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Hvem skal styre kirken?
Med denne overskrift lægger jeg ikke op til
menighedsrådsvalget, det kan man læse om
andre steder i kirkebladet.
Jeg tænker heller ikke på den drøftelse om
kirkens liturgi, som biskopperne har sat i
gang, eller de forsøg på at lave en kirkeordning, man arbejdede med for 5-6 år siden.
I stedet vil jeg gå helt tilbage til tiden kort
efter Pinsedagen, hvor Simon Peter opfyldt
af Helligånden trådte frem og prædikede for
alle dem, der var forsamlet i Jerusalem. På
det tidspunkt var ingen i tvivl om, at det naturligvis måtte være de 12, Jesus selv havde
udvalgt, der skulle føre hans ord videre. Nu
var der efter påske kun 11 tilbage, fordi Judas havde hængt sig, men ved lodtrækning
valgte man Matthias, og han regnes som den
tolvte, og fra da af kaldtes de apostle i stedet
for disciple.
Discipel betyder elev, men Jesus, deres
mester, var ikke længere fysisk hos dem, i
stedet var de apostle – udsendinge.
I de første kapitler af Apostlenes Gerninger
træder Peter frem som den ledende, ligesom
han mange steder i evangelierne optræder
som anfører eller talsmand for disciplene, og
hans ledelse var succesfuld, for menigheden,
altså dem, der lod sig døbe i Jesu Kristi navn,
blev større og større. Og man tog sig af hinanden i menigheden, men på et tidspunkt
var der så mange, at nogle blev overset.
Derfor blev der valgt syv mænd, som
skulle sørge for alt det praktiske som f.eks.
maden til de fælles måltider, medens det
fortsat var de 12, der prædikede og døbte.
Ledelsen var derfor på det tidspunkt delt i
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en åndelig ledelse og en ledelse af de praktiske forhold.
De døbte var ikke alle sammen fra Jerusalem, så når de rejste til deres hjembyer, blev
"Vejen", som folk i begyndelsen kaldte kristentroen, spredt, men det var fortsat de 12 i
Jerusalem, alle anså for at være de ledende.
Måske var det, fordi alt gik så godt, at man
oplevede de første forfølgelser af kristne. For
efterhånden måtte de kristne søge tilflugt
rundt omkring i landet for at undslippe forfølgelserne, og netop i forbindelse med disse
forfølgelser dukkede Paulus op for første
gang. Dengang hed han Saulus, og beskrives
som en ivrig forfølger af dem, der hørte til
Vejen.
Saulus' forfølgelser fik en brat afslutning,
da den opstandne Jesus viste sig for ham i et
blændende syn på vejen mod Damaskus, og
derefter blev han til Paulus, den mest ivrige
missionær og brevskriver. For Paulus koncentrerede sig om menighederne uden for
Jerusalem, men dermed opstod der det problem, at nogle kristne så på Peter og de andre apostle, medens andre så på Paulus, når
der opstod tvivl eller uenighed. Derfor delte
man ledelsen af menighederne, sådan at Peter og de 11 andre skulle prædike for kristne
med jødiske rødder, medens Paulus skulle
prædike for kristne med hedensk baggrund.
Med tiden blev de menigheder, Paulus
havde kontakt til, de mest fremgangsrige, og
man kan se, at der opstod behov for mange
slags embeder ud over apostlene: profeter,
evangelister, hyrder og lærere, så Paulus
måtte ofte slå fast, at selvom vi har forskel-

Af sognepræst Leif Holmstrøm
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lige opgaver, udgør alle kristne mennesker
et legeme, hvor Kristus selv er hovedet og
dermed lederen.
Som vi alle ved, betragter katolikkerne
Paven som Peters efterfølger og som stedfortræder for Kristus, så uanset hvordan traditionen med Peter som biskop i Rom er opstået,
var ledelsen af kirken let og ligetil i mange
år. Paven var nemlig lederen.
Men siden opdelingen i den katolske og
den ortodokse kirke i 1054, hvor Patriarken i
Konstantinopel ikke længere ville anerkende
Paven som kristenhedens leder, og efter
Reformationen, der begyndte med Martin
Luther i Wittenberg i 1517, har hvert kirkesamfund fået sin form for ledelse om det så
kaldes en pave, en patriark, eller en …
Luther opstillede en model for kirken,
hvor kongen skulle beskytte kirken i sit land,
men hvor hele livet samtidig blev betragtet
som delt i et område med åndeligt styre (regimente, skrev Luther) og et med verdsligt.
I det verdslige skulle magten (Luther skrev

