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Efter teltgudstjenesten i Rødding var der trængsel omkring kaffebordet.

Siden sidst
Døbte

Viede

16. juni i Rødding kirke:
Laura Bisgaard Kristensen,
Meldgårdsvej 9, Rødding.

8. juni i Rødding kirke:
Lone Merete Nielsen og Jens Saabye
Nielsen, Kokholmvej 47, Kokholm.

16. juni i Rødding kirke:
Thomas Dietz Fuglsang,
Meldgårdsvej 133, Rødding.

15. juni i Løvel kirke:
Marianne Hagen Nielsen og Claus
Ejlersen, Rørbækvej 3, Løvel.

28. juli i Løvel kirke:
Mille Ishøjer Apel Andersen,
Mosevænget 5, Løvel.

10. august i Rødding kirke:
Jane Nørregaard Svendsen og
Flemming Vestergaard Kristensen,
Bakkestien 1, Rødding.

11. august i Rødding kirke:
Ida Kristiansen, Søbakken 23,
Rødding.
18. august i Løvel kirke:
Nadia Emma Madsen, Tinggade 9,
Løvel.

10. august i Rødding kirke:
Linette Lauritsen og Nicki Nørskov
Jokumsen, Nørregade 2, Viborg.

Begravede
4. juli i Løvel kirke:
Anna Marie Nielsen, Engvej 13, Løvel.
20. juli i Rødding kirke:
Ellen Sørensen, Skansebakken 5,
Viborg.

Dåbsbibler
Alle børn, som bliver døbt i Rødding, Løvel eller Pederstrup får, når
de er ca. 4 år gamle, en børnebibel
af kirken. I år er det årgang 1999,
der er de heldige. Bøgerne bliver
uddelt ved børnegudstjenesterne i
adventstiden. I Rødding er det den
1.december og i Løvel er det den
15.december.

3. august i Rødding kirke:
Gertrud Anna Nielsen, Præstevænget
12, Rødding.
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Kirken som arbejdsplads
Af Karin Antonsen, Kirkesanger i Røddign

Jeg kan blot lide at synge, og har gennem årene haft megen fornøjelse af at
synge i forskellige kor. At agere forsanger og synge op til et kirkeorgel,
som faktisk giver en del lyd, er stadig
en udfordring for mig……

Karin blev ansat som
kirkesanger i Rødding
for 2 år siden.

Redaktionen har bedt mig skrive lidt
om, hvordan det er at være ansat i
Folkekirken; det gør jeg gerne, for så
vidt angår mine egne erfaringer.
I starten af min ansættelse lå den største
udfordring helt klart i pludselig at stå
frem i kirken hver søndag, og at hele
sognet i princippet vidste, at jeg stod
der, – ”er du så sådan én der er hellig”
– når nu normale mennesker (inklusive
mig selv førhen) sagtens kan klare sig
med at komme der til barnedåb, bryllup
og begravelser.
I virkeligheden har jeg heller ikke
nogle specielle talenter for kirkesang.

Bortset fra det er det jo et meget lille
bijob jeg har. Jeg skal hovedsagelig
blot arbejde 3 søndag formiddage om
måneden, samt til bryllupper og begravelser. Med hensyn til begravelserne er det nødvendigt at kunne tage fri
fra andet arbejde med kort varsel. I
sagens natur er der ingen daglig kontakt med arbejdskolleger i denne
branche, men samarbejde og samvær
fungerer fint alligevel.
Jeg er ansat direkte af menighedsrådet,
men har almindeligvis mest kontakt til
præsten vedrørende konkrete arbejdsopgaver. Selve Folkekirken er et
meget stort system at være ansat i – her
er der godt styr på alle regler og forholdsregler, og her laver man ikke sådan bare lige tingene om.
Og så er der det ved det, at jeg synes
det er rigtig rart at komme jævnligt i
Rødding Kirke.

Sognehistorisk arbejdsgruppe
Af Connie Kvorning, fmd. Løvel menighedsråd.

Der er nu oprettet en historisk arbejdsgruppe på tværs af Rødding, Løvel og
Pederstrup sogne. Et lokalhistorisk
kirkearbejde er igangsat med henblik
på at afdække konkrete emner omkring
det kirkelige liv gennem de sidste 100
år. Resultatet heraf vil udmønte sig ved
en markering til menighedsrådenes 100
års jubilæum den 15. maj 2003.

emne, der ønskes belyst, er forholdet
mellem børn og kirken, hvor søndagsskoler kunne belyses.

Første møde

Er du interesseret i at deltage i dette
lokalhistoriske arbejde, har du fortsat
mulighed for det. Næste møde er den
11.oktober 2002 kl. 14.00 i Rødding
Præstegård.

