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marts - april - maj

Den majestætiske løve, som findes på Viborg
Domkirkes østmur, blev landskendt, da den blev
gengivet på den nye 200-kronerseddel.
Men vi har også vore lokale løver.
Se artiklen side 5.

Døbte

Begravede

7. november i Rødding kirke
Frederik Haugaard Pedersen, Batum
Hedevej 8.

24. november i Løvel kirke
Marie Bertelsen, Tjele Møllevej 10.

28. november i Rødding kirke
Bjarke Falkenberg Nørskov,
Hjorthedevej 43, Bjerringbro.
28. november i Rødding kirke
Toke Norup Kjær, Fædalhøjvej 1.
28. november i Rødding kirke
Laura Lindgaard Kristensen,
Ingstrupvej 41.
16. januar i Rødding kirke
Mathias Pallesen Munch,
Kokholmvej 43.
23. januar i Løvel kirke
Marcus Plougmand Nielsen,
Gillebakken 9.

SOGNET
redigeres af:
Peter Gaardsted, Pederstrup
Vera Jensen, Pederstrup
Anni Bak Pedersen, Løvel
Agnethe Nielsen, Løvel
Eva Lauritsen, Rødding
Bodil Vestergaard, Rødding
Niels Peter Jacobsen.

30. november i Løvel kirke
Anne Kirstine Nielsine Christensen,
Rosbjergvej 3.
11. december i Løvel kirke
Klaudia Krista Doris Lindgaard,
Munkensdam Plejecenter, Kolding.
14. december i Løvel kirke
Gunnar Kvorning, Tjele Møllevej 10.
7. januar i Rødding kirke
Tage Smaakjær Jørgensen,
New Westminster, Canada.
13. januar i Løvel kirke
Vilfred Vels Jensen,
Næstegårdvænget 18.
25. januar i Rødding kirke
Birger Grøne, Korsbakken 24.
28. januar i Løvel kirke
Annelise Dalsgaard Christensen,
Tjele Møllevej 12c, Vammen.

Deadline for næste nummer af
SOGNET er 1.maj 2000

Konfirmander år 2000
Rødding:
Morten Bondgaard, Hobrovej 49 * Jette Fisker, Meldgårdsvej 135 * Mathias
Frandsen, Sødalvej 21 * Susanne Engbirk Grud, Nørreåvej 29 * Louise Ørris
Hansen, Sødalvej 33 * Steffen Kornbech Larsen, Meldgårdsvej 65 * Anders
Norup Lauritsen, Meldgårdsvej 25 * Martin Dam Madsen, Meldgårdsvej 87 *
Katja Bundgaard Meyer, Præstevænget 4 * Carina Kjeldahl Møller, Enghavevej
44 * Dennis Jung Møller, Ingstrup Møllevej 25 * Pernille Munk Nielsen ,
Meldgårdsvej 113 * Johanne Frøsig Pedersen, Meldgårdsvej 105 * Thomas
Aagaard Pedersen, Fædalhøjvej 6 * Stephan Jubt Rasmussen, Toften 21 * Rikke
Rosenkrands, Kokholmvej 49 * Maria Krogh Sørensen, Meldgårdsvej 33 *
Martin Abrahamsen Vester, Korsbakken 36.

Løvel
Janni Kristina Andersen, Gl. Ålborgvej 28 * Nana Jørgensen Kvorning,
Møllevej 9 * Dennis Madsen, Havrisvej 16 * Anders Mølgaard Olsen,
Havrisvej 15 * Erik Verner Pedersen, Gillebakken 24 * Carsten Ole Slot,
Gillebakken 12 * Gerrigje van Ewijk, Løvelbrovej 17.

Rundvisning i
Viborg Domkirke.
Kirketjener Elith
Sloth fortalte
bibelhistorie,
mens han præsenterede Joakim
Skovgaards
malerier.