sværdet) gælde, medens Guds Ord skulle
gælde i det åndelige. Opdelingen i regimenterne går ud fra, at alle i landet, også kongen,
er kristne og derfor altid handler efter Guds
Ord og med Guds dom i tankerne, sådan
at Gud er den ledende i såvel kirken som
landet.
Efter reformationen kom tiden med Enevælde, hvor kongen blev salvet som Guds
stedfortræder i Danmark og derfor også som
den, der var kirkens øverste.
Med Grundloven fra 1849 bevarede kongen (lige nu Dronning Margrethe II) fortsat
en særlig stilling, men nu som den eneste
dansker, der skal være medlem af folkekirken og samtidig også den, der autoriserer de
ritualer, bibeloversættelser og salmebøger,
vi må bruge i folkekirken. Men altså uden at
være kirkens leder.
For godt hundrede år siden blev de første
demokratiske menighedsråd valgt. Det var
også de første valg, hvor kvinder kunne
stemme og vælges, men med skam at melde,
var det også valg, som mange præster modsatte sig, for tænk, hvis der blev valgt nogle,
der ville modarbejde kirken!
Man skulle i de første år melde sig på en
vælgerliste, lidt som vi kender det fra det
amerikanske præsidentvalg, hvor vælgere
skal registrere sig, inden de kan stemme, og
mange ønskede desuden, at kun kirkeligt
engagerede skulle have lov at stemme. Snart
faldt den særlige vælgerliste bort, sådan at
alle stemmeberettigede kunne være med til
at sammensætte ledelsen af kirken.
For sådan styres folkekirken jo, af valgte
menighedsråd, som sammen med sognets
præster sørger for, at der er økonomi til at
holde bygningerne ved lige, og samtidig sikrer, at budskabet om Jesus Kristus som Guds
Søn kan lyde i menigheden her hos os.
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Menighedsrådsvalg 2020
Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet. Sådan har det været i over 100 år, og
sådan er det stadig. Men i år er der kommet
en ny procedure for gennemførelse af valget.
Hidtil har valglovgivningen været strikket
sammen på en måde, hvor der som udgangspunkt var afstemningsvalg, men i realiteten
har der i mange år i langt de fleste sogne kun
været indgivet én liste. Det er altså alligevel
som regel endt uden afstemning. Det har
Kirkeministeriet nu taget konsekvensen af
og lanceret en ny lovgivning, der har aftalevalget som udgangspunkt – men det er selvfølgelig stadig muligt at indgive en alternativ
liste og dermed udløse et afstemningsvalg.
Valgprocessen begyndte i vores sogn allerede d. 9. juni, hvor vi holdt det lovpligtige
orienteringsmøde. Her fortalte menighedsrådet om sit arbejde, og det var også muligt at
tilkendegive, at man ønskede at stille op til
valget. Den formelle opstilling af kandidater
finder dog først sted d. 15. september, hvor
alle sogne i Danmark afholder valgforsamling. På valgforsamlingen kan enhver, der
er valgbar, melde sig som kandidat. Efter en
orientering om, hvad menighedsrådet har
arbejdet med de forgangne fire år, og hvilke
opgaver der skal varetages af det kommende
menighedsråd, vil de opstillede kandidater
præsentere sig selv. Der vil være debat mellem kandidaterne, og du får mulighed for at
stille spørgsmål.
Selve afstemningen er skriftlig og hemmelig. Alle, der er over 18 år, medlemmer af
folkekirken, har dansk indfødsret og bor i
Viborg Domsogn, kan stemme og er samtidig valgbare, hvis de ikke har begået grove
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lovovertrædelser. Når du ankommer, vil du
blive spurgt om de faktorer, der afgør, om
du har stemmeret. De, der ikke har stemmeret, vil blive placeret et særligt sted i lokalet.
De med stemmeret må stemme på op til seks
forskellige kandidater – men altså kun én
gang på hver. I alt skal vi vælge 11 menighedsrådsmedlemmer. Sognets fire præster er
fødte medlemmer og er derfor ikke på valg.
Stemmerne bliver talt op af valgbestyrelsen
på mødet, og resultatet bliver annonceret.
Herefter vælges stedfortrædere til menighedsrådet efter samme procedure.
Hvis der ikke indgives en anden liste,
bliver de kandidater og stedfortrædere, der
er valgt på valgforsamlingen, det nye menighedsråd. Men hvis nogen føler, at deres
holdninger ikke er blevet repræsenteret,
eller de er meget uenige med det råd, der er
blevet sammensat på valgforsamlingen, har
de mulighed for at opstille deres egen liste.
Den skal underskrives af mindst 11 stillere
og indleveres senest d. 13. oktober. I så fald
får vi et afstemningsvalg, som afholdes d. 17.
november. Det nye menighedsråd har første
arbejdsdag 1. søndag i advent.
Domkirken er en stor institution, som i
høj grad præger vores by. Hvis du vil have
indflydelse på, hvem der skal afgøre, hvilke
aktiviteter der er i domkirken, hvordan kirken profilerer sig udadtil, og hvad pengene
skal bruges på, er det vigtigt, at du kommer
til valgforsamlingen. Vær kritisk og stil
spørgsmål til kandidaterne, så vi får valgt de
rigtige.

0202 glavsdårsdehgineM
Marie Brorsen Skaarup blev valgt ind i Viborg Domogns Menighedsråd ved det seneste menighedsrådsvalg i november 2016.
Marie fortæller i en lille videohilsen om,
hvor spændende hun synes, det er at sidde i
menighedsrådet, og opfordrer alle med interesse for kirken til at overveje at stille op til
valget i efteråret.
I hilsenen kommer Marie ind på de mange
forskellige kompetencer, der er brug for i
menighedsrådsarbejdet. Bl.a. fortæller hun:
"Hvis du ved noget om noget, så er det sansynligvis en viden, vi kan bruge til noget".
Og: "Der kan godt være brug for dine kræfter".
Marie kommer også ind på det gode samarbejde, der er i rådet, på trods af meget stor
forskellighed blandt menighedsrådsmedlemmerne.
Du kan se/høre Maries videohilsen via
YouTube, domkirkens hjemmeside eller
facebook-side.

Valgforsamling
Tirsdag den 15. september kl. 19.00
i festsalen i Sognegården.
Se beskrivelse af valgforsamlingen på foregående side.
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Da kirken tog en rask beslutning
Som menighedsrådsmedlem eller ansat i
folkekirken bliver man jævnligt mødt med
morsomheder om kirkens generelle beslutningstempo. Og helt uden bund i virkeligheden er de ikke. Der er ofte langt fra tanke
til handling i folkekirken. Ikke fordi ansatte,
præster og menighedsråd er uenergiske eller
sjuskede, men fordi beslutningsprocesserne
er omstændelige, og forslag typisk skal igennem flere behandlinger for at blive afvist
eller vedtaget.
Men det betyder ikke, at der ikke kan
handles hurtigt, når omstændighederne
virkelig kræver det. Det oplevede vi, da regeringen lukkede landet ned den 11. marts.
Nogle havde jo nok anet, hvilken vej det gik,
men vi blev da alligevel noget betuttede, da
nedlukningen pludselig var en realitet. Bare
få måneder forinden havde ingen af os kunnet forestille os, at vi ville komme til at stå
i en situation, hvor vi intet længere kunne
gøre af det, vi plejer at gøre som kirke.
Mest ondt gjorde det, at vi ikke kunne
holde gudstjeneste. I alle de hundreder af år,
hvor der har været kirke der, hvor domkirken ligger i dag, har den hver søndag samlet
troende og tvivlende, som kom for at lovprise Gud, modtage Hans ord og være sammen i troen. Kirken er skabt til forkyndelse,
lovsang og bøn. Den er skabt til at favne og
byde indenfor. Ikke til at være lukket og
tom. Derfor skortede det ikke på opbakning,
da domprovst Thomas Frank som den første
fremførte, at vi dog måtte forsøge at holde en
form for gudstjeneste. Både ansatte, præster
og menighedsråd var enige om, at vi ikke
bare kunne give fortabt, fordi vi blev forhin6

