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Bevidstgørelse om gudstjeneste,
dåb og nadver
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Over hele landet arbejder menighedsråd og
menigheder med gudstjenesten, dåben og
nadveren. Dette arbejde er sat i gang af biskopperne, som i 2016 nedsatte et fagudvalg.
Dette fagudvalg har udarbejdet rapporter
om emnerne – store rapporter til fordybelse
og mindre udgaver af det samme.
Hvorfor? For at styrke en faglig, engageret
og nuanceret debat om det fremtidige gudstjenesteliv. For at gøre alle os, der er i kirken,
beviste om, hvorfor gudstjenesten er, som
den er, og hvad dåb og nadver indeholder,
men også for at åbne for at de enkelte gudstjenester kan se forskelligt ud fra område til
område – små variationer.
Kan man holde gudstjeneste
på en anden måde?
Selvfølgelig kan man det. Vi ser jo andre
kirkesamfund holde gudstjenester på andre
måder. Den danske højmesse har også forandret sig siden reformationen.
Gudstjenesten indeholder noget, der står
fast – og noget, der kan forandres. Det, der
står fast, er, at gudstjenesten skal forkynde
Guds ord til mennesker. Det, der kan forandres, er, hvordan vi gør det.
Biskop Marianne Christiansen beskriver
det således i forordet til rapporten om gudstjenesten: ”De første kristne samledes om
søndagen, dagen for opstandelsen, for at
læse, synge, takke, bede og spise sammen.
Sådan er det stadig. At fejre gudstjeneste
forbinder os med kristne ud over hele jorden
og igennem hele historien. Mødet mellem
Gud og mennesker – gennem ord og handling – er kernen i gudstjenesten. Det er gudstjenestens hvorfor. På det skal man kende
og genkende en gudstjeneste. Her kommer
Gud til os i ord og sakramente, og vi svarer
med handling, ord og musik. Gudstjenestens

hvorfor er givet en gang for alle, hvorimod
gudstjenestens hvordan er til debat og forhandling. Det er i bevægelse”.
Liturgien – altså formen på gudstjenesten
og elementernes rækkefølge – er ikke hellig,
det er menneskeværk. Det hellige er Guds
ord samt dåb og nadver, altså indholdet i
gudstjenesten. Gudstjenestens liturgi er, som
den er, fordi man gennem tiden har fundet
det hensigtsmæssigt sådan. Fundet, at det
var sådan, gudstjenesten pegede bedst frem
mod det vigtigste – nemlig at ære Gud og
give mennesker tro og trøst.
Skal gudstjenesten så forandres?
Ikke nødvendigvis. Denne bevidstgørelse om
gudstjenestens elementer kan give en dybere
glæde over den måde, vi holder gudstjeneste
på, men den kan også give anledning til, at
vi ønsker gudstjenesten anderledes. Nogle
vil sikkert tænke: Hvorfor arbejde med det,
hvis det virker godt nok? Og de har ret i,
at hvis det er, som det skal være, så skal vi
ikke ændre på det. Men jeg er overbevist
om, at en højnet bevidsthed om hvorfor og
hvordan, og en fordybelse i gudstjenestens,
dåbens og nadverens indhold vil være til
megen glæde både for den enkelte og for
menigheden. Derefter vil vi være klar til at
fastslå, om gudstjenesten skal ændres eller
bestå, som den er.
Hvorfor fejrer vi gudstjeneste?
Her er vi inde i gudstjenestens hvorfor.
Gudstjenesten er gavegivning, videregivelse, relation og skikkelse.
Gudstjenesten fortæller om en gave fra
Gud, nemlig Jesus Kristus, Guds søn, som
kom ned til os mennesker. Gudstjenesten er
menneskers svar på denne gave – ikke med
gode gerninger, for at vi skal blive gode nok

for Gud, men alene ved tro og taknemmelighed over den vidunderlige gave, vi har
modtaget. Vi åbner vort sind for den kærlighed, som Gud har sendt til hver enkelt af os
gennem Jesus.
Gudstjenesten er videregivelse, fordi vi
modtager den kristne grundfortælling i ord,
bønner, salmer og musik og bringer den videre ud i verden og videre til de kommende
generationer.
Gudstjeneste er relation, fordi vi møder
den treenige Gud i gudstjenesten, og fordi
Gud ved sin Helligånd stadig er nærværende og kommunikerer til os mennesker.
Men gudstjenesten er også relation mellem
mennesker, for vi er menighed sammen – vi
er alle de levende stene, der går til gudstjeneste sammen.
Gudstjenesten er skikkelse, fordi Gud
gennem dåb og nadver kan bruge denne
verdens elementer til at komme os nær. Gud
kommer til os gennem vand, brød og vin, og
når vi i troen modtager det, så bliver det virkeligt. Den treenige Gud er helt nært tilstede
i vores verden, sådan som den er.
Gudstjenester i dag
Det moderne menneske går ind i kirkens
rum og ind i gudstjenestens rum, hvis det
giver mening for dem. Derfor bliver der
også eksperimenteret med andre former for
gudstjenester end højmessen. I domkirken er
der kortere morgen- og eftermiddagsgudstjenester, natkirke, familie-, fastelavns-, valdemars-, lucia- og musikgudstjenester. Der er
gudstjenester for særlige målgrupper – flyvevåbenet, skolebørn, plejehjemsbeboere mfl.
Gudstjenester, der har en særlig anledning
eller som kan give mening for mennesker,
der har svært ved at finde ind i højmessen.
Ordet, prædikenen, har altid haft en særlig

