SOGNET

Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup
Nr. 4, 2000

december - januar - februar

Skiftedag i menighedsrådene
En 4-årig valgperiode er nu slut.
De siddende menighedsråd fratræder den 3. december. Samme
dag træder de nye til. Denne gang
er der stor udskiftning i alle tre
sogne. I Rødding og Løvel fortsætter kun én af de gamle (Sten
Vestergaard og Karsten Yding
Rasmussen), i Pederstrup to (Holger Nielsen og Klemming Fyllgraff). Der er altså 15 nye personer, som skal sætte sig ind i arbejdet. Det betyder, at menighedsrådene kommer på hårdt arbejde i
en periode. Der er dog ingen tvivl
om, at vi hurtigt igen har menighedsråd, som er helt på højde med
arbejdsopgaverne. Det er nemlig
solide og velkvalificerede folk,
som er valgt alle tre steder. Det er
især glædeligt, at det gik så forholdsvis nemt at få sammensat et
råd i Pederstrup. Når godt 30 husstande kan stille seks personer til et
menighedsråd, så tyder det på, at
der er menneskelige ressourcer til
at fortsætte som selvstændigt sogn.

Farvel og tak!
Disse personer forlader menighedsrådsarbejdet:
Rødding: Bodil Frøsig, Eva Lauritsen, Gerda Vestergaard, Bodil
Vestergaard, Asta Brøndum Christensen og Jens Peter Giversen.
Løvel: Vera Kristensen, Anni Bak
Pedersen, Lilly Troels Jacobsen,
Agnethe Nielsen, Peder Bækmark.
Pederstrup: Aase Dalager, Vera
Jensen, Dorrit Pedersen, Peter
Gaardsted.

Til de fratrædende menighedsrådsmedlemmer skal der lyde en
stor tak for indsatsen gennem 4 år
- eller mere. Der har været store og
tidskrævende projekter på programmet i denne valgperiode. Et
orgel er blevet udskiftet. To kirketårne er blevet restaureret og en ny
klokke er taget i brug. Der har været udskiftning i flokken af medarbejdere. Alt dette oven i de rutinemæssige arbejdsopgaver som
regnskaber, budgetter, vedligeholdelse og forskellige arrangementer. Samarbejdet har altid været
upåklageligt og præget af interesse
og godt humør.

Velkommen til arbejdet
og fællesskabet !
De nye menighedsrådsmedlemmer
bydes velkommen til arbejdet. Det
er dejligt, at I vil påtage jer opgaven. I kommer til at yde en arbejdsindsats i de næste 4 år. Men forhåbentlig får I også gode oplevelser ud af det og indsigt i nogle nye
områder.

De nye menighedsråd
Rødding:
Formand: Egon Noe.
Næstformand: Sten Vestergaard.
Kirkeværge: Esther Døssing.
Sekretær: Lisbeth Pedersen.
Kontaktperson: Svend Haugaard
Pedersen.
Kirkebladsudvalg: Lisbeth
Pedersen og Inge Hansen.
Præstegårdsudvalg: Sten

Vestergaard og Esther Døssing.
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Svend
Haugaard Pedersen, Mary
Jokumsen og Inge Hansen.
Løvel:
Formand: Connie Kvorning.
Næstformand: Villy Bach.
Kirkeværge: Karsten Yding
Rasmussen.
Sekretær: Tina Hvid.
Kontaktperson: Karsten Yding
Rasmussen.
Kirkebladsudvalg: Tina Hvid og
Connie Kvorning.
Præstegårdsudvalg: Villy Bach og
Thorkild Kallestrup.
Bygningskyndig: Preben Berg
Jacobsen.
Pederstrup:
Formand: Anne Berg Olsen.
Næstformand: Helle Martensen.
Kirkeværge: Jens Steffensen.
Sekretær: Klemming Fyllgraf.
Kontaktperson: Holger Nielsen.
Kirkebladsudvalg: Johannes van
Ewijk og Helle Martensen.
Præstegårdsudvalg: Holger
Nielsen og Klemming Fyllgraf.
Bygningskyndig: Johannes van
Ewijk.
Nødudgave
Et computersammenbrud fik et
helt nummer af kirkebladet til at
forsvinde kort før, det skulle gå i
trykken. Derfor udkommer
kirkebladet denne gang i en lidt
forpjusket udgave, kun med de
mest nødvendige informationer.
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12. juni i Rødding kirke:
Anne Bisgaard Kristensen,
Meldgårdsvej 9, Rødding.

