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Kirkeblad for

Rødding - Løvel - Pederstrup
Nr.3, 2001

sept. - okt. - nov.

Samarbejde mellem 6 sogne.
Her ses en del af holdet bag den nye sognemedhjælper.
Fra venstre: Knud Østergaard, Hans Kristiansen, Flemming Vium, Ulla Horsholt,
Egon Noe, Anne Kirstine Laugesen, Anne Berg Olsen.
Læs mere om projektet inde i bladet.

Siden sidst
Døbte
24. maj i Løvel kirke: Frederik Topp Fyllgraf, Tinggade 24 a, Løvel.
26. maj i Rødding kirke: Josefine Andersen, Norupvej 34, Vammen.
1. juli i Rødding kirke: Frederik Nielsen, Ndr. Ringvej 16, Kokholm.
1. juli i Løvel kirke: Frederikke Sønderriis Busk, Vendersgade 11, Viborg.
7. juli i Rødding kirke: Louise Degn Pedersen, Iversvej 5, Rødding.
8. juli i Rødding kirke: Rasmus Morgenschweis Jørgensen, Iversvej 3, Rødding.
8. juli i Rødding kirke: Oliver Vindelev Vammen, Havrebakken 6, Rødding.
15. juli i Løvel kirke: Kasper Kjeldsen Thomsen, Kirkelund 20, Løvel.
15. juli i Løvel kirke: Niels Klovborg Therkildsen, Gl. Røddingvej 12, Løvel.
22. juli i Rødding kirke: Henrik Kjærgaard, Iversvej 7, Rødding.
12. august i Rødding kirke: Monica Grynderup Mathiasen, Ingstrup Møllevej 4.

Viede
9. juni i Løvel: Marie-Louise Kunz Bergquist Rasmussen
og Henrik Vinther Sørensen, Gl. Ålborgvej 9, Løvel.
16. juli i Pederstrup: Anne Berg Olsen og Erik Overgaard, Vråvej 9, Pederstrup.
30. juni i Løvel: Hanne Thorsager Jakobsen og Hans Olsen, Jernbanegade 5, Hobro.
7. juli i Løvel: Heidi Bundgaard og Søren Ivarsen, Vestergade 131 E, Silkeborg.
11. august i Rødding: Krista Dybtved og Mads Kjærgaard, Jordbrovej 8, Århus.

Kirkeligt velsignede
26. maj i Rødding kirke: Ulla og Jørgen Andersen, Norupvej 34, Vammen.
7. juli i Rødding kirke: Tina Strøm Pedersen og Peter Degn, Iversvej 5, Rødding.

Begravede
23. maj i Løvel kirke: Ejnar Jensen, Jordemodervej 6, Løvel.
1. juni i Løvel kirke: Kirstine Marie Nygaard Kristensen, Tjele Møllevej 10, Vammen.
SOGNET redigeres af: Inge Hansen, Lisbeth Pedersen, Connie Kvorning,
Tina Hvid, Helle Martensen, Jan van Ewijk, Niels Peter Jacobsen.
Dead-line for næste udgave: 1.november.

Menighedsrådene arbejder...
I dette nummer af SOGNET vil menighedsrådene præsentere et nyt,

stort fællesprojekt. I samarbejde med menighedsrådene i Ørum,
Vejrum og Viskum er det lykkedes at ansætte en fælles sognemedhjælper. Projektet er banebrydende på flere områder. Dels er det ikke
almindeligt med sognemedhjælpere i landsogne. Dels er det ret nyt
med flexjob-ansættelser i folkekirken. Og dels er det udtryk for et
sjældent godt samarbejde mellem sogne.

Nyt tiltag
Connie Kvorning, Løvel, skriver på vegne
af de tre menighedsrådsformænd:
1. august 2001 blev diakon Anne
Kirstine Laugesen fra Tapdrup ansat som sognemedhjælper i de to
pastorater Ørum, Vejrum, Viskum
(ØVV) og Rødding, Løvel, Pederstrup (RLP). Anne Kirstine skal
betjene menighederne i de 6 sogne
i samarbejde med præsterne Niels
Peter Jacobsen fra Rødding og
Ulla Horsholt fra Ørum.

