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Højsæson for grandækning
Kai Jensen på Løvel kirkegård

Døbte

Viede

29. august i Pederstrup:
Sara Egholm Lyngsø,
Gl. Røddingvej 14.

2. oktober i Løvel:
Lisbeth Märcher og Lars Jensen,
Ålborgvej 147.

12. september i Rødding:
Sara Dyrberg,
Bjerringholmvej 18.

30. oktober i Rødding:
Rita Sadolin og Erling Agergaard
Nielsen, Batum Hedevej 2.

16. oktober i Rødding:
Milia Frank,
Søbakken 42.

Begravede

17. oktober i Løvel:
Simon Bruun Laursen,
Ålborgvej 170.

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. februar 2000.

25. september i Rødding:
Anna Jensen Sørensen,
Tjele Møllevej 10, Vammen.
6. oktober i Rødding:
Niels Laurs Bach,
Meldgårdsvej 151.
14. oktober i Løvel:
Svend Ejvind Trangbæk,
Stien 3.
23. oktober i Løvel:
Kristian Berg Jacobsen,
Mosevænget 1.
10. november i Rødding
Adolf Jensen,
Bystævnet 2.

Afsked med
Niels Møller
Efter næsten 35 år på posten har Niels
Møller opsagt sin stilling som kirkesanger. Det skyldes ikke manglende
lyst, understreger han. Han ville gerne
fortsætte, indtil sin 70 års dag i maj
næste år, hvor han så ville have fungeret som kirkesanger i halvdelen af sit
liv. Når opsigelsen kommer nu skyldes
det helbredet, som har svigtet på det
sidste.

Det begynder i Løvel
Niels Møller blev ansat af Løvel
menighedsråd den 1.april 1965. Han
afløste lærer Jacobsen, Kistrup, som da
havde været kirkesanger i mere end 40
år. Ved overtagelsen ville Niels Møller
ikke love at fortsætte i jobbet lige så
længe som sin forgænger. Årene skulle
dog vise, at der ikke blev den store
forskel. Tilsammen har de to ledet
kirkesangen i Løvel i mere end en
menneskealder.
Midt i 60'erne var det endnu mest
almindeligt, at kirkesanger-embedet
blev varetaget af førstelæreren. Det
blev derfor også modtaget som en
tillidserklæring, da menighedsrådet
spurgte Niels Møller om at overtage
funktionen.

Rødding følger med
I 1970 overtog Niels Møller også
ansvaret for hverdagstjenesterne
(bryllupper og begravelser) i Rødding

efter lærer Pedersen, Rødding og lærer
Hundahl, Ingstrup. Ved søndagens
gudstjenester sang Poul Nielsen indtil
1985, hvorefter også dette område
overgik til Niels Møller.

Tak!
Niels Møller udtrykker selv stor glæde
ved arbejdet. Den glæde har i høj grad
været gensidig.
Menighedsrådene i Løvel og Rødding
siger en stor tak for din trofasthed og
for din på én gang stilfærdige og
muntre måde at udføre arbejdet på.
Som præst vil jeg takke dig for samarbejdet. Det har altid været godt og
tillidsfuldt. Du gav svar på tiltale, når
jeg spurgte dig til råds om salmer og
meget andet. Ikke mindst ved de første
begravelser var jeg glad for, at du gik
ved siden af mig foran kisten.
Niels Peter Jacobsen.

Hjælp til Indiens udstødte
Meld dig som indsamler til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i
februar og vær med til at støtte de kasteløse i Indien.
Muniamma bor isoleret i en landsby i
det sydlige Indien. Hun har aldrig fået
en uddannelse og har hele livet
arbejdet som daglejer under
slavelignende forhold. Ved at melde
dig som indsamler til Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling 27.
februar, kan du være med til at hjælpe
kvinder som Muniamma, der er
kasteløse og dermed udstødte af det
indiske samfund.
Det er andet år i træk, at Folkekirkens
Nødhjælp arrangerer en
husstandsindsamling til fordel for
verdens fattigste. Sidste gang blev der
samlet tre millioner ind til bygning af
brønde i Malawi og Indien. Med
kampagnen ‘Giv de fattige ret’ sætter
Folkekirkens Nødhjælp i år 2000 fokus
på de fattiges kamp for et bedre liv.
I flere tusind år er kasteløse blevet
holdt nede, mishandlet og udnyttet også i de seneste 50 år, selv om
kastesystemet officielt blev afskaffet

