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Døbte

Begravede

3. december i Rødding kirke:
Jacob Amanuel Tegnander
Pedersen, Ingstrup Møllevej 1.

9. december i Løvel kirke:
Pia Jensen, Gyvelvej 2, Birgittelyst.

3. december i Rødding kirke:
Christian Marcus Bay, Hobrovej 67,
Vammen.
10. december i Rødding kirke:
Daniel Strunck Thomsen,
Gl.Ålborgvej 10, st. Løvel.
7. januar i Rødding kirke:
Magnus Krogh Exner,
Præstevænget 19, Rødding.
14. januar i Løvel kirke:
Lukas Mølgård, Skovmærkevej 7,
Viborg.
21. januar i Rødding kirke:
Simon Mariager Olesen,
Iversvej 1, Rødding.
11. februar i Rødding kirke:
Andreas Moldovan, Vigerslev Alle
116, 3.th. Valby.

16. december i Rødding kirke:
Ane Kirstine Madsen, Klosterhaven
1, Viborg.
16. januar fra Viborg sygehuskapel:
Ove Hundahl, Vansøgårdsvej 33.
25. januar fra Vestervang kirke:
Ella Marie Laustsen, Rughavevej
30, Viborg.
30. januar i Rødding kirke:
Marturin Christensen, Tjele
Møllevej 10, Vammen.
10. februar i Pederstrup kirke:
Emmy Else Oline Grud, Tjele
Møllevej 10, Vammen

SOGNET redigeres af:
Inge Hansen, Lisbeth Pedersen,
Connie Kvorning, Tina Hvid,
Helle Martensen, Jan van Ewijk
Niels Peter Jacobsen.

Viede
27. januar i Rødding kirke:
Birgitte Mogensen og Henrik
Hansen, Kastanievej 14, Viborg.

Dead-line for næste nummer af
SOGNET: 1. maj 2001

Konfirmander 2001
Konfirmationerne holdes i år - som altid - sidste søndag i april og første
søndag i maj. I år kommer Rødding først. For første gang i 7 år bliver der
også konfirmation i Pederstrup kirke. De to piger fra Pederstrup
konfirmeres lørdagen før konfirmationen i Løvel. Her er alle navne og
adresser, så I kan betænke dem på deres store dag:
29. april i Rødding:
Mette Lise Dahl, Korsbakken 3 *
Karin Gabrielle Amdi Hansen, Batum
Hedevej 20 * Tine Helena Thordahl
Hansen, Fædalhøjvej 13 * Ingeborg
Mark Jacobsen, Kirkegade 14 *
Torben Jacobsen, Ingstrupvej 35 *
Thomas Astrup Jakobsen, Meldgårdsvej 97 * Lars Smaakjær Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8 * Charlotte
Kjærgaard, Batum Hedevej 9 *
Simon Koplev, Soltoften 11 *
Annette Trads Lauritsen, Røddingvej
20 * Lars Nørgaard Laursen, Ingstrup
Møllevej 21* Thomas Milling,
Meldgårdsvej 45 * Jesper Mougaard,
Bjerringholmvej 14 * Maja Schøn
Nielsen, Soltoften 4 * Søren Møller
Nielsen, Kirkegade 8 * Sabine
Brandhøj Overgaard, Meldgårdsvej
69 * Allan Thorgaard Pedersen,
Soltoften 7 * Henriette Pedersen,
Korsbakken 3 * Mille Pedersen,
Korsbakken 19 * Mikael Larsen
Poulsen, Ingstrupvej 27B * Søren Dal
Rasmussen, Vråvej 16 * Charlotte
Romlund, Vråvej 5 * Henriette
Gravgaard Sørensen, Tinghøjvej 50
* Troels Meller Sørensen, Batum
Hedevej 14 *
5. maj i Pederstrup:
Anne Sophie Krog Martensen,
Løvelbrovej 21 * Nathalie Kjærsgård
Olesen, Vråvej 20 *