Baggrund
I foråret modtog RLP menighedsråd en henvendelse om samarbejde
med ØVV menighedsråd vedrørende ansættelse af Anne Kirstine
Laugesen med henblik på oprettelse af et flexjob som sognemedhjælper. Rådene og de respektive
præster blev hurtigt enige om at
arbejde for ansættelse af en sognemedhjælper på baggrund af et vurderet behov på det kirkelige områ-

de. Ansættelsen omfatter 20-25
timer/uge fordelt mellem de 6 sogne og arbejdsopgaverne er målrettet til at styrke den diakonale indsats. Begrebet diakoni er iflg.
Nudansk Ordbog: Det at man på et
kristeligt grundlag tjener mennesker i sygdom, alderdom og nød.

Tanker omkring ansættelsen
Som udgangspunkt mener vi, at der
er et stort, usynligt og udækket
behov for kvalificeret kontakt omkring åndelige og sociale behov
overfor mennesker, der af fysiske
eller psykiske årsager ikke selv
magter at opsøge det kristne fællesskab.
Tidligere har dette været et
fænomen, man primært har forbundet med storbyerne. Men udviklingen i vores samfund har flyttet
disse problemer ud i landsognene,

hvor ensomheden opleves desto
stærkere, hvis det sociale netværk
bryder sammen.
Det offentlige har overtaget det
sociale ansvar i forhold til den
materielle nød og den fysiske pleje.
Men det offentlige kan i sagens
natur ikke varetage den sociale og
åndelige kontakt.
Vi lever i en tid, hvor de ressourcestærke mennesker, både børn, unge
og gamle, aldrig har haft bedre muligheder for at udfolde sig, men
samtidig i en tid, hvor risikoen for
at falde igennem netværket ud i
den usynlige ensomhed aldrig har
været større.
Dernæst mener vi, at Folkekirken
udviser social ansvarlighed ved at
oprette et flexjob i dette regi og
samtidig er vi medvirkende til at
fremme det rummelige arbejdsmarked.
Vi finder det også vigtigt, at kirken
kommer ud til menigheden og derved styrker kirken udadtil og synliggør at kirken 'arbejder' udenfor
kirkerummet og samtidig tager del i
samfundsmæssige problemstillinger.

kirken.
Det er sognemedhjælperens fornemste opgave at have indføling
med det enkelte menneske og
handle derpå. Udfra besøg og
samtaler kan sognemedhjælperen
medvirke til, at mennesker i nød og
ensomhed opnår en bedre
livskvalitet.
Arrangementer af forskellig art
som fællesspisning, udflugt, håndarbejdsprojekt og oprettelse af
basisgruppe omkring sorg og savn
kan planlægges i samarbejde med
de mennesker sognemedhjælperen
får kontakt med.
Dernæst kan sognemedhjælperen
motivere og koordinere frivillige
omkring kirkens diakonale arbejde
og eventuel samarbejde med Røde
Kors og Hjemmeplejen.
Menighedsrådene byder Anne
Kirstine hjerteligt velkommen til
arbejdet og opfordrer alle i sognene
til at tage vel imod hende.
På vegne af menighedsrådene i
Rødding, Løvel og Pederstrup
Connie Kvorning.

Opgaver

Kontakt sognemedhjælperen:

Sognemedhjælperen skal arbejde
som diakon og yde en konkret
omsorgsindsats og være bindeled
mellem det enkelte menneske og

Tlf.nr.: 86 60 28 72
Mobil: 26 60 28 89
E-mail: annekirstinel@ugesen.dk

Præsentation
Jeg hedder Anne Kirstine Laugesen. Jeg er 56 år, er gift, har tre
voksne sønner og bor i Tapdrup.
Har tidligere boet i Viskum sogn i
15 år. Jeg er uddannet diakon og
plejehjemsassistent. Jeg har
arbejdet som sådan i mange år på
psykiatrisk plejehjem.
Mit liv har givet mig en vis erfaring
i at tackle sorg og sygdom på det
personlige plan. Begrundelsen for,
at jeg får et fleksjob, er at jeg har
fået en sygdom i hjertemuskulaturen, som bevirker, at jeg ikke kan
klare et fysisk krævende job.
Jeg er ansat som sognemedhjælper
af menighedsrådene i Ørum, Vejrum, Viskum og Rødding, Løvel,
Pederstrup. En sognemedhjælper
er ansat til at varetage et bestemt
arbejdsområde for folkekirken. I
mit tilfælde til at varetage omsorgsopgaver overfor mennesker i sognene, som har et udækket behov
for omsorg og nærvær. Det kan
f.eks. være ældre, ensomme, syge
eller mennesker, som har mistet en
nær pårørende.
Jeg vil gerne arbejde på at få kontakt med mennesker, som har behov for at have en at snakke med,
en som har tid til nærvær og tid til
at lytte, tid til at gå en tur eller hvad
behovet nu måtte være.
Man skal betragte min indsats som