dret i at gøre tingene, som vi plejer. Vi måtte
gøre noget andet, og vi måtte gøre det nu.
Som mange andre kirker valgte vi at holde
en spartansk gudstjeneste og sende den
direkte som video via de sociale medier.
Personligt blev jeg lettet. Både over, at der
ikke ville komme en søndag formiddag, hvor
ingen rettede en kærlig tanke opad i domkirken, og over at få lov at være med på det lille
hold, der kom til at stå for det praktiske.
Men vi fik da lidt travlt. Det skæbnesvangre pressemøde fandt sted onsdag aften,
og vi skulle være klar til at sende søndag.
Ingen af os havde erfaring med at sende
direkte video, men Thomas Frank gav sig
til at opdrive noget optageudstyr, mens kirkeværge Ole Rahn sørgede for internetforbindelse, og jeg oprettede en kanal til domkirken på YouTube og forsøgte at sætte mig
ind i, hvordan man brugte den. Som nybegyndere havde vi en del sjov med teknikken,
men det lykkedes faktisk at få hul igennem
søndag formiddag.
Domkirken er normalt en kirke med
mange aktiviteter. Søndagsgudstjenesterne
er en lille men dog meget væsentlig del af,
hvad der foregår i kirken. Vi har koncerter,
højskoleeftermiddage, kor, babysalmesang
og masser af andre arrangementer, som nu
alle var aflyst med et pennestrøg. Mange
mennesker plejer at kunne finde fællesskab,
oplysning, adspredelse, håb og tro gennem
kirken. Og nu? Nu sad de hjemme, isoleret
fra omverdenen, og vi sad bristefærdige af
iver efter at nå ud til dem. Vi besluttede, at
vi ville sende en videohilsen fra domkirken
hver dag. En kort video kan jo på ingen

Af menighedsrådsmedlem
Marie Brorsen Skaarup
Foto: Theresa Kristensen
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måde gøre det ud for alt det, vi måtte undvære, men det var vores bedste forsøg på
at udfylde en del af tomrummet. Videoerne
blev meget forskellige, og det var sådan set
hensigten. Vi forsøgte at afspejle, at kirken
består af os alle sammen. Ikke kun af præster
eller menighedsråd, men af alle os, der bruger den, arbejder i den og holder af den.
Hen ad vejen købte vi noget nyt udstyr,
og præsterne bestemte en fast liturgi til brug
ved onlinegudstjenesterne. Af og til var der
knas med lyden, kameraets fokus eller forbindelsen på YouTube, men vi blev stadig
bedre til at overkomme udfordringerne.

Marie Brorsen Skaarup optager videohilsen med Ole Rahn i korrummet i domkirken

Mange kirker har gjort mere eller mindre
det samme, som vi har gjort. Sendt onlinegudstjenester, som menigheden kunne deltage i hjemmefra. Og vores har absolut ikke
været de flotteste. Jeg har set de lækreste
udsendelser med forskellige kameravinkler,
flotte panoreringer og knivskarp lyd, og jeg
må indrømme, at jeg er imponeret. Men jeg
er nu alligevel tilfreds med, at vi valgte at gå
en anden vej. Blandt menighedsråd og ansatte har vi været enige om, at vi ville klare
den med det mest nødvendige udstyr. Vi er
trods alt en kirke og ikke et produktionsselskab. Det er skatteydernes penge, vi forvalter, og man kan hurtigt købe sig fattig i både
udstyr og professionel assistance. Vel blev
det lidt håndholdt ind imellem, men vi har
ikke været bange for uperfektheden. Vores
ønske om at forkynde og være til opmuntring og trøst for de mange, der sad isoleret
derhjemme, har været det bærende.
Lige indtil vi endelig fik mulighed for at
åbne kirken, har vi sendt gudstjeneste alle
søn- og helligdage og mindst tre mindre
videohilsner i løbet af ugen. Det har været
en stor glæde dog at kunne gøre et eller andet, men vi har længtes efter igen at kunne
modtage jer fysisk, og selvom vi stadig ikke
kan alt det, vi gerne vil, er den virkelige
tilstedeværelse dog altid mere værd end
samvær gennem en skærm. Men at kirken er
åben betyder ikke, at vi vil lægge videoerne
på hylden. Gennem nedlukningen har vi haft
en usædvanligt stejl indlæringskurve, og det
ville være fjollet ikke fortsat at gøre brug af
det nye, vi har lært. Det har vist sig, at videoformatet appellerer til nogle af de grupper,
vi ellers har haft svært ved at nå, så der vil
bestemt også i fremtiden være mulighed for
at opleve levende billeder fra domkirken på
både Facebook og YouTube.
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Ud over det
sædvanlige
er der...

Flagdag 5. september

Forbønsgudstjeneste

Lørdag den 5. september 2020 afholdes Flagdagen for Danmarks udsendte.
Tid og sted for arrangementet annonceres
i Viborg Nyt, Viborg Stifts Folkeblad og på
kirkens hjemmeside og facebook-side.

Søndag den 8. november kl. 16.30
Ved den årlige forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne i Viborg Domkirke sætter vi
i år fokus på Iran, hvor kristne lever under
særdeles vanskelige vilkår. Biskop Henrik
Stubkjær er liturg, og Naser Rezaeih prædiker. Han er leder af et iransk menighedsfællesskab i Aarhus og er desuden ansat af
Det Mellemkirkelige Råd til at støtte arbejdet
blandt farsisprogede i Danmark. Gudstjenesten byder både på iransk sang og musik og
danske salmer. Vi vil desuden tænde lys og
bede for de forfulgte kristne i verden. Gudstjenesten foregår på dansk, men der er mulighed for tolkning til farsi og engelsk.

Høstgudstjeneste
Søndag den 20. september kl. 10.00
Igen i år vil vi fejre høsten med en festlig
højmesse og efterfølgende høstfest i Sognegården. Medbring gerne eksempler på Guds
gavmilde gaver, som vil blive bortauktioneret til fordel for Kirkens Korshær i Viborg og
Folkekirkens Nødhjælp ved høstfesten – det
kan være frugt eller grøntsager fra din egen
have, noget hjemmebagt eller -syltet eller noget købt. Stil høstgaverne på modtagebordet
i kirken, så vil konfirmanderne bære dem
ind under gudstjenesten. Det er også konfirmanderne, der står for den altid muntre auktion. I Sognegården vil der være mulighed
for at købe forfriskninger eller en let frokost.

