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Siden sidst
Døbte

Kirkeligt velsignede

29. juli i Pederstrup kirke:
Carl Emil Hjorth Christiansen,
Vråvej 18, Pederstrup.

15. september i Rødding kirke:
Kaja Malene Østergaard Laursen
og Claus Laursen, Plejlen 77, Viborg.

19. august i Løvel kirke:
Julia Mousten Henriksen,
Tinggade 33, Løvel.

Begravede

2. september i Løvel kirke:
Tobias Olesen, Møllevej 18, Løvel.

25. september i Rødding kirke:
Ane Irene Nikoline Jensen,
Kirkegade 18, Rødding.

9. september i Rødding kirke:
Martin Birk Nielsen, Kirkegade 29,
Rødding.
23. september i Løvel kirke:
Rasmus Nielsen, Ålborgvej 143, Løvel.
21. oktober i Løvel kirke:
Anna Breum Andersen,
Næstegårdvænget 7, Løvel.
4. november i Rødding kirke:
Amalie Trangbæk Jønsson,
Ingstrup Møllevej 11, Ingstrup.
4. november i Rødding kirke:
Freja Juul Thomsen, Søbakken 9,
Rødding.

Forsidefoto:
Ved opgangen til prædikestolen i Rødding kirke sidder 5 små, fine alabastrelieffer med motiver fra Jesu liv.
Det første, som er vist på forsiden af
SOGNET, forestiller fødslen i stalden.
I centrum er barnet i krybben. Omkring ham er Josef og Maria. I forgrunden er en engel, i baggrunden de tre
vise mænd. Får og okser stikker hovederne frem.
De øvrige fire relieffer viser Jesu dåb,
indtoget i Jerusalem, korsfæstelsen og
opstandelsen. Flere af disse kan ses på
kirkens hjemmeside.

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.februar 2002.

Hvad kvadersten kan blive udsat for!
Af graver Kai Jensen.
På Løvel Kirkegård findes der nogle
kirkekvadre, der har været anvendt
forskelligt. I dag er de en del af en
stenhøj ved det vestre kirkedige.
I flere hundrede år har de været en del
af kirkens kvaderstensmur. Mange er
tilhugget på en måde, så de kan passe
ved vinduerne. Dog findes ingen af de
typiske rundbuede overliggere, som
man kan se i korets oprindelige
nordvindue.
Jeg tror, stenene er blevet overflødige,
da vinduerne i skibet og koret er blevet
gjort større. Men hvornår? De har
derefter antagelig haft et ophold i en
stendynge i kirkegårdens sydøstlige
hjørne, inden de blev anbragt som en
mur omkring en affaldsmødding
imellem to elmetræer ved vestdiget.
Både elmetræer og affaldsmødding er
væk. Hvad med
stenene?
Ifølge provst
Knudstrup Olesen
måtte de ikke
destrueres, men godt
oplagres på pladsen
ved redskabsrummet.

Besøg stenhøjen på
Løvel kirkegård - vest
for tårnet, tæt på diget.

I sommer var Gunhild og jeg en tur i
det vestjyske og besøgte bl.a. Lyngby
Kirke og kirkegård. Her så vi gamle
kirkekvadre sat i en høj foran kirken og
tanken om at anbringe kvadrene i
Løvel på lignende måde var skabt.
Foruden kvadrene består den etablerede høj af nogle brugte sokkelsten og
sten fra omsætninger af diget.
Sten forgår ikke, så hvad disse kvadre
senere anvendes til, vil tiden vise!

Løvel menighedsråd siger TAK til
Kai Jensen for det store arbejde,
der er udført ved anlæggelse af
Stenhøjen. Resultatet er blevet
rigtig godt. Vi håber, at interesserede Løvelborgere vil kigge forbi for
at beundre dette kunstværk.