Et par flittige konfirmander i gang
med dagens arbejde

6.maj i Løvel:
Birgitte Søs Andersen, Møllevej 32 *
Tanja Andersen, Engvej 8 * Kristina
Charlot Barbar, Gillebakken 20 *
Mette Fuglsang Bødker, Kærvangen
6 * Kenneth Christensen,
Gillebakken 45 * Trine Handberg
Gohlke, Gl.Ålborgvej 7 * Mathias
Hermansen, Næstegårdvænget 14 *
Christina Holst Hvid, Tinggade 19 *
Jannie Jensen, Næstegårdvænget 3 *
Jeanette Sloth Kristiansen, Tinggade
4 * Inge Sejr Kruse, Stien 5 * Christina Madsen, Havrisvej 16 * Lennart
Ingemann Nielsen, Ålborgvej 206 *
Rene Rasmussen, Tinggade 24c *
Rasmus Vestergaard Stisen,
Navntoftvej 3 *

Konfirmandlejr år 2000
Indtryk og oplevelser
Mette Bødker, Løvel, fortæller til Connie Kvorning

Konfirmander fra Løvel, Rødding og
Ørum, præsterne Niels Peter Jacobsen
fra Rødding og Ulla Horsholt fra
Ørum samt flere hjælpere har været på
Konfirmandlejr. Lejren blev afviklet
en fredag, lørdag og søndag i november måned. Konfirmanderne var inviteret af Ulla og Niels Peter. Ikke alle
konfirmander deltog.

Musical
Fredag skulle vi med bus fra Løvel til
Tårupgaard. Efter indkvarteringen på
de tildelte værelser mødtes vi i en stor
sal, hvor vi skulle lære hinanden at
kende og fik at vide hvilke ting, vi
skulle lave. Vi fik tildelt roller til en
musical ‘Mission Liberty’, som skulle
opføres på lejrens sidste dag for for-

ældre og søskende. Stykket omhandlede forskelle på danske og udenlandske børn - børn fra de fattige lande.
Stykket omhandler to scener, der
spilles skiftevis. Scenen fra Danmark
omhandler Marie, som holdes udenfor
af vennerne. Til sidst inviterer hun
alle til en fest, som de andre måske
ikke har lyst til at deltage i. Stykket
fortæller om, hvordan de har det og
slutter med, at de kommer til festen
med gaver til Marie og siger undskyld.
Børnene fra de fattige lande arbejdede
og stykket fortalte om , hvordan de
havde det. De fattige lande solgte varer til Danmark, hvor vi er så forkælede. Børnene fra de fattige lande ønskede at blive frie til at lege og gå i
skole. Frie for at arbejde for deres
forældre. Stykkets pointe: Man skal
være glad for det man har.

Øvning og natløb
Lørdag startede med fælles morgenmad og herefter begyndte vi at øve
skuespil og sange og andre begyndte
med at lave kostumer.
Efter aftensmaden bød programmet på
NATLØB. Indledningsvis blev der
fortalt en hel masse gyserhistorier og
efterfølgende mødte vi SPØGELSER,
der gik rundt i skoven. Blandt andet
kunne vi træffe ‘Den hvide dame’, der
gik igen!!! - men det var trods alt
ikke svært at se, det bare var et
menneske!

Natløbet bestod desuden af forskellige
poster bemandet med hjælperne.
Afslutningsvis kom vi op i Tårup
Kirke, hvor der var tændt stearinlys.
Ved alteret sagde vi trosbekendelsen i
kor. Herefter samledes vi med Ulla i
salen, hvor et kors af fyrfadslys stod
på gulvet. Her sang vi nogle salmer,
bad og fik nadver.

Opførelsen
Om søndagen klargjorde vi alt til
musicalen, hvor vores forældre og
søskende ville komme og se det. Det
gik ‘ret så godt’.
Efter skuespillet fik vi saft og kage i
salen, hvor præsterne sagde, at ‘det
havde været hyggeligt og hvordan vi
havde gjort det’. Dette var afslutningen på Konfirmandlejren år 2000.

Hvad gjorde mest indtryk på Jer,
de tre dage I var sammen?
Det at vi øvede så meget, det var
sjovt. Natløbet oplevede vi forskelligt.
Nogle syntes, det var kedeligt, mens
andre syntes, det var vildt godt.
Vi var ret positive og få har udtalt, det
var en træls tur. Det er en god måde at
lære hinanden at kende på, at få nye
venner og at tænke på hinanden.
Vil du anbefale Konfirmandlejr?
Ja, bestemt. Du kommer til at kende
nogen fra en anden skole. Så godt at
man måske går til fødselsdag og fester
hos hinanden. Og får lov til at lave et
stykke på en weekend, hvor du oplever at have et ansvar. Vi skulle jo kunne vores rolle for det ville gå udover
de andre, hvis ikke man kunne den.

