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Døbte

Begravede

6. juni i Løvel kirke:
Viktor Nørskov Christensen
Batum Hedevej 12.

4. juni i Rødding kirke:
Erik Villumsen,
Tjele Møllevej 10, Vammen.

6. juni i Løvel kirke:
Katrine Krog Stigsen
Vansøgårdvej 11.

26. juni i Rødding kirke:
Else Marie Vestergaard,
Tværvej 12, Overlund.

13. juni i Løvel kirke:
Casper Mølgård,
Skovmærkevej 7, Viborg.

10. juli i Løvel kirke:
Edith Augusta Kristensen
Tjele Møllevej 10, Vammen.

20. juni i Løvel kirke:
Jakob Geertsen Kristensen,
Ålborgvej 145.
22. august i Rødding kirke:
Nichlas Levring Stigsen,
Klarisgårdvej 2.
22. august i Rødding kirke:
Mathias Ingeman Nielsen,
Klubvænget 5.

Viede
21. august i Rødding kirke:
Christel Wedell-Riis Abrahamsen
og Michael Bendix Pape,
Østervang 3, Ørum.

SOGNET
redigeres af:
Peter Gaardsted,
Vera Jensen,
Anni Bak Pedersen,
Agnethe Nielsen,
Eva Norup Lauritsen,
Bodil Vestergaard,
Niels Peter Jacobsen.
Dead-line for næste
udgave af SOGNET:
1. november 1999.

En trædrejer
siger farvel..
I syv år har Poul Andersen leveret
stager til dåbslys. Hvert barn, som
er døbt i Løvel eller Pederstrup i
den tid, har sammen med sit
dåbslys fået en lysestage, som er
produceret i Pouls drejebænk.
Stagen er af bøgetræ og formet, så
den ligner en lille døbefont.
En hurtig optælling i kirkebogen
viser, at det i tidens løb er blevet til
omkring 100 af slagsen. Fra
menighederne i Løvel og
Pederstrup skal der lyde en stor tak
til Poul Andersen for indsatsen,
som har glædet så mange.

Poul Andersen

Og en ny tager fat.
Siden Poul flyttede fra sit hus og sit
værksted på Tinggade, har vi tæret
på lageret. Men det går jo ikke i
længden. Derfor har vi nu spurgt
Anders Knap om at tage jobbet op
efter Poul. Det har han heldigvis sagt
ja til. De første ti stager er allerede
lavet. Tak til Anders, fordi du så
villigt fører traditionen videre.
De stager, som bruges ved barnedåb i
Rødding kirke, fremstilles som hidtil
af Niels Ove Sørensen.
Anders Knap ved sin drejebænk.

Genbrugsbutik kom godt fra start
På åbningsdagen strømmede
det ind med blomster og
hilsner til Kirkens Korshærs
nye genbrugsbutik på
Hovedgaden i Skals. Der var
mellem 100 og 150 kunder i
butikken. Og omsætningen
nåede at runde de 3000
kroner inden lukketid.
Sonja Germann, som er
formand for butiksudvalget,
er dog helt klar over, at den
første dags meget pæne
resultat ligger et stykke over
gennemsnittet.
På en almindelig dag omsætter de frivillige medarbejdere for 300 - 1000
kroner. Der skal sælges mange bøger og nipsgenstande, før det for alvor kan
ses i kasseapparatet. Til gengæld skæpper det noget mere i kassen, når et
spisebord eller en sofagruppe forlader butikken.
Medarbejderne i genbrugsbutikken kommer
ikke alene fra Skals-området, men også fra
Tjele kommune. Sonja Germann glæder sig
over dette samarbejde på tværs af åen.
Allerede fra den første dag var der
medarbejdere nok til at butikken kunne
holde åbent seks dage om ugen. Der er dog
stadig brug for, at frivillige tager del i
arbejdet. Interesserede kan melde sig til en
fast ugedag (evt. hver anden uge) eller man
kan skrive sig på afløserlisten. Det er
vigtigt, at de faste medarbejdere har et hold
afløsere, som de kan ringe til, når de selv
er forhindret i at passe en vagt, sige Sonja
Germann.