Konfirmandstuen i Rødding Præstegård
dannede en eftermiddag i begyndelsen
af august rammen om det første indkaldte møde omkring næste års 100 års
jubilæum. Der var stor interesse blandt
de fremmødte for at være med til at
dykke ned i sognenes kirkeliv. Mange
oplevelser og historier fra de sidste
næsten 100 år blev fortalt og en del
medbragte billeder gjorde sit til at få
genopfrisket gamle minder.

Så går vi i gang
Vi konstaterede hurtigt, at den historiske arbejdsgruppe er en realitet og
udfra en idefase kom der adskillige
forslag til, hvilke områder af kirkelivet,
der kunne arbejdes med. Blandt nogle
af områderne kan nævnes en fordybelse
og undersøgelse af sammenhængen
mellem Sødal og de tre kirker. En andet

Det videre arbejde
Arbejdsgruppen er nu en realitet og vil
se på og afdække områder af Rødding,
Løvel og Pederstrups kirkeliv gennem
de sidste 100 år.

Gamle billeder søges
Arbejdsgruppen efterlyser billeder,
tegninger og genstande, som kan
være med til at kaste lys over de
hundrede år.

Rødding kirke og præstegård

Skøde fra 1925.
Peder Thougaard Pedersens morfar
køber Løvel kirke af dommerfuldmægtig Hansen i Odense.

Kirkernes ejerforhold
En af de interessante spørgsmål, som
den sognehistoriske arbejdsgruppe vil
belyse, handler om ejerforholdet til
kirkerne i pastoratet.
Inventaret i kirkerne - især i Rødding viser tydeligt en forbindelse til Sødal.
Men efter en række tvangsauktioner på
Sødal i begyndelsen af 1920'erne kom
der andre private kirkeejere til.

Både Jette og Jens Peter Giversen,
Rødding (tidligere Sødal) og Kirsten
og Peder Thougaard Pedersen, Hauris,
har stillet breve og andre dokumenter
til rådighed, som belyser ejerforhold
og ejerskifte. Arbejdsgruppen håber at
kunne fortælle den fulde historie om
kirkernes ejere i jubilæumsskriftet til
maj næste år.

Under lup
Hvis Gud både er kærlig og almægtig,
hvorfor er der så lidelse i verden? Er Gud
ond - eller er han svag? Eller er der en
anden forklaring på ondskaben i verden?
Som lærerstuderende med hovedfag i
religion har Tina Hviid set nærmere på
problemstillingen. Og hun sætter her lidelsens problem under lup.

Lidelsens problem
Af Tina Hviid, Løvel
Ondskab og uforståelige hændelser har
optaget mennesket helt tilbage til urtiden. De menneskeskabte tidlige
myter sætter i alle folkeslag mennesket
i en verden med spænding mellem godt
og ondt: mellem olympiske guder og
titaner, aser og jætter, Jahve og Beelzebul, Allah og Iblis. Myterne har
været det menneskelige forsøg på, at
forklare den tilværelse de er sat i. Der
er primært to forklaringer på ondskabens oprindelse: enten er mennesket fra
sin oprindelige skabelse en blanding af
godt og ondt, eller også er mennesket
et resultat af en urtragedie: et syndefald
fra en oprindelig harmoni.
Som menneske bliver man ofte konfronteret med den ondskab, der findes i
verden og spørgsmål som: Hvorfor er
mennesker ikke gode ved hinanden?
og Hvorfor sker der uforudsete og
uforståelige ting? kan være meget
svære at svare på, især hvis man ikke
selv har gjort sig overvejelser om det.

For at kunne gøre sig disse overvejelser, kan det være relevant at tage stilling til, hvor ansvaret for ondskaben
kan placeres. Der er flere muligheder:
- hos Gud: Hvis ansvaret placeres her,
opstår lidelsens problem:
"Enten vil Gud afskaffe det onde og
kan ikke; eller han kan, men vil ikke;
eller han hverken kan eller vil; eller han
både kan og vil. Hvis han vil og ikke
kan, er han magtesløs og det kan man
ikke antage hos Gud. Hvis han kan,
men ikke vil, er han ondsindet, og det
er lige så fremmed for Gud. Hvis han
hverken vil eller kan, er han både ondsindet og magtesløs og dermed ikke
Gud. Men hvis han både vil og kan,
hvilket er det eneste, som sømmer sig
for Gud, hvor kommer da det onde fra,
og hvorfor afskaffer han det ikke?"
- hos mennesket: Hvis ansvaret
placeres her, kan vi spørge: "Hvorfor
vælger vi ondt, når vi har fri vilje til at
gøre godt?"
- hos en modmagt til Gud: placeres

