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Menighedsrådsvalget står for døren
Vær orienteret. Læs side 4-7.

Døbte
4. juni i Rødding kirke:
Christinna Tauber Jakobsen
Kirkegade 28, Rødding.

5. august i Rødding kirke:
Britt Lützhøft og Jens Rønberg,
Jellingegade 3, st.th. København

11. juni i Løvel kirke:
Oliver Kloster Rundlin
Korsbakken 11, Rødding.

Begravede

11. juni i Løvel kirke:
Jakob Dahl Klausen
Næstegårdvænget 9, Løvel.
25. juni i Pederstrup kirke:
Mathias Krogh Nielsen,
Vråvej 7, Vrå.
13. august i Løvel kirke:
Sofie Jensen Märcher,
Ålborgvej 147, Løvel.

15. juni i Løvel kirke:
Poul Christian Andersen,
Tjele Møllevej 10, Vammen.
13. juli i Rødding kirke:
Oluf Børge Jensen,
Ingstrup Møllevej 13, Ingstrup.
5. august i Pederstrup kirke:
Mette Marie Alentoft,
Tjele Møllevej 10, Vammen.

Viede

9. august i Løvel kirke:
Erik Nygaard Kristensen,
Mosevænget 3, Løvel.

10. juni i Løvel kirke:
Pia Gammelgaard
og Poul Mølgård,
Skovmærkevej 7, Viborg.

10. august i Rødding kirke:
Magnus Richard Andreasen,
Ingstrupvej 20, Rødding.

8. juli i Rødding kirke:
Rikke Møller Nielsen og
Thomas Mørk,
Skovbakkevej 55, Viborg.

Deadline for næste nummer
af SOGNET: 1. november

Ny graver i Pederstrup
Laila Sørensen er fra 1. juni ansat som graver
og kirketjener ved Pederstrup kirke. Laila er i
gang med en uddannelse ved Randers
kunstskole. Desuden udfolder hun sin kreativitet
i familiens hus og have i Tapdrup. Sammen med
sin mand, Søren Sørensen, der er kontrolassistent, passer hun et deltidslandbrug og de tre
døtre på 12, 11 og 6 år. Når nogen tidligere
spurgte efter en titel, var Lailas svar som regel
‘fodermester ude og inde.’ Nu kan titlen
udvides med ‘Graver og kirketjener’.
Menigheden i Pederstrup ønsker Laila Sørensen
velkommen til det arbejde, som hun allerede er
godt i gang med.

Laila i kamp
mod ukrudtet
på Pederstrup
kirkegård.

Valg til menighedsrådene
Her i efteråret skal der vælges medlemmer til landets ca. 2200 menighedsråd.
I alt ca. 17.000 mennesker får som opgave at sikre den kirkelige trivsel i sognene
og sørge for alt det praktiske omkring driften af folkekirken lokalt. Det er nu, du
har mulighed for at få indflydelse på valget og dermed på folkekirken. Vis din
interesse for det kirkelige liv i sognet ved at deltage i menighedsrådets obligatoriske orienteringsmøde, som er den vigtige optakt til valget.

Aase Dalager
Fmd. for
Pederstrup
menighedsråd

Jeg har været i menighedsrådet i
næsten tolv år, og selv om jeg ved, at
man ikke står i kø for at komme i
menighedsråd, har jeg valgt at stoppe,
når denne valgperiode udløber. Trods
sognets yderst beskedne størrelse er der
dog i de tolv år sket en del store og små
ting, som man som menighedsrådsmedlem og måske ikke mindst som
formand har været involveret i. Vi har
fået bygget et fint og velfungerende
graverhus, fået ny præst, ny graver et
par gange på det sidste, for bare at
nævne noget.
I et lille sogn som vores, kan det være
svært at samle ret mange kirkegængere
til de almindelige gudstjenester. Vi har
derfor – i samråd med biskoppen –
valgt at skære antallet af gudstjenester
ned, så der kun er gudstjeneste den sidste søndag i hver måned. Det har vist
sig at være en god idé. Det hjælper
nok, at der kun er gudstjeneste i
Pederstrup den søndag, men antallet af