I marts måned er konfirmanderne
engageret i projektet Konfirmand
aktion. Vi arbejder videre med temaet
fra konfirmandlejrens musical: Ung i
Indien og ung i Danmark.

Viden
Projektet har to formål. For det første
skal konfirmanderne skaffe sig viden
om forholdene i Indien, om mulighederne for skolegang, om kirken i
Indien, om fattigdom og børnearbejde
og meget mere.

Konkret hjælp
Dernæst skal konfirmanderne også
yde en konkret hjælp til unge i Indien.
De er allerede godt i gang med at tjene penge ved salg af frø. Senere kommer der andre varer til, som skal sælges. Pengene skal betale skolegang og
kost for børn af fattige landarbejdere.
Uden skolegang ingen fremtid.

Besøg
Projektet afsluttes med et besøg af en
ung, indisk gæstelærer, Protima Roy.

Protima Roy fra Indien besøger
konfirmanderne 9. marts.

Mystisk besøg i konfirmandstuen

Niels
Krøjgaard,
tryllekunstner
Hvor mange ‘sandheder’ er sande, når
det kommer til stykket? Det spørgsmål fik konfirmanderne smidt i hovedet en kold januardag. Som noget nyt
var alle konfirmander samlet i præstegården en lang fredag. Derfor skulle
der også ske noget nyt og anderledes.
Niels Krøjgaard var inviteret til at
komme og vise os sine overnaturlige
evner: klarsyn, tankelæsning, teskeer
der bøjer sig ved tankens kraft osv.
Vi var alle imponerede over de utrolige og spændende ting, vi fik at se.

Efter en ½ time sprang bomben. Niels
afslørede, at han slet ikke havde overnaturlige evner. Han var i virkeligheden ‘bare’ en dygtig tryllekunstner.
Og ved hjælp af teknik og fingerfærdighed fik han os til at tro, at vi oplevede noget overnaturligt.
I første omgang blev konfirmanderne
skuffede og vrede over, at han tog os
ved næsen. Men med sin charme fik
Niels forklaret sin pointe: Så let er det
at blive snydt!! Vi mærkede det på
vores egen krop. Og så var grunden
lagt for det følgende foredrag om
spøgelser, ånden i glasset og andre
‘overnaturlige’ ting. Niels fortalte også om religiøse bevægelser, som bevidst manipulerer med folk for at
skaffe sig tilhængere og tjene penge
på dem. Et par spændende timer, som
satte mange følelser og tanker i gang.

Annette Lauritsens oplevelse af den mystiske gæst
Fredag den 26. januar havde vi besøg af en, der hed
Niels Krøjgaard. Han arbejder på et reklamebureau
og som tryllekunstner. Han ville vise os hvor nemt
det er at komme til at tro på andre religioner. Han
tryllede også med os. Han skulle bruge en forsøgsperson. Det var en, der hedder Jannie. Først skulle
hun stirre ind i et lys og derefter skulle hun lukke
øjnene. Så viste Niels os 4 kort, hvoraf de 3 var sorte
og et var rødt. Jannie skulle finde det røde kort. Han
lavede også en masse andre tryllerier.
Så da vi havde haft en pause, fortalte han os, at han
havde snydt os. Så fortalte han os noget om spøgelser. Det var rimeligt sjovt og lidt uhyggeligt. Vi
synes, at han var vældig spændende og han var også
lidt uhyggelig. Men han var nu meget sjov.
Annette Lauritsen
Kl. 13.00 havde vi fri og der skulle vi hjem.

Indsamling til Afrikas kvinder
Søndag den 4. marts vil så vidt muligt alle husstande i Rødding, Løvel og
Pederstrup få besøg af frivillige, som er med i Folkekirkens Nødhjælps
store landsindsamling. Menighedsrådene står for de praktiske forberedelser
til indsamlingen. Og i år er alle tre sogne med. Så det samlede resultat
skulle gerne blive endnu bedre end de to foregående år.

