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Nikolai Grud bygger sit hus på klippegrunden.
Se Lørdagsklubbens program på side 10.

Siden sidst
Døbte

Begravede

2. december i Rødding kirke:
Tanja Baunsgaard Sand, Batum
Hedevej 18.

21. november i Løvel kirke:
Knud Lindgaard, Tinggade 24 E.

2. december i Rødding kirke:
Theis Bøvling, Vansøgårdsvej 29 B.
6. januar i Rødding kirke:
Ea Steen Stilling, Ålborgvej 163, Løvel.
20. januar i Rødding kirke:
Sara Færch Mikkelsen, Gjeddesdalsvej
76E, Greve.

13. december i Rødding kirke:
Thomas Nielsen Thorsager, Tjele
Møllevej 10, Vammen.
22. december i Løvel kirke:
Marie Cathrine Gravgaard,
Margrethevænget 3.
15. januar i Løvel kirke:
Kirstine Margrethe Christiansen,
Søndermarksvej 18, st. 5, Viborg.

3. februar i Rødding kirke:
Anina Rubæk Rüegg,
Bjerringholmvej 18.

17. januar i Løvel kirke:
Jens Marius Rigtrup, Engvej 10.

3. februar i Rødding kirke:
Jeppe Snebang Olesen, Bakkestien 6.

19. januar i Løvel kirke:
Johannes Egede Sørensen,
Tinggade 30.

16. februar i Rødding kirke:
Amalie Kongsgaard Espersen,
Kirkebyvej 140, Stakroge, Sdr.Omme.

1. februar i Rødding kirke:
Arne Knudsen Bak, Bystævnet 8.

17. februar i Rødding kirke:
Mathilde Frank, Søbakken 42.

15. februar i Løvel kirke:
Knud Erik Handberg, Kirkelund 1B.

17. februar i Rødding kirke:
Nathalie Christina Hansen,
Ingstrupvej 27A.
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.maj 2002.

Forårets konfirmander
Konfirmanderne er langt henne
i forberedelserne til forårets
fest. Igen i år har der været et
godt samarbejde med konfirmanderne fra Ørum, Vejrum og
Viskum. Samarbejdet afsluttes
med en fælles lejr i begyndelsen af marts. Her skal konfirmanderne opføre en musical.
I slutningen af januar var alle
75 konfirmander samlet på
Rødding skole, hvor de første
sange blev indøvet.

Løvel kirke
28. april 2002

Charlotte Birgitte Nedergaard Højbjerg Jensen, Kornvænget 3A * Dorthe
Pernille Nielsen, Gillebakken 27 * Janni Vinther Jensen, Kløvermarken 14C
* Jeppe Worsøe Andersen, Gl. Ålborgvej 20 * Katrine Mølgaard Olsen,
Haurisvej 15 * Maibritt Bjerring Kuhr, Kornvænget 1B * Martin Kjærgård
Nielsen, Åstrupvej 5 * Morten Schak Kløjgaard, Næstegårdvænget 8 *
Morten Sørensen, Gillebakken 37 * Sascha Maria Slot, Gillebakken 12 *
Thomas Rasmussen, Tinggade 24 C.

Rødding kirke
5. maj 2002

Amanda Trangbæk Jønsson, Ingstrup Møllevej 11 * Astrid Kirstine
Engholm, Ingstrupvej 10 * Cecilie Maiken Madsen, Korsbakken 19 * Charlotte Berg Holt, Korsbakken 34 * Christian Pilgaard, Meldgårdsvej 85 *
Ellen-May Ariel, Korsbakken 14 * Frederik Krupka Kornbech Larsen,
Meldgårdsvej 117 * Ida Riise Balleby, Batum Hedevej 1 * Ingeborg Frøsig
Pedersen, Meldgårdsvej 105 * Kasper Færch Mikkelsen, Korsbakken 15 *
Kristian Frandsen, Sødalvej 21 * Mads Vestergaard Mørup, Ingstrupvej 42
* Morten Nørgaard Pedersen, Meldgårdsvej 43 * René Just Poulsen,
Meldgårdsvej 5 * Rune Winther Kastbjerg, Sønderupvej 6 * Stefan
Bundgaard Meyer, Præstevænget 4.