status i den lutherske kirke, men det er en
tradition, som går helt tilbage til den jødiske
synagoge, hvor vi hører, at Jesus rejste sig og
læste ordet i synagogen i Nasareth og bagefter udlagde det. I dag er prædikenen stadig
et centralt element i gudstjenesten, men der
er tendens til, at andre elementer som bønner, stilhed, musik, nadver og velsignelse
bliver stadig mere vigtige for kirkegængere.
Der er mange ord i vores gudstjeneste, måske
er det derfor, stilhed i gudstjenesten efterspørges, men det skyldes selvfølgelig også,
at der er meget larm i verden, og at kirken og
gudstjenesten derfor kan være et åndehul.
Vigtigst af alt er gudstjenesten netop relation – fællesskab. Fællesskab med Gud og
med mennesker. Kirken er ikke bygningen.
Kirken er de kristne. Hvis der ikke er nogen,
som kommer for at høre Guds ord, så er der
ingen kirke. Og når vi kommer sammen, er
vi en del af et verdensomspændende fællesskab, for det er det samme ord, der samler
alle kristne ud over hele jorden og gør os til
et folk. Vi samles, vi synger og beder og hører sammen. Vi døbes ind i fællesskabet med
Gud og med de andre, og vi knæler sammen
ved det fælles nadverbord. Samtidig er vi en
del af et lokalt samfund. Kirken er også en
samling af døbte på et specifikt sted, og som
sådan tager vi farve af stedets kulturelle og
sociale kontekst. Sådan skal det være. For vi
er en kirke der har hjemme både i verden og
i Guds rige.
Hvis dette har vakt interesse, så kan du
selv deltage i debatten, når vi på på menighedsmødet den 12. maj (se side 15) vil arbejde med gudstjeneste, dåb og nadver – og
det at være menighed. Så kom og tal med
andre om din oplevelse af at være til gudstjeneste i Viborg Domkirke nu og om, hvordan
det skal være i fremtiden.

Af sognepræst Marianne Koch
Foto: Magnus Brandstrup
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Tre gange farvel
I løbet af 2020 skal vi tage afsked med tre
højt værdsatte medarbejdere: Sognepræst
Merete Bøye, kirke- og kulturmedarbejder
Bodil Frøsig og domorganist Ejner Nielsen.
Kirke- og kulturmedabejder Bodil Frøsig
Bodil Frøsig har været ansat i Viborg
Domsogn i over 25 år. I august 1991 begyndte Bodil som kordegnevikar, og i 1994
fik hun ansættelse som sognemedhjælper. I
mange år indeholdt jobbet som sognemedhjælper besøgstjeneste, og derfor havde
Bodil i sit daglige arbejde mulighed for at
mødes med mennesker, hvilket er noget, Bodil altid har lagt megen vægt på.
I nyere tid har stillingen sognemedhjælper
ændret navn til kirke- og kulturmedarbejder.
Igennem tiden har også Bodils arbejdsopgaver ændret sig, men hendes daglige arbejde
har altid været præget af mange forskellige
aktiviteter som har krævet engagement,
idérigdom og evner til samarbejde med både
kolleger, samarbejdspartnere og frivillige.
Bodil har valgt at opsige sin stilling ved
Viborg Domsogn med udgangen af maj 2020
for at nyde sit velfortjente otium.

Menighedsrådet holder et afskedsarrangement for Bodil Frøsig i Sognegården palmesøndag den 5. april efter højmessen kl. 10.00.
Alle er velkomne til at være med til at sige
farvel til Bodil.

Domorganist Ejner Nielsen
Ved udgangen af august måned 2020 bliver
det domorganist Ejner Nielsens tur til at
takke af for at nyde sit lige så velfortjente
otium.
Ejner skriver i sin opsigelse, at han altid
har været og stadig er glad for sit job, men
at han også gerne vil nå at være mere sammen med sin familie og have mere tid til
fordybelse.
Ejner blev i første omgang ansat ved Viborg Domkirke som 2.-organist i 1999, og i
den stilling havde han bl.a. til opgave at lede
Viborg Domkirkes Ungdomskor. Efter 5 år
som 2.-organist søgte og fik Ejner stillingen
som domorganist og blev derved leder af Viborg Domkantori. Ejner har altid været meget engageret i sit arbejde. Som en del deraf
har han de senere år arbejdet utrætteligt på
at arrangere Viborg Internationale Kirkemusikfestival, som finder sted for tredje gang i
år. Derved har han opbygget et endnu større
netværk til mange organister, kor og musikere i både Danmark og udlandet.

Ejner Nielsen har sin sidste arbejdsdag ved
orglet søndag den 9. august, og efter højmessen kl. 10.00 vil der være mulighed for
at sige farvel til Ejner ved et arrangement i
Sognegården, hvor alle er velkomne.

