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Husk grundlovsfesten i Rdding !
Se programmet på side 14.

Dbte
19. marts i Rdding kirke:
Patrick Dahl Aagaard Karlsen
Enghavevej 5, Rdding.
9. april i Rdding kirke
Emma Louise Helm
Rddingvej 14, Rdding.
9. april i Rdding kirke:
Mathilde Stisen Varnum
Sdalvej 35, Rdding.
23. april i Rddimg kirke:
Jonas Vadskr Rasmussen,
Meldgårdsvej 141, Rdding.
23. april i Rdding kirke:
Elena Margrethe Schwarz,
Artillerigatan 19, Uppsala,
Sverige.
23. april i Pederstrup kirke:
Nadja Stahl Rasmussen,
Lvelbrovej 1, Pederstrup.

Viede
15. april i Lvel kirke:
Pia Pedersen og Per Michael
Nielsen, Ålborgvej 143, Lvel.

20. maj i Rdding kirke:
Malene Christensen og
Palle Sylvester Olesen,
Bakkestien 6, Rdding.
27. maj i Lvel kirke:
Mette Vestergaard Jacobsen
og Martin Mofjeld, Bjarkesvej 8,
2.th. Frederiksberg.

Begravede
9. marts i Lvel kirke:
Svend Aage Burchall,
Mosevnget 4, Lvel.
10. marts i Rdding kirke:
Peder Kristian Madsen
Hjvangen 104, Viborg.
14. marts i Rdding kirke:
Inga Margrethe Jensine Tronborg
Laursen, Randrupsvej 6, 1.th.
Viborg.
23. marts i Rdding kirke:
Sofie Hedevig Pedersen,
Tjele Mllevej 12c, Vammen.
12. maj i Pederstrup kirke:
Alfrida Srine Kristine Olesen,
Tjele Mllevej 10, Vammen

Ny genbrugsbutik i Ørum

Borgmester
Steffen Andreassen overrkker
sin velkomstgave
til Eva Ladefoged, som er formand for butiksudvalget.

Den 11. maj kunne Kirkens Korshr
slå drene op til en ny genbrugsbutik i
Ørum. Forud var gået nogle intense
arbejdsdage, hvor de lejede lokaler
blev indrettet til formålet. Hylder og
bjlestnger blev skruet op. Mbler
blev båret ind og skkevis af tj blev
sorteret, prismrket og hng op. Så da
åbningsdagen kom, var butikken på
adressen Østergade 4 fyldt med genbrugsvarer af mange slags.
Leif Bnning, landssekretr for
Kirkens Korshr, lyknskede den
lokale Korshrskreds med resultatet.
Også genbrugskonsulent Gustav Madsen gratulerede med den nye butik,
hvis tilblivelse han ivrigt selv har lagt
mange krfter i.

Borgmester, Steffen Andreassen, bd
butikken velkommen til byen og
klippede snoren. Herefter strmmede
de 130-140 spndt ventende gster
ind i butikken til kaffe, kage og masser
af handel. Da eftermiddagen var gået
og nglen igen blev drejet om, var der
omsat for 2400 kr. Overskuddet fra
butikken går til Kirkens Korshrs
arbejde for de allersvageste i
samfundet.
Omkring 45 personer har sagt ja til at
tage en ugentlig arbejdsdag i butikken.
En stor del er fra Ørum. Men også
Rdding og de andre omkringliggende
byer leverer arbejdskraft. Butikken
holder åben ugens frste fem dage fra
kl. 10-17 og lrdag fra kl. 10-12.

Endnu en ny sanger
Også i dette nummer af SOGNET kan
vi byde velkommen til en ny medarbejder ved Rdding kirke.
Karin Antonsen er ansat til at passe
kirkesangerstillingen, som stadig var
ledig efter den frste ansttelsesrunde.
Karin er uddannet agronom og arbejdede tidligere som planteavlskonsulent. Nu er hun ansat som dagplejemor
i Tjele kommune, men har for tiden
orlov for at passe sine tre brn.
Karin har sunget i kor i mange år. Hun
har fulgt forskellige kurser i sang og
musik og har ambitioner om at udvikle
sit sangtalent yderligere.
Så menighedsrådet glder sig over at
kunne byde velkommen til endnu en
kyndig medarbejder.