Anne Kirstine Laugesen

et tilbud. Jeg kommer ikke ud for
at trække noget ned over hovedet
på nogen. Jeg kommer ikke som
behandler, men som medmenneske
med min kristne holdning som baggrund. Jeg bliver glad for enhver
henvendelse. Det kan være, at du
selv eller en bekendt eller pårørende kunne have brug for mit besøg.
Jeg glæder mig meget til at komme
i gang med jobbet, som er et
ønskejob for mig.
Venlig hilsen
Anne Kirstine Laugesen
Sognemedhjælperen
præsenteres i kirkerne
følgende søndage:
Rødding: 16. sept. kl. 9.30
Løvel: 16. sept. kl. 10.30
Pederstrup: 30. sept. 10.30

Under lup
Denne gang vil SOGNET tage
ordet diakoni under lup. Vi vil
belyse diakoniens teologi og
historie og forklare, hvordan
ordet bruges i dag.

Biskop, præst, diakon
I de første år efter Jesu død og opstandelse voksede kirken vildt og
uorganiseret ud over mellemøsten
og middelhavsområdet. Men hurtigt
blev der brug for mere struktur.
Bispeembederne voksede frem og
efterhånden blev biskoppen (græsk:
episkopos = tilsynsmand) anerkendt som den øverste leder af kirken i en by eller et område. Præster (græsk: presbyteros = ældste)
blev indsat i de lokale menigheder
til at prædike og forestå dåb og
nadver. Tidligt blev der også behov
for at organisere kirkens omsorgsarbejde. Til dette blev der indsat
diakoner (græsk: diakonos =
tjener). De første diakoner kan vi
læse om i det nye testamente i
Apostlenes Gerninger kapitel 6:
Da der i de dage blev stadig flere disciple, begyndte hellenisterne at skumle
over hebræerne, fordi enkerne hos dem
blev tilsidesat ved den daglige uddeling. De tolv sammenkaldte så hele discipelskaren og sagde: »Det er ikke rig-

tigt, at vi forsømmer Guds ord for at
varetage tjenesten ved bordene. Find
derfor blandt jer selv, brødre, syv velanskrevne mænd, fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til
bønnen og tjenesten for ordet.« Dette
forslag tilsluttede hele forsamlingen
sig, og de valgte Stefanus, en mand
fuld af tro og Helligånd, Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og
Nikolaos, en proselyt fra Antiokia.
Dem fremstillede de for apostlene, som
bad og lagde hænderne på dem.

Diakonens særlige ansvar
Her er det tydeligt, at diakonernes
opgave og ansvar er den praktiske
omsorg i menigheden. Naturligvis
har alle i menigheden ansvar for at
vise omsorg for hinanden og gøre
kærlighedens gerninger i det daglige liv. Men de, der blev indsat
som diakoner, havde en særlig forpligtelse til at tage sig af de fattige,
de faderløse og enkerne.

Diakoni - kirkens succes

Organisationer

En af grundene til kirkens hurtige
vækst i den første tid var uden tvivl
dens evne til at tage vare på de
svageste. Den indbyrdes kærlighed
i menighederne virkede smittende
på dem, der endnu stod uden for.
Når de kom i berøring med menigheden og hørte forkyndelsen, kunne de se, at det ikke kun var tom
snak. Ordene gav sig udslag i en
ny livsstil, hvor omsorg og kærlighed var det bærende.

Der findes mange kirkelige institutioner og organisationer, som har
taget diakoniopgaven på sig.
Uddannelsen til diakon foregår
bl.a. på Diakonhøjskolen i Århus.
Af diakonale organisationer kan
nævnes Kirkens Korshær, Møltrup
optagelseshjem, Samvirkende
menighedsplejer, KFUM’s sociale
arbejde, KFUK’s sociale arbejde
og mange flere.

Vort eget ansvar
Livsvigtig sammenhæng
Denne sammenhæng mellem forkyndelse og omsorg i praksis er
stadig livsvigtig for kirkens troværdighed. Det moderne velfærdssamfund har overtaget mange af kirkens omsorgsopgaver. Det betyder
dog slet ikke, at kirkens indsats er
overflødig. Den har bare ændret
karakter. Det er ikke længere fattigforsorgen, der fylder mest. Nu
er det hjælpen til dem, der falder
igennem velfærdssamfundets sikkerhedsnet: ensomme, misbrugere,
kroniske psykiatriske patienter.
Så altså: Diakoni er også i dag en
naturlig og nødvendig del af
kirkens liv og opgave.