Afsked med Merete Bøye fandt sted søndag
den 23. februar.
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og tak

Bodil Frøsig

Ejner Nielsen

Sognepræst Merete Bøye
Efter fem år som sognepræst ved Viborg
Domkirke, Tjele og Nørre Vinge, har sognepræst Merete Bøye fået en ny stilling som
præst ved Hobro Kirke.
Merete: Lige siden jeg var 12 år, drømte
jeg om at blive sognepræst ved Viborg Domkirke, og det har været mig en daglig glæde
at få lov at færdes i det smukke kirkerum
som præst. Det kommer jeg til at savne.
Det er også vemodigt at sige farvel til alle de
sognebørn, konfirmander, kolleger, personale og andet godtfolk, som har behandlet
mig med stor venlighed og tålmodighed.
Også dem kommer jeg til at savne.
Men jeg glæder mig også til at blive præst i
Hobro, lære det nye sogn at kende og forhåbentlig blive lige så glad for det, som jeg har
været for at være her hos jer.
Jeg forlader min stilling midt i februar, og
samtidig vil pastor Christian Langballe afbryde sin orlov og træde i funktion igen som
jeres præst. Således ordner alt sig nu til det
bedste. Jeg bliver præst et dejligt, nyt sted,
og Tjele, Nørre Vinge og domkirken får den
glimrende pastor Langballe tilbage. Så kan
det vist ikke blive ret meget bedre.
Tak
Domkirkens medarbejderne og menighedsråd siger hjertelig tak til Bodil, Ejner og
Merete for de mange gode oplevelser og det
frugtbare samarbejde, vi har haft igennem
årene. Altid har I udvist stor respekt for og
engagement i jeres arbejde. Det har været os
en glæde, og I vil blive savnet. Vi ønsker jer
held og lykke i jeres nye tilværelser.

Merete Bøye
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Ud over det
sædvanlige
er der...

Optakt til påske

Konfirmationer

Søndag den 29. marts kl. 16.30
Påskeoptaktsgudstjeneste. Til gudstjenesten
vil konfirmanderne opføre et skuespil, de
selv har skrevet over Jesu lidelseshistorie. Vi
håber, mange fra menigheden vil støtte op
om konfirmanderne og samtidig få en spændende oplevelse ved at høre påskens store
drama udtrykt gennem konfirmandernes
ord og tanker.

Lørdag den 25. april kl. 9.30 konfirmeres
elever fra Viborg Private Realskole af Leif
Holmstrøm.

Trio Solis
Søndag den 19. april kl. 10.00
Trio Solis medvirker ved højmessen.
Trioen er en fast bestanddel af det kirkelige
musikliv i Viborg Domprovsti og har spillet
til utallige gudstjenester og ved mange andre
kirkelige lejligheder.
Trioens kendetegn er den melodiøse jazz,
hvor de lyse toner fra fløjten, klaverets
krydrede akkorder og bassens bløde rytme
tilsammen sætter både nye og gamle salmer
i et nyt lys.
Trio Solis består af Lone Brix Hessellund på
klaver, Jesper Carlsen på kontrabas og Susanne Klausen på tværfløjte.

Lørdag den 25. april kl. 11.30 konfirmeres
elever fra Viborg Private Realskole af Christian Langballe.
Søndag den 26. april kl. 10.00 konfirmeres
elever fra Vestre Skole af Thomas Frank.
Lørdag den 2. maj kl. 10.00 konfirmeres elever fra Friskolen Viborg af Trine Hostrup.
Søndag den 3. maj kl. 9.00 og kl. 11.00 konfirmeres elever fra Nordre Skole af Marianne
Koch.

4. maj-gudstjeneste
Mandag den 4. maj kl. 19.00
Det er i år 75 år siden, det meste af Danmark
blev befriet efter 2. Verdenskrig.
Det markeres med denne gudstjeneste ved
biskop Henrik Stubkjær.
Efter gudstjenesten bliver der etableret et
fakkeltog fra domkirken til Nytorv. Her vil
der kl. 20.00 være alsang arrangeret af Viborg Kommune med deltagelse af Prinsens
Musikkorps og flere kor.

Landemode
Torsdag den 4. juni kl. 11.00
Biskop Henrik Stubkjær prædiker ved den
årlige landemodegudstjeneste.
Alle er velkomne.
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Valdemarsgudstjeneste
Mandag den 15. juni kl. 19.30
Viborg Domkirke fyldes med faner denne
dag, når den traditionsrige valdemarsgudstjeneste afholdes.
Under gudstjenesten uddeler Danmarkssamfundet flag og faner til lokale foreninger.

Pilgrimsgudstjeneste
Søndag den 28. juni kl. 8.30
Denne korte pilgrimsgudstjeneste vil give
plads til emner som eftertænksomhed, langsomhed og det at være på vej. På vej til at
finde sig selv, de andre og Gud.

Gudstjenester i
Viborg Domkirke og
Gråbrødre Klosterkirke
I Viborg Domkirke har vi hver søn- og helligdag højmesse kl. 10.00.
Under højmessen er der nadver. Der anvendes alkoholfri druesaft til nadveren.
De fleste søndage er der foruden højmessen
også en gudstjeneste — i sommerhalvåret kl.
8.30 i Gråbrødre Klosterkirke, i vinterhalvåret kl. 16.30 i domkirken, dog en gang om
måneden i Gråbrødre Klosterkirke.
I juli måned er der ingen morgengudstjenester.
I vinterhalvåret erstattes eftermiddagsgudstjenesten flere gange af en musikgudstjeneste
eller en koncert.
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Afrensning og genopfrisk