Salg af præstegårdsjord
Præstegårdsudvalget orienterer
Holger Nielsen er formand
for præstegårdsudvalget.
Som en del sikkert allerede er bekendt
med, arbejder menighedsrådene i øjeblikket med at sælge en del af forpagtergården til Tjele Kommune.
Tjele Kommune har i øjeblikket et stort
behov for mere jord til udvidelse af
Rødding by. Der er ikke flere ledige
byggegrunde i byen, og mulighederne
for byudvidelse er begrænsede.
I april måned blev præstegårdsudvalget kontaktet af kommunen, som fremkom med et ønske om at købe forpagtergården helt eller delvist.
Vi kontaktede dernæst jordforpagteren,
som stillede sig positivt overfor evt.
salg.
Den 19. juni afholder præstegårdsudvalget møde med Tjele Kommune hvor
vi hører kommunens ønsker og vi fremlægger vore.
I perioden juli/august drøftes sagen først internt i de tre menighedsråd, og
dernæst på et møde hvor præstegårdsudvalget og de tre menighedsrådsformænd er deltagere.
Alle er enige om at vi skal sælge jord til
kommunen, så man ikke står i vejen for
byudviklingen. Samtidig ønsker vi at

sælge i en takt, så vi kan få det bedst
mulige ud af salgsprovenuet på såvel
kort som lang sigt.
Menighedsrådene vil i nærmeste
fremtid drøfte forventningerne til det
fremtidige sogneliv, behov for lokaler,
faciliteter m.m.
Med dette som baggrund var det tre
100 % enige menighedsråd som på
fællesmødet den 19. september
besluttede følgende:
1.

Præstegårdsudvalget starter en
proces for at vurdere fremtidig
struktur, ønsker og behov med
henblik på at træffe de mest
værdifulde beslutninger for
menighederne.

2.

Vi er enige om at opfylde Tjele
Kommunes ønske om køb af jord,
derfor frasælges et mindre areal på
ca. 5 ha. agerjord + evt. søeng.
Det skal tilstræbes at få et stykke
eng underlagt præsteboligen. Under alle omstændigheder tilstræbes søret. Samtidig forpligter kommunen sig til at købe resten af

ejendommen til en pristalsreguleret pris, der aftales nu. Forpligtelsen gælder, hvis menighedsrådene ønsker at afhænde inden
udgangen af år 2005. Modsat indrømmes kommunen forkøbsret til
resten af forpagtergården, såfremt
det kan ske på én gang.
Præstegårdsudvalget er nu i gang med
det videre arbejde ud fra ovenstående
beslutninger. Hvornår en handel kan
være endelig på plads er svært at spå
om, idet beslutningen skal godkendes
af såvel provstiudvalget, stiftsøvrigheden, strukturdirektoratet samt kirkeministeriet.
Fra præstegårdsudvalget.

Forpagtergården på Vansøgårdsvej
sælges ikke i denne omgang.

Tjele kommune har udarbejdet en
lokalplan, som netop nu er til offentlig
høring. I følge denne plan skal præstegårdsjorden udstykkes til byggegrunde. Området, der er markeret
'Etape 1', er den jord, som præstegårdsudvalget påtænker at sælge i
første omgang.

Rytmisk sangtræf
Musikalsk set står kirken i et vadested.
Der skrives mange nye sange og
salmer - også i disse år. Men de nye
sange har svært ved at komme i brug i
kirken, først og fremmest fordi de er
skrevet til rytmiske melodier. Mange
fra menigheden har givet udtryk for, at
de gerne vil være med til arrangementer i kirken, hvor vi i fællesskab indøver og synger nye sange. Med købet af
et el-klaver og en kasse nye sangbøger
vil menighedsrådet i Rødding støtte
udviklingen af et sang- og musikmiljø i
kirken, hvor der også er plads til den
rytmiske genre.