Allehelgen
Søndag den 1. november kl. 10.00
Vej højmessen allehelgenssøndag læses
navnene på dem, der er gået bort i Viborg
Domsogn det forgangne år, tillige med dem,
der i årets løb er begravet eller bisat fra Viborg Domkirke.
Alle inviteres til kirkekaffe i Sognegården
umiddelbart efter gudstjenesten.
Samme dag kl. 16.30 er der allehelgens musikgudstjeneste – se omtale side 15.
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1. søndag i advent

Corona

Søndag den 29. november kl. 10.00
Vi markerer begyndelsen på adventstiden og
det nye kirkeår ved at holde et lille arrangement i Sognegården efter højmessen, hvor
alle er velkomne. Her vil vi hygge os sammen og glæde os til og over julen. Menighedsrådet er vært ved et mindre traktement.

Forhåbentlig bliver restriktionerne vedr.
corona lempet i løbet af efteråret, så vi igen
kan være mange i domkirken, holde gudstjenester i Gråbrødre Klosterkirke og samles
i Sognegården til højskoleeftermiddage og
andre arrangementer. Vi glæder os også til at
kunne invitere til kirkekaffe efter højmessen
igen.
Fordi vi følger de retningslinjer, der kommer fra myndighederne, kan vi blive nødt til
at justere på noget af det, der er omtalt i kirkebladet. Hold derfor øje med domkirkens
hjemmeside eller facebook-side, hvor vi vil
informere om eventuelle ændringer, så hurtigt som det er muligt.

Familiegudstjenester
I løbet af året er der i Viborg Domkirke flere
gudstjenester, som er tilrettelagt for børn
med deres familier.
Lørdage den 26. september, 24. oktober og
27. februar kl. 14.00
Familiegudstjenester for alle. En særlig invitation får de børn, der for 4 år siden er blevet
døbt i Viborg Domkirke.
Gudstjenesterne handler om det at være
døbt og om noget af det spændende, der kan
ses i domkirken.
Søndag den 22. november kl. 16.30
Afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander. Alle er velkomne.
Juleaften den 24. december kl. 10.00
Denne julegudstjeneste er særligt tilrettelagt
for børn. Som voksen er du velkommen, hvis
du har et barn, du kan følges med.
Lørdag den 13. februar kl. 10.00
Fastelavnsgudstjeneste ved biskop Henrik
Stubkjær.
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i
biskoppens have med varm kakao og fastelavnsboller. Kom gerne udklædt.

Velkommen
Viborg Domkirke har den glæde, at vi atter
her i september byder velkommen til otte
hold konfirmander og tre hold minikonfirmander og deres familier.
Konfirmanderne fra 7. klasse og minikonfirmanderne fra 3. klasse kommer fra fire
skoler: Nordre skole, Vestre skole, Viborg
Private Realskole og Friskolen i Viborg.
Vi sætter stor pris på, at børn og unge
kommer til at fylde lokalerne både i kirken
og Sognegården. En af minikonfirmanderne
sagde engang, efter at vi i domkirken havde
hørt om kirken som Guds hus og var kommet tilbage til Sognegården: "Er det her så
Guds sommerhus?" Og det er faktisk en meget præcis beskrivelse af forholdet mellem
vore to store huse. Alle vore børn og unge
kommer til at bevæge sig i og mellem disse
huse. Vi skal høre, synge, smage, lugte, røre
ved kirken og høre om alt det med Gud og os.
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På siden her kan ses datoer for højskoleftermiddage efterår/vinter 2020/2021 i Sognegården.
Program for højskoleeftermiddagene er
under udarbejdelse. Hold øje med hjemmesiden under Aktiviteter - >Højskoleeftermiddage. Her vil det fremgå, når programmet er
klart og kan hentes i Sognegården.

Tirsdag den 12. januar kl. 14.30

Tirsdag den 20. oktober kl. 14.30

Tirsdag den 23. februar kl. 14.30

Tirsdag den 27. oktober kl. 14.30
Tirsdag den 3. november kl. 14.30
Tirsdag den 10. november kl. 14.30
Tirsdag den 24. november kl. 14.30
Tirsdag den 1. december kl. 14.30
Tirsdag den 8. december kl. 14.30
Tirsdag den 15. december kl. 14.30

Fælles
sogneaften
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Onsdag den 23. september kl. 19.30
Fælles sogneaften i festsalen i Sognegården
om FN's Verdensmål ved biskop Henrik
Stubkjær.
FN's Verdensmål er blevet kaldt "Verdens
dagsorden frem til 2030".
Hvilken betydning får det for os som
kirke? Og hvordan kan vi byde ind i denne
dagsorden?
Arrangør: De seks bykirker i Viborg.

Tirsdag den 19. januar kl. 14.30
Tirsdag den 26. januar kl. 14.30
Tirsdag den 2. februar kl. 14.30
Tirsdag den 9. februar kl. 14.30

Henvendelse vedrørende højskoleeftermiddagene kan ske til sognepræst Marianne
Koch på tlf. 29 16 60 55 eller 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.
Når programmet er fastlagt, kan du læse
om de enkelte højskoleeftermiddage på viborgdomkirke.dk.

Søndag den 27. kl. 10.00 Julesøndag
Højmesse

Højskoleeftermiddage

Søndag den 20. kl. 10.00 4. s. i advent
Højmesse

Torsdag den 17. kl. 16.30
Syng julen ind

Tirsdag den 15. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 13. kl. 16.00
Koncert

Søndag den 13. kl. 10.00 3. s. i advent
Højmesse

Lørdag den 12. kl. 14.00
Julegudstjeneste i Gråbr. Klosterkirke

Tirsdag den 8. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 6. kl. 10.00 2. s. i advent
Højmesse

Lørdag den 5. kl. 15.00
Koncert

Fredag den 4. kl. 19.30 - 22.00
Natkirke

Tirsdag den 1. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 24. kl. 16.30 S. s. e. h. 3 kong. Lørdag den 27. kl. 14.00
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste

Søndag den 24. kl. 10.00 S. s. e. h. 3 kong. Tirsdag den 23. kl. 14.30
Højmesse
Højskoleeftermiddag

Tirsdag den 19. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 17. kl. 16.30 2. s. e. h. 3 kong. Søndag den 21. kl. 10.00 1. s. i fasten
Højmesse
Gudstjeneste

Søndag den 17. kl. 10.00 2. s. e. h. 3 kong. Søndag den 14. kl. 16.30 Fastelavn
Højmesse
Gudstjeneste