Tekst og fotos: Preben Grønbæk, menighedsrådsformand
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Freskomalerierne i Viborg Domkirke har
slået revner, og i løbet af de mere end 100 år,
de har eksisteret, har der også efterhånden
sat sig en del snavs på den billedbibel, som
Joakim Skovgaard og hans hold satte til
vægs i granitkatedralen i årene 1901 til 1906.
For at forhindre, at revnerne i loftsbuerne
videreudvikler sig, er der på loftet foretaget
en sammenspænding af kuplerne med kraftige stålwirer. Derefter har de fire konservatorer fra Nationalmuseet kunnet gå gang
med rensning af freskerne, som foregår nænsomt med en speciel svamp, der ikke skader
udsmykningen.
Paller med pensler, støvmasker, kalk,
mørtel, lamper og andet grej ankom til domkirken i uge 3 – alt sammen til brug for projektets udførelse.
Konservatorerne arbejder i en blanding af
dagslys og projektørlys, når de forsigtigt
renser motiverne med svampe, der fungerer
som et stort viskelæder. Nogle steder har de
bevidst ladet en firkant stå uberørt midt i et
ellers renset område som eksempel på, hvor
stor kontrasten er mellem før og efter. Der
sidder små røde, gule og blå klistermærker
på væggene rundt omkring, som fortæller,
at her er en skade, der skal udbedres senere.
De steder, hvor malingen er forsvundet, skal
skaden retoucheres, men er der skønhedsfejl
i værkerne, der har været der fra begyndelsen, er det en del af historien, som skal bevares. Flere steder, hvor der mangler farve,

kning af fresker
skyldes de ufarvede områder, at farven ikke
er trængt ind overalt, da den i sin tid blev
lagt på. Sådan er det, og sådan har det altid
set ud. Der skal renses og reddes, men ikke
rettes.
På fotoet her på siden, er noget af freskomaleriet renset, og forskellen på før og efter
er tydelig.
Tak til fonden
Menighedsrådet takker Augustinusfonden
der har bevilget syv millioner kroner til formålet. Uden denne fondsbevilling ville der
ikke være mulighed for restaurering af domkirkens flotte fresker.
Kirken er åben
Ifølge tidsplanen vil arbejdet med restaurering af freskerne først være afsluttet midt
i oktober 2020. I planen er der lagt huller
ind til kirkemusikfestivalen og konfirmationerne, hvor stilladset vil være nedtaget.
Domkirken vil være i funktion som sognekirke i hele perioden.
Viborg Domsogns Menighedsråd håber på
forståelse blandt de besøgende og kirkens
menighed, mens restaureringen står på.
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Fællesspisning er et tilbud for hele familien
og for alle i sognet.
Bliv fri for at lave mad, og nyd det dejlige
fællesskab, det giver at spise sammen og
hygge sig på tværs af generationerne. Der
serveres almindelig hverdagsmad efterfulgt
af en kop kaffe eller te og en småkage.
Aftenen begynder og slutter med en sang.
Er du vegetar, eller er der madvarer, du ikke
kan tåle, så skal du bare give besked.

Fællesspisning

Tilmelding til sognepræst Marianne Koch
senest torsdagen før på mail, mkk@km.dk,
eller pr. opringning eller sms til 29 16 60 55.
Pris: 40 kr. for voksne, 15 kr. for konfirmander og gratis for børn.
Mandage den 9. marts og den 6. april
kl. 18. 00 – 20.00 i konfirmandstuen i
Sognegården

Til Åben onsdag
• hygger vi os, drikker kaffe sammen og får
nye bekendtskaber.
• taler vi om det, vi er optaget af, og viser
omsorg for hinanden.
• sysler vi med at lave ting til mennesker,
vi holder af, eller til trængende, vi ikke
kender.
Åben onsdag er for alle og kræver ingen tilmelding.
Onsdage den 4. marts, 15. april, 13. maj og
10. juni kl. 10.00 – 12.00 i caféen i
Sognegården
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Åben
onsdag

Søndag den 14. kl. 8.30 1. s. e. trinitatis
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Onsdag den 10. kl. 10.00
Åben onsdag

Søndag den 7. kl. 16.00
Sommerkoncert

Søndag den 7. kl. 10.00 Trinitatis søndag
Højmesse

Søndag den 7. kl. 8.30 Trinitatis søndag
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Torsdag den 4. kl. 11.00
Landemodegudstjeneste

Mandag den 1. kl. 10.00 2. pinsedag
Højmesse

Onsdag den 22. kl. 17.00
Koncert

Søndag den 19. kl. 10.00 6. s. e. trinitatis
Højmesse

Fredag den 17. kl. 16.00
Orgelmatiné

Søndag den 12. kl. 10.00 5. s. e. trinitatis
Højmesse

Fredag den 10. kl. 16.00
Orgelmatiné

Onsdag den 8. kl. 17.00
Koncert

Søndag den 5. kl. 10.00 4. s. e. trinitatis
Højmesse

Fredag den 3. kl. 16.00
Orgelmatiné

Søndag den 23. kl. 8.30 11. s. e. trinitatis
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Torsdag den 20. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Søndag den 16. kl. 10.00 10. s. e. trinitatis
Højmesse

Søndag den 16. kl. 8.30 10. s. e. trinitatis
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Søndag den 9. kl. 10.00 9. s. e. trinitatis
Højmesse

Søndag den 9. kl. 8.30 9. s. e. trinitatis
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Søndag den 2. kl. 16.30
Koncert

Søndag den 2. kl. 10.00 8. s. e. trinitatis
Højmesse

Søndag den 2. kl. 8.30 8. s. e. trinitatis
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