Dåbsbibler
Nu kan det kaldes en tradition !!
For fjerde år i træk uddeles
børnebibler til de børn, som er døbt i
Rødding, Løvel eller Pederstrup. Der
er efterhånden også blevet tradition
for at det sker ved
børnegudstjenesterne første og anden
søndag i advent. I år er det børnene
fra 1996, som er de heldige. I får
allesammen en indbydelse, når dagen
nærmer sig. Men I må godt begynde
at glæde jer allerede nu.
Alle andre børn - både større og
mindre - er selvfølgelig også
velkomne til at være med ved de to
gudstjenester.

Gaven i år er den nye
børnebibel fra forlaget Sesam.

Sagn og skikke
September betyder den syvende. Da
måneden fik navn, begyndte året
ved marts. Tilsvarende betyder
oktober og november henholdsvis
ottende og niende. Mikkelsdag,
29.september, fejredes til ære for
ærkeenglen Michael, der kæmpede
mod djævelen. Lysene havde ikke
været tændt hele sommeren, men
Mikkelsdag kom tællepråsene frem i
stagerne, og rokken, vinteraftnernes arbejdsredskab, blev hentet ned
fra loftet.
Helt ind i dette århundrede var der
fast flyttedag to gange om året:
3.tirsdag i april og 3. tirsdag i
oktober. Lejekontrakter omfattede
altid til- eller fraflytning en af disse
to dage. Man måtte på disse dage
smide alt det, man ikke havde brug
for på gaden - også selv om man
ikke skulle flytte. Madrasser blev
skåret op og rystet. Støv, snavs og
husvilde lopper fløj omkring. Og
bønder kørte rundt i gader og
stræder med deres vogne og solgte
frisk sengehalm.

År 2000

År 2000-gudstjenester
Også i kirken vil vi fejre
årtusindskiftet. Derfor samarbejder fire præster i Tjele
kommune om en række
aftengudstjenester i efteråret.
Vi har fundet fire datoer. I
fællesskab har vi udvalgt fire
temaer, som på forskellig vis
har en tilknytning til årtusindskiftet. Temaerne har vi
fordelt imellem os, sådan at vi
hver forbereder en gudstjeneste. Den første af de fire
aftener er alle præster hjemme
i eget pastorat. Derefter
turnerer vi hos hinanden,
sådan at alle fire præster
holder en gudstjeneste i hvert
pastorat.

I år 2000 - hvad bestiller jeg
da? Hvor er jeg i mit liv?
Sådan har mange spurgt sig
selv i årtierne op mod
årtusindskiftet. Dette særlige
årsskifte fascinerer. Det er
blevet brugt som et
afgrænsningsår. Mål er blevet
formuleret. Året gøres også til
et statusår forud for en ny,
ukendt tid. Måske holder vi en
slags dommedag over vort liv
og spørger os selv, om vi
nåede det, vi ville. Så hvad
man end måtte mene om
årtusindskiftet, så rører det
ved vor forståelse af tid.

For vort pastorat kommer
det til at se sådan ud:
5. september kl.19.30 i Rødding kirke:
Niels Peter Jacobsen: Mod på fremtiden.
26. september kl.19.30 i Rødding kirke:
Jørgen Husted: Dommedag.
31. oktober kl.19.30 i Løvel kirke:
Jesper Hornstrup:
Kirken gennem 2000 år.
14. november kl.19.30 i Løvel kirke:
Ulla Horsholt: Tilgivelse til frihed.