Indsamling til verdens fattige
Menighedsrådene i Rødding, Løvel
og Pederstrup samler søndag den
3. marts 2002 ind til fordel for
Folkekirkens Nødhjælps arbejde i
verdens fattigste lande
Ligesom mange andre sogne over hele landet
har Rødding, Løvel og Pederstrup valgt at
deltage i Folkekirkens Nødhjælps indsamling
2002, som foregår søndag den 3. marts.
Så vidt muligt vil alle husstande i sognene få
besøg af en indsamler.

Fattigdom driver mennesker på flugt
Det er fjerde gang, at Folkekirkens
Nødhjælp arrangerer sogneindsamling.
Formålet er at samle ind til de fattigste
af de fattige i verden. Sidste år lykkedes
det at indsamle godt 11.000 kroner i
vore tre sogne. På landsplan blev indsamlingsresultatet otte millioner kroner.
Disse penge gik til verdens fattige kvinder. Kvinder rammes hårdere af fattigdom end mænd, fordi kvinder som regel
ikke blot har ansvar for sig selv, men for
hele familiens trivsel. Håndsrækningen
fra sogneindsamlingen gav kvinder i
mange lande fornyede kræfter i kampen
mod fattigdommen.
I år har Folkekirkens Nødhjælp valgt
at sætte fokus på mennesker, hvis hjemegn er så fattig og underudviklet, at

opbrud og flugt synes at være den sidste
udvej for at få et ordentligt liv. Årets
eksempler er hentet i Honduras, men
overalt i verden trækker fattigdommen
sine synlige spor og efterlader familier
som splittet vraggods, der driver i hver
sin retning – i kampen for en bedre
tilværelse.
Folkekirkens Nødhjælp ønsker at
forhindre, at flugten fra fattigdom bliver
den sidste udvej. Derfor støtter Folkekirkens Nødhjælp arbejdet blandt verdens fattigste og er med til at sikre de
fattiges rettigheder – ret til sundhed, til
uddannelse og oplysning – og til et
værdigt liv, dér hvor de bor.
www.noedhjaelp.dk

Elektronisk nyhedsbrev fra kirken
Alle med adgang til internettet kan nu modtage et elektronisk
nyhedsbrev fra kirkerne i Rødding, Løvel og Pederstrup. Det
eneste, man skal gøre er, at gå ind på kirkens hjemmeside og
tilmelde sig. Så vil nyhedsbrevet fremover blive tilsendt som
email. Det er naturligvis gratis og ganske uforpligtende.
Ideen med nyhedsbrevet er at give præst og menighedsråd en hurtig, nem og
billig kontakt til sognets beboere. Nyhedsbrevet vil typisk blive udsendt, når der
er brug for at minde om et arrangement, henvise til nye billeder på hjemmesiden
eller informere om et nyt tiltag.
Tilmeld din email-adresse på kirkens hjemmeside. Du finder den her:
www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk

En hilsen fra sognemedhjælperen
Når dette blad udkommer har jeg været
i gang som sognemedhjælper i mere end
et halvt år. Et dejligt halvt år. Når jeg
betragter det sådan, er det for en stor
del, på grund af den måde jeg er blevet
modtaget på, når jeg uanmeldt har ringet på døre ude omkring i sognene.
Dette vil jeg gerne sige en stor tak for.
Hver eneste dag har jeg været glad, når
jeg er kommet hjem og næste dag har
jeg glædet mig til at komme af sted
igen.
En gang i mellem får jeg den tanke, at
der måske sidder én og anden og venter
forgæves på at få besøg. Hvis det er
tilfældet, vil jeg sige: Skynd dig at tage
telefonen og ring enten til præsten eller
mig og bed mig komme. De adresser jeg
hidtil har fået, og efterfølgende har opsøgt, har jeg fået ved mund til mund
metoden og derfor kan jeg nemt komme
til at gå en dør forbi.

Jeg hører jævnligt én og anden sige til
mig, at vedkommende måske ikke har
så stort et behov som andre for mine
besøg. Til det er mit svar, at den slags
behov lader sig vanskeligt måle, men
hvis du har lyst til at få besøg så lad mig
det vide. Jeg vil lige minde om, at det er
dig der vælger samtaleemne og jeg har
tavshedspligt.
Dit behov kunne også være følgeskab til
kirke eller andre arrangementer og det
vil jeg ligeledes gerne have et praj om.