Nye kirkesangere i Rødding og Løvel
Kirkerne i Rødding og Løvel har søgt
nye kirkesangere til at afløse Niels
Møller. På grund af pludselig opstået
sygdom hos en af ansøgerne er kabalen
ikke gået helt op endnu. Men i
skrivende stund kan vi præsentere to
nye medarbejdere ved kirkerne.

hensyn til sin efterløn kun arbejde 200
timer om året. Så også for hende var en
deling af stillingen ideel. Rigmor tager
sig af hverdagstjenesterne og afløser
for Hanne i ferier og friweekends.
Rigmor søgte også stillingen som
kirkesanger i Rødding, men er heller
ikke her i stand til at passe det hele.
Plejehjemsgudstjenesterne og udsyngningerne bliver fremover varetaget af
Rigmor, som også er fast afløser i
Rødding. Resten af stillingen (gudstjenester, bryllupper og begravelser) er
endnu ikke besat.

Menighedsrådene ønsker de to
nye medarbejdere velkommen!

Hanne Hornum
Hanne Hornum, der i en del år har
fungeret som kirkesanger i Pederstrup
og fast afløser i Løvel, er ansat til at
synge ved gudstjenester og bryllupper i
Løvel. Hanne skal til hverdag passe sit
arbejde som vicekontorchef på Viborg
sygehus og har derfor kun søgt den del
af kirkesangerstillingen, som kan
betjenes i weekenderne.
Heldigvis var der endnu en ansøger:
Rigmor Rasmussen, som fornylig har
forladt arbejdsmarkedet. Rigmor må af

Rigmor Rasmussen

Stenløven i Pederstrup
Løven er et yndet motiv i den
romanske stenkunst. På døbefonten i
Pederstrup kirke findes et relief med
fire løver, der bider efter to mandshoveder. Løvernes haler minder om
vikingetidens ornamentik og beviser
døbefontens høje alder.

Symbol på det farlige
I domkirken i Pisa i Norditalien, findes
et relief, som forestiller en mand, hvis
hoved er omsluttet af et løvegab. Meget
lignende relieffet på døbefonten i
Pederstrup. I Pisa er der en indskrift
under relieffet: ‘Frels mig fra løvens
gab’. Det refererer til Davids salmer,
der iøvrigt er fyldt med løvesymboler.
Salmisten klager sin nød (Salme 57):
Jeg ligger blandt løver, der hungrer
efter menneskekød; deres tænder er
spyd og pile, deres tunge er et skarpt
sværd. Mange ande steder bruger
David løven som symbol på den farlige
fjende (Salme 22): ....rovgriske og
brølende løver spærrer gabet op mod
mig.' Senere i samme salme beder
han: 'Men du Herre, hold dig ikke
borte. Red mit liv fra sværdet, mit
dyrebare liv fra hundene, frels mig fra
løvens gab.
Den farlige, griske løve på døbefonten
viser, hvad dåben gør godt for. I dåben
rækker Gud sin frelsende hånd ud og
befrier sit menneske fra livets mange
trusler og farer.

Den griske løve på døbefonten
viser, hvad dåben gør godt for.

Kristussymbol
Hermed er stenløverne dog ikke
éntydigt forklarede. Løverne står også
flere steder som stolte vogtere ved
kirkeportalerne. I Johannes’ Åbenbaring er løven direkte et Kristussymbol: Se, sejret har løven af Judas
stamme, Davids rodskud, så han kan
åbne bogrullen med dens syv segl.....
Angelsakseren Alcuin, der år 781
grundlagde en skole ved Karl den
Stores hof, skrev om løvens
dobbeltbetydning: Ordet løve betyder
én ting, hvor det siges: Sejret har
løven af Juda stamme, og noget andet,
hvor der siges: Han går omkring som
en brølende løve og søger hvem han
kan opsluge. Den førstnævnte løve er
Kristus, den sidstnævnte djævelen.
Skønt ‘løve’ staves på samme måde i
begge tilfælde, har de ikke desto
mindre forskellig betydning.