Et eksperiment
Tanken er, at disse sangaftener skal
drives efter lystprincippet. Initiativet
kommer fra menighedens græsrødder.
Menighedsrådet stiller rammerne til
rådighed. Men alle medvirkende er
frivillige og ulønnede. Det er ikke en
lille aktiv flok, som arrangerer noget for
et publikum. Succeen afhænger helt af,
at mange bærer med og kommer, fordi
de har lyst til at synge og lære nyt.

Her er Grethe Kvistgaard ved klaveret, mens Egon Noe synger for.
Maarten van Leeuwen tog også sin
tør ved klaveret.
Leeuwen havde tilrettelagt den første
aften. Grethe og Maarten skiftes til at
sidde ved klaveret, mens Egon agerede
forsanger. I fællesskab havde de valgt
en række sange, som vi skulle have
lært. Deltagerne fik til gengæld lov til
at vælge de sidste sange. Rammen for
de næste sangaftener vil se nogenlunde lige sådan ud. Men der er god
plads til mange slags eksperimenter.

Nu er vi i gang
Den 11. november mødtes vi første
gang. Da kirkeklokken ringede, var
omkring 30 sangglade mennesker samlet i kirken. Alle aldre var repræsenteret. På sangrepertoiret var lidt gammelkendt og en hel del nyt. Egon Noe,
Grethe Kvistgaard og Maarten van

Hovedreglen er, at vi mødes til Rytmisk sangtræf den første onsdag i hver
måned kl. 19.30. I december kombineres arrangementet dog med julekoncerten og afholdes tirsdag 4. december.
I januar skubbes arrangementet til den
2 onsdag - 9. januar. Se også side 11.

Under lup
Tina Hviid, medlem af Løvel
menighedsråd, tager denne gang
ordet advent under lup.

Advent
Første søndag i advent starter vores
kirkekalender. Ordet advent betyder
komme. Det, vi venter på, er Kongen
og adventskransen symboliserer en
krone, der sættes på kongens hoved.
Kransen er rund som hele jordkloden
og er til kongen over hele jordkloden.
Lyset symboliserer det gode frem for
det onde i mørket. Jesus siger: Jeg er
verdens lys. Den der følger mig, skal
aldrig vandre i mørket men have
livets lys.
Der er 4 søndage i advent og 4 lys i
adventskransen. Vi må vente i 4 uger,
inden lysets konge bliver født julenat.
Julenat blev den nye stjerne tændt på
himlen over Betlehemsstalden til ære
for Jesus.

Adventssang
Vi hænger op en adventskrans,
adventskrans,
og glæder os til juledans,
juledans.
Det første lys har Gud os bragt,
Guds os bragt,
og lyset bryder mørkets magt,
mørkets magt.
Det andet lys skal stråle klart,
stråle klart,
og sige: Jesus kommer snart,
kommer snart.
Det tredje lys skal lyse op,
lyse op,
og jage bort hver edderkop,
edderkop.
Det fjerde lys skal råbe ud,
råbe ud:
Når Jesus kommer ser vi Gud,
ser vi Gud!
Se, nu er hele kransen tændt,
kransen tændt,
med lys for ham, som Gud har
sendt,
Gud har sendt.
Holger Lissner, 1974

KFUM og KFUK
Formål:
KFUM & KFUK er en børne- og
ungdomsbevægelse, som har til
formål at forkynde evangeliet om
Jesus Kristus. Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og
voksne ud fra Bibelen til styrkelse
af tro og fællesskab, til deltagelse i
menighedens liv, i mission og tjeneste, og til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund.
KFUM & KFUK’s grundlag er
bekendelsen til den treenige Gud.
Gud sendte sin Søn for at frelse
verden, og Gud sender sin Ånd
for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet.
Denne sendelse ser KFUM &
KFUK sig som en del af.
KFUM & KFUK er en økumenisk
bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisk-lutherske lære.