kirkegængere er blevet væsentligt
bedre.
Vi er seks medlemmer i Pederstrup
Menighedsråd, og ved det kommende
valg ønsker tre eller måske endog fire
ikke at genopstille. Skal vi blive ved
med at have et selvstændigt menighedsråd, eller skal vi lægges ind under
Løvel eller Rødding? Det er I/vi som
borgere i Pederstrup Sogn selv med til
at bestemme. Vi vil derfor opfordre alle
til at møde op, når vi indkalder til
opstillingsmøde i november.
Det er et spændende arbejde, men
sognets størrelse sætter naturligvis
grænser for udfordringer og
udfoldelsesmuligheder.
Et forenings- eller bestyrelsesarbejde
bringer ofte en i kontakt med beslægtede arbejdsområder. Personligt er jeg
blevet meget engageret i Kirkens
Korshærs arbejde. Jeg er frivillig
medarbejder i Varmestuen i Viborg en
gang om ugen, sidder i Storkredsudvalget for Møldrup og Tjele Kommuner og i butiksudvalget for ”Genbrugshjørnet” i Skals. Dette arbejde har jeg
valgt at prioritere først, og efter tolv år
i menighedsrådet må andre kunne tage
min plads.

Eva Norup
Lauritsen, medl.
af Rødding
menighedsråd

Nu er det igen ved at være tid for valg
til menighedsrådet, og som ved alle tidligere valg, vil der blive afholdt et
orienteringsmøde, hvor det nuværende
menighedsråd vil informere om menighedsrådets arbejder og kompetencer.
For at det kan blive et godt og konstruktivt møde er det vigtigt, at du
kommer og giver dit besyv med. Efter
orienteringsmødet vil der, såfremt der
er stemning herfor, være mulighed for
at lave en liste til valget.
Hvem vil på sådan en liste?
Jeg har nu været medlem af rådet i to
perioder og kan kun anbefale, at man
lader sig opstille. Det er blandt andet
gennem et engageret og aktivt menighedsråd, der skaffes liv og vækst i sognet. Der er i rådet mulighed for at få
indflydelse på mangt og meget af det,
der foregår i og omkring kirken, og
som verden er i dag med mange forskellige religioner og trossamfund side
om side, er der måske en ekstra grund
til, at vi styrker de værdier, som folkekirken bygger på.
At være menighedsrådsmedlem er ikke
noget stort og uoverskueligt; det spænder vidt, lige fra praktiske opgaver så
som kirkekaffe og grundlovsfest til de
mere administrative som arbejdsgiver
for kirkebetjening, ansættelse af præst,

Orienteringsmøder
Menighedsrådene holder deres
obligatoriske orienteringsmøder
følgende dage:
Rødding: 12. september kl. 19.30 i
Rødding forsamlingshus.
Løvel: 6. september kl.19.30 i Løvel
forsamlingshus.
Pederstrup: 13. september kl. 19.30
på Løvelbro Bistro

vedligeholdelse og forvaltning af kirkens ejendomme. Så alt i alt er det meget bredt, og der er altid et eller andet,
som man kan kaste sig over og sætte sit
præg på.
I håb om at dette har vakt din interesse,
så du kan tænke dig en plads i rådet,
eller i det mindste at have indflydelse
på, hvem der skal sidde der, ses vi til
orienteringsmødet i Rødding
forsamlingshus den 12. september.

Menighedsrådsløftet:
"Jeg lover på ære og samvittighed
at udføre det mig betroede hverv i
troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så
den kan byde gode vilkår for den
kristne menigheds liv og vækst."
Sådan er ordlyden af den erklæring, som ethvert nyvalgt
menighedsrådsmedlem skal
underskrive straks efter valget.