Høstgudstjeneste

De nye minikonfirmander og
børnene fra Lørdagsklubben vil
tage frugt og grønt med til
høstgudstjenesten i Rødding den 12.
september. Alle andre børn er
selvfølgelig også velkomne til at
finde lidt godt i haven og tage det
med til kirken. Efter gudstjenesten
er der kirkekaffe i konfirmandstuen.
Her vil vi holde auktion over de
gode sager. Pengene sender vi til
børn i andre lande, hvor de ikke har
høstet så godt i år.

September
Duggede æbler
ligger under træerne.
Grønne nødder
sidder fast i haserne,
og tomater modnes i mængder.
Sensommers særegne sødme.
Menneskers og dyrs føde
er snart bragt i hus.
Evige Gud,
tak for fylde og rigelighed,
tak for forråd,
tak for høst.
Amen.

Hvor marken bølged nys som guld, med aks og vipper bolde,
der ser man nu kun sorten muld, og stubbene de golde.

Detalje fra kirken
I Rødding kirke er der et såkaldt præstespejl. det findes på altertavlen lige
under det store korsfæstelsesbillede i midten. Placeringen gør, at det faktisk
kun er præsten, der har mulighed for at læse tavlens budskab. Men det er
også i første omgang en påmindelse til præsten. Han står foran alteret,
kirkens helligste sted, iført messeklæder - det hellige skrud. Men præsten
skal ikke få den tanke, at han er noget særligt af den grund. Han er livløs og
dum som et brædt - ligesom alle de andre i kirken. Det minder præstespejlet
ham om hver søndag.
Men selvom præsten ikke er noget særligt i sig selv, så er han dog sat på
dette særlige sted - og han skal blive på sit sted. For han har en opgave.
'Dog kan jeg andre lære.....' Ikke i kraft af sig selv, men ved Guds Helligånd.
Til sidst får også menigheden en løftet pegefinger. Når menigheden samles
omkring alterbordet, 'hvor Jesus er at finde', så er det ikke den udvendige
glimmer, der tæller. Så er det hjertet og troen, det kommer an på.

Her står jeg dum og stiv, Guds altersted at ære.
Jeg er vel uden Liv. Dog kand jeg andre lære.
Min Krop er livløs træe, skjønt guld mig glindser paa.
See til o Christen Sjæl, du ey er lige saa.
Naar du gaaer her til Bords, hvor Jesus er at finde
I viin og drue bloed, Mit guld lad dig da minde...
At du har troens guld. Saa staar vi begge vel.
Jeg med en malet krop. Du med en salig Sjæl.

Bibelkredsen
1.9
6.10
3.11
1.12

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2.

Viborgkredsens
Indre Mission
21.9

Lørdagsklubben
11.9

Kan Gud gøre alt? Vi syr
hånddukker.
25.9 Hvor kommer vi fra? Saltdej.
9.10 Hvem tror vi på? Vi laver salve.
6.11 Hvordan er Jesus? Sang og
musik. Forældrekaffe kl.11.00.
20.11 Skattejagt. Husk udetøj.
29.11 Børnegudstjeneste i Rødding.
4.12 Et nyfødt barn. Juleafslutning.
5.12 Børnegudstjenste i Løvel.

KFUM & KFUK
3.9
21.9
5.10
15.10
2.11
12.11
30.11
10.12

Bilorienteringsløb.
Bibeltime hos Sonja og
Maarten, Batum Hedevej 10.
Bibeltime hos Anna og Sten,
Fædalhøjvej 5.
Familiemylder i Fredebo.
Generalforsamling hos Ragna
og Bent, Ingstrup Møllevej 8.
Fællesspisning i Fredebo.
Bibeltime hos Lisbeth og Jens,
Kokholmvej 41.
Julehygge i Fredebo.

9.11

Husmoderdag i
Hans Tausens Hus.
Efterårsmøde i
Hans Tausens Hus.