16. september i Rødding kirke:

3. september i Rødding kirke:
Gry Havtorn Vestergaard,
Sødalvej 18, Rødding.
1. oktober i Rødding kirke:
Jeppe Kjærgaard Pedersen,
Ingstrup Møllevej 19, Ingstrup.
15. oktober i Løvel kirke:
Rasmus Vogn Pedersen,
Gillebakken 7, Løvel.
21. oktober i Rødding kirke:
Valdemar Kongsgaard Esbersen,
Schleppegrellsgade 7,2.th,
København.
5. november i Rødding kirke:
Nanna Nørgaard Iversen, Batum
Hedevej 13, Batum.

Lilian Vestergaard og Karsten
Smith Winkler, Falkevej 94, 2.th.
Viborg.
30. september i Løvel kirke:
Gabriela Tamara Hansen og
Mikael Nielsen, Engvej 3, Løvel.
30. september i Rødding kirke:
Vibeke Villumsen Stigsen og
Morten Levring, Klarisgårdvej 2,
Rødding.
30. september i Løvel kirke:
Dorthe Laursen og Jan Bruun
Laursen, Ålborgvej 170, Løvel.
4. november i Løvel kirke:
Bente Jonna Madsen og Hans Erik
Jensen, Tinggade 9, Løvel.

Begravede

12. november i Løvel kirke:
Jeppe Geertsen Kristensen,
Ålborgvej 145, Løvel.

17. oktober i Løvel kirke
Svend Aage Pedersen, Tjele
Møllevej 14a, Vammen.

29.november i Pederstrup kirke:
Helena Elizabeth Peacock,
Petersborough, England.

27. oktober i Rødding kirke:
Jørgen Chresten Dalsgaard,
Meldgårdsvej 73, Rødding.

Ny graver i Rødding
Anton Lauritsen, som er graver i Rødding, holder orlov fra
jobbet et år - fra oktober 2000 til og med september 2001.
Heldigvis lykkedes det for menighedsrådet at finde en vikar.
Kirsten E. Hansen hedder afløseren. Kirsten har erfaring fra
andre kirkegårde og er i gang med at uddanne sig til
anlægsgartner. Så et år på Rødding kirkegård kan bruges i
uddannelsesforløbet.
Kirsten skal varetage både graver - og kirketjenerfunktionen,
så menigheden vil træffe hende både ude og inde. Den første
store arbejdsopgave er grandækningen, som strækker sig over
flere uger.
Den nye graver træffes på kirkegården eller på tlf. 29 60 22 10.

Forandring på
Pederstrup kirkegård
Pederstrup kirkegård har i den
seneste tid gennemgået en kraftig
forandring. Ved diget vest for
kirken er der ryddet op i træer og
buske, sådan at kirkens vestgavl
med klokken nu er mere synlig fra
parkeringspladsen. Mange store
buske er fjernet fra de sløjfede
gravsteder på den nordlige del af
kirkegården. Her er der i stedet anlagt et såkaldt lapidarium, det vil
sige en plæne, hvor de gamle
gravsten fra de sløjfede grave er
anbragt. I plænen er der plantet
frugttræer. Glæd jer til efteråret!
Som noget nyt er der også anlagt
12 urnegravpladser øst for kirken.
Ingen af dem er i brug endnu, men
nu er muligheden her.

Ansigtsløftning til
Løvel kirke
Det afgående menighedsråd i
Løvel nåede på falderebet at sætte
et tydeligt fingeraftryk på kirkerummet. De gamle lampetter i
koret og på vestgavlen har længe
trængt til udskiftning. De er nu
erstattet af nye, som i stil passer
både til de store lysekroner i loftet
og de to kandelabre, som står i
korbuen. Lampetterne er håndlavede af en gørtler fra Thy. Samme
gørtler har pudset og lakeret lysekronerne og renoveret de elektriske dele i dem.
Også døbefonten er forskønnet.
Den har i mange år været fyldt
med store kampesten, hvorpå der
lå et lag perlegrus. Dåbsfadet
hvilede på gruslaget. Fonten er nu
tømt for sit indhold. Og gørtleren
har fremstillet en holder, som
bærer fadet. Omkredsen af det
gamle messingfad er mindre end
granitfonten. Derfor er der nu en
åbning langs kanten af fadet, så det
indre af døbefonten er synligt.