Hvad laver et menighedsråd?
Liv og vækst
At sørge for gode vilkår for den kristne
menigheds liv og vækst. Det lover
ethvert nyt menighedsrådmedlem.
Hvordan menighedsrådet tolker ordene
»liv og vækst«, er der stor forskel på
fra sogn til sogn - og sådan bør det
også være. Udfoldelsesmulighederne
for det lokale menighedsråd er mange,
når det gælder bestræbelserne på at
skabe liv i og omkring kirken til gavn
og glæde for sognets beboere.
Et snævert samarbejde mellem præst
og menighedsråd og en stadig samtale i
menighedsrådet om, hvad man netop i
det sogn forstår ved »liv og vækst« er
en nødvendighed, når menighedsrådsløftet skal holdes.
Præste- og bispevalg
En af menighedsrådenes vigtige opgaver er at vælge ny præst. For selvom
menighedsrådet ikke er arbejdsgiver
for præsten, er rådet med til at udpege
ham eller hende. Hvis en ansøger til et
pastorat med kun en præst indstilles
med 2/3 af menighedsrådets stemmer,
bliver indstillingen fulgt af de kirkelige
myndigheder.
Når et bispeembede bliver ledigt, er det
menighedsrådene i stiftet, der stemmer
om, hvem der skal være ny biskop.
Arbejdsgiver
Menighedsrådet er arbejdsgiver for en
række kirkeligt ansatte, så som
kordegne, kirkesangere, organister,
kirketjenere, gravere m.fl. I takt med de
øgede krav, bl.a. på arbejdsmiljøområdet, er arbejdsgiverrollen blevet en

krævende opgave for menighedsrådet. I
det daglige er det den valgte kontaktperson, der sørger for samarbejdet med
de ansatte.
Kirkebygningen
Kirken er ofte sognets ældste og
smukkeste bygning, og det er menighedsrådets ansvar, at den holdes i god
og forsvarlig stand. Et kig ud over
landet viser, at denne opgave løses
særdeles tilfredsstillende. Menighedsrådet har også ansvaret for øvrige bygninger, der hører den lokale kirke til.
Præstegårdsjord og -skov
Mange steder på landet hører der stadig
et bortforpagtet landbrug og også af og
til skov til et sogn. Dette er en - ikke
altid lige nem - arbejdsopgave for
menighedsrådet.
Kirkegårdsdrift
Kirkegårdsdriften sorterer også under
menighedsrådene, der således har
ansvaret for takster og bestemmelser på
området.
Kulturelle og sociale aktiviteter
På ethvert sognebudget er der
mulighed for på en særskilt konto at
afsætte et beløb til koncertvirksomhed i
kirken. En aktivitet, som organisten
naturligvis har indflydelse på.
Mange menighedsråd tager desuden
initiativ til kulturelle aktiviteter som
foredrag, studiekredse, m.v.
Udgifterne til nogle af de her nævnte
initiativer dækkes via det såkaldte
»rådighedsbeløb«.

Økonomi
Menighedsrådene har et stort økonomisk ansvar, idet de forvalter omkring
tre fjerdedele af folkekirkens samlede
udgifter. Regnskaberne revideres af
professionelle revisorer. Det er det
enkelte menighedsråd, der i samarbejde
med andre sogne i provstiet og med det
folkevalgte provstiudvalg har ansvaret
for økonomien, og som sørger for, at
kirkeskatten holdes på et rimeligt
niveau.
Hvem har valgret?
Valget til et menighedsråd gælder for
fire år, regnet fra et kirkeårs begyndelse - det vil sige fra første søndag i
advent. Ethvert medlem af folkekirken,
der er fyldt 18 år, har valgret.
Har man ikke dansk indfødsret, skal
man have haft bopæl her i landet
mindst et år forud for valget for at
kunne stemme.
Hvem kan vælges?
Enhver, der har valgret, er valgbar til et
menighedsråd, med mindre vedkommende ved endelig dom eller vedtagelse af bøde er straffet for en handling,
der i almindeligt omdømme gør ham
uværdig til at sidde i et menighedsråd.
Det er det nyvalgte menighedsråd, der i
givet fald skal tage stilling til spørgsmålet, om en kandidat har mistet sin
valgbarhed på grund af straf.
Biskoppen fungerer dog som appelinstans i sådanne yderst sjældne, men
dog forekommende tilfælde.
Biskoppens afgørelse kan indbringes
for kirkeministeren.