En sådan forening har eksisteret i
mange år her i lokalområdet, kaldet
Ørum-Rødding KFUM og KFUK,
og den eksisterer stadig.
Vi har i det forløbne år drøftet meget,
hvad denne forening skal bestå af.
Lørdagsklubben kender vi, og den
kører godt. Lørdagsklubben holder til i
konfirmandstuen i Rødding, har

mødetid hver anden lørdag kl. 10 –
11.30, og er for børn fra 4 år til og med
2. kl. Kontaktperson for denne klub er
Sonja van Leeuwen tlf. 86 65 10 43.
Vi blev enige om, at Familieklubben
skulle splittes op i en klub for børn,
3. – 6./7. kl. og en klub for voksne, men
med nogle fællesarrangementer i løbet
af året.
Klubben for børnene kalder vi
SUSSSL: Spil, Udflugter, Sport, Snak,
Samvær og Løb. SUSSSL holder til i
Fredebo og har mødetid ca. hver 3.
fredag kl. 19 – 21.30. Der er ikke nogle
faste ledere, men vi voksne, i klubben
for de voksne, skiftes til at være ledere.
Kontaktperson er Hanne Jensen tlf. 86
65 43 69, som også er formand for
Ørum-Rødding KFUM og KFUK.
SUSSSL startede den 14. september
2001 og der har til d.d. været 3 arrangementer: Skydning, tur til Laser-Matic
og deltagelse i Distrikt Hærvejens
ABD-fest i Houlkær kirke. ABD =
Alverdens Børns Dag. Der har i
gennemsnit været 15 børn pr. gang.

Program for SUSSSL
børneklub for 3. – 6./7. kl.
Fredag 14/12 kl. 19 – 21.30
Julemandens vikarbureau
Fredag 11/1 kl. 19 – 21.30
Vi laver masker til fastelavn.
Fredag 8/2. kl. 19.30 – ca. 22
Fastelavnsfest sammen med
forældrene.
Fredag 1/3 kl. 19 – 21..30
Forberedelse til Børnefestival
Forældre er også velkomne.

deltagere ligger mellem 35 og 50 år,
men alle interesserede er velkomne.
Bestyrelsen består af:
Hanne Jensen, tlf. 86 65 43 69
Tove Kallestrup, tlf. 86 65 11 58
Søren Sørensen, tlf. 86 60 01 04
Maarten van Leeuwen, tlf. 86 65 10 43
Du er altid velkommen til at kontakte
en fra bestyrelsen.

Program for EBSUS
KFUM og KFUK’s
voksenarbejde

Alle gange i Fredebo !

Klubben for de voksne kalder vi
EBSUS: Emner, Bibelarbejde, Socialt
samvær, Udflugter, Socialt engagement. Møderne foregår i hjemmene
eller i Fredebo. Derudover deltager vi i
KFUM og KFUK’s Distrikt Hærvejens
voksenarrangementer, og vi deltager i
et lille omfang i nogle kirkelige arrangementer der foregår i de omkringliggende sogne.
EBSUS startede med, at vi deltog i
Distrikt Hærvejens voksenarrangement
den 10. oktober 2001 i Houlkær kirke,
hvor provst Jens Chr. Munksgaard fra
Hurup talte.
Nu er der trykt et program, som vil
komme til at ligge i kirkerne, men derudover vil vi bestræbe os på at programmet kommer med her i kirkebladet.
Aldersgruppen for de nuværende

Tirsdag 11/12 kl. 18.30
Julefrokost hos Laila og Søren
Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup.
Tirsdag 7/1 kl. 19.30
En mosaik med hænder ved Tove
Kallestrup, hos Ragna og Bent
Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8.
Lørdag den 26/1
Seniorfestaften i Sjørslev
Sognegård. Se særskilt program.
Fredag 8/2 kl. 19.30
Fastelavnsfest med SUSSSL i
Fredebo.
Tirsdag 26/2 kl. 19.30
Det handler om vrede, ved sognepræst Ulla Horsholt, hos Tove og
Ove Kallestrup, Stigsbækvej 6

Julekoncerter
4. december kl. 19.30 i Rødding kirke.
Traditionen tro er det Kulturrøddernes kor der giver koncert i Rødding op
til jul. Grethe Kvistgaard leder det 30
mand store kor igennem et varieret
program med både danske julesalmer,
engelske christmas carols og klassisk
julemusik. I år kombineres julekoncerten med decemberudgaven af Rytmisk
sangtræf. Der bliver således også lejlighed til at synge et par fællessange.