Karin Antonsen

Konfirmanderne
skriver

Kristoffer og Martin på bibelarbejde.

Anders fortller om sin
konfirmationsdag
Jeg vågnede meget tidligt den 7.maj,
men gik i seng og sov lidt mere. Da jeg
stod op klokken 8, var alle andre i
huset oppe, min far var krt til kirken
og min mor havde travlt i kkkenet.
Jeg spiste lidt morgenmad, ikke så
meget, der var lidt sommerfugle i min
mave. Mine sstre kom og gav gode
råd om påkldning og frisure.
Endelig var det tid at gå til kirken. Her
ventede vi på at frste hold
konfirmander kom ud fra kirken, så vi
sammen kunne fotograferes. Vi blev
stillet op, og der blev taget billeder,
både fotografen og forldrene
knipsede ls.
Så var det min tur til at blive
konfirmeret. Vi stillede op ude i

Susanne, Katja, Jette og Pernille
arbejder med billeder.

våbenhuset og sammen med Niels
Peter gik vi ind i kirken, hvor vores
familie stod og ventede på os. På ‘min’
bnk sad min mormor og morfar og
min mor og far, mine sskende og
mine bedsteforldre var også i kirken.
Det var meget hjtideligt. Der blev
sunget salmer og holdt prdiken. Niels
Peter holdt en tale til os, han fortalte
om det, han har i sin rejsekuffert, og
nskede for os, at vi også må få en
masse gode ting i vores rejsekuffert.
Så blev vi konfirmeret. Da vi kom ud,
var der mange, der ville nske tillykke,
og i våbenhuset stod en pose med
gaver og telegrammer. Det var
spndende at komme hjem og se, hvad
der var i pakkerne. Jeg fik mange gode
gaver og en masse telegrammer. Det
var en god dag.

Maria, Louise, Johanne og Carina
fordyber sig i avisen om unges
livsvilkår i Bangladesh.

Carina og Katja fortller
Vi startede med et positivt syn på alt
det der konfirmations-hallj. Det blev
dog snket lidt, da vi skulle gennemgå
biblen, som var vores gave fra
menighedsrådet. Men i det hele taget
har det vret en ret god tid. Vi har
vret på smuttur til domkirken, hvor
vi hrte om malerierne på kirkens
vgge, og lidt om kirkens historie. Det
var dog sjovest at komme op i tårnet
og se Viborg fra en anden vinkel.
Vores valgfrie tur til biografen, for at
se prsten udfolde sit kunstneriske
talent i filmen: Guds brn, var heller
ikke det vrste. Den 2. sidste gang vi
var til konfirmations-forberedelser,
havde prstens kone bagt lkre
rundstykker til os. Prsten har
generelt vret god til at gre det
spndende. Han har da vist også en
god tålmodighed, for det der med at
ve til selve konfirmationen, tog da sin
tid. Frst det ene hold, og så det andet.
Så det andet hold igen og til sidst det
frste. Vores konfirmation må da have
hjulpet lidt, med alle de lys, armbånd
og fr vi fik solgt. Så i det hele taget
vil vi alle nok se tilbage, og huske det
som en god tid.

Du får langt mere end du giver
Tina Vestergaard, datter af Bodil og Jens Vestergaard i Ingstrup, fortller
om sit ophold i England.