August

Søndag den 14. kl. 10.00 1. s. e. trinitatis
Højmesse

Fredag den 24. kl. 16.00
Orgelmatiné

Søndag den 23. kl. 10.00 11. s. e. trinitatis
Højmesse

Juli

Søndag den 14. kl. 16.00
Korkoncert

Søndag den 26. kl. 10.00 7. s. e. trinitatis
Højmesse

Juni

Mandag den 15. kl. 19.30
Valdemarsgudstjeneste

Søndag den 30. kl. 8.30 12. s. e. trinitatis
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke
Søndag den 30. kl. 10.00 12. s. e. trinitatis
Højmesse

Fredag den 31. kl. 16.00
Orgelmatiné

Søndag den 28. kl. 10.00 3. s. e. trinitatis
Højmesse

Søndag den 28. kl. 8.30 3. s. e. trinitatis
Pilgrimsgudstjeneste

Søndag den 21. kl. 19.30
Snapstingskoncert

Søndag den 21. kl. 10.00 2. s. e. trinitatis
Højmesse

Søndag den 21. kl. 8.30 2. s. e. trinitatis
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Torsdag den 18. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

11

Søndag den 3. kl. 11.00 3. s. e. påske
Konfirmation

Søndag den 10. kl. 8.30 4. s. e. påske
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke
Søndag den 10. kl. 10.00 4. s. e. påske
Højmesse
Mandag den 11. kl. 17.00
Forårskoncert
Tirsdag den 12. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Onsdag den 13. kl. 10.00
Åben onsdag
Fredag den 15. kl. 19.30 - 22.30
Natkirke
Lørdag den 16. kl. 12.30
Orgelmatiné

Søndag den 5. kl. 10.00 Palmesøndag
Højmesse
Mandag den 6. kl. 18.00
Fællesspisning
Tirsdag den 7. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Torsdag den 9. kl. 10.00 Skærtorsdag
Højmesse
Torsdag den 9. kl. 19.30 Skærtorsdag
Gudstjeneste
Fredag den 10. kl. 10.00 Langfredag
Gudstjeneste
Søndag den 12. kl. 10.00 Påskedag
Højmesse
Mandag den 13. kl. 10.00 2. påskedag
Højmesse
Onsdag den 15. kl. 10.00
Åben onsdag
Torsdag den 16. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde
Søndag den 19. kl. 8.30 1. s. e. påske
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke
Søndag den 19. kl. 10.00 1. s. e. påske
Højmesse
Tirsdag den 21. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Tirsdag den 3. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Onsdag den 4. kl. 10.00
Åben onsdag
Fredag den 6. kl. 19.30 - 22.30
Natkirke
Søndag den 8. kl. 10.00 2. søndag i fasten
Højmesse
Søndag den 8. kl. 16.30 2. søndag i fasten
Ordination
Mandag den 9. kl. 18.00
Fællesspisning
Tirsdag den 10. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Fredag den 13. kl. 20.00
Kirkemusikfestival: Åbningskoncert
Søndag den 15. kl. 10.00 3. s. i fasten
Festivalgudstjeneste
Søndag den 15. kl. 16.00
Kirkemusikfestival: Korkoncert
Tirsdag den 17. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Torsdag den 19. kl. 17.00
Kirkemusikfestival: Orgelkoncert
Torsdag den 19. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Tirsdag den 19. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Lørdag den 25. kl. 11.30
Konfirmation
Søndag den 26. kl. 10.00
Konfirmation

Søndag den 22. kl. 16.00
Kirkemusikfestival: Korkoncert
Tirsdag den 24. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Torsdag den 21. kl. 10.00 Kr. himmelfart
Højmesse

Søndag den 17. kl. 10.00 5. s. e. påske
Højmesse

Søndag den 22. kl. 10.00 Midfaste søndag Lørdag den 25. kl. 9.30
Højmesse
Konfirmation

Søndag den 17. kl. 8.30 5. s. e. påske
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Tirsdag den 12. kl. 18.00
Menigheds- og orienteringsmøde

Fredag den 8. kl. 10.00 Bededag
Højmesse

Tirsdag den 5. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Mandag den 4. kl. 19.00
4. maj-gudstjeneste

Søndag den 3. kl. 9.00 3. s. e. påske
Konfirmation

Lørdag den 4. kl. 14.00
Alsang

Lørdag den 2. kl. 10.00
Konfirmation

Maj

Søndag den 1. kl. 16.30 1. søndag i fasten
Gudstjeneste

April
Fredag den 3. kl. 19.30 - 22.30
Natkirke

Marts
Søndag den 1. kl. 10.00 1. søndag i fasten
Højmesse
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Søndag den 24. kl. 10.00 6. s. e. påske
Højmesse
Tirsdag den 26. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 29. kl. 16.30 Mariæ bebudelse
Gudstjeneste
Tirsdag den 31. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

dagligt kl. 11.00 – 17.00
dagligt kl. 11.00 – 15.00

1. maj til 30. september
1. oktober til 30. april 		

Søn- og helligdage åbner kirken kl. 12.00

Kirken er lukket for besøg under kirkelige handlinger

Viborg Domkirkes åbningstider:

Søndag den 31. kl. 10.00 Pinsedag
Højmesse

Torsdag den 28. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Søndag den 24. kl. 8.30 6. s. e. påske
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Søndag den 29. kl. 10.00 Mariæ bebudelse Tirsdag den 28. kl. 14.30
Højmesse
Højskoleeftermiddag
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Dom-caféen er lukket i 2020