Støtter fattige kvinder
Det er tredje gang, at Folkekirkens
Nødhjælp arrangerer sogneindsamling. Formålet er at samle ind til de
fattigste af de allerfattigste i verden.
Sidste år lykkedes det at skaffe seks
millioner kroner. Disse penge gik
blandt andet til de kasteløse, som lever under kummerlige forhold i
Indien.
I år har Folkekirkens Nødhjælp valgt
at sætte fokus på fattige kvinder i
Afrika. Kvinderne har sjældent mulighed for at forbedre deres dårlige levevilkår, fordi de ofte bliver tidligt gift,
aldrig lærer at læse og skrive og er
underlagt mandens krav og behov.
Derfor støtter Folkekirkens Nødhjælp
undervisning, oplysning og retshjælp,
så kvinderne lærer at blive bedre til at
dyrke jorden, give deres børn bedre
kost, oprette egne småvirksomheder
og kræve en ligeværdig plads i familien.

Vidste du at:
blandt verdens allerfattigste er
der 7 kvinder for hver 3 mænd.
en femtedel af Afrikas kvinder
er alene om at forsørge familien
i gennemsnit har én ud af tre
kvinder i hele verden været
udsat for vold fra deres
nærmeste.
hvert år sælges omkring 1,2
millioner piger under 18 år til
prostitution.
næsten halvdelen af alle kvinder
over 15 år i Afrika ikke kan
læse og skrive.
for hver 100.000 fødsler i
Eritrea er der 1000 mødre, der
dør i barselsseng. I Danmark er
det tilsvarende tal 10.
kvinderne udgør mere end 70 %
af arbejdsstyrken i landbruget i
Afrika.

Fra Holland til Danmark
Familien van Ewijk kom til Pederstrup 1. maj 1993 og har siden være
trofaste brugere af kirken. Siden sidste valg sidder Jan van Ewijk også i
menighedsrådet og kirkebladsudvalget. Sammen med familien har Helle
Martensen skrevet dette portræt.
der på gården 60 kreaturer.
De første 3 år, de havde
gården i Holland, var Jan
beskæftiget som murer ved
siden af, men måtte på fuld tid
på gården, som blev udbygget. Så kom de nye miljøregler til, ligesom i Danmark.
Men i Holland er der ikke så
meget jord til rådighed, så
virkningen her blev meget
større. Omkostninger med
bortkørsel af gylle og lignende blev for store. Derfor var
det også noget af en omvæltning at komme til Pederstrup,
hvor der er meget mere åbent
land og plads.
Så ung og nydelig så familien Ewijk ud,
da den kom til Pederstrup i 1993.

Godt modtaget
Landmandsfamilie i Holland
Jan og Henni med børnene Jos, Dick
og Jette kom til Danmark 1. maj 1993.
De kom fra en hollandsk gård på ca.
11 ha, hvor de havde 550 slagtesvin,
som Henni passede. Derudover var

Jan og Henni føler sig godt modtaget
af naboer, nye venner og de tidligere
ejere af Risgård, som alle har været en
uvurderlig hjælp, især i begyndelsen.
Det er nemlig ikke nemt at komme til
et nyt sted, hvor man ikke kan sproget. Kulturen og systemet er også be-

tydelig forskellig fra stedet, de kom
fra. De to første vintre i Danmark gik
med sprogundervisning, som dog
måtte stoppes p.g.a. øget arbejdspres.

Kirken i Holland
Jan og Henni kommer fra Voorthuizen midt i Holland. Det er en by med
ca. 3000 indbyggere, 4 trosretninger,
4 kirker og 4-5 præster. I kirken, som
var fyldt helt op på formiddage og
halvt op om eftermiddagen, var der
plads til ca. 600 mennesker. Ved kir-

Jan og Henni i stalden hos de sortbrogede. Køer skal ikke bare passes.
De skal plejes.