7/2
7/3

Tina Hvid, Tinggade 19,
Løvel.
Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.

Fredebo
29/12Julefest ved Marianne
Hansen, Vammen.
26/1 Kirken og internettet.
Bagefter børneprogram v/
familien Mark-Jacobsen.
6/2 Generalforsamling.
23/2 Skal man lave om på
Folkekirkens 'plejer' - og
evt. hvordan? v/sognepræst Ulla Horsholt,
Ørum.
27/1 Jakob. Vi laver Jakobstiger. Husk hammer.
10/2 Josef. Vi farver T-shirts.
24/2 Moses. Vi fletter moseskurve.
10/3 Samuel. Det lille musikteater.
24/3 David. Vi laver stenslynger.
7/4 Elias. Løb og bål.
21/4 Jonas. Vi laver hvaler på
tændstikæsker.
5/5 Udflugt.

8/12 Julefamiliemylder i
Fredebo.
5/1 Familiebowling.
16/1 Bibeltime hos Hanne og
Poul Jensen, Nørremarksvej 25, Vejrumbro.
2/2 Bingo-bankoaften i
Fredebo.
20/2 Bibeltime hos Sonja og
Arne Grud, Nørreåvej 29,
Vejrumbro.
2/3 Fastelavnsfest i Fredebo.

5/12 Julekoncert i Rødding
kirke. Bagefter er der
kaffe hos Anna og Laurits
Nielsen.
10/1 Gerda Vestergaard,
Krogen 3a, Rødding.

Børnegudstjenester
3. december kl. 10 og 14
Første søndag i advent er
børnenes dag i Rødding og
Løvel. I begge kirker er der
børnegudstjeneste.
De børn, som er født i 1997 og
døbt i en af pastoratets kirker,
har fået en særlig indbydelse.
De får nemlig overrakt deres
dåbsbibel ved denne festlige
gudstjeneste. Alle andre børn
og voksne er naturligvis også
velkomne til at være med.

Julekoncert i Rødding
5. december kl. 19.30
Traditionen tro er der
julekoncert i Rødding kirke
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.

Julekoncert i Løvel kirke
17. december kl. 20.00 har alle
interesserede chancen for at
høre Jens Fredborgs helt nye

julekantate, som uropføres i
tiden op til jul i år. 'Og det skete
i de dage..' fortæller julens
evangelium med udgangspunkt
i de kendte ord fra
Lukasevangeliet. Jens Fredborg
sidder selv ved klaveret, mens
Johanne Møldrup synger og
Susanne Svenstrup spiller
violin.

Juletræsfest
30. december kl. 14.00 i Løvel
forsamlingshus. Duoen Solstrejf
alias Alice og Conny fra Varde
underholder med sang og musik. Repetoiret består mest af
julesange og af gamle, romantiske viser. Der bliver også god
tid til fællessang og kaffe.

Salmesangsaften
31. januar kl. 19.30 i Rødding
kirke ved højskolelærer og
komponist Hans Dammeyer.
Tilsyneladende bringer den nye,
autoriserede salmebog, som vi
venter på, ikke megen fornyelse. Men der er salmedigtere og
musikere, der arbejder på en
virkelig fornyelse af kirkens
sangtradition. Hans Dammeyer
er med i kredsen bag det nyudgivne værk Salmer og sange i
skole og kirke - rytmiske toner
til tekster på dansk. Han har
selv skrevet melodier til nye
salmer. I Rødding kirke vil
Hans Dammeyer guide os igennem en del af de nye salmer.

Menighedsrådsmøder
Fælles møde for alle tre sogne i
Rødding præstegård 10. januar
kl.19.30.
Løvel: 3. januar kl.19.30 på
Løvel skole.
Pederstrup: Budgetmøde 8.
februar kl.19.30 hos Klemming
Fyllgraf .
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JH = Jesper Hornstrup B = Børnegudstjeneste K = Julekoncert

Kirkehøjskolen i Tjele
Etik og socialt ansvar i erhvervslivet
ved koncerndirektør Niels Due Jensen,
Grundfos a/s.
Onsdag den 17. januar på Rødding skole.

Menneskerettighederne som den nye
religion
ved filosof cand.mag. Arno Victor Nielsen
Tirsdag den 27. februar på Ørum skole

Ingen tilmelding. Entre 30 kr. Efter foredragene er der café-debat.