Historien om en gård og dens folk
af Gunner Vesterby, Løvel
Annexgården udskiftes
Annexgården, som lå midt i byen øst
for Gyngkærsgård, var en arvefæstegård under præstegården. Fæsteren
skulle tage imod og opstalde præstens
forspand, når der var kirkelige
handlinger. Endvidere skulle der svares
tiende og arveafgift. Da min tipoldefar,
Thomas Jensen ‘Vesterby’, i 1832
overtager gården efter sin brystsvage
bror, blev der udstedt et fæstebrev.
Hvert år den 1. november erlægger
fæsteren til præsten 2 tønder 5 skp rug,
4 skp byg og 6 rigsdaler 4 skilling.
Fæsteren betaler også for brevets
udstedelse 50 rigsdaler sølv. Til
sikkerhed har præsten første prioritet
efter kongelige skatter. Th.J.Vesterby
ønskede, da han fik gården, at få den
udskiftet af fællesskabet med de andre
gårde, som hørte under Sødal. I 1832
var Landvæsenskommissionen, pastor
Stokholm og proprietær Bay, Sødal,
ude at afstikke de nye linier for mark,
eng og hede. Heden var på Løvel
Søndermark på begge sider af
landevejen, mod vest var en stor parcel,
hvor der senere blev oprettet en
ejendom. Marken var på østsiden af
landevejen, og mod nord gik både
mark og eng langs skellet mod Åstrup.
Endvidere skulle skolen, som lå øst for
landevejen ‘Mindepladsen’, have 1200
kvadratalen vest for landevejen til

boldspil og gymnastik samt en skolelod
til 2 køer og 6 får på Gilleagre, som
ligger nord for kirkegården.
Præstegårdens jordløse hus skulle være
på Annexgårdens vestre og nordre
hjørne langs Åstrups skel. Arealet
skulle være på 3 skp land og 3
fjerdingkar med dertil svarende eng og
hede. Skolelodden fik matrikelnummer
1, Annexgården matrikelnummer 2,
Toftegården matrikelnummer 3 og
Stabilgård matrikelnummer 4, osv.
rundt om byen til Gyngkærsgård, som
sluttelig fik nummer 14.
Oldefar Peder Thomassen
I 1852 overtager min oldefar Peder
Thomassen gården, efter at han var
blevet gift med Karen Jensen
Kvorning. Efter 10 år havde de planer
om at flytte gården ud midt på marken
ved dammen ‘Stausiig’, og i 1864 blev
gården opført derude. Min bedstefar,
som da var 10 år, og hans yngre bror
og søster var kede af, at de skulle flytte
uden for byen.
Bedstefar Jens Vesterby
I 1878 dør min oldefar af
lungebetændelse, 56 år gammel. Da
bliver bedstefar, Jens Pedersen
Vesterby, bestyrer for sin mor.
I 1881 var der planer om at bygge et
forsamlingshus, og da besluttede Jens
Vesterby i samråd med sin mor at

forære den gamle grund, hvor gården
havde ligget til formålet, og i 1882
blev forsamlingshuset indviet.
Udstykning af hedelodder
I 1882 søgte Jens Vesterby og hans
mor, Peder Thomassens enke, kongen
om at udstykke hedelodderne syd for
byen. Den 13. januar 1883 blev der ved
kongelig bevilling givet lov til
udstykning. Der blev en hel ejendom
vest for landevejen, i dag Ålborgvej
153 på 27 tønder land og fire andre
parceller øst for vejen fik tillægsjord.
De blev også alle fæstere af
Præstegården.
Giftemål og aftægt
I 1882 blev Jens Vesterby gift
med Kathrine Nielsen fra
Loldrupgård. Hun var da
kokkepige hos Baron Pedersdorff, Sødal, som tilbød sit
stadskøretøj til brylluppet.

Chr. IX 's brev til P. Thomassens
enke, som herved får lov til at udstykke hedelodderne syd for byen.
'Vi Chr.IX gjøre vitterligt: at Vi efter
alleunderdanigst Ansøgning og
derover indkommen Erklæring, allernaadigst have bevilget og tilladt ,
at .... ....hvorefter Vedkommende
have sig at rette.'