efter Indiens uafhængighed i 1947.
Men her på tærsklen til det næste
årtusinde er de kasteløse begyndt at
sige fra. Flere og flere vil ikke længere
finde sig i undertrykkelsen og kræver
at få lov til at bo, hvor de vil, eje et
stykke jord og få ret til en uddannelse
som andre indere.
En stor del af de indsamlede penge vil
netop gå til undervisningsprojekter i
Indien, hvor eksempelvis 150 kroner
kan dække kost, logi og undervisning
til et barn på skolehjem i tre måneder.
Muniamma er en gammel kone og har
ikke udsigt til et tåleligt liv. Men jo
flere penge der bliver samlet ind under
sogneindsamlingen til februar, jo større
er chancen for, at hendes børn og
børnebørn kan få et værdigt liv.
Du kan melde dig som indsamler ved
at kontakte en af indsamlingslederne:
Vera Kristensen, 86699113
Peter Gaardsted, 86699007
Niels Peter Jacobsen, 86651011.

‘Jeg er aldrig nogensinde blevet
behandlet som et menneske,’
fortæller Muniamma (tv), der ligesom Alrulmani (th) har haft et usselt
arbejde som daglejer hele sit liv.

Konfirmandaktion 2000
Årets konfirmandaktion har Indien
som tema. Projektet skal hjælpe de
kasteløse, som sjældent har mulighed
for at få et tåleligt liv. De voksne har
aldrig fået en uddannelse. Og får derfor
det mest usle arbejde. Børnene bliver
fanget i forældrenes fodspor. Der er
ikke penge til skolegang og børnenes
arbejdskraft er nødvendig for
familiens overlevelse.

Giv børn og unge frihed
til at gå i skole.
Sådan lyder det slogan, som vi skal
arbejde under i konfirmandstuen i et
par måneder. Dels vil vi forsøge at
samle viden om børn og unges livsforhold i Indien. Højdepunktet bliver
her et besøg fra Indien.
Dels vil vi arbejde konkret på at skaffe
penge, som kan betale for nogle børns
skolegang. Den indiske kirke, Arcotkirken, er i gang med at bygge
skolehjem til børn, som har brug for at
‘få fri’ fra familie-forpligtelserne for at
passe deres skole-gang. Via Det danske
Missionsselskab og Folkekirkens
Nødhjælp støtter kon-firmandaktionen
dette byggeri.
Sidste år opdagede konfirmanderne at
deres hjælp rakte langt. Og sådan vil
det sikkert også gå i år. For kun 150
kroner kan et barn gå i grundskole i et
år. For 500 kroner kan en ung få
stipendium til et år i gymnasiet.

Den onde cirkel
Indien: 961 millioner mennesker.
Sygdom: 53% af alle børn under 5
år er undervægtige.
Undertrykkelse: Kastesystemet
betyder, at folk af lavere kaster er
født undertrykte.
Fattigdom: 328 millioner
mennesker mangler penge til mad,
bolig og uddannelse.
Manglende viden: 62% af
kvinderne og 35% af mændene
kan ikke læse.
Militærudgifter: Hver gang
staten bruger 100 kr. til sundhed
og uddannelse bruger den 65 kr.
på militæret.
Overbefolkning: Hvert år stiger
befolkningstallet med ca. 12
millioner mennesker.
Migration: Hvert år vokser byerne
med knap 3%, heraf er mange
fattige mennesker, der rejser fra
landet til byen for at søge lykken.
De fleste ender i slummen.
Børnearbejde: ca. 50% af alle
børn mellem 6 og 12 år arbejder i
stedet for at gå i skole.

Konfirmanderne
spiller gudstjeneste
Gudstjenesten fylder meget i
konfirmationsforberedelsen. Dels er
konfirmanderne flinke til at gå i kirke.
Og dels arbejder vi med gudstjenesten
som tema i konfirmandstuen.
Som et led i undervisningen opfører
konfirmanderne en gudstjeneste til ære
for fotografen. Først snakker vi om
gudstjenestens forløb. Dernæst laver vi
en drejebog, hvor alle roller bliver fordelt
mellem konfirmanderne. Der bliver både
graver, organist, kirkesanger, præst og
menighed. Til sidst går vi i kirken og

laver en opstilling til hvert led i
gudstjenesten. Alt nødvendigt udstyr
bliver taget i brug: præstekjole,
altersølv, alterbøger, salmebøger og
orgel. Det hele bliver fotograferet og
gemt til næste gang, hvor vi klipper
og klistrer og laver en stor collage,
som illustrerer gudstjenesten.

Øverst:
Dennis prædiker af hjertens lyst.
Nederst: Anders for alteret.
Siden overfor: Stephan ved orglet.