Regler for opstilling af kandidater
Det er en grundregel, at en kandidatliste mindst skal omfatte en kandidat
og fem stillere.
På en kandidatliste må der højst være
seks kandidater flere, end der skal
vælges til det pågældende råd, og der
må højst være 15 stillere.
Hvis flere lister ønsker at indgå listeforbund kan det lade sig gøre, men det
skal godkendes af alle stillere og kandidater på de pågældende lister.
Kandidaterne kan opstilles enten sideordnet eller prioriteret. Det er stillerne,
der afgør dette spørgsmål, inden kandidatlisten afleveres til en af de personer,
som valgbestyrelsen har bemyndiget til
at modtage kandidatlisterne.
Hemmelig og skriftlig afstemning
At deltage i et menighedsrådsvalg
adskiller sig i princippet ikke fra
deltagelse i andre valg til offentlige
organer. Stemmeafgivningen er skriftlig og hemmelig og foregår normalt
ved, at man møder personligt frem på
det annoncerede valgsted.
Er man forhindret i at møde på selve
dagen, er der dog mulighed for at
afgive brevstemme i perioden fra 24.
oktober til og med 10. november ved
henvendelse til folkeregisteret.
Under særlige omstændigheder - f.eks.
hvis man som søfarende er på langfart,
eller man er på sygehus eller plejehjem
og på grund af sygdom eller manglende førlighed er ude af stand til at bevæge sig til valgstedet - kan man efter
nærmere regler afgive sin stemme på
bopælen/institutionen/skibet.

Gudsfrygt eller menneskefrygt
Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel,
men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt
derimod ham, der kan lade både sjæl
og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges
ikke to spurve for en skilling? Og ikke
én af dem falder til jorden, uden at
jeres fader er med den. Men på jer er
selv alle hovedhår talt. Frygt derfor
ikke, I er mere værd end mange
spurve.«
Kun en tåbe frygter ikke havet. Sådan
lyder den venlige advarsel fra søsportens sikkerhedsråd. Påstanden er den, at
på havet bør vi færdes med en vis
frygtsomhed. For havet kan være
frygteligt. Det kan være livsfarligt at se
bort fra det. Det frygtelige skal vi
frygte.
På den anden side set kan det være
ligeså livsødelæggende at leve i frygt
for det, som ikke er farligt. Der er mennesker, som bliver voldsomt hæmmede
i deres livsudfoldelse, fordi de frygter
noget, som ikke er frygteligt. De kan
ikke opholde sig bestemte steder. De
kan ikke gøre bestemte ting. Frygten
bremser dem, selvom det er helt uden
fornuftig grund.
Frygt er ikke bare noget negativt, som
vi helst skal være foruden. Frygten er
en reaktion, som hører med til livet.
Men vi skal lære at vende frygten det
rigtige sted hen – sådan at vi kun
frygter det, som er frygteligt.
Inden Jesus sender de første 12 disciple