Kirkebladet

Kirkebladet fra Viborg Domkirke bliver omdelt i Viborg Domsogn. Det omdeles af avisbude sammen med Viborg Nyt. Modtager du ikke kirkebladet, kontakt da kordegnekontoret på mail, mnp@km.dk, eller tlf.: 87 25 52 55.
Redaktion:
Leif Holmstrøm (ansvarshavende redaktør), Marie Brorsen Skaarup, Thomas Frank,
Ejner Nielsen, Ulrik Bach Andersen og Minna Nygaard Pedersen.
For-/bagsidefoto: Magnus Brandstrup.
Deadline for indlevereing af stof til næste kirkeblad: mandag den 22. juni 2020.
Stof modtages gerne på mail: leh@km.dk.
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Menigheds- og orienteringsmøde den 12.
maj kl. 18.00 i festsalen i Sognegården.
Menighedsrådet er vært ved et måltid mad.
I år bliver menighedsmødet særlig vigtigt,
for biskopperne har bedt alle menighedsråd
og menigheder om at arbejde med gudstjeneste, dåb og nadver (se artiklen på side 2).
Derfor vil vi på dette møde holde oplæg over
emnerne, og du får selv mulighed for at tale
med resten af menigheden om, hvad gudstjeneste, dåb og nadver betyder for dig. Det er
én del af mødet.
En anden del af mødet er det offentlige
orienteringsmøde om menighedsrådsvalget,
som finder sted i efteråret 2020. Det nuværende menighedsråd orienterer om, hvad der
er sket i de forgangne fire år, hvilke projekter
de har arbejdet med, og hvilke projekter der
er i støbeskeen til det kommende menighedsråd. Ved mødet fortælles der også om,

Lørdag den 4. april kl. 14.00
Vær med, når tusinde stemmer synger sammen, og oplev suset i vores egen domkirke,
når domprovst Thomas Frank byder velkommen til fællessang med kendte og vigtige
sange og salmer ledet af alsanglederen Thue
Thesbjerg.
Folkekirkens Ungdomskor, landets domkirker og stifter samt Folkekirkens Nødhjælp
inviterer alle borgere i Danmark til folkekirkens fælles alsangmarkering i landets 10

hvordan valget finder sted denne gang. Der
er nemlig kommet en ny procedure for menighedsrådsvalg. Valget finder således sted
ved en valgforsamling den 15. september,
hvor kandidaterne opstilles og fortæller om
sig selv.
Så begge datoer er vigtige. Kom til menighedsmødet og til valgforsamlingen, og vær
en aktiv del af menigheden.

Menighedsmøde

Tilmelding
Vi begynder menighedsmødet kl. 18.00 med
at spise aftensmad sammen. Det er gratis, og
alle er velkomne. Blot kræves tilmelding til
Marianne Koch på mail, mkk@km.dk eller
telefon, 29 16 60 55, senest den 5. maj.
Kl. 19.00 starter selve mødet. Hvis du ikke
vil deltage i spisningen, er du velkommen
til at komme kl. 19.00, det kræver ingen
tilmelding.

domkirker. Anledningen er 75-året for befrielsen i 1945.
Der er fri entré til Alsang i Domkirkerne,
og alle er velkomne. Kor og skolebørn med
familier og grupper fra børne- og ungdomsorganisationer samt landets menighedsråd er særligt inviteret.
Mere information om Alsang i Domkirkerne samt datoer for alle arrangementerne
kan ses på www.fuk.dk.

Alsang i
Domkirkerne
15
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Mandag d. 11. maj kl. 17.00
Forårskoncert med Viborg Domkirkes Minispirekor, Spirekor og Juniorkor
Domkirkens yngste sangere under ledelse
af Lisbeth Nyhus og Karin Antonsen vil ved
denne koncert give en smagsprøve på de
sange, de har lært i løbet af året. Efter koncerten byder korene på et glas saft/vin.
Fri entré
Lørdag den 16. maj kl. 12.30
Orgelmatiné
Morten Bunk er orgelstuderende ved Det
Jyske Musikkonservatorium. Til sommer afslutter han sin kandidateksamen. Ved denne
halvtimes orgelkoncert spiller han musik af
bl.a. Saint-Saëns og Carl Nielsen.
Fri entré
Søndag d. 7. juni kl. 16.00
Sommerkoncert med Viborg Domkirkes
Ungdomskor
Der synges sommerlige sange fra danske
folkeviser over Albertes Lyse Nætter og Vårvise af Sebastian til Kai Normann Andersen.
Publikum får også lov at synge med på flere
kendte sange. Lad os løfte taget på Viborg
Domkirke med sangens lyse vinger. Efter
koncerten byder koret på et glas vand/vin.
Fri entré

Viborg Domkirkes Juniorkor
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Jette Haslund Birch

Søndag den 14. juni kl. 16.00
Korkoncert
Sommerkoncert med Viborg Domkantori,
tenorsolist Morten Andersen Krogh og dirigent Ejner Nielsen. I år vil koncerten dels
bære præg af 100-årsjubilæet for genforeningen dels af, at det vil være Ejner Nielsens
sidste koncert i spidsen for Viborg Domkantori.
Entré: 50 kr.
Søndag den 21. juni kl. 19.30
Snapstingskoncert
Herning Kirkes Drengekor under ledelse af
Mads Bille. Koncerten er arr. af Viborg Y’s
Mens’ Club.
Entré: 150 kr.
Fredag den 3. juli kl. 16.00
Orgelmatiné
Organist ved domkirken Jette Haslund Birch
spiller en halv times orgelmusik af bl.a. César Franck
Fri entré
Onsdag den 8. juli kl. 17.00
Koncert for violin og orgel
Violinist i Aalborg Symfoniorkester Christine Langer og Lars Colding Wolf, organist