Tirsdag den 12. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 10. kl. 16.30 1. s. e. h. 3 kong. Lørdag den 13. kl. 10.00
Fastelavnsgudstjeneste
Gudstjeneste

Søndag den 10. kl. 10.00 1. s. e. h. 3 kong. Tirsdag den 9. kl. 14.30
Højmesse
Højskoleeftermiddag

Fredag den 8. kl. 19.30 - 22.00
Natkirke

Søndag den 3. kl. 16.30 Helligtrekonger
Gudstjeneste

Søndag den 3. kl. 10.00 Helligtrekonger
Højmesse

Fredag den 1. kl. 10.00 Nytårsdag
Højmesse

Søndag den 28. kl. 10.00 2. s. i fasten
Højmesse

Søndag den 7. kl. 16.30 Seksagesima
Gudstjeneste

Søndag den 7. kl. 10.00 Seksagesima
Højmesse

Fredag den 5. kl. 19.30 - 22.00
Natkirke

Tirsdag den 2. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Februar

Torsdag den 24. kl. 10.00 Juleaften
Julegudstjeneste for børn

Tirsdag den 26. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 28. kl. 16.30 2. s. i fasten
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Januar

Torsdag den 24. kl. 13.00 Juleaften
Julegudstjeneste

Søndag den 31. kl. 10.00 Septuagesima
Højmesse

December

Torsdag den 24. kl. 14.30 Juleaften
Julegudstjeneste

Søndag den 31. kl. 16.30 Septuagesima
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Søndag den 21. kl. 16.30 1. s. i fasten
Gudstjeneste

Søndag den 14. kl. 10.00 Fastelavn
Højmesse

Torsdag den 24. kl. 16.00 Juleaften
Julegudstjeneste
Fredag den 25. kl. 10.00 Juledag
Højmesse
Lørdag den 26. kl. 10.00 2. juledag
Højmesse
Søndag den 27. kl. 10.00 Julesøndag
Højmesse
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Søndag den 4. kl. 16.30 17. s. e. trinitatis
Gudstjeneste
Torsdag den 8. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Søndag den 6. kl. 10.00 13. s. e. trinitatis
Højmesse
Torsdag den 10. kl. 19.00
Menighedsrådsmøde

Søndag den 18. kl. 10.00 19. s. e. trinitatis Tirsdag den 10. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag
Højmesse

Lørdag den 19. kl. 12.30
Koncert

Lørdag den 24. kl. 14.00
Familiegudstjeneste

Lørdag den 26. kl. 14.00
Familiegudstjeneste

Søndag den 15. kl. 19.30
Koncert

Søndag den 15. kl. 16.30 23. s. e. trinitatis
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke

Tirsdag den 29. kl. 17.00 og 18.00
Nationalmuseet fortæller

Tirsdag den 27. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 29. kl. 10.00 1. s. i advent
Højmesse

Tirsdag den 24. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 22. kl. 16.30 S. s. i kirkeåret
Gudstjeneste

Søndag den 22. kl. 10.00 S. s. i kirkeåret
Højmesse

Søndag den 25. kl. 16.30 20. s. e. trinitatis Torsdag den 19. kl. 19.00
Gudstjeneste
Menighedsrådsmøde

Søndag den 27. kl. 10.00 16. s. e. trinitatis Søndag den 25. kl. 10.00 20. s. e. trinitatis Tirsdag den 17.
Højmesse
Højmesse
Evt. menighedsrådsvalg - se side 4

Tirsdag den 20. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Onsdag den 23. kl. 19.30
Fælles sogneaften

Søndag den 20. kl. 10.00 15. s. e. trinitatis Søndag den 18. kl. 16.30 19. s. e. trinitatis Søndag den 15. kl. 10.00 23. s. e. trinitatis
Høstgudstjeneste
Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke
Højmesse

Søndag den 11. kl. 16.30 18. s. e. trinitatis Søndag den 8. kl. 16.30 22. s. e. trinitatis
Forbønsgudstjeneste
Gudstjeneste

Tirsdag den 15. kl 19.00
Valgforsamling

Søndag den 13. kl. 10.00 14. s. e. trinitatis Søndag den 11. kl. 10.00 18. s. e. trinitatis Søndag den 8. kl. 10.00 22. s. e. trinitatis
Højmesse
Højmesse
Højmesse

Fredag den 6. kl. 19.30 - 22.00
Natkirke

Tirsdag den 3. kl. 14.30
Højskoleeftermiddag

Søndag den 1. kl. 16.30 Allehelgen
Allehelgen musikgudstjeneste

Søndag den 4. kl. 10.00 17. s. e. trinitatis
Højmesse

Lørdag den 5.
Flagdagsarrangement - se side 8

November
Søndag den 1. kl. 10.00 Allehelgen
Højmesse

Oktober
Fredag den 2. kl. 19.30 - 22.00
Natkirke

September
Fredag den 4. kl. 19.30 - 22.00
Natkirke
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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:

Torsdag den 31. kl. 23.00 Nytårsaften
Nytårsaftensgudstjeneste

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,
Ulrik Bach Andersen og Minna Nygaard Pedersen.
For-/bagsidefoto: Magnus Brandstrup.
Deadline for indlevereing af stof til næste kirkeblad: mandag den 18. januar 2021.
Stof modtages gerne på mail: leh@km.dk.
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Torsdag den 31. kl. 23.00 Nytårsaften
Nytårsaftensgudstjeneste

Lørdag d. 19. september kl. 12.30
Orgelkoncert
Studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium spiller et varieret program med musik
fra deres undervisnings- og eksamensrepertoire.
Fri entré
Søndag den 1. november kl. 16.30
Allehelgens musikgudstjeneste
Traditionsrig og stemningsmættet musikgudstjeneste med korsang, fællessang, orgelspil, tekstlæsninger og levende lys.
Viborg Domkantori og domorganist Morten
Ladehoff medvirker.
Søndag den 15. november kl. 19.30
Korkoncert
Viborg Domkirke får besøg af Det Ny Kammerkor fra Aarhus. Koret, som er ledet af
organist Anders Gaden, fejrer i år 20-års jubilæum. Det gøres med et program med titlen
Aftensang, som indeholder en perlerække af
de smukkeste korsatser, hvor temaet aften
berøres. For Viborg Domkirkes publikum er
der det særlige lokale snit ved koncerten, at
koret vil uropføre et nyt korværk af komponisten Allan Gravgaard Madsen, som i en
årrække var sanger i Viborg Domkantori.