ud i verden på egen hånd, lærer han
dem noget om frygt. Han forklarer dem
opgaven. I skal prædike om himmeriget, som er kommet nær. I skal helbrede syge, opvække døde og uddrive
dæmoner. Opgaven i sig selv kan nok
føles frygtindgydende. Og ikke nok
med det. De skal oven i købet forvente
at møde modstand. Jeg sender jer som
får blandt ulve, siger Jesus. Når de forfølger jer i en by, så flygt til den næste.
Der er byer nok. Men overalt er der
mennesker, som vil fange jer og piske
jer stræbe jer efter livet.
MEN frygt ikke for dem, siger Jesus.
Det er lettere sagt end gjort. En
kæmpestor arbejdsbyrde og en masse
menneskelig modstand. I yderste
konsekvens livsfare. Og så siger Jesus,
at det skal de ikke være bange for.
Det er ikke en letkøbt opmuntring
Jesus kommer med. Han siger ikke til
disciplene: Gå I nu bare. Det er ikke så
farligt. I skal se - jeres fjender er ikke
så slemme endda. Jesus sender ikke
disciplene af sted med den slags billige
bemærkninger. Han beskriver opgaven
og han forklarer dem realistisk om den
modstand de vil møde. Og så siger han
alligevel til dem: Det er ikke dér, I skal
placere jeres frygt. I skal se både jeres
opgave og folks reaktion i et større
perspektiv. Et evighedsperspektiv. Så
kommer frygten til at vende det rigtige
sted hen. I skal vide, at alt hvad mennesker kan gøre imod jer, er så uendelig kortvarigt. Det er øjeblikkes mod-

stand. Det er sekunders bagtalelse. Det
er et overfladisk strejf af smerte. Det
opleves ikke sådan, mens det står på.
Da føles det som verdens undergang.
Men i et større perspektiv svinder det
ind.
Mennesker skal I ikke frygte, siger
Jesus. Det værste, der kan ske, er, at de
slår jer ihjel. Det er heller ikke så lidt,
synes vi. Men også det vil Jesus sætte
ind i det større perspektiv. Vi er ikke
selv herrer over vort liv. Men andre
mennesker er heller ikke herrer over
os. Et andet menneske kan skade os og i værste fald slå vor krop ihjel. Men
livet er mere end kroppen. Det er pointen i det, som Jesus siger. Kun Gud er
herre over selve livet. Han har blæst sin
egen livsånde ind i os og gjort hver af
os til en levende sjæl. Og den levende
sjæl tager Gud vare på, både mens vi
lever - og den dag vi dør.
Kun Gud er herre over livet. Og derfor
er det kun Gud, vi skal frygte. Vi er
ikke så vant til at tale om gudsfrygt. Vi
taler hellere om Guds kærlighed og om
Gud, der er som en far for os. Det er
heller ikke forkert. Men når vi kalder
Gud for far, så skal vi ikke se den bløde faderskikkelse for os. Den lidt fjerne
person, som passer sit arbejde og kommer sent hjem. Som ikke stiller krav og
sætter grænser. Som hellere køber sig
fri af konflikterne. Sådan en far er Gud
ikke.
Der er noget sandt i det gudsbillede.
Men der mangler noget væsentligt:
Gudsfrygten. Gudsfrygt er noget andet

end frygt for mennesker. For Gud er
anderledes end mennesker. Mennesker
kan være lunefulde og foranderlige. Vi
kan frygte for, hvad et andet menneske
kan finde på. Vi kan være bange for at
et andet menneske vil misbruge os for
at skaffe sig selv fordele.
Men den frygt skal vi ikke have i
forhold til Gud. For Gud er ikke
lunefuld. Gud er trofast imod sit eget
væsen. Han forandrer ikke sindelag.
Han glemmer ikke og bliver ikke
stresset og irritabel og fjern. Alt det
skal vi ikke frygte.
I forhold til Gud kan vi kun frygte, at
vi svigter ham. Gudsfrygt er bekymringen for at krænke Guds majestæt. At
frygte Gud er, at give Gud den autoritet
og den respekt, som er hans.
Når vi frygter Gud, så behøver vi til
gengæld ikke at frygte noget som helst
andet. Det er evangeliets gode budskab. Når Gud får lov til at være Gud,
så bliver vi mennesker. Som mennesker skal vi ikke afværge alle ulykker.
Vi skal ikke afskaffe al ondskab. Vi
skal ikke bekæmpe døden og undergangen. Det er Guds ansvar.
Vi kan være ligeså ubekymrede som
fuglene i skoven. Deres ubetydelige
liv er i Guds hånd. Så er også vort liv
og vor død - vor lykke og ulykke - i
Guds hånd.
Så lader vi det hvile der. Mens vi
samler os om det som er vort ansvar:
At frygte Gud og elske vor næste.
NPJ

Kreaturgræsning på Løvel kirkegård
Ejvind Sørensen, Løvel, har fundet denne interessante, gamle
brevveksling mellem biskop, provst og kirkeejeren i Løvel.