Venlig hilsen
sognemedhjælper
Anne Kirstine
Laugesen
tlf.: 86 60 28 72
eller 26 60 28 89

Religionsundervisning for voksne
Menighedsrådene i Tjele kommune har
aftalt med voksenuddannelsescentret
VUC Viborg, at der næste vinter kan
tilbydes voksenundervisning i religion
og menneskekundskab for alle interesserede i Tjeleområdet.
Baggrunden for tilbuddet er, at vi i disse
år konfronteres med andre religioner
som aldrig før. De kommer ikke mindst
ind på livet af os via indvandrere og
flygtninge, som har andre normer og
værdier end os danskere. Det tvinger os
ind i en dialog med vor egen tro og
religiøse baggrund i en kristen kultur.
Men vi har også brug for at vide noget
om andre religioner for bedre at kunne
forstå baggrunden for anderledes tankegange. Dertil kommer, at nye religiøse
bevægelser og alternative behandlingsformer (der ofte har en religiøs baggrund) dukker op. Vurdering af og stillingtagen til disse fænomener kræver
indsigt og viden.

Undervisningen omfatter kristendomskundskab, en fremmed verdensreligion
(som vælges af kursisterne i samråd
med læreren) og evt. nyreligiøsitet eller
en naturreligion.
I sensommeren 2002 indbydes til et
informationsmøde, hvor alle interesserede kan høre mere om tilbuddet, ligesom de fremmødte vil få betydelig indflydelse på undervisningens niveau,
varighed og sted.
Som udgangspunkt kræves ingen særlige forudsætninger. Varigheden kan
være en aften (med 3 lektioner) om
ugen f.eks. fra september/oktober 2002
til marts/april 2003. Prisen for kurset vil
være ca. 300 kr.
Informationsmødet vil blive annonceret
i kirkebladet og i Purhus-Tjele ugeavis.
Menighedsrådene i Tjele kommune

Julefest
Den 16. december var Løvel
menighedsråd og borgerforening vært ved en fælles førjulefest. Festen begyndte i
kirken og fortsatte i forsamlingshuset, hvor bl.a. Løvel
amatørscene bidrog til underholdningen med et festligt
og flot opsat teaterstykke
skrevet af Johs. Møllehave.
(Foto: Henning Nielsen, Løvel)

Menighedsrådene arbejder ... ...
I foråret er menighedsrådsarbejdet altid
stærkt præget af økonomien. Det foregående års regnskab skal afsluttes. Som
regel er der ikke de store overraskelser i
det. De fleste poster i regnskabet svarer
nogenlunde til de beløb, som var afsat i
budgettet. Selvfølgelig kan enkelte områder blive dyrere end forudset.
Omvendt sker det også, at afsatte beløb
ikke bliver brugt. Enten fordi menighedsrådet fandt en billigere løsning eller
fordi en opgave er blevet udskudt. Alt i
alt har menighedsrådene evnet at forholde sig ansvarligt til økonomien. Det er
jo dejligt at kunne sige det i disse tider!
Den daglige styring af økonomien står
Sonja Tougaard for. Hun er en kyndig
kasserer for alle tre kirkekasser og for
præstegårdskassen. Det er også Sonja,
der forbereder budgetterne for det kommende regnskabsår – lige nu arbejdes
der med 2003. Hvert menighedsråd
holder sit eget budgetmøde, hvor alle
poster gennemgås. Budgettet er et udtryk for sognets prioritering. Inden for
de givne økonomiske rammer kan menighedsrådet vælge at satse på bestemte
områder.
Budgetternes størrelse varierer fra ca.
500.000 til 750.000 kr. Menighedsrådet
kan dog ikke jonglere frit rundt med
hele beløbet. Den største del er fastlagt
på forhånd. Det gælder lønninger, renter
og afdrag. Drift og administration fylder
også i budgettet. Menighedsrådet skal

naturligvis også sørge for, at der i budgettet er plads til at udføre det nødvendige vedligehold af kirken og kirkegården. Tilbage er et forholdsvis lille beløb,
som kan bruges til det sjove: koncerter,
foredrag, jule- og grundlovsfest, kirkekaffe, børnebibler o.s.v.
Kirkekasserne og præstegårdskassen
har indtægter fra drift af kirkegårdene
og udlejning af præstegård med jord og
mælkekvote. Men den største del af
udgifterne dækkes af den kirkelige
ligning, kirkeskatten.