Selvom alle disse diakonale organisationer gør en nyttig indsats, kan
det ikke erstatte det enkelte kristne
menneskes ansvar. Også lokalt i
menighederne - i Rødding, Løvel
og Pederstrup - skal vi tage omsorgspligten alvorligt. Det kan vi
blandt andet gøre ved at støtte og
samarbejde med vores nye sognemedhjælper Anne Kirstine
Laugesen.

Ford Madox Brown:
Jesus vasker Peters fødder, 1852.
Et forbillede for diakoni.

Sommer-kirkekaffe
Menighedsrådene i både Løvel og Pederstrup
har i sommerens løb eksperimenteret med
kirkekaffen. Da der ikke er et egnet lokale i
tilknytning til kirkerne, har menighedsrådene
været tvunget til at tænke utraditionelt. Begge
steder valgte man at stole på den danske
sommer. Så bordene blev dækket uden for
kirken. I Løvel var rundstykkerne smurte og
kaffen klar inden gudstjenesten. I Pederstrup
blev der serveret efter gudstjenesten. Og hver
gang var vejret fint! Så det blev en god
I Løvel blev tag-selv-bordet
oplevelse for dem, der var med. Der er vist
dækket i krogen ved
ingen tvivl om, at menighedsrådene vil fortsætte våben-huset.
med at byde på kirkekaffe med jævne
mellemrum. Spørgsmålet er bare, hvordan det rent praktisk skal arrangeres,
når vejret ikke er til udendørs kaffe. Men våbenhus og kirkerum kan jo
tages i brug. I hvert fald er det godt, at vi som menighed får anledning til at
snakke sammen, så kirkegangen også kan blive en social oplevelse.
I forbindelse med høstgudstjenesterne i september byder de to menighedsråd på rigtig frokost (se side 10). I den anledning er der sørget for husly og
siddepladser til alle. I Løvel er forsamlingshuset lejet, mens menighedsrådet
i Pederstrup har fået
lov til at låne lokaler
på Løvelbrovej 8.

I Pederstrup gik snakken livligt omkring bordet, som var dækket
uden for kirkedøren.

Børne- og ungeudvalg

Dåbsbibler

De nye menighedsråd har nedsat
et fælles udvalg bestående af to
repræsentanter for hvert sogn.
Udvalgets opgave er, at arbejde
med tilbud til sognenes børn og
unge. Et nærliggende område er
børnegudstjensterne. Også konfirmandlejren kunne falde inden for
udvalget arbejdsområde. Men udvalget bestemmer i høj grad selv,
hvad det vil arbejde med. Alle
muligheder står åbne. Derfor er
udvalget også modtagelig for al god
inspiration. Sidder du med en god
ide eller mangler du et bestemt
tilbud, så kontakt et af udvalgets
medlemmer. Så er der en god
chance for, at ideen kan føres ud i
livet.
Rødding sogn er repræsenteret i
udvalget ved Esther Døssing og
Lisbeth Pedersen. Fra Løvel sidder
Tina Hvid og Gunhild Gregersen
Bach i udvalget. Og for Pederstrup
deltager Jan van Ewijk og Kim
Andersen.

Første søndag i advent er der børnegudstjeneste i kirkerne i Rødding
og Løvel. Her vil de børn, som er
født i 1998 og døbt i en af pastoratets kirker, få overrakt deres dåbsbibel. Disse børn vil få en særlig
indbydelse, når tiden nærmer sig.
Men selvfølgelig er alle andre børn
også velkomne til at være med.

Ungdomsgudstjeneste
Allerede nu ligger det fast, at de
nye konfirmander kommer til at
medvirke ved en særlig ungdomsgudstjeneste i Rødding kirke den
11. nov. Gudstjenesten arrangeres i
samarbejde med konfirmanderne
fra Ørum, Vejrum og Viskum.

Kirsten Hansen
gravervikar i
Rødding.

Gravervikar holder
I et lille årstid har Kirsten Hansen
passet graverjobbet i Rødding,
mens Anton Lauritsen har haft orlov. Men 1. oktober vender Anton
tilbage, og dermed skal menighedsrådet og menigheden tage afsked
med Kirsten. Vi vil gerne sige dig
tak for din indsats både ude og
inde. Du har hele tiden vist stor
tjenstvillighed og gjort en kæmpe
indsats for at sætte dig ind i jobbet
og de mange forskellige arbejdsopgaver.