Biskop Øllgaard tilskrev 30. april
1833 provst Theilgaard følgende:
Der er for mig ført besværing over, at
løse kreaturer, køer eller får, skal endog indelukkes til græsning på Løvel
kirkegård og beskadige og nedrive ældre og nye opkastede gravforhøjninger.
Uagtet det nu vel må være kirkesangeren eller en anden, som af de dertil berettigede har erholdt tilladelse til at benytte græsset på kirkegården, så må
benyttelsen indskrænkes således, at den
ikke strider mod øjemedet af kirkegårdens indhegning, nemlig at sikre gravenes fred og forhindre forstyrrelse af det
hvorved de efterlevende vil hædre
deres jordede og vedligeholde erindringen om dem, være dette endog blot
de simple sædvanlig med græstørv beklædte jordforhøjninger, thi enhver
sådan forstyrrelse krænker følelser, der
bør holdes i ære og strider efter min
formening mod den ret, enhver tiendeyder og sognebeboer har til at fordre ro
for sine grave. Jeg må derfor i forberørte anledning have Deres højærværdighed anmodet om at pålægge vedkommende sognepræst at undersøge, om og
hvorvidt den påklagede uskik finder
sted på Løvel kirkegård, samt ifald den
finder sted, at tilkendegive vedkommende, at de bør afholde sig fra al tøj-

ring af kvæg og kreaturer på kirkegården, hvornæst sognepræsten vilde
indberette, hvorvidt den givne advarsel
har frugtet, og uskikken er ophørt, for
at i fornødent fald indstilling til anden
og højere øvrighed kan ske.

Dette påbud foranledigede
kirkeejeren, proprietær Bay,
Sødal til den 12/6 1833 overfor
biskoppen at fremsætte sit syn
på sagen:
I anledning af, at der fra prædikestolen
i Løvel er kundgjort en skrivelse af
Deres højærværdighed om forbud mod
ufred på kirkegården ved græsningens
afbenyttelse, tillader jeg mig ærbødigst
at henvende mig til Deres højærværdighed selv med følgende andragende
denne sag vedkommende. For nogle år
siden var kirkegården i Løvel undergivet en skammelig ufred, så at beboerne med en velbegrundet anke herover
henvendte sig til mig som kirkens ejer.
Jeg søgte at råde bod herpå ved at anskaffe tvende låse til kirkelågerne,
hvoraf præsten modtog den ene,
degnen den anden, og en kort tid derpå
var der god fred, men senere indsneg
sig misbrug på begge sider derved, at

lågerne ikke holdtes lukket. Degnen
herover for at låse hver gang fra sin
side, hvorhos han dog befandtes af
flere årsager meget uefterrettelig, som
tog en god forandring, da han efter
biskoppens foranstaltning dimitteredes
fra den ham givne konstitution som
skolelærer og kirkesanger på grund af
mådelige forhold. Både den nuværende
og den forhenværende skolelærer har
benyttet græsningen med løse kreaturer
på kirkegården.
Anordninger og i særdeleshed Kanceliets forskellige fortolkninger af disse
hjemler udtrykkelig kirkeejerne tilladelse til at overdrage græsningen til andres afbenyttelse, når derved gravenes
fred og anden skade undgås, og der
ingen slags gravminder, som udfordrer

særdeles fred, er til hinder herfor, så
forespørger jeg ærbødigst, om det ej
må være tilladt fremdeles at overdrage
græsningens benyttelse til skolelæreren, således at enhver grundet klage
over forstyrrelsen af gravfreden undgås. Læreren har tilkendegivet mig at
være villig til at rette sig efter enhver
klage og undgå enhver ufred ved græsningens afbenyttelse, samt i fald nogen
ønsker det, straks at afstå fra den hele
græsning, for hvilket hidtil intet vederlag har været affordret af mig, uden
det, at han har haft tilsyn med, at ingen
større uorden eller ufred foregik ved
kirken og kirkegården, så udbeder jeg
mig Deres højærværdigheds gunstige
resolution i den anledning.
Bay