Reklamestand på bibliotekerne
Kirkens Korshær oplyser om sit arbejde
Storkreds 103, som omfatter Tjele og
Møldrup kommuner, er i fuld gang
med at etablere sig.
Det første synlige resultat af kredsens
arbejde er genbrugsbutikken i Skals.
Driften varetages af et aktivt
butiksudvalg og en flok frivillige
medarbejdere fra både Møldrup og
Tjele kommuner. Butikken kører
fortsat godt og har allerede solgt for
mere end 50.000 kroner. Der kan
stadigvæk bruges mere arbejdskraft i
butikken. Ikke bare til ekspedition,
men også til sortering, rengøring og
meget mere. Interesserede kan kontakte
Sonja Germann på tlf. 86 69 41 56
eller møde op i butikken på

Hovedgaden i Skals til en snak. Der er
også konstant brug for effekter, som
kan sælges. Tag gerne et kig på lofter
og i skunke for at se, om der gemmer
sig ting, som kan genbruges.
På lidt længere sigt kommer der måske
også en butik et sted i Tjele kommune.
Storkredsudvalget undersøger i
øjeblikket mulighederne.
For at gøre Kirkens Korshærs arbejde
mere kendt i kommunen, vil
bibliotekerne i januar og februar få
besøg af en stand, som fortæller om
korshærens forskellige arbejdsgrene.
Ørum står først i rækken. Dernæst
kommer turen til de øvrige biblioteker,
som har plads til sådan en opstilling.

Masker - frastøder og tiltrækker

Toppen af altertavlen i
Rødding kirke. Guds
navn er omkrandset af
seks englemasker og
en lysglorie.

Middelalderens bygninger og rum er
ofte prydet med masker. Vi ser det også
i kirkerne her i pastoratet. Især er der
mange masker i Rødding kirke. Se bare
på prædikestolen og alteret.
Maskerne er ikke kun til pynt. De har
en ganske bestemt funktion. De skal
vende vort blik fra det jordiske til det
himmelske. Der er grundlæggende to
forskellige slags masker: skræmmemasker og tiltrækkemasker.
Skræmmemaskerne har et frastødende
udtryk. De kan ligne djævle eller
dødningehoveder eller forvrængede
menneskeansigter. De er altid anbragt
for neden.

Tiltrækkemaskerne skal udtrykke
skønhed. Typisk er det engleansigter.
De er altid anbragt øverst oppe.
Når et menneske ser op på alteret eller
prædikestolen, er det altså meningen,
at blikket skal frastødes af skræmmemaskerne og søge op imod tiltrækkemaskerne. På den måde tvinges
øjnene opad og i samme bevægelse
vendes det indre blik fra det jordiske til
det himmelske.

Skræmmemaske fra
alterskranken i Rødding kirke.
Tvinger blikket opad.

Sagn og skikke
December
Sankt Lucias dag, 13.december, er ved
at blive en almindelig fejret dag i
Danmark, vist mere på grund af de
kønne skikke, som er indført fra
Sverige, end på grund af festens religiøse indhold. Den hellige Lucia skal i
året 304 have skænket hele sin medgift
til de fattige som tak for, at hendes
mor var blevet helbredt for en sygdom.
Hendes forlovede blev så vred, at han
anmeldte hende som kristen, hvorefter
hun led martyrdøden ved sværdet.
Et andet sagn fortæller, at hun stak
sine øjne ud og gav dem til en ung
mand, som var forelsket i hende. Hun
er helgeninde for øjensygdomme og
fejres med lysoptog - måske på grund
af navnets lighed med lux (latin for
lys).
Januar
Årets første måned opkaldte romerne
efter Janus, guden med de to hoveder et gammelt og et ungt. Janus vogtede
indgangen til romernes hjem og blev
lidt efter lidt gud for al begyndelse:
Nyfødte stod under Janus’ varetægt, og
det samme gjorde nye handlinger og
opfindelser.
Det gamle nordiske navn for måneden
er glugmåned. Gluggen var det hul,
man kiggede igennem, når man
spejdede efter, hvordan det nye år ville
falde ud.
En gammel skik var at kaste sin højre

sko over sin venstre skulder. Hvis
skonæsen vendte bort fra én, tog man
det som et varsel om, at man i det
kommende år ville rejse fra stedet.
Februar
Februar betyder på latin renselsesfest.
Før det nuværende kalendersystem var
februar årets sidste måned, hvor det
gjaldt om at få renset ud, før det nye år
begyndte.
2. februar er det kyndelmisse oprindelig en fest til minde om Jesu
fremstilling i templet. På denne dag
blev der tidligere taget mange varsler. I
Jylland sagde man, at hvis det
kyndelmissedag blæser så stærkt, at
atten kællinger ikke kan holde fast på
den nittende, så bliver det tidligt forår.
På Sjælland var det omvendt. Her
holdt man på, at hvis man kyndelmissedag kan lægge en visk halm
udenfor uden at den blæser væk, er
foråret lige om hjørnet.