Offentligt budgetmøde
Den 20. marts kl. 19.30 afholdes
offentligt regnskabs- og budgetmøde i Rødding præstegård.
Mødet er fælles for alle 3 sogne.
Kirkekassernes og præstegårdskassens regnskaber for 2001 og
budgetter for 2003 fremlægges.

Under lup
Løvel menighedsråd arrangerede
både kirkekaffe og kirkefrokost sidste
år og vil gerne gentage det i år. Mad
og drikke blev stillet frem i våbenhuset og de fleste spiste ude i det dejlige
solskin, som begge arrangementer heldigvis var beriget med.
Havde vejret været dårligt, var menighedsrådet indstillet på at
servere maden i kirkerummet.

Men kan man det?
Det er der delte meninger om.
Menighedsrådet har naturligvis gjort sig
sine overvejelser, som ikke er færdige
endnu. Efter drøftelserne på sidste
menighedsrådsmøde valgte rådet at
sætte spørgsmålet under lup i det næste
nummer af sognet.

Måltidets historie i kirken
Fællesmåltidet har haft en plads i menigheden lige siden kirkens allerførste tid.
I Romerrigets forskellige religiøse samfund var det almindeligt med fællesmåltider – såkaldte symposier. Som et sidestykke hertil holdt de kristne menigheder deres fællesspisninger. Disse måltider
i menigheden blev kaldt Agaper. Det
betyder kærlighedsmåltider. Og dermed
er meget sagt om måltidets funktion i
menigheden. Hensigten var at styrke
fællesskabet og den indbyrdes kærlighed. Måltidet skulle også tjene til at
udjævne forskellen mellem rig og fattig i
menigheden. De rigeste medbragte mere
mad end de fattigste, som kunne kom-

me tomhændede og alligevel spise sig
mætte i det fælles måltid.

Problemer
Måltiderne forløb dog ikke altid uden
problemer. Apostlen Paulus omtaler
kærlighedsmåltidet i sit første brev til
menigheden i Korinth (kap.11, v.17).
Han bebrejder menigheden, at de tilsidesætter kærligheden. De rige tænker kun
på at mætte sig selv og vil ikke dele
maden med de fattige.
Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, I holder, for enhver tager
straks for sig af sin egen mad, og én
sulter, mens en anden drikker sig beruset. Altså, mine brødre, når I kommer
sammen for at spise, skal I vente på
hinanden. Hvis nogen er sulten, kan
han spise hjemme.

Kærlighedsmåltid og nadver
I den første tid var der ofte til Agapen
knyttet en nadveruddeling, sådan at
kærlighedsmåltidet enten begyndte eller
sluttede med ‘brødets brydelse’. Senere

blev de to måltider adskilt og den egentlige nadver blev henlagt til morgengudstjenesten. I tidens løb blev forbindelsen
mellem kærlighedsmåltiderne og den
almindelige gudstjeneste mere og mere
løsnet. Agaperne blev efterhånden til
rigmændenes gavmildhed mod enkerne
og de fattige.

Mad og menighed
Det er altså ikke fremmed for kirkens
tradition, at mad og menighed hører
sammen. Hvis menigheden vælger at
spise sammen i kirken, bliver det hellige
rum ikke ‘forurenet’ af det. Maden er
Guds gode gaver. Fællesskabet og glæden omkring måltidet er
i slægt med al anden
glæde og kan nemt
rummes i kirken. Sådan
er teologien. Men følelserne kan selvfølgelig
godt sige noget andet.
En gammel respekt for
kirkens særlige rum kan
gøre det svært at bruge
rummet til noget så
dagligdags som et måltid. Det samme kan

Joakim Skovgaards
freskomaleri i
Viborg Domkirke:
Indbydelsen til det
store gæstebud.
Luk.14.15-24

tanken om, at her var man til begravelse
for nylig. Dernæst er der alle de praktiske problemer: Rummet er ikke indrettet til spisning. Der bliver ekstra rengøring osv.