For en ordens
skyld skal det
bemærkes, at
den sortbrogede
på billedet ikke
har været på
kirkegården, men
er anbragt der
ved hjælp af
computerteknik.

Dåbsbibler
Første søndag i advent er der
børnegudstjeneste både i Løvel og i
Rødding kirke.
De børn, som er født i 1997 og døbt
i en af pastoratets kirker får en særlig indbydelse til at være med. I år
er det nemlig deres tur til at få deres
dåbs-bibler. Alle andre børn – både
større og mindre – er selvfølgelig
også velkomne til at være med ved
de to gudstjenester.

Det er gammel skik, at vi ved
høstgudstjenesten deler af vor
rigdom med dem, som har haft en
ringere høst. De voksne giver som
regel penge. Men ved høstgudstjenesten i Rødding får børnene
igen i år mulighed for at give af
havens frugter til fattige børn i
andre lande. Tag lidt æbler,
blommer, løg, gulerødder, majs,
blomster ... osv med i kirke. Ved
kirkekaffen bagefter sælger vi de
gode sager og sender pengene til
børn, som har hårdt brug for dem.

Høstgudstjenester
Løvel: 10. sept. kl. 10.00
Pederstrup: 17. sept. kl. 10.00
Rødding: 1. okt. kl. 10.00

Gaven til børnene er i år
Sesams børnebibel.
Her er en side fra bogen,
som naturligvis er med
farveillustrationer.

Sagn og skikke
Mange fejrer stadig Mortensdag 11.
november med gås. Sandsynligvis er det en
rest af en gammel hedensk offerskik. Men
vi har knyttet skikken til en legende om
biskoppen i Turon, der hed Martin
(Morten). Han skal have skjult sig i
gåsestien, da pavens udsendinge 11.
november kom for at udnævne ham til
bisp, hvad han ikke var meget for.
Gæssene skræppede op og forrådte hans
skjulested, og det blev han så vred over, at
han bestemte, at der hver den 11.
november skulle slagtes gæs.
En mere barsk version af historien går ud
på, at den hellige Martin fik et gåseben galt
i halsen og inden han døde udslyngede sin
forbandelse over alle gæs.

Genbrugssten i Pederstrup
I stenpikningen omkring Pederstrup kirke kan man se en 'genbrugssten'. Den
ligger ved korets nordøstlige hjørne. Stenen er let buet. Det er efter al
sandsynlighed en sokkelsten fra kirkens gamle apsis. Apsis er navnet på den
halvrunde tilbygning, som findes ved koret på mange romanske kirker. Sådan
en tilbygning havde Pederstrup kirke også engang. Den krumme sokkelsten
bekræfter det. Stenen blev fundet i sandet under korgulvet ved sidste
restaurering i 1980´erne.
Hvis man 'sigter' langs korets østmur,
vil man kunne se adskillige sten fra
den gamle apsis, som nu er indmuret
der. Altså sten med en vis krumning.
De sidder alle ret højt. I forbindelse
med restaureringen blev der lagt
piksten omkring hele kirken. Dér fik
sokkelstenen så sin plads nær sin
oprindelige placering.

20/10 Familiemylder med
fællesspisning.
3/11 ABD-fest i Houlkær kirke.
21/11 Generalforsamling hos Ragna
og Bent Jørgensen, Ingstrup
Møllevej 8.
8/12 Julefamiliemylder i Fredebo.