Jeg hedder Tina Vestergaard og er 21
år gammel. Som mange andre unge er
jeg nu i udlandet for at arbejde, samle
erfaring til min uddannelse og lre
sprog på samme tid. Sammen med min
veninde Mette har jeg fået arbejde i
England på et handicapcenter. Det er
et center for fysisk og psykisk handicappede mennesker i alle aldre. Den
yngste er 21 og den ldste omkring 80
år. Der er ca. 50 beboere på centret.
Alle bor alene på eget vrelse, der er
indrettet med deres personlige mbler
og ting. Ud af de 50 beboere sidder de
45 i krestol. Mange har brug for
hjlp til de mest basale ting som at
spise og drikke.
Vi er i jeblikket 6 unge fra Danmark
og en fra japan. Vi kaldes students, og
det er vores opgave at aktivere beboerne i lbet af dagen. Vi laver natur-

gruppe. Vi har billedkunst og computerundervisning, dramaklasse og
matematik. Der er spilleeftermiddage
og bingoaftener. Vi ser video og holder
discotek for beboerne. Vi har
kaffehygge og mange andre spndende
ting. Der er også mange aktiviteter ud
af huset. Vi tager til bowling og
svmning, trampolinhop og
undervisning på skoler. Det er os, der
står for planlgning og udfrelse af
det hele. Det krver meget at skulle
lave noget, der interesserer alle.
Beboerne er meget forskellige, selvom
de alle lider af handicaps. Nogle er
kloge og andre er som brn p.gr.a.
deres psykiske handicaps. Det gr
arbejdet vanskeligt, at mange af beboerne har svrt ved at snakke, og andre
kan slet ikke. Det er ofte frustrerende
ikke at forstå, hvad de vil sige. Tålmodighed er en dyd, og den bliver ofte
sat på en stor prve.
Vi snakker engelsk hele dagen, så det
giver god trning i sproget. Arbejdet
med de handicappede er meget spndende og udfordrende. Vi lrer at se
på dem som mennesker, der kan tnke
og vre sjove ligesom raske mennesker. De har alle en forskellig personlighed, som gr, at vi kan elske dem på
trods af, at de er anderledes. Mange af
beboerne har boet her i mange år. Det
gr, at deres dagligdag er meget triviel.

Det er vores opgave at gre den spndende og anderledes. De fastansatte
har ikke meget tid til at snakke med
beboerne, da de skal lave det meste af
plejen. Vi students hjlper om morgenen med at tage beboerne op, og i
lbet af dagen hjlper vi dem på
toilettet. Vi hjlper også ved måltiderne. Jeg kan godt lide at arbejde her
på Drummonds. Man kan kun elske de
handicappede. De lrer os at vre taknemmelige og vrdstte de ting, vi
har og kan. Normalt er students her i
3-9 måneder. Mette og jeg skal vre
her i 5 måneder, og vi kommer hjem
til juli. Opholdet giver en masse erfaring og kendskab til, hvordan mennesker kan leve er helt liv som handicappede og stadigvk bevare livsglden.
Fritiden
Vi har to ugentlige fridage, og en 35
timers arbejdsuge. Vi har ca. 14 ekstra
fridage, som vi kan bruge, når vi vil.
Det giver os meget fritid, hvor vi kan
tage ud og opleve landet. Mette og jeg
har vret i London mange gange og i
Colchester, som er den nrmeste storby. Vi har set musicals og sevrdighederne. England er et utrolig smukt
land med et venligt folkefrd.
Kulturen er meget tt på den danske,
men selvflgelig savner jeg den danske
hygge og madkultur. Vi har vret i
Oxford, Manchester, Liverpool og
Scotland og mange andre spndende
steder. Det er dejligt at opleve lidt af
den store verden, fr uddannelsen skal
begynde.