ansvaret her, bliver spørgsmålet:
"Hvem er det, der er modmagten til
Gud, og hvilken status har denne?"
Gennem tiderne er der kommet flere
svar på dette. Blandt andet stoikerne
(ca. 300 f.Kr. - 200 e.Kr.) forsøgte at
løse problemet ved at opstille fire svar,
der kunne forene Guds godhed og magt
med verdens ondskab:
1) Verden kan godt som helhed være
god, selvom det fra menneskets begrænsede synsvinkel kan se anderledes
ud. Helheden går forud for og står over
delen.
2) Det onde kan ses som en nødvendighed for helhedens harmoni. Verden
ville ikke være verden uden ondskab,
ligesom såvel det gode som det onde er
nødvendige for spændingen i et drama.
Verdens dramaet behøver også denne
spænding.
3) Det onde og lidelsen er nødvendige
som opdragelsesmidler. Vi hærdes i
kampen for det gode via kampen mod
det onde.
4) Det onde kan ses som en uhensigtsmæssig bivirkning, der nødvendigvis
opstår i kølvandet på det gode.
Der vil aldrig kunne gives et endeligt
svar på lidelsens problem, men det vil
altid optage mennesket og interessen
er ikke faldende i vores tid - snarere
tværtimod. Der er stor fokus på ondskab i film, bøger, spil og lignende?
Særligt er der en stor fascination af
rendyrket ondskab, som har en dragende virkning på rigtig mange
mennesker.

Høstgudstjenester
September måned er tiden for høstgudstjenester.
Løvel kirke lægger for med høstgudstjeneste søndag den 8. sept.
Efter gudstjenesten er der frokost,
hvor menighedsrådet er vært. Alle
børn opfordres til at tage lidt af sommerens avl med til kirken - frugt,
grønt, syltetøj og blomster. De gode
sager vil blive solgt ved auktion efter
frokosten og pengene sendes til nødlidende børn i den tredie verden.
Rødding kirke takker for høsten den
følgende søndag - 15. september.
Også her samles menigheden til frokost efter gudstjenesten. Røddings
børn må også gerne tage frugt og
grønt med til kirke og på den måde
dele høsten med dem, der er dårligere stillede.
I Pederstrup kirke er der høstgudstjeneste og frokost den sidste søndag
i måneden - altså den 29. september.

Kirkehøjskolen i Tjele
Kirkehøjskolen i Tjele indbyder i den
kommende sæson til i alt fire foredrag
om kunst og litteratur. I efteråret gælder det kunsten. Første gæst er guldsmeden Bent Exner, som også er kendt
for sine kirkeudsmykninger i bl.a. Skt.
Clemens kirke i Randers. I november
følger kunsthistoriker Leo Tandrup op
med sin præcise og fordomsfrie replik
om kirken og kunsten.
Efter nytår gælder det litteraturen.
Emnet indledes af Gudmund Rask Pedersen, som er en af dem der endnu kan
den kunst at formidle litteratur så det
bliver uforglemmeligt – som en anmelder skrev. Efterfølgende får fortællingen frit løb af Doris Ottesen, som rejser
med sin levende fortællekunst og sin
rammende kommentar.

Kirkehøjskolens
vinterprogram 2002-03:
Guldsmed Bent Exner: Hverdagen, kunsten og religionen.
Onsdag den 20. november 2002
kl. 19.30 på Rødding Skole
Kunsthistoriker, dr. phil. Leo
Tandrup: Kirken og kunsten.
Tirsdag den 8. oktober 2002 kl.
19.30 på Ørum Skole
Sognepræst, forfatter
Gudmund Rask Pedersen:
Forladthed og nærvær - moderne
litteratur og kristendom.
Onsdag den 22. januar 2003 kl.
19.30 på Hammershøj Skole
Tidligere sognepræst, fortæller
Doris Ottesen: Tage SkouHansens forfatterskab.
Tirsdag den 25. februar 2003 kl.
19.30 på Ørum Skole.

Efter foredragene er der café-debat.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Entre kr. 30. Der er mulighed for at
købe en forfriskning.

Bent Exner i færd med at
færdiggøre en alterkalk.

Kirkehøjskolen i Tjele er tilrettelagt af
menighedsrådene i Tjele Kommune og
udbudt i samarbejde med LOF.

Voksenundervisning i religion
Som noget nyt tilbyder menighedsrådene i Tjele kommune nu et kursusforløb i faget religion i samarbejde med
VUC