Jan på vej med fodervognen. En
arbejdsdag kan nemt strække sig fra
kl.7 om morgenen til kl. 8 om aftenen.

ken har man et specielt rum til børnepasning, hvor børnene bliver set efter
af en forældre og nogle af de unge
piger. Gudstjenesten tog knapt 1½
time. Hver søndag kom kirkebøssen
rundt for indsamling til de fattige og
til kirken. Der er ingen kirkeskat i
Holland. Man er fastere tilknyttet en
bestemt kirke og faktisk alle kommer i
kirken. Der er tilknyttet en skole til
hver kirke og interessen for kirken er
større end her, ligesom der lægges
mere vægt på religionsundervisning.
Kirken har også en ungdomsklub og
der bliver brugt meget tid på hyggeligt
samvær. Der var desuden tilbud om
bibelundervisning af de 12-18 årige
og konfirmationsundervisning af de
18-20 årige, hvoraf ikke alle blev
konfirmeret. De, der ikke er konfirmeret kan heller ikke gå til alters, som
er hver 6.uge.

Fredebo
23/3 Houlkær Kirkes kor synger og
sognepræst Aage Nielsen
fortæller om 'Abrahams hus' forholdet mellem jøder, kristne
og muslimer.
27/4 Fælles samfundsmøde med
domprovst Arndt Jessen
Hansen.
18/5 ‘Foråret så sagte kommer’ ved
H.K. Jørgensen, Houlkær.

Viborgkredsens
Indre Mission
8/5 Forårsmøde i Houlkær kirke kl.
19.30

Lørdagsklubben
10/3 Samuel. Det lille musikteater.
Forældrekaffe kl. 12.30.
24/3 David. Vi laver stenslynger.
7/4 Elias. Løb og bål.
21/4 Jonas. Vi laver hvaler af
tændstikæsker.
5/5 Udflugt - evt. Viborg Domkirke.

KFUM & KFUK
2/3 Fastelavnsfest i Fredebo
Nyt program for resten af foråret fremlægges i kirkerne.

Bibelkredsen
6/3 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
4/4 Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
2/5 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
6/6 Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2.

Menighedsrådsmøder
Alle møder er offentlige
Rødding: 6. marts i konfirmandstuen.
Løvel: 22. marts og 8.maj på skolen.
Pederstrup: 3. april ved kirken.
OBS - OBS - OBS - OBS - OBS !!!
Offentligt regnskabs- og budgetmøde
afholdes 28. marts kl. 19.30 i
konfirmandstuen. Mødet er fælles for
alle tre sogne. Kirkekassernes og
præstegårdskassens regnskab for 2000
og budgetterne for 2002 fremlægges.
Der er mulighed for at studere og kommentere menighedsrådenes forvaltning
af kirkeskattekronerne.
Der er ikke tradition for den helt store
tilslutning til dette årlige møde. Men
menighedsrådene ser gerne, at så mange som muligt møder op og skaffer sig
et indblik i sognenes økonomi.

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

På de nye menighedsråds første
fællesmøde blev det besluttet at
ændre på gudstjenestetiderne.
De faste klokkeslet har hidtil
været 9.00 og 10.00 om formiddagen. Disse tider rykkes ½
time, sådan at den tidlige gudstjeneste fra 1. marts begynder kl.
9.30 og højmessen begynder kl.
10.30. Argumentet er, at landmændene nemmere kan blive
færdige i stalden. Børnefamilierne kan også bedre nå at få samling på tropperne.
Eftermiddagsgudstjenesterne er
uændret kl. 14.00. Men der bliver færre af dem fremover. Det
er menighedsrådenes opfattelse,
at disse gudstjenester deler søndagen midt over, så det er svært
at komme på besøg eller gøre
andet på en søndag, hvis gudstjenesten skal passes - og det
skal den jo!
I ferier og friweekends vil det
dog stadig være nødvendigt med
kirkegang kl. 14.00 af hensyn til
den afløsende præst, som jo også skal passe sine egne sogne.

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: Kirsten Hansen, Gl Ålborgvej 49,
Viborg, tlf. 86 61 19 95.
Formand: Egon Noe, Sødalvej 20,
Rødding, tlf. 86 65 14 64
Kirkeværge: Esther Døssing, Korsbakken
38, Rødding, tlf. 86 65 13 06
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: Connie Kvorning, Møllevej 9,
Løvel, tlf. 86 69 91 76
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: Anne Berg Olsen, Vråvej 9,
Vrå, tlf. 86 69 94 97
Kirkeværge: Jens Steffensen, Vråvej 30,
Pederstrup, tlf. 86 69 90 78
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JH = Jesper Hornstrup

í = Konfirmation
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K = Kirkekaffe