Kathrine fik gavn af det, som hun
havde lært i det store køkken på Sødal,
da hun blev madmor for to karle, en
hjorddreng og to tjeneste-piger.
Efterhånden kom der også syv børn i
hjemmet, så hun havde hæn-derne
fulde. Efter giftemålet overtager Jens
Vesterby gården efter sin mor. Han
skulle så bekoste et trefags aftægtshus i
vestre længe med vindue ud til
landevejen. Der skulle være
kogekakkelovn, bageovn og gruekedel,
en køkkenhave, som Jens Vesterby
skulle sørge for blev gravet og gødet.
Der blev oprettet en aftægtskontrakt,
hvor moderen årligt skulle modtage 5

tønder rug; halvdelen i marts og
november, 2 tønder byg, 4 skp malt og
2 skp boghvedegryn, 2 lispund røget og
tørret flæsk uden ben, 2 pund svinefedt
i februar, 2 pund medisterpølse til jul,
60 pund smør, 5 pund den 1. i hver
måned, 48 pund tørret sommerost, 10
snese æg, halv-delen i april og september, 3 lispund saltet og røget fårekød, 10 pund fåre-talg, 9 pund fersk
kød, 3 pund 3 gange årligt, 16 pund
ren fåreuld, 2 lispund hør, 2 potter
sødmælk dagligt og 20 kr i penge.
12000 tørv, halvdelen fra Langmosen,
resten fra Kjæret. 3 læs tør lyng hjemkøres og sættes i stak ved boligen. Jens
Vesterby kører frit hendes korn til og
fra mølle. Endvidere skal han køre
hende 3 ture årligt, dog ikke over 2 mil
fra gården. Ved sygdom og alderdomssvaghed skal Jens Vesterby yde hende
omhyggelig pleje og om nødvendigt
antage en pige til hendes opvartning.
Desuden skal Jens Vesterby hente og
bringe doktor i tilfælde af sygdom. Dør
aftægtskonen, skal han besørge og
bekoste hendes anstændige jordefærd
efter skik og brug. Karen J. Vesterby
tilstår at være tilfreds med denne
aftægt.
Foregangsmand
Jens Vesterby var en foregangsmand,
og da andelsbevægelsen startede i
1886-87, var der nogle fremsynede
mænd fra Rødding og Løvel, der gik
sammen og opførte et andelsmejeri i
Rødding, og Jens Vesterby blev den
første formand. Desuden var han en

årrække sognerådsformand.
I 1912 afstod han en stor engparcel på
8 tønder land ved Hauris skel til
Laurids Sandborg, Halkærgård. Endvidere fik N.P.Christensen, tidligere
kirketjener, som havde kirkens hus, en
stor parcel i det nordøstlige hjørne mod
Åstrup skel, så det blev en hel ejendom.
I 1913 blev han formand for Viborg
Andels Svineslagteri de første 6 år.
Jens Vesterby var også i Amtsrådet og
blev forligskommisær.
I 1918 vedtog Rigsdagen, at disse
grundbyrder skulle afvikles, og præsten
skulle i stedet gives en pengeydelse.
I 1919 solgte Jens Vesterby gården til
sin ældste søn, Peder Vesterby, som var
konsulent ved V.A.L.F. De flyttede til
Viborg , hvor Jens Vesterby vedblev at
være kommisær til sin død i 1937.

Billedet overfor: >>>>>
De gamle træer omkring
Pederstrup kirke er bukket
under for elmesygen. Nu er
de fældet og kirken er igen
synlig i landskabet. Her er
kirken set nede fra ådalen.

Sagn og skikke
April
Navnet kommer af latin: At åbne sig.
Alting folder sig ud. Om aftenen den
30. april brændte Valborgblussene.
Den hellige Walpurgis (Valborg) var
en from prinsesse, der i 700-tallet blev
helgeninde for landbrug og skulle
fejres 1.maj. Men aftenen før, som hun
har lagt navn til (Valborgaften), havde
hekse og trolde huseret fra gammel tid
- især havde troldtøjet det med at
forgøre kreaturene og tage mælke- og
smørlykken fra hæderlige folk.
Valborgblusset blev tændt for at jage
hekse og trolde på flugt.
Maj
Måneden er opkaldt efter den romerske
naturgudinde Maja. De sidste trækfugle vender hjem. Hvis skaden bygger
sin rede højt, bliver sommeren regnfuld, siger en gammel regel. Af gøgens

kukken blev der taget varsel om det
rette tidspunkt for såning af byg.
Gøgen gav også besked om, hvor
mange leveår man havde igen, og om
hvor længe landsbyens mø skulle vente
på at blive gift. Stolede hun ikke på
gøgen, kunne hun tage del i de ugifte
pigers kapløb til majtræet - først
fremme, først gift.