Høstgudstjenester
Høstgudstjeneste i Løvel 16. sept.
Medbring blomster eller afgrøder fra
haven og marken - både rå og syltede.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost
i forsamlingshuset. Her vil vi holde
auktion over årets høst.Tilmelding til
frokosten senest mandag 10. sept.
Høstgudstjeneste i Rødding 23. sept.
Menighedsrådet byder på rundstykker
i konfirmandstuen efter gudstjenesten.

Lørdagsklubben
8/9

Opstart efter ferien.

Bibelkredsen
5/9

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 18.
3/10 Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
7/11 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
5/12 Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2.

Fredebo
28/9 Høstfest. Sognepræst Keld
Hvolbøl, Søndermarkskirken.
26/10 Sømandsfest. Nikolai Møller,
Holstebro.
28/10 Aftengudstjeneste i Rødding
kirke. Sognepræst Marianne
Koch, Domkirken.
23/11 Møde. Indremissionær Arne
Nørgaard, Viborg. Advent.
Alle møder begynder 19.30.

Høstgudstjeneste i Pederstrup 30.
sept. Efter gudstjenesten inviterer
menighedsrådet på frokost på
Løvelbrovej 8.

Aftengudstjeneste
Søndag den 28. oktober vil Marianne
Koch, sognepræst ved domkirken, stå
for en aftengudstjeneste i Rødding
kirke. Efter gudstjenesten er der kaffe i
præstegården. Her vil Marianne Koch
holde foredrag ud fra temaet Livsmod.

Menighedsrådsmøder
Alle møder er offentlige
Rødding: 11. sept. 19.30 i konf.stuen.
Løvel: 12. sept. + 3. okt. + 15. nov.
Alle gange kl. 19.00 på Løvel skole.
Pederstrup: 10. oktober hos Jens
Steffensen.
Fælles menighedsrådsmøde 19. sept. i
konfirmandstuen.

Kirkehøjskolen
i Tjele
Kirkehøjskolen præsenterer en ny
række foredrags- og debataftener.
Sæsonen indledes af kirkeministeren,
som udfordres på folkekirkens rolle i et
multikulturelt og multireligiøst samfund.
De følgende to foredrag søger at belyse
kirkens historiske rolle og selvforståelse i forhold til henholdsvis arbejderbevægelsen og kapitalismen. Til slut
diskuteres, hvorvidt kirkens ritualer i
dag overhovedet svarer på de spørgsmål, vi som mennesker stiller.
Er religionsfrihed det samme som
religionslighed? v/kirkeminister Johs.
Lebech. Mandag den 22. oktober kl.
19.30 på Ørum skole.
Kirken og arbejderbevægelsen.
v/provst cand.theol. forhv. murersvend
Arne Pedersen, Århus. Onsdag den 21.
november kl.19.30 på Rødding skole.
Kirken og kapitalismen.
v/ sognepræst cand. theol. Susanne
Gregersen, Randers. Ons. d. 6. februar
2002 kl.19.30 på Hammershøj skole.
Hverdagens teologi
v/ antropolog Cecilie Rubow,
København. Torsdag den 7. marts 2002
kl. 19.30 på Ørum skole.
Efter foredragene er der café-debat.
Entre 30 kr. Forfriskning kan købes.
Kirkehøjskolen er tilrettelagt af
menighedsrådene i Tjele og udbudt i
samarbejde med LOF.

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: 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

Gudstjenester
Rødding

Løvel

Pederstrup

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

12.s.e.trin
13.s.e.trin.
14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.

ingen
10.30
9.30
10.30 Høst
ingen

14.00 JH
9.30
10.30 Høst
9.30
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30 Høst

7/10
14/10
21/10
28/10

17.s.e.trin.
18.s.e.trin.
19.s.e.trin.
20.s.e.trin.

9.30
10.30
ingen
19.30 MK

10.30
ingen
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30

4/11
11/11
18/11
25/11

Alle helgen
22.s.e.trin.
23.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret

9.30
13.00 Ung.
ingen
ingen

10.30
ingen
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30

2/12

1. s. i advent

10.30 Dåb

14.00 Dåb

ingen

K = Kirkekaffe, Høst = Høstgudstjeneste, JH = Jesper Hornstrup, Vammen
MK = Marianne Koch, Viborg Domkirke, se side 10.
Ung = Konfirmanderne fra Rødding og Løvel laver ungdomsgudstjeneste sammen
med konfirmanderne fra Ørum, Vejrum og Viskum
Dåb = Børnegudstjeneste med uddeling af dåbsbibler til de 4-årige.