Kirkelivet
Både Mette og jeg er aktive kristne i
Danmark. Vi kommer i Indre Missions
unge, hvor vi har mdt mange venner.
Vi er med i et kristent kor og har vret
med i en del brnearbejde. Vi kommer
begge i folkekirken i Danmark.
Det har derfor vret naturligt for os at
sge noget kirkeligt arbejde her i
England. Vi har vret i 7 forskellige
kirker. England er et kristent land. De
har Church of England, der på mange
måder ligner Den danke Folkekirke.
Der er lsninger og prdiken, salmer
og bnner. Flles for alle kirker i
England er, at man står op og synger.
Under lsningerne sidder man ned.
Altergangen er også anderledes. Man
sidder på sin plads og brdet er et
rigtigt brd, der bliver sendt rundt.
Man brkker selv et stykke af. Vinen
er hldt op i bgere og alle drikker på
samme tid, hvilket symboliserer det
store kristne fllesskab, som vi tilhrer.
Vi har vret i 2 forskellige baptistkirker og to evangeliske kirker. Her er
der en meget afslappet form for gudstjeneste. Der bliver sunget lovsange og
bedt flere bnner. Folk er glade og det
hele er livligt. Det er her, vi fler os
mest hjemme, for vi kender nogle af
sangene, og det er ikke så formelt og
stift. Det er spndende at vre i et
fremmed land, og kunne tage hen,
hvor man vil. Vi kan prve en masse
kirker og se, hvordan det er. I Danmark ville vi fle os mrkelige, hvis vi
tager ind i en tilfldig kirke. I Eng-

land er kirkerne meget åbne for nye
medlemmer. Vi bliver budt velkomne
og snakket med.
Vi har også vret til gudstjeneste i 2 af
de store Cathedrals. Her er der et
kmpe kor på omkring 35-40 små
drenge og voksne mnd. De synger
alle salmerne på nr én, som
menigheden må synge med på. Koret
beder også bnnerne. Det er nrmest
en forestilling, hvor vi er tilskuere. Det
er dog imponerende at hre det store
kor synge. Men det personlige gudsforhold mangler man lidt.
Vi har prvet at finde en ungdomsforening at komme i, hvilket er nsten
umuligt. Vi har fundet to nu, som begge er under baptistkirken. Herovre
kender de ikke til et landsdkkende
ungdomsarbejde. I Danmark har vi
IMU, KFUM & K, LMU osv. Alle
under folkekirken. Vi har opdaget, at
Danmark er et privilligeret land m.h.t.
ungdomsarbejde. I nsten hver by er
der en eller anden form for ungdomsklub. Man kan altid kontakte sin kirke
og få information om sin by. Vi savner
af og til det kristne fllesskab.
Vi har vret i den danske kirke i London. Her var gudstjenesten som i Danmark. Vi flte os hjemme. Den danske
kirke i London hrer under smandsmissionen. Der er mange danskere, der
bruger den, også dem, der ikke har
noget forhold til kristendommen. Det
er ligeså meget et flleskab som en
kirke. Kirken holder mange arrangementer for danskere, der bor i Eng-

land. Det er dejligt at mde sine landsmnd af og til, når man er langt vk
fra familie og venner. Vi har mdt
mange kristne, der snakker engelsk og
har samme Gud som os. Fllesskabet
eksisterer på trods af grnser og sprog.
Gud er den samme uanset, hvor vi befinder os. Det er bare et sprgsmål om
at tro på biblens Gud og ikke verdens
guder og afguder.
Centret vi er på er under organisationen Scope og har ikke noget forhold til
kirken. Der er dog bibelundervisning
for beboerne en gang om ugen, hvor
den lokale prst kommer på besg og
synger med beboerne, beder og
fortller fra bibelen. Det er noget, de
nyder meget. Tnk at sidde i en krestol hele livet og hre det glade budskab om, at alle en dag skal blive raske
og springe omkring. Jeg nyder at se, at
de tror på Gud og nsker at blive frelst
lige som mig.
Drummonds er det bedste center i
Essex m.h.t. hjlpemidler og aktiviteter. Det er en god, men også lidt hård
arbejdsplads. Det kan varmt anbefales
at tage et halvt år til England og arbejde med handicappede. Du får langt
mere end du giver.