KFUM & KFUK
3.3
22.3
7.4
25.4
12.5
23.5

Fastelavnsfest i Fredebo
Senioraften i Houlkær kirke,
taler Marianne Bonde.
Eventyraften i Fredebo ved
Tove Kallestrup.
Bibeltime hos Ragna og Bent
Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8.
Løvspringstur. Afgang fra
Rødding kirke kl.19.
Bibeltime hos Arne og Sonja
Grud, Nørreåvej 29.

Bibelkredsen
Lørdagsklubben
11.3
25.3
8.4
15.4
6.5

Fisken.
Duen - håb og fred.
Duen - Helligånden.
Påske.
Udflugt til verdenskortet i
Klejtrup.

Mandagschancen
13.3
27.3
10.4
24.4
8.5
13.5

Vi besøger noget hemmeligt.
Løb med kort.
Løb.
Påskeferie.
Vi mødes på sportspladsen ved
skolen.
Afslutning med overnatning.

15.7

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
5.4
Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
3.5
Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
7.6
Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2.
Nye er altid velkomne. Bare mød op
eller kontakt Anna og Laurits Nielsen.
Tlf. 86 65 11 64.

Fredebo
24.3

13.4
Mandagschancen er en børneklub for
dig i 3.-6.klasse. vi mødes ved brugsen
i Rødding, hvorfra der er fælleskørsel
til Fredebo. Kontaktpersoner:
Pia Iversen, tlf. 86651248
Katja Pedersen, tlf. 86675069.

26.5

Familieaften ved landssekretær
i Kirkens Korshær, Leif
Bønning.
Fælles samfundsmøde i
Tapdrup missionshus ved
sognepræst Frede Møller,
Hinge.
Vi synger sommeren ind med
sognepræst Bent Ole Pedersen,
Sahl.

Viborg kredsens
Indre Mission

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

16.5

Kasserer for alle 3 sogne: Sonja
Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68

Forårsmøde i Hans Tausens Hus
begyndende med gudstjeneste i
Vestervang Kirke 19.00.

Kirkehøjskolen i Tjele
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 cafe-

Menighedsrådsmøder
Alle møder er offentlige.
8. marts kl. 19.00: Fælles budgetmøde
for alle tre sogne. Kirkekassernes og
præstegårdskassens regnskaber for
1999 og budgetter for 2001 fremlægges.

Citat fra bladet 'Ud at se med DSB'
Gudstjeneste: Ugentligt arrangement
for præster, der ikke bryder sig om at
tale i større forsamlinger.

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
Kirkeværge: Jens Peter Giversen, Vråvej
12, Rødding, tlf. 86 65 10 38
Løvel sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum,
Vildsvinehøjen 4. Viborg, tlf. 86 67 22 25
Kirkesanger ved begravelser:
Rigmor Rasmussen, Lokesvej 5, tlf. 86 62
21 20
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
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
Kirkeværge: Dorrit Pedersen,
Løvelbrovej 6, Pederstrup, tlf. 86 69 90 66

GUDSTJENESTER
Rødding

Løvel

Pederstrup

5/3
12/3
19/3
26/3

Fastelavn
1.s. i fasten
2.s. i fasten
3.s. i fasten

14.00 JH
ingen
10.00
ingen

ingen
10.00
14.00
ingen

ingen
ingen
ingen
10.00

2/4
9/4
16/4
20/4
21/4
23/4
24/4
30/4

Midfaste
Mariæ bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.påskedag
1.s.e. påske

ingen
10.00
ingen
19.30
14.00
10.00
ingen
ingen

14.00 JH
ingen
10.00
ingen
10.00
ingen
10.00
10.00 K

ingen
ingen
ingen
10.00
ingen
14.00
ingen
ingen

7/5
14/5
19/5
21/5
28/5

2.s.e. påske
3.s.e. påske
Bededag
4.s.e. påske
5.s.e. påske

9.30 + 10.45 K
ingen
9.00
10.00
ingen

ingen
14.00 JH
10.00
9.00
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.00

1/6
4/6
5/6

Kr. Himmelfart
6.s.e. påske
Grundlovsdag

9.00
10.00
13.00

10.00
9.00
ingen

ingen
ingen
ingen

JH = Jesper Hornstrup

K = Konfirmation

