 9. oktober kl. 19.00

Mandemøde for mænd i alle aldre.

Mandemøde for mænd i alle aldre.

onsdag 13. septem. kl. 19.00

tirsdag 10. oktober kl. 19.00

Sangcafé hvor Birthe og Jan Carstens
vælger og fortæller om sange og salmer.

Sangcafé hvor mandemødevært Allan
M. Wiinberg fortæller og vælger sange.

Månedens første fredag kl. 19.30-23.00
1. sept. - 6. okt. - 3. nov.
www.viborgnatkirke.dk
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torsdag 31. august kl. 15.00

Tidligere sognepræst Aage Nielsen,
Houlkær, vælger denne aften salmerne og
knytter kommentarer til.

lørdag 16. december kl. 19.00
Julekoncert med Ghita Nørby, Lars Hannibal og Michala Petri.

Viborg Natkirke, i Domkirken

kirkebladet

Gudstjenester
august - september - oktober - november
Søndag 20. august kl. 10.00
Trine Kofoed
10. søndag efter trinitatis
Luk 19,41-48

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

Søndag 22. oktober kl. 10.00
Trine Kofoed
19. søndag efter trinitatis
Mark 2,1-12

Torsdag 24. august kl. 17.00
Birgitte Thun og Rosa Yde
Spaghettigudstjeneste
Tema: ”Dåb” - dåbstræf

Søndag 24. september kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

Søndag 29. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
20. søndag efter trinitatis
BUSK-gudstjeneste

Søndag 27. august kl. 11.00
Birgitte Thun
Friluftsgudstjeneste på sØnæs
Tema: Tro, håb og kærlighed

Søndag 1. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
16. søndag efter trinitatis
Luk 7,11-17

Søndag 5. november kl. 10.00
Trine Kofoed
Alle helgens dag
Matt 5,1-12

Søndag 3. september kl. 10.00
Birgitte Thun
12. søndag efter trinitatis
Mark 7,31-37

Søndag 8. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
17. søndag efter trinitatis
Luk 14,1-11

Søndag 5. november kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

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

Søndag 15. oktober kl. 10.00
Birgitte Thun
18. søndag efter trinitatis
Matt 22,34-36

Søndag 12. november kl. 10.00
Birgitte Thun
22. søndag efter trinitatis
Matt 18,21-35

Søndag 17. september kl. 10.00
Birgitte Thun
HØSTGUDSTJENESTE
Efterfølgende Høstfest

Søndag 15. oktober kl. 14.00
Jakob From Søvndal, Aarhus
Fællesskabsgudstjeneste
Indre Mission, Viborg

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

kirkebladet
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Kirkeåret

Trinitatis

Trinitatis betyder treenighed på latin. Trinitatistiden begynder
søndagen efter pinse og varer til sidste søndag før advent.

Trinitatis søndag er en lille kirkelig festdag for treenigheden:
Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Gennem vinterens og
forårets mange højtider bliver begivenheder knyttet til Gud som
skaber, som Guds søn og som Helligånd fejret hver for sig. Trinitatis søndag markeres enheden af Gud Fader, Søn og Helligånd.
Derpå følger trinitatistiden hen over sommeren og efteråret.
Den kaldes kirkens hverdag eller det festløse halvår. Afhængig
af påskens placering er der omkring 25 trinitatissøndage. Trinitatistidens farve er grøn, der i kirken symboliserer håb og vækst.
I trinitatistiden skal de store højtiders budskab slå rod og vokse
til. Søndagenes gudstjenester tematiserer betydningen af Guds
skabelse, af Jesus' liv, død og opstandelse og af Helligåndens
nærvær for mennesker i dag.
Grundlæggende forhold i menneskelivet bliver taget op i gudstjenesternes evangelielæsninger og prædikener. De kan handle
om sygdom og helbredelse, næstekærlighed og fjendekærlighed, skyld og tilgivelse, forholdet mellem politiske ledere og
Gud eller forholdet til penge og rigdom. www.folkekirken.dk

Søndermarkskirkens fem messehageler