Tina Vestergaard
Drummonds
Feering
Colchester
Essex CO5 9QJ
England

Moderne tider

Snart kan landets kirkebogsfrende
prster lgge gåsefjeren fra sig for
sidste gang, idet personregistreringen i
Danmark overgår til EDB i lbet af det
nste par år. Nogle beklager den udvikling. Andre hilser den elektroniske
kirkebog velkommen som en tiltrngt
modernisering af kirkens registreringsarbejde.
En historisk forandring
Uanset hvordan man ser på sagen, så
bliver det en forandring af de strre. I
århundreder har den håndskrevne
kirkebog fungeret både som officiel
protokol og som kilde til slgternes
historie.
Den 20. maj 1645 blev prsterne ved
kongelig beslutning pålagt at ‘holde
rigtig kirkebog med dag og dato for,
hvor mange der fdes i sognet .... samt

hvor mange der vies og dr’.
Prsterne frte dog allerede
embedsbger fr 1645. De frste
dåbsprotokoller går helt tilbage til
1300-tallet.
Enklere postgang, bedre service
I den nye elektroniske kirkebog har
hver borger i landet sin egen
kirkebogsside. Når en person flytter til
et andet sogn og melder flytningen til
folkeregistret, flger vedkommendes
kirkebogsside automatisk med. Det
betyder, at prsten hele tiden har en
kirkebog, som indeholder oplysninger
om de mennesker, der aktuelt bor i
sognet, hvorimod den gamle kirkebog
indeholder oplysninger om dem, der er
fdt i sognet. Man kan sige, at den
gamle kirkebog var afpasset efter et
statisk samfund, hvor de fleste blev
boende, hvor de var fdt. Den nye
kirkebog skal fungere i et samfund,
hvor de fleste flytter adskillige gange i
lbet af et liv. Med den nye kirkebog
kan kirkebogsfreren spare en masse
post, da han ikke lngere skal sende
breve på kryds og tvrs af landet, for
at få nye oplysninger skrevet ind i de
rigtige kirkebger. For borgeren
betyder det, at han altid kan henvende
sig på det lokale kirkekontor og få
ndret navn eller udskrevet en ny
dåbs- eller vielsesattest.
Overgangsperiode
Den nye kirkebog krver, at der på
alle kirkekontorer bliver installeret nye
computere, som via kirkenettet kan

kobles på den centrale database, hvor
kirkebogsoplysningerne opbevares. Her
i pastoratet bliver det nye udstyr
leveret i midten af juni. Det betyder
dog ikke, at den gamle kirkebog straks
udgår. Det frste par år er en
overgangsfase, hvor oplysningerne i
den nye kirkebog skal ajourfres og
kontrolleres. Frst fra 2003 skal
kirkebogen ikke lngere fres i
hånden, men kun elektronisk.
Hvem skal nu betale?
Udstyret til den nye kirkebog forventes
at koste 136 mill. kroner, som betales
af Fllesfonden. Udgifterne dkkes
altså ikke af sognenes lokale midler.
Tvrt imod skal sognene ikke lngere
budgettere med de udgifter, der hidtil
har vret i forbindelse med
kirkebogsfringen.
Interesserede kan finde flere
oplysninger om kirkebogens historie
og det nye kirkebogsprojekt på
Kirkeministriets hjemmeside.
Adressen er: www.dnk.dk

Sagn og skikke
Juni
Juno, der har givet måneden navn, var
romernes mgtigste gudinde, hustru til
Jupiter.
Sankt Hansaften, den 23. juni, var heksenes aften. Man mente, at de overskrvs på kosteskafter (eller gedebukke) flj til en heksesammenkomst på
Bloksbjerg i Harzen.
En jysk afdeling af heksenes forening
foretrak dog at flyve ad Hekkenfeld til
- det vil sige til vulkanen Hekla med
direkte nedgang til Helvede gennem
krateret.
Hvis man ville se heksene, kunne man
tage en trv på hovedet, stte sig ved
midnatstid under en harve med
nedadvendte tnder - eller brnde et
bål af ni slags lvtrer.
Juli
Julius Csar, den romerske kejser, som
måneden er opkaldt efter, bestemte i
året 46 f.kr., at et år skal bestå af 365
dgn - hvert fjerde dog af 366 dgn.
Det var en forbedring af den gyptiske
kalender, der lod alle år have 365
dgn, selv om jorden er ca. 365¼ dgn
om én vandring omkring solen.
Pave Gregor 13. opdagede, at skudår
hvert fjerde år var rigeligt, og det besluttedes derefter at undlade skudår i
de år, der ender på 00 - medmindre de
kan deles med 400. Årene 1700, 1800
og 1900 var derfor ikke skudår, hvor
imod vi har skudår i år, fordi 2000 kan
deles med 400.