Brug for fællesskabet
At være menighed er en fællesskabsting.
I gudstjenesten er vi fælles om at lytte
og synge og bede. Men vi har brug for,
at fællesskabet også strækker sig lidt
videre ud. Vi har brug for at se og blive
set, at høre og blive hørt. En kop kaffe
og et rundstykke inden gudstjenesten eller en frokost efter - er meget befordrende for fællesskabet.

9/4

Det handler om glæde. Hos
Sonja og Arne Grud, Nørreåvej
29, Vejrum.
30/4 Det handler om familien, v/
Sonja Grud. Hos Sonja og
Maarten van Leeuwen,
Batumhedevej 10.
2475 Løvspringstur med SUSSSL.

Bibelkredsen
6/3
10/4
8/5

Lørdagsklubben
9/3
23/3
6/4
20/4
4/5

En bondemand gik ud for at så.
Vi laver græsmænd.
Fåret der blev fundet.
Vi laver får.
Den fortabte søn. Fest.
Forældre er inviteret til 11.30.
Skatten og perlen. Skattejagt.
Udflugt til Ulbjerg Klint.

SUSSSL

12/6

Fredebo
Fædalhøjvej 2
Alle møder begynder kl. 19.30

15/3

19/4

KFUM & KFUK' s børneklub

1/3
Orientering om børnefestival.
8-10/3 Børnefestival.
22/3 Det handler om påske.
12/4 Vi laver skriftruller.
3/5
Fisketur
24/5 Løvspringstur.

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.

2/5

14/6

EBSUS

Fodtvætningen som optakt til
påske v/ Lisbeth Andersen,
sognepræst Asmild-Tapdrup.
Om apostlen Peter og den
forandring, der skete med ham
den første pinse. v/ sognepræst
Eva Ladefoged, Vorning.
TORSDAG. Fælles
samfundsmøde i Ørum missionshus, v/sognepræst John Ørum
Jørgensen, Gjellerup.
En aften med Bodil Lindgaard,
Mammen. Danmission.

KFUM & KFUK' s voksenarbejde

13/3

19/3

Senioraften Houlkær Kirke
Kirkens sociale ansvar ved
biskop Karsten Nissen.
Stormøde i Kjellerup.

Viborgkredsens
Indre Misson
14/5

Forårsmøde i Hans Tausens hus.

Menighedsrådsmøder
Alle møder er offentlige
Rødding: 13. marts kl.19.30 i konfirmandstuen i Rødding.
Løvel: 5. marts og 15. maj kl. 19.00
Begge gange på Løvel skole.
Pederstrup: 12. marts kl. 19.30 hos
Helle Martensen, Løvelbrovej 21.
Offentligt regnskabs- og budgetmøde
fælles for alle 3 sogne (se side 7):
20. marts kl. 19.30 i konfirmandstuen i
Rødding.

Kirkehøjskolen
i Tjele
Sidste højskoleaften i denne sæson!

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.

Rytmisk sangtræf
i Rødding kirke den første onsdag i
hver måned kl. 19.30.

6. marts + 3. april + 1. maj

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

3/3
10/3
17/3
24/3
28/3
29/3
31/3

3.s.i fasten
Midfaste
Mariæ bebud.
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag

9.30
10.30
14.00 JH
ingen
19.30
ingen
9.30

10.30
9.30
ingen
10.30
ingen
10.30
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30
ingen
10.30

1/4
7/4
14/4
21/4
26/4
28/4

2.påskedag
1.s.e.påske
2.s.e.påske
3.s.e.påske
Bededag
4.s.e.påske

10.30
9.30
10.30 K
ingen
ingen
ingen

9.30
10.30 K
ingen
14.00 JH
ingen
10.00 konf

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30
ingen

5/5
9/5
12/5
19/5
20/5
26/5

5.s.e.påske
Kr.himmelfart
6.s.e.påske
Pinsedag
2.pinsedag
Trinitatis s.

ingen
ingen
10.30
9.30
10.30
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

2/6

1.s.e.trin

9.30

ingen

K = kirkekaffe

9.30 + 10.45 konf
9.30 JH
9.30
10.30
ingen
ingen
10.30

Konf. = Konfirmation

JH = Jesper Hornstrup