Kirkehøjskolen i Tjele
Kirkehøjskolen i Tjele fik god tilslutning i den første sæson og indbyder nu
alle interesserede til 4 nye højskoleaftener med foredrag og cafédebat.
De to første aftener sætter fokus på
relligions- og kulturmødet i Danmark.
Onsdag 27. oktober kl.19.30
på Hammershøj skole: 'Når sandheden
står på spil'. Om kendskabet til
kristendommen som forudsætning for
dialog med mennesker af en anden tro
en den kristne. Ved dr. theol.
Johannes Aagaard.
Mandag 22. november kl.19.30
på Vammen skole: 'Kan man være
muslim og dansk samtidig?' Om religionsmødet set fra mindretallet,
gensidige forventninger og dialogen
mellem kristendom og islam. Ved
forfatter, cand.polit. Naser Khader.

Middelalderdag
Lørdag 2. oktober. Syv menighedsråd
i Tjele kommune har i fællesskab
sammensat et spændende program i
anledning af middelalderåret. Programmet omfatter besøg i tre kirker:
Rødding, Tjele og Hammershøj. Alle
tre steder bliver der rundvisning og
fortælling om kirkernes historie. Desuden bydes der på forskellige middelalderoplevelser.
Dagens program ser sådan ud:
13.00: Rødding kirke.
Middelalderspillet: Mellem Himmel og
helvede. Rundvisning i kirken.
14.30: Tjele kirke. Rundvisning i
kirken. Kirkens og godsets historie
bliver fortalt.
15.30: Hammershøj kirke. Levende
musikhistorie. Fulfæller spiller
middelaldermusik på datidens
instrumenter, kohorn, nonnegeige,
m.m. Rundvisning i kirken.
Entreen er gratis.
Som optakt til middelalderdagen vil
Jesper Hjermin fra Viborg Stiftsmuseum fortælle om livet i middelalderen. Det foregår i konfirmandstuen
i Vammen tirsdag 28. september
kl. 19.30.

Sogneeftermiddag
Tema: Rusland
10. oktober kl.14.00 i Løvel.
Efter gudstjenesten er der kaffe i
forsamlingshuset, hvor Louise
Holmsgaard fortæller om sit arbejde i
Skt. Petersborg. Louise Holmsgaard
var udsendt som volontør af

Folkekirkens Nødhjælp. I et år var hun
tilknyttet 'Det kristne, mellemkirkelige, diakonale Råd', et samarbejdsorgan, hvor igennem forskellige
kirkesamfund i fællesskab udfører et
vidt forgrenet hjælpearbejde blandt
byens dårligst stillede: gadebørn,
misbrugere, syge, pensionister. Louise
Holmsgaard fungerede som tolk og
besøgte også alle 40-50 nødhjælpsprojekter.

DMS - distriktsstævne
31. oktober afholder DMS (Det
danske Missionsselskab) distriktsstævne. Denne gang har Rødding kirke
fået lov til at være vært. Stævnet indledes med gudstjeneste kl. 14.00.
Prædikant ved gudstjenesten er Lars
Brinth, som til daglig er missionær i
Hong Kong. Selv om Hong Kong i
1997 ophørte med at være britisk kronkoloni og blev en del af Den kinesiske
Folkerepublik, er millionbyen stadig et
af verdens travleste handels- og
finanscentre og et brohoved mellem øst
og vest. Her lever kinesisk og europæisk kultur tæt sammen. Østens store
religioner findes side om side med
kristendommen. 10% af Hong Kongs
6½ million indbyggere er kristne.
Lars Brinth er præst i en kinesisk
menighed. Samtidig er han engageret i
dialogarbejdet. Han er til knyttet Tao
Fong Shan, et center for dialog mellem
kristne teologer og buddhistiske og
taoistiske mestre. Efter intensive
studier i kinesisk sprog og kultur er
Lars Brinth en kapacitet på dette felt.
Efter gudstjenesten fortsætter distrikts-

stævnet i Rødding forsamlingshus,
hvor der er mulighed for at høre Lars
Brinth fortælle om sit daglige arbejde.
Alle er velkomne. Distriktsbestyrelsen
håber, at især mange fra Rødding,
Løvel og Pederstrup vil være med i år.