Christine Langer og Lars Colding Wolf

ved Sct. Catharinæ kirke i Hjørring, spiller et
spændende og alsidigt program. Blandt andet spiller de en Rapsodi skrevet til dem selv
og Musikkens Hus i Aalborg af den parisiske
organist og komponist Naji Hakim. Hakim
er for øvrigt selv solist ved dette års kirkemusikfestival.
Entré: 50 kr.
Fredag den 10. juli kl. 16.00
Orgelmatiné
Organist Anders Gaden, Helligåndskirken i
Aarhus, spiller en halv times orgelmusik af
Bach, Franck, Hartmann og Barber.
Fri entré
Fredag den 17. juli kl. 16.00
Orgelmatiné
Organist Poul Skjølstrup, Løgumkloster
Kirke, spiller en halv times orgelmusik af
Bruhns, Peter Møller og J.S. Bach.
Fri entré

omegn. I år er også Viborg Domkirke blevet
inddraget som koncertsted. På programmet
er J.S. Bachs geniale Brandenburgerkoncerter
samt musik af Vaughan Williams.
Entré: 100 kr.
Fredag den 24. juli kl. 16.00
Orgelmatiné
Organist Niels Bitsch Nielsen, Holstebro
Kirke, spiller en halv times orgelmusik af
Nicolaus Bruhns og Pierre du Mage.
Fri entré

Koncerter
i Viborg
Domkirke

Fredag den 31. juli kl. 16.00
Orgelmatiné
Ejner Nielsen spiller en halv times orgelmusik af Couperin, Franck, Vierne og Gigout.
Fri entré

Onsdag den 22. juli kl. 17.00
J.S. Bach: Branderburgerkoncerter
Musikere fra Det Kongelige Kapel og DR
Symfoniorkestret afholder deres årlige sommerfestival “Kammermusik ved Hjarbæk
Fjord” med en række koncerter i Viborg og

Søndag den 2. august kl. 16.30
Sommerkoncert
Kammerkoret Camerata har sunget i Viborg
Domkirke ved flere lejligheder. Sidste gang
for to år siden. Alle gange har de gjort det
med stor musikalsk indlevelse og klangskønhed. Det er derfor dejligt endnu engang at
kunne præsentere dem ved en af domkirkens sommerkoncerter.
Entré: 100 kr.

Anders Gaden

Poul Skjølstrup

Kammerkoret Camerata
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Højskoleeftermiddage

Tirsdag den 3. marts kl. 14.30
Cand.theol. og tidl. forstander på Silkeborg
Højskole Carsten Kolby Kristiansen, Århus:
”Hvem var det lige, der vandt prinsessen og
det halve kongerige?”
Tirsdag den 10. marts kl. 14.30
Forfatter og salmedigter Lisbeth Smedegaard
Andersen, Hellerup:
”Billedsprog i nye salmer”
Organist Jette Haslund Birch og kirkesanger
Gitte Byskov Andersen medvirker.

Tirsdag den 28. april kl. 14.30
Hospicechef på Anker Fjord Hospice, Herdis
Hansen, Hvide Sande:
”Den nødvendige samtale”
Tirsdag den 5. maj kl. 14.30
Domorganist Ejner Nielsen, Viborg Domkirke:
”Alsang – en forældet tradition fra fortiden
eller…?”

Tirsdag den 17. marts kl. 14.30
Tidl. skoleleder Ole Birch, Viborg:
”Folkeskolens udvikling gennem fire årtier”

Henvendelse vedrørende højskoleeftermiddagene i Sognegården
kan ske til sognepræst
Marianne Koch, 29 16
60 55, mkk@km.dk
I forbindelse med arrangementerne er det
muligt at blive hentet
på egen bopæl. Nærmere oplysninger hos
ovenstående.
Deltagelse koster 50 kr.
inkl. kaffe og hjemmebagt brød.
Læs mere om de enkelte
højskoleeftermiddage
på viborgdomkirke.dk.
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Tirsdag den 24. marts kl. 14.30
Lektor emeritus i videnskabs- og teknologihistorie ved Aarhus Universitet Henry Nielsen, Aarhus:
”Camp Century – Den hemmelighedsfulde
by under Grønlands indlandsis”
Tirsdag den 31. marts kl. 14.30
Institutionschef Niels Johan Geil, Ikast:
”Kærshovedgård set indefra”
Tirsdag den 7. april kl. 14.30
Sognepræst Marianne Koch, Viborg Domkirke:
”Fra Moses til Jesus”
Tirsdag den 21. april kl. 14.30
Forfatter og tryllekunstner Jørgen Grønkjær,
Brabrand:
”Sandheden om Nordkorea – en førstehåndsberetning fra verdens strengeste diktaturstat”
Lisbeth Smedegaard Andersen

Tirsdag den 12. maj kl. 14.30
Tidl. højskolelærer og foredragsholder Lene
Kirkegaard, Esbjerg:
”Lykke-Per af Henrik Pontoppidan”