Allan Gravgaard Madsen er i de seneste par
år slået igennem både nationalt og internationalt.
Entré: 100 kr.
Lørdag den 5. december kl. 15.00
Johann Sebastian Bach: Juleoratorium
Medvirkende: Ensemble Zimmermann og
Coro Misto
Dirigent: Søren Birch
Køb billet via Billet.dk
Entré: 200 kr. / 50 kr. under 26 år

Koncerter
i Viborg
Domkirke

Søndag den 13. december kl. 16.00
Julekoncert
Viborg Domkantori, Viborg Domkirkes
Ungdomskor og domkirkens to organister
opfører den dejligste julemusik ved denne
koncert. For nærmere program hold øje med
dagspressen og domkirkens hjemmeside.
Entré: 50 kr.
Torsdag den 17. december kl. 16.30
Syng julen ind
Viborg Domkirkes kor og organister ønsker
alle en rigtig glædelig jul med en række traditionelle julesange. Programmet byder både
på fællessalmer og smukke værker fremført
af korerne.
Fri entré

Coro Misto
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Viborg Domkirkes Kor optager nye s
Viborg Domkirkes Kor gør i disse dage klar
til en ny sæson, hvilket bliver spændende
for mange af korsangerne. Dels skal Domkantoriet have en ny dirigent, nemlig den
nyansatte domorganist, og dels vender Jette
Haslund Birch tilbage som dirigent for Spirekoret og Juniorkoret.
Viborg Domkirkes Kor siger mange tak for et
godt samarbejde til Karin Bitsch Antonsen,
der har ledet de to kor de seneste år.
Det gode arbejde med domkirkens kor
fortsætter. Kender du nogle børn eller unge,
som gerne vil synge, så er der et væld af
muligheder. Undervisningen foregår i alle
korene på et højt niveau.
Minispirekor for alle børn i alderen 4-6 år,
mandage kl. 16.50-17.30 – første mødegang
er den 24. august i konfirmandstuen i Sognegården. For nærmere information og tilmelding kontakt korleder Lisbeth Nyhus Janssen
23 32 07 80 eller lisbeth.nyhus@gmail.com.
Spirekor for alle børn i 0.-3. klasse, mandage kl. 16.50-17.30 – første mødegang er
den 7. september i festsalen i Sognegården.
For nærmere information og tilmelding, kontakt korleder Jette Haslund Birch, 40 98 44 20
eller org2@viborgdomsogn.dk.
Juniorkor for børn i 4.-7. klasse, mandage
kl. 15.30-16.40 – første mødegang er den 7.
september i festsalen i Sognegården. For
nærmere information, kontakt korleder Jette
Haslund Birch
Ungdomskor for unge i alderen 14-20 år,
torsdage kl. 15.45-17.45 – første mødegang er
den 13. august. For nærmere information og
tilmelding til optagelsesprøve, kontakt korleder Jette Haslund Birch
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Viborg Domkantori er et blandet kor for
sangere fra 16 år og op. Koret øver torsdag
eftermiddag/aften. For nærmere information
kontakt domorganist Morten Ladehoff,
domorg@viborgdomsogn.dk.
Fælles for Minispirekor og Spirekor er, at
der ikke er optagelsesprøve. Den allerførste
bevidstgørelse om stemmen som instrument
udvikles her. Vi synger med hele kroppen,
når musikken og sangen leges ind med bevægelser, fagter og små rytmeinstrumenter.
Minispirekoret synger af og til ved familiegudstjenester i domkirken.
Juniorkoret fortsætter det arbejde, der er
startet i Minispirekor og Spirekor. Dog er det
også muligt for børn, der ikke har sunget i de
to yngre kor, at blive optaget i Juniorkoret.
Vi arbejder med at synge salmer, flerstemmig musik og kanons. Der er lagt vægt på,
at det er sjovt! Juniorkoret synger til enkelte
gudstjenester i domkirken i løbet af året.
Ungdomskoret er næste niveau i domkirkens korarbejde. Det er et kor, der jævnligt
synger til højmesser i kirken. Koret har endvidere en del koncertaktivitet i domkirken,
men også i andre kirker. Gennem sangernes
arbejde om søndagen bliver de trygge ved
højmessens form, og de opnår ofte et godt
kendskab til salmesang og korsvar.
Det er desuden et kor, hvor der stilles
større krav til hver enkelt sanger. Det er vigtigt, at sangerne er meget disciplinerede, da
korsang på højt niveau kræver absolut synkronisitet. Hvis sangerne ikke trækker vejret
på samme tid, så synger de ikke på samme
tid, og det er netop det, der er det meget fine
ved korsang. De må stole på, at sideman-

nye sangere
den synger på samme tid som dem selv, og
at tonerne, der kommer ud, lyder ens. Det
kræver stor tillid sangerne imellem. Derfor
er det også vigtigt, at sangerne føler sig godt
tilpas i koret. For at få en af de eftertragtede
pladser i Ungdomskoret, kræves der en
optagelsesprøve.
Fra Ungdomskoret er der mulighed for
at søge videre til Domkantoriet, som er det
kor, der synger til langt de fleste højmesser
i domkirken. Domkantoriets sangere er lønnede. Det består af i alt 19 sangere, hvoraf
nogle sangere synger hver søndag og andre
hver anden søndag, mens alle deltager i den
ugentlige korprøve. Udover højmesserne
synger Domkantoriet til en række koncerter
og musikgudstjenester i løbet af året. Lejlighedsvis har koret også koncerter ud af huset.
Alle sangere i Ungdomskoret og Domkantoriet har mulighed for at få sangundervisning
ved domkirkens sangpædagog Morten Andersen Krogh. Morten har i mere end 10 år været
fast tilknyttet Viborg Domkirkes Kor. Han
er med til at bevidstgøre sangerne om deres
stemme, så den er i en stadig sund udvikling.
Det betyder også, at sangernes stemmer modnes tidligere, end de ellers ville gøre.
Ligesom den sangtekniske oplæring af
sangerne vægtes højt, er det også vigtigt for
alle korene, at sangerne har det godt sammen. Sammenholdet styrkes ved forskellige
tiltag. F.eks. deltager Juniorkoret ofte i Folkekirkens UngdomsKors (FUK) korstævner
i stiftet. Ungdomskoret har ofte været ude at
rejse.
Vi glæder os til at se dig eller dit barn i et
af Viborg Domkirkes Kor!