Bibelkredsen
5/9
3/10

Lørdagsklubben
16/9

Bespisningen af de 5000.
Vi bager til forældrekaffen.
30/9 Jesus gør mennesker glade.
Vi bygger et landskab.
14/10 Den gode hyrde. Vi ser film og
snakker om kæledyr.
28/10 Helbredelsen af den lamme.
Vi bygger en by af papkasser.
4/11 Den barmhjertige samaritaner.
Vi laver doktortasker.
18/11 Tilgivelse. Vi skriver og tegner
en bog.
2/12 Lysets konge kommer.
Vi drypper stearin.
3/12 Børnegudstjeneste i Rødding og
Løvel.

KFUM & KFUK
8/9
26/9
4/10

Familiemylder ved Fredebo.
Bibeltime hos Lisbeth og Jens
Pedersen, Kokholmvej 41.
Senioraften i Houlkær kirke,
v/ forstander Henrik Stubkjær,
Diakonhøjskolen.

8/11
5/12

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.

Fredebo
22/9

Høstfest ved sognepræst
Thomas Felter, Vesterbølle.
27/10 Møde i Fredebo.
17/11 'Menneske først og kristen så'.
Jørgen Smed, Danmission,
fortæller og viser lysbilleder fra
Cambodia.

Viborgkredsens
Indre Mission
19/9

Husmoderdag i Hans Tausens
Hus.
14/11 Efterårsmøde i Hans Tausens
Hus.

Kirkehøjskolen
Kirkehøjskolen i Tjele præsenterer en
ny række foredrags- og debataftner.
I anledning af menighedsrådsvalget i
efteråret 2000 lægger vi ud med to
aftner med kritisk fokus på kirkens
struktur.
12. okt. kl. 19.30 på Ørum skole.
Fråds eller smalhals. Forvaltning af
kirkens midler, ved nationaløkonom,
menighedsrådsformand, stud.teol. og
lektor på Danmarks pædagogiske
Universitet, Ejvinn Krukow.
7. nov. kl. 19.30 på Hammershøj skole.
Magtstruktur i Folkekirken, ved
cand.teol., MF, Margrete Auken.

Fra en tidlligere kirkehøjskoleaften med
Balkaneksperten Karsten Fledelius.

Menighedsrådene holder deres
obligatoriske orienteringsmøder
følgende dage:
Rødding: 12. september kl. 19.30 i
Rødding forsamlingshus.
Løvel: 6. september kl.19.30 i Løvel
forsamlingshus.
Pederstrup: 13. september kl. 19.30
på Løvelbro Bistro

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen,
Kirkegade 14, Rødding, tlf. 86651011.
E-mail: nplj@km.dk
Kasserer for alle 3 sogne: Sonja
Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68
Rødding sogn:
Kirkesanger: Karin Antonsen, Sødalvej
37, Rødding, tlf. 86 65 10 14.
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,
Kirkegade 9, 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: Laila Sørensen, Højtoften 11,
Tapdrup, tlf. 8660 0104
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

3/9
10/9
17/9
24/9

11.s.e.trin
12.s.e.trin
13.s.e.trin
14.s.e.trin

10.00
9.00 Telt
9.00
ingen

9.00
10.00 H
ingen
14.00 JH

ingen
ingen
10.00 H
ingen

1/10
8/10
15/10
22/10
29/10

15.s.e.trin
16.s.e.trin
17.s.e.trin
18.s.e.trin
19.s.e.trin

10.00 H+K+B
14.00 JH
ingen
14.00
ingen

14.00
ingen
10.00
ingen
14.00 JH

ingen
ingen
ingen
10.00
ingen

5/11
12/11
19/11
26/11

Alle Helgen
21.s.e.trin
22.s.e.trin
Sidste s. i kirkeåret

10.00
14.00
ingen
ingen

ingen
10.00
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
10.00

3/12

1.s.i advent

10.00 B

14.00 B

ingen

JH = Jesper Hornstrup, Vammen
Telt = Gudstjeneste i teltet på sportspladsen

B = Børnegudstjeneste.
H = Høstgudstjeneste