Fredebo
29.12 Julefest for hele familien ved
Tove Kallestrup, Kokholm.
21.1 Ydremissionsaften, DMS.
18.2 Generalforsamling

Viborgkredsens
Indre Mission
31.1

Årsmøde i Hans Tausens Hus.

Kirkehøjskolen i Tjele

Lørdagsklubben
Programmet for det nye år omdeles i
skolerne og børnehaverne.

KFUM & KFUK
10.12 Julemylder i Fredebo
11.1 Bibeltime hos Tove og Ove
Kallestrup, ved pastor Ulla
Horsholt, Ørum.
1.2
Kyndelmissegudstjeneste i
Houlkær kirke. Derefter kaffe
hos Gerda og Ole Pedersen.
5.2
Seniorfest i Sjørslev sognegård.
Taler: Erland Sørensen.

Bibelkredsen
1.12

Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2, Rødding.
5.1
Tina Hviid, Tinggade 19, Løvel.
2.2
Gerda Vestergaard, Krogen 3a,
Rødding.
1.3
Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8, Ingstrup.
Nye er altid velkomne. Bare mød op
eller kontakt Anna og Laurits Nielsen.
Tlf. 86 65 11 64.

Tirsdag den 25. januar kl. 19.30 på
Vejrum skole: Serbernes
religionsopfattelse. Om serbernes
kultur og tankegang med udgangspunkt i den serbiske ortodokse kirke.
v/ Balkankommentator, lektor,
cand.mag. Karsten Fledelius.
Tirsdag den 21. marts kl. 19.30 på
Løvel skole: Den ortodokse kirke som
folkekirke. Om den ortodokse kirkes
indflydelse på tankegang og kultur i
Østeuropa. v/ forfatter, magister
Monica Papazu, Randers.
Pris pr. aften kr. 30.- Der vil undervejs
være mulighed for at købe en forfriskning. Efter foredragene er der cafedebat. Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem 12 menighedsråd i Tjele
kommune og Tjele Aftenskole.
Julekoncert i Rødding kirke
14. december kl. 19.30 er der koncert
med Kulturrøddernes kor. 30 sangere
under ledelse af Grethe Kvistgaard vil
fremføre et blandet juleprogram med
både danske julesalmer, engelske
christmas carols og klassisk julemusik.

Juletræsfest i Løvel
30. december kl. 14.00 afholdes den
traditionelle juletræsfest i Løvel
forsamlingshus. Axel Johnsen,
Almind, står for underholdningen:
sang, violinspil og oplæsning. Med sig
har han Anne Lise Boskov, som spiller
harmonika. Alle er velkomne.
Forårskoncert i Løvel
27. februar kl.19.00: koncert og
foredrag med Rita Skov, også kendt
under navnet 'Harmonikapigen Rita'.
Under titlen 'Livet er ikke, som man
har det, men som man tar det' vil Rita
Skov fortælle om livskvalitet.

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen,
Kirkegade 14, Rødding, tlf. 86651011.
E-mail: markjac@post8.tele.dk
Rødding sogn:
Kirkesanger:
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:

Ritas taxa
86 69 93 00

Kirkebilen kan stadig bestilles til
alle gudstjenester. Ring til Ritas
Taxa senest dagen før.

Menighedsrådsmøder
Alle møder er offentlige.
Rødding: 24. februar kl. 19.00
Løvel: Spørg hos formanden.
Pederstrup: Spørg hos formanden.

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

Pederstrup

5/12
12/12
19/12
24/12
25/12
26/12

2.s. i advent
3.s. i advent
4.s. i advent
Juleaften
Juledag
2.juledag

ingen
10.00
14.00 JH
15.00
10.00
ingen

10.00
14.00
ingen
16.00
14.00
ingen

ingen
ingen
ingen
14.00
ingen
10.00

1/1
2/1
9/1
16/1
23/1
30/1

Nytårsdag
H.3.K.søndag
1.s.e.H.3 K.
2.s.e.H.3 K.
3.s.e.H.3 K.
4.s.e.H.3 K.

14.00
10.00
ingen
10.00
14.00 K
ingen

11.00
ingen
10.00
14.00
10.00
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
10.00

6/2
13/2
20/2
27/2

5.s.e.H.3 K.
Sidste s.e.H.3 K.
Septuagesima
Seksagesima

10.00
ingen
10.00
ingen

ingen
10.00
14.00
ingen

ingen
ingen
ingen
10.00

5/3

Fastelavn

14.00 JH

ingen

ingen

JH = Jesper Hornstrup

K = Kirkekaffe