5. - 14. marts 2021
Sæt kryds i kalenderen
Billetsalget starter 1. oktober 2020
5. marts kl. 20.00 - Viborg Domkirke
Åbningskoncert med surround sound
Trinitatis Kantori, orkester og solister
6. marts kl. 20.00 - Asmild Kirke
Bach på svensk
Gunnar Idenstam og Lisa Rydberg
6. marts kl. 20.00 - Søndermarkskirken
Motetter af Bach-familien m.fl.
Vokalensemblet amarcordplus, Leipzig
7. marts kl. 10.00 - Viborg Domkirke
Festival musikgudstjeneste - uropførelser
Domkirkens ungdomskor og kantori
7. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Kor72 stævnekoncert
120 korsangere, orkester og solister
8. marts kl. 19.30 - Søndermarkskirken
Orgelkoncert med personlig musikstil
Gunnar Idenstam, Sverige
12. marts kl. 20.00 - Houlkær Kirke
Nykomponerede jazz-salmer
Mads Granum kvintet
13. marts kl. 12.00 - Sortebrødre Kirke
Orgelkoncert med egne værker og impro
Naji Hakim, Paris
13. marts kl. 16.00 - Vestervang Kirke
Kirkelige og verdslige sange
Konservatoriets Pigekor, Esbjerg
13. marts kl. 20.00 - Houlkær Kirke
Danske og franske værker - orgel og klaver
Duo Mathiesen-Magnussen
14. marts kl. 10.30 - Houlkær Kirke
Musikgudstjeneste med »Livsmessen«
Trio Mio og Viborg Kammerkor
14. marts kl. 16.00 - Viborg Domkirke
Afslutningskoncert
Lund Vokalensemble, Sverige
Læs mere: www.viborgfestival.dk
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Nationalmuseet fortæller
Tirsdag den 29. september
kl. 17.00 - 18.30 og 18.00 - 19.30
I forbindelse med 3. og sidste etape af restaureringen af Joakim Skovgaards fresker i
Viborg Domkirke vil der den 29. september
være mulighed for at møde Nationalmuseets
konservatorer, som vil fortælle om arbejdet
med den omfattende restaurering og vise
rundt på stilladserne i kirkens korsarme og
korskæring.
Gratis billetter kan afhentes fra den 1. september i kirken inden for åbningstiden. På
grund af forholdsregler vedr. coronavirus
og sikkerheden på stilladset vil der være et
begrænset antal billetter, ligesom rundvisningerne vil foregå i mindre hold.
Arrangementet indledes både kl. 17 og kl.
18 med et oplæg ved konserveringstekniker
Birgitte Faurhøj Olsen, der vil fortælle kort
om malerierne, tidligere istandsættelser,
baggrunden for den igangværende restaurering og selve arbejdet med de mere end 2000
kvadratmeter fresker.
Derefter vil der være mulighed for at
komme op på stilladset og se konservatorernes arbejder på kirkens hvælvinger og
vægge. Det er en unik mulighed for at se de
nyrestaurerede fresker helt tæt på. Turen
op i stilladset kræver, at du er forholdsvist
adræt, men oplevelsen er bestemt besværet
værd.
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Velkommen til ny domorganist
Mit navn er Morten Ladehoff, jeg er 41 år,
opvokset og bosiddende i Viborg. Jeg har
to piger sammen med min ekskone Signe
Buch Ladehoff, som er organist i Sortebrødre
Kirke.
Jeg er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og debuterede i 2004
fra solistklassen efter videregående studier
i Stuttgart og Sverige. Derudover er jeg uddannet som komponist, og efter sammenlagt
10 års konservatoriestudier blev jeg i 2008
tilknyttet konservatoriets kirkemusikalske
faggruppe som underviser i liturgisk orgelspil og musikteori.
Efter mange år i Aarhus vendte jeg tilbage
til Viborg som konstitueret organist i Sortebrødre Kirke, og kort tid efter blev jeg ansat
som 1. organist i Skive Kirke, hvor jeg nu
har været i 12 år. Skive er et stort og aktivt
bysogn, hvor jeg gennem årene har optjent
erfaring med de mange forskellige aspekter
af organistarbejdet. Jeg oprettede i sin tid et
blandet kor med sangere i gymnasiealderen,
og jeg har i alle årene nydt at arbejde med de
unge sangere og fundet stor værdi i at kunne
bidrage til deres personlige og musikalske
udvikling igennem korfællesskabet.
I 2004 var jeg finalist i den prestigefyldte
improvisationskonkurrence i St. Bavo-katedralen i Haarlem (Holland) som den første
dansker i konkurrencens historie, og jeg har
også været finalist og prismodtager i andre
internationale orgelkonkurrencer. Det har givet mig en uvurderlig indsigt i de forskellige
landes kirkemusikalske kulturer, skærpet
mit orgelspil og lagt fundamentet til et internationalt netværk. I 2021 er jeg udvalgt til at