Den store kirke i Lvel
Lvel kirke har efter alt at dmme
vret en hel del strre i tidligere tider.
Der er ikke efterladt skriftlige kilder,
som sttter den antagelse, men den,
der går rundt om kirken med et vågent
blik, kan hurtigt finde spor, som tyder i
den retning.

Den nu tilmurede norddr

Det frste, der falder i jnene, er
drenes placering. Både syddren, som
nu sidder inde i våbenhuset, og den
tilmurede norddr sidder usdvanlig
tt på vestgavlen. Det kan skyldes, at
kirkens skib oprindeligt strakte sig
lngere mod vest. De aflange sten, der
stikker op af jorden omkring tårnet,
kunne så vre resterne af fundamentet
til de tidligere mure.

Det slanke tårn med den spidsbuede dr er af en type, som mest ses i det stjyske.
Tårnet, som er et par hundrede år yngre end skibet, er bygget i et med vestgavlen,
hvilket tyder på, at vestgavlen ikke er oprindelig.
Ved stenden af kirken er der også tydelige spor af sokkelsten. Stenene danner
her en halvcirkel, som sandsynlligvis har båret en apsis - den afrundede tilbygning, som ved mange kirker forlnger koret.
Hvis disse småtrk samles til et helhedsbillede, kunne det se sådan ud:
Kirken blev bygget i en storhedstid for
byen. I de flgende århundreder var
der ikke overskud til at vedligeholde
bygningen. Den gik så småt i forfald.
I senmiddelalderen samlede byens folk
krfter til at gre noget ved forfaldet.
De formindskede kirken. Fjernede
apsis. Afkortede skibet og fjede tårn
og våbenhus til.

Sokkelsten i hjrnet mellem tårnet
og våbenhuset.

Fredebo
16.6

Aflyst: Den planlagte familieaften ved smandsmissionr
Arne Srensen er aflyst.

Grundlovsfest

Lrdagsklubben
12.8
26.8
16.9

Jesus helbreder en dvsdum.
Om bekymringer.
Bespisningen af de 5000.

KFUM & KFUK
9.6
23.6
8.8
20.8

Sommerolympiade ved Fredebo.
Ungdoms-Sct.Hans-fest ved
Hinge sbad.
Bibeltime hos Gerda og Ole
Pedersen, Fdalhjvej 6.
Sommerudflugt.

Bibelkredsen
7.6
19.7
1.8
5.9

Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2.
Tina og Jens Kristian Hvid,
Tinggade 19, Lvel.
Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
Ragna og Bent Jrgensen,
Ingstrup Mllevej 8.

Traditionen holdes ved lige. Mandag
den 5. juni er der grundlovsfest i
Rdding. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 13.00. Herefter
fortstter festen i prstegårdshavens
solskin (teltet bliver rejst, hvis solen
for en gangs skyld skulle svigte).
Grundlovstalen holder Niels Kjr,
leder af den nystartede Vejrumbro
Friskole.
Randi Husby, Thomas Hjen og deres
dukker optrder med teaterstykket
Den sidste drage. Kulturrddernes kor,
Rdding og omegns folkedansere samt
Spejderne fra Langs gruppe deltager i
festen. Det veldkkede bord srger
menighedsrådet for, men medbring
selv en havestol.

Kirkedag i Viborg
Lrdag den 26.august bliver der for
tredie gang inviteret til kirkedag for
hele Viborg stift. Det foregår i Domkirkebyen. Programmet er meget bredt
og tnkt som et tilbud til hele
familien. Dagen starter med en flles
kumenisk gudstjeneste i Viborg
Domkirke. Herefter fordeler de mange
deltagere sig til gruppeaktiviteter i
form af forskellige brnegrupper og en
rkke vrksteder for unge og voksne.