Lørdagsklubben
12/1 Opstart efter juleferien.
Program for resten af foråret
bliver uddelt senere.

Bibelkredsen
4/12 Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2.
8/1 Gerda Vestergaard, Krogen 3A.
29/1 Tina Hviid, Tinggade 19, Løvel.
6/3 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.

Fredebo
29/12 Julefest. Sognepræst Jesper
Hornstrup, Vammen.
25/1 Viborg Baptistkirkes gospelkor
giver koncert i Rødding kirke kl.
19.30. Efter koncerten er der
kaffe til alle i Fredebo.
5/2 Generalforsamling.

12. december kl. 19.30 i Løvel kirke.
Koral-kvartetten synger kendte danske salmer og religiøse folketoner i
spændende nyfortolkninger. Et koncertprogram med stor spændvidde:
Melodiøse ballader, harmoniske korklange, meditative lydbilleder og swingende livsglæde! Inspiration fra bl.a.
jazz, gospel, barok og middelaldermusik.

Juletræsfest
For børn, voksne og ældre søndag den
16. december i Løvel kirke og forsamlingshus. Menighedsrådet og Løvel og
Omegns Borgerforening slår juletræsfesterne sammen. I stedet for 2 arrangementer mellem jul og nytår, indbydes der til før-julefest, hvor hele familien fra barn til ”bedste” kan være med.
Der bliver underholdning af bl.a. Løvel
Amatørscene, der til anledningen har
nedsat en julegruppe, som vil forberede os på julen med både alvor og sjov.
14.00: Familiegudstjeneste i kirken.
15-ca.17: Festen fortsætter i forsamlingshuset.

Rytmisk sangtræf
Hovedreglen er, at der er Rytmisk sangtræf i Rødding kirke den første onsdag i
hver måned. I december kombineres
månedens sangtræf dog med julekoncerten 4. december. (se ovenfor).
I januar skubbes arrangementet til den
anden onsdag - altså 9. januar.
I det nye år er følgende datoer fastlagt:
9/1 - 6/2 - 6/3. Se også omtalen s.6.

Gospelkoncert
Viborg Baptistkirkes gospelkor giver
koncert i Rødding kirke den 25. januar
kl. 19.30. Efter koncerten er der kaffe til
alle i Fredebo.

Kirkehøjskolen
i Tjele
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: Anton Lauritsen, Meldgårdsvej 25,
tlf. 86 65 10 89.
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

2/12
9/12
16/12
23/9
24/12
25/12
26/12
30/12

1.s.i advent
2.s.i advent
3.s.i advent
4.s.i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag
Julesøndag

10.30
9.30
10.30
ingen
15.00
9.30
10.30
ingen

14.00
10.30
14.00 Juletræ
14.00 JH
16.00
10.30
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
14.00
ingen
9.30
10.30

1/1
6/1
13/1
20/1
27/1

Nytårsdag
H.3.konger s.
1.s.e.h.3.k.
Sidste.s.e.H.3.k.
Septuagesima

14.00
10.30
ingen
9.30
ingen

11.00
ingen
14.00 JH
10.30
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

3/2
10/2
17/2
24/2

Seksagesima
Fastelavn
1.s.i fasten
2.s.i fasten

10.30
ingen
10.30 K
ingen

9.30
10.30
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
14.00 JH

3/3

3.s. i fasten

9.30

10.30

ingen

K = Kirkekaffe, JH = Jesper Hornstrup,
Juletræ = Efter gudstjenesten er der juletræsfest i forsamlingshuset (se side 10)