repræsentere Danmark som orgelsolist ved
‘Nordisk Kirkemusik Symposium’ i Helsinki
bl.a. med en solokoncert i den imposante
domkirke.
Det er en stor ære at få lov til at fortsætte
Viborg Domkirkes fine kirkemusikalske tradition, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med Jette Haslund Birch om at videreføre det fornemme korarbejde. Jeg håber, at I
vil tage godt imod mig, og glæder mig til at
lære så mange af jer som muligt at kende.
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Ude og hjemme igen
I september 2011 blev jeg valgt ind i folketinget, og ved valget i juni 2019 røg jeg ud igen.
Sådan ville forsynet og vælgerne det. Nu
er jeg så tilbage i min præstegerning, og jeg
har det ligesom Frodo eller måske snarere
Samvis i ”Ringenes Herre”. Det har været en
spændende rejse at være ude på, men det er
også dejligt at være hjemme igen. Sådan helt
hjemme! Et af afsavnene ved at være i det
politiske er, at man er så lidt hjemme. Nu har
jeg tid til at være sammen med min kone, og
det er dejligt.
Jeg har været ude at kæmpe for mit land,
og nu er det så tid at trække i præstekjolen
igen og forkynde evangeliet. Selv har jeg
aldrig været i tvivl om prioriteterne. Derfor
har jeg heller ikke været helt væk fra præstegerningen, men det er foregået ude i mine
to små sogne i Tjele og Nr. Vinge. Det at
forkynde evangeliet er et kald og en opgave.
Det er det at gå ind i politik også – det bør
det i hvert fald være. Det politiske arbejde
kan aldrig være uvigtigt, da det er landets
skæbne nu og i fremtiden, som det handler
om. De beslutninger, som man træffer politisk, kan have konsekvenser for ens børn
og børnebørn, så det er vigtigt, at man tænker sig om. Vi lever selvfølgelig i synderes
verden, og det er politik så også bestemt af.
Perfekt bliver det aldrig, fordi vi mennesker
ikke er perfekte. Der er altid plads til forbedring, og der opstår altid nye problemer.
Politikere kan ikke frelse mennesket eller
landets borgere. Det kan kun Gud, og heri
ligger den dybe forskel mellem evangeliet
og det politiske. Gud kan tilgive synder og
frelse mennesket og har gjort det i Jesus
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Kristus. Det kan vi ikke selv. Han kan lade
sit opstandelseshåb lyde over os, og Han kan
give os tro og frimodighed og sætte os i tjeneste for næsten. Det kan vi mennesker ikke
selv. Det er derfor, at evangeliet lyder, og det
er helt afgørende. Ja, tænk, hvis det ikke lød.
Tænk, hvis der ikke var nogen tilgivelse og
intet håb, ingen tro og ingen frimodighed,
ingen tjeneste for næsten og ingen opstandelse. Nej vel?
Det er godt at være tilbage igen, og jeg
glæder mig til samarbejdet med præster og
menighedsråd, og selvfølgelig først og fremmest igen at kunne møde kirkegængere og
menighed her i Viborg Domsogn.
Christian Langballe

Velkommen
Viborg Domsogns Menighedsråd og ansatte
byder tilbagevendt og nye medarbejdere
hjerteligt velkommen! Vi glæder os til samarbejdet og til at se jer udfolde jeres store faglige kompetencer og personlige egenskaber.

Orlov
Domprovst Thomas Frank har selvbetalt
orlov i september og oktober måned. Provst
Knud Erik Schultz Nissen varetager i denne
periode Thomas Franks opgaver som sognepræst ved Viborg Domkirke.

Fra domkirke til domkirke
Min relation til Viborg Domkirke begyndte
en smuk sommerdag i august 2009, da min
stedfar blev jordfæstet derfra. Min lillesøster
lokkede mig senere med til natkirke, fordi
hun havde opsnappet, at man der kunne få
saftevand og småkager. Den aften skulle vise
sig at blive omdrejningspunkt for mit fremtidige virke i domkirken. Jeg blev mødt med
en omsorg, et nærvær og et meget stærkt
fællesskab, og jeg vidste, at det her måtte
jeg være en del af, så jeg meldte mig som
frivillig. Det gav mig en stor glæde at være
til gavn, og det var spændende for mig at få
lov at føre nogle af mine idéer ud i livet. Med
tiden begyndte jeg også at komme til højmesserne, og jeg oplevede at blive del af et
varmt og fordomsfrit fællesskab. Da der var
menighedsrådsvalg i 2012, blev jeg opfordret
til at stille op og kom ind.
Desværre blev min familie ramt af endnu
en tragedie, da min far døde af kræft. Jeg
havde taget orlov fra mine HF-studier for
at passe ham i den sidste tid, og de to dødsfald og det store ansvar, jeg tog for min far,
gjorde, at min ungdom ikke blev så let og
ubekymret, som den burde. Da jeg begyndte
på teologistudiet, mærkede jeg, at jeg var
modnet på en anden måde end de andre
studerende. Jeg kunne ikke finde mig til rette
socialt, så jeg droppede ud.
Efter nogen tid fik jeg en lille stilling som
kirketjenervikar i domkirken, og jeg var
meget stolt, da jeg fik overdraget nøglerne.
For at have til dagen og vejen var jeg nødt til
at beholde mit rengøringsjob. Det var utrolig hektisk, og mine arbejdsdage var meget
lange, så da stillingen som 2.-kirketjener blev

ledig i 2017, søgte jeg den. Da det gik op
for mig, at jeg havde fået den, blev jeg både
glad og meget usikker på, om jeg reelt kunne
klare alt det fysiske arbejde, jeg havde lovet
til samtalen, at jeg kunne. Der var ufatteligt
mange nye ting, jeg skulle lære, men det
lykkedes faktisk, og min tiltro til mine egne
evner voksede hele tiden.
Af natur er jeg meget forsigtig og bevæger
mig nødig ud af min comfortzone, men den
seneste tid er det gradvist gået op for mig,
at livet jo er kort, og hvis jeg ikke tager nye
skridt, vil jeg ikke møde nye oplevelser, udfordringer og fællesskaber. Tilfældigvis så
jeg stillingsopslaget fra Aarhus Domkirke,
som søgte en kirketjener. Der var kun to
dage til ansøgningsfrist, men jeg overvandt
min indre tryghedsnarkoman, søgte stillingen og fik den! Det her bliver starten på min
personlige dannelsesrejse.
Jeg har altid følt det som et privilegium at
gå på arbejde. Det er en stor oplevelse hver
eneste gang, jeg ringer til gudstjeneste, og
jeg er taknemlig over alle de mennesker, jeg
har mødt. Jeg drager nu mod storbyen, ladet
med gode oplevelser og erfaringer. Jeg har
haft en dejlig tid her, som jeg vil se tilbage
på med glæde og taknemlighed. Tak til menighedsrådet for den tillid, I har vist mig, og
til mine kolleger for nogle lærerige og spændende år og for et stærkt samarbejde! Tak til
de frivillige for jeres fantastiske indsats. Sidst
men ikke mindst tak til menigheden for nærværet, fællesskabet og mange gode snakke.
Theresa Kristensen

Domkirkens menighedsråd og ansatte siger
hjertelig tak til Theresa for hendes store engagement og for godt samarbejde. Vi ønsker
dig held og lykke i dit nye job.
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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 Morten Gerskov Ladehoff
Tlf. 29 24 60 85
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 (vakant)

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: chl@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 omsorgs- og 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. Alle med bopæl i Viborg
Domsogn kan blive viet i Viborg Domkirke.
Kontakt kordegnekontoret.
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.
23

24