Menighedsrådsmøder

Rødding --> www.folkekirken.dk/stifter/viborg/bjerringbro/rodding
Løvel --> www.folkekirken.dk/stifter/viborg/bjerringbro/lovel

Rødding: Se opslag i våbenhuset.
Løvel: 13. oktober kl. 19.00
Pederstrup: 15. september kl. 17.00

Nu er der igen liv i
konfirmandstuen.
Lørdagsklubben er
igang. Konfirmander
og minikonfirmander
har travlt. Hvis du
vil følge med i deres
aktiviteter, kan du
kigge på sognenes
hjemmesider, som
løbende viser glimt
fra deres dagligdag.

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen,
Kirkegade 14, Rødding, tlf. 86651011.
E-mail: markjac@post8.tele.dk
Rødding sogn:
Kirkesanger: Niels Møller, Ålborgvej
192, Løvel, tlf. 86 69 91 01
Organist: Kirstine Sørensen, Engvej 4,
Tapdrup, tlf. 86 60 02 05
Graver: Anton Lauritsen, Meldgårdsvej
25, Rødding, tlf. 86 65 10 89
Formand: Bodil Frøsig, Meldgårdsvej
105, Rødding, tlf. 86 65 13 76
Kasserer: Gerda Vestergaard, Krogen 3A,
Rødding, tlf. 86 65 10 31
Kirkeværge: Jens Peter Giversen, Vråvej
12, Rødding, tlf. 86 65 10 38
Løvel sogn:
Kirkesanger: Niels Møller, Ålborgvej
192, Løvel, tlf. 86 69 91 01
Organist: Jens Christensen,
Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Graver: Kai Jensen, Gillebakken 33,
Løvel, tlf. 86 69 93 47
Formand: Vera Kristensen, Kistrupvej 9,
tlf. 86 69 91 13
Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3,
tlf. 86 69 93 68
Kirkeværge: Karsten Rasmussen,
Sødalvej 6, Løvel, 86 69 93 10
Pederstrup sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum,
Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Organist: Jens Christensen,
Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Graver: Mark Winkles, Broholmvej 8,
Møldrup, tlf. 86 69 29 99
Formand: Aase Dalager, Vråvej 24, Vrå,
tlf. 86 69 90 96
Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3,
tlf. 86 69 93 68
Kirkeværge: Dorrit Pedersen,
Løvelbrovej 6, Pederstrup, tlf. 86 69 90 66

GUDSTJENESTER
Rødding

Løvel

5/9
12/9
19/9
26/9

14.s.e.trin
15.s.e.trin
16.s.e.trin
17.s.e.trin

19.30 *
10.00 H + K
ingen
19.30 *

3/10
10/10
17/10
24/10
31/10

18.s.e.trin
19.s.e.trin
20.s.e.trin
21.s.e.trin
22.s.e.trin

ingen
10.00
ingen
14.00 JH
14.00 DMS

10.00 H
14.00 LH
10.00
ingen
19.30 *

ingen
ingen
ingen
ingen
10.00

7/11
14/11
21/11
28/11

Alle Helgen
24.s.e.trin
Sidste s. i kirkeåret
1.s.i advent

10.00
ingen
14.00 JH
14.00 B

ingen
19.30 *
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
10.00

5/12
12/12

2.s.i advent
3.s.i advent

ingen
10.00

10.00 B
14.00

ingen
ingen

JH = Jesper Hornstrup
H = Høstgudstjeneste
K = Kirkekaffe

10.00
ingen
14.00 JH
ingen

Pederstrup
ingen
ingen
ingen
10.00 H

LH = Louise Holmsgaard (se side 10)
B = Børnegudstjeneste (se side 5)
* = År 2000-gudstjeneste (se side 6)