Svenske Owe Wikström taler om
spiritualitet. Kirsten Kjrulf leder
gruppen om kirken i middelalderen.
Andre kan tilmelde sig gruppearbejde
om film, musik, liturgisk dans,
forfattervrksted eller samtalegrupper
om mdet med det fremmede eller
kristendom og psykiatri. Dagen slutter
med en festlig fllesafslutning i
Domkirken.
Yderligere oplysninger kan hentes hos:
Preben Iversen, Viborg, tlf: 87254515.

Menighedsrådsmder
Alle mder er offentlige
Rdding: 23. august.
Lvel: 22. august.
Pederstrup: intet mde i denne periode.

Graverstilling ledig
Graveren i Pederstrup, Mark Winckles,
har fået nyt arbejde, som ikke kan
kombineres med deltidsjobbet som
graver. Han har derfor sagt sin stilling
op med udgangen af maj. Endnu er der
ikke ansat en aflser. Den nye graver
kan forhåbentlig prsenteres i nste
nummer af SOGNET.

Ferie: Prsten holder ferie fra den
16. juni til den 5. juli. I den periode
passes embedet af sogneprsten i
Vammen, Jesper Hornstrup. Han
trffes i prstegården eller på tlf.
8669 0150.

Sogneprst: Niels Peter Jacobsen,
Kirkegade 14, Rdding, tlf. 86651011.
E-mail: markjac@post8.tele.dk
Kasserer for alle 3 sogne: Sonja
Tougaard, Lvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68
Rdding sogn:
Kirkesanger: Karin Antonsen, Sdalvej
37, Rdding, tlf. 86 65 10 14
Organist: Kirstine Srensen, Engvej 4,
Tapdrup, tlf. 86 60 02 05
Graver: Anton Lauritsen, Meldgårdsvej
25, Rdding, tlf. 86 65 10 89
Formand: Bodil Frsig, Meldgårdsvej
105, Rdding, tlf. 86 65 13 76
Kirkevrge: Jens Peter Giversen, Vråvej
12, Rdding, tlf. 86 65 10 38
Lvel sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum,
Vildsvinehjen 4. Viborg, tlf. 86 67 22 25
Kirkesanger ved begravelser:
Rigmor Rasmussen, Lokesvej 5, Viborg
tlf. 86 62 21 20
Organist: Jens Christensen,
Vildsvinehjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Graver: Kai Jensen, Gillebakken 33,
Lvel, tlf. 86 69 93 47
Formand: Vera Kristensen, Kistrupvej 9,
tlf. 86 69 91 13
Kirkevrge: Karsten Rasmussen,
Sdalvej 6, Lvel, 86 69 93 10
Pederstrup sogn:
Kirkesanger: Hanne Hornum,
Vildsvinehjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Organist: Jens Christensen,
Vildsvinehjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25
Graver:
Formand: Aase Dalager, Vråvej 24, Vrå,
tlf. 86 69 90 96
Kirkevrge: Dorrit Pedersen,
Lvelbrovej 6, Pederstrup, tlf. 86 69 90 66

GUDSTJENESTER
Rdding

Lvel

Pederstrup

1/6
4/6
5/6
11/6
12/6
18/6
25/6

Kr.Himmelfart
6.s.e.påske
Grundlovsdag
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis sndag
1.s.e.trin.

9.00
10.00
13.00
ingen
10.00
ingen
ingen

10.00
9.00
ingen
10.00
ingen
9.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
14.00 JH

2/7
9/7
16/7
23/7
30/7

2.s.e.trin.
3.s.e.trin.
4.s.e.trin.
5.s.e.trin.
6.s.e.trin.

14.00 JH
9.00
10.00
9.00
ingen

ingen
10.00
ingen
10.00
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.00

6/8
13/8
20/8
27/8

7.s.e.trin.
8.s.e.trin.
9.s.e.trin.
10.s.e.trin.

10.00 Radio
9.00
ingen
ingen

9.00
10.00
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
10.00

3/9

11.s.e.trin.

10.00

9.00

ingen

JH = Jesper Hornstrup

R = Kirkeradioen transmitterer