Sogneindsamling

Tirsdag den 19. maj kl. 14.30
Maler, skulptør og tidl. sognepræst Ejvind
Nielsen, Aarhus:
”Kærlighed, gøgleri og skæve vinkler”
Tirsdag den 26. maj kl. 14.30
Autodidakt naturhistoriker og kaospilot Philip Hahn-Petersen, Hanstholm:
”Gør Danmark Vild Med Vilje”

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
2020 – Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 8. marts holder Folkekirkens
Nødhjælp sin årlige sogneindsamling.
Indsamling i kirke og sognegård
Viborg Domkirke deltager igen i år i indsamlingen ved i den forudgående periode
at have indsamlingsbøsser stående både i
kirken og ved arrangementer i Sognegården.
Du skal altså ikke vente på at få besøg til
husstandsindsamlingen.
Indsamlingen i 2020 har til formål at
hjælpe de mennesker, der er hårdest ramt af
klimaforandringer. I verdens fattigste egne
kan tørke, oversvømmelser og andre naturkatastrofer fremkaldt af klimaforandringerne
forårsage hungersnød og gøre det umuligt
at bo.
Ved at støtte landsindsamlingen er du bl.a.
med til at plante træer, der kan forhindre
erodering, at bygge diger mod oversvømmelser og at indføre nye afgrøder, der bedre
tåler de nye klimaforhold. Læs mere om indsamlingen og dens formål på
www.noedhjaelp.dk.
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Kontakt

Kordegnekontoret
Sognegården, Stænderpladsen 3
Tlf.: 87 25 52 55
Åbningstider:
Mandag kl. 10.00 – 12.00
Tirsdag – fredag kl. 9.00 – 13.00
Torsdag tillige kl. 15.00 – 17.00

Domorganist Ejner Nielsen
Tlf.: 28 30 61 29
Mail: domorg@viborgdomsogn.dk

Kordegn Minna Nygaard Pedersen
Mail: mnp@km.dk

Kirke- og kulturmedarbejder (vakant)
Tlf.: 87 25 52 58
Mail: kirkeogkultur@viborgdomsogn.dk

Kordegnevikar og regnskabsfører
Mie Jensen
Mail: imj@km.dk

Kirketjener Ulrik Bach Andersen
Kirketjener Theresa Kristensen

Domprovst Thomas Frank
Sct. Leonis Stræde 1
Tlf.: 24 80 52 04, mail: tofr@km.dk
Fri lørdag

Kirketjenerne træffes
Tirsdag – fredag kl. 11.00 – 13.00
Tlf.: 87 25 52 50
Mail: viborgdomkirke@pc.dk

Flyverprovst og sognepræst
Leif Holmstrøm
Tlf.: 24 94 13 60, mail: leh@km.dk
Træffes efter aftale
Fri mandag samt lørdag i ulige uger

Sognegårdens serviceassistent
Hanne Hoffmann
Tlf.: 24 98 99 88
Mail: serviceass@viborgdomsogn.dk

Sognepræst Marianne Koch
Gl. Aalborgvej 14
Tlf.: 29 16 60 55, mail: mkk@km.dk
Fri mandag samt fredag i ulige uger og
lørdag i lige uger
Sognepræst Christian Langballe
Nedergårdsvej 2, 8830 Tjele
Tlf.: 24 90 17 01, mail: cbl@km.dk
Fri mandag samt lørdag i ulige uger
Præsternes vagttelefon på mandage:
70 22 03 03
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Organist Jette Haslund Birch
Tlf.: 40 98 44 20
Mail: org2@viborgdomsogn.dk

Menighedsrådet
Mail: 8613@sogn.dk
Menighedsrådsformand Preben Grønbæk
Tlf.: 24 46 77 76
Mail: preben.gronbaek@mail.dk
Viborg Domkirkes hjemmeside
www.viborgdomkirke.dk
Viborg Domkirkes side på facebook
https://www.facebook.com/viborgdomkirke/

Hvad gør jeg ved.....
Fødsler anmeldes til bopælssognet af jordemoderen. Er forældrene ugifte, udfyldes omsorgsog ansvarserklæring på www.borger.dk senest
14 dage efter barnets fødsel.
Dåb/navngivning. Et barn skal døbes eller
navngives, inden det er 6 måneder gammelt.
Ønskes dåb i Viborg Domkirke, kontakt kordegnekontoret.
Navngivning foretages på www.borger.dk,
hvor den/de, der har forældremyndigheden,
skal signere anmodningen.
Vielse/velsignelse. Anmeldes til kordegnekontoret eller til en af kirkens præster.
Alle med bopæl i Viborg Domsogn kan blive
viet i Viborg Domkirke.
Før vielse kan finde sted, skal der udfærdiges
en prøvelsesattest i bopælskommunen. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret sammen med øvrige relevante oplysninger.
Dødsfald/begravelse. Dødsfald anmeldes på
www.borger.dk senest to hverdage efter dødsfaldet. Kordegnen kan, hvis det ønskes, være
behjælpelig med anmeldelsen.
Tidspunkt for og forløb af bisættelse/begravelse
aftales med præsten.
Handlingen kan efter aftale finde sted fra Viborg Domkirke, Viborg Kirkegårdskapel eller
Viborg Sygehuskapel.
Navneændring. Anmodninger om navneændringer samt betaling af evt. gebyr foretages på
www.borger.dk. I visse tilfælde skal anmodningen signeres af flere personer.
Kontakt kordegnekontoret for vejledning i forbindelse med navneændringer.
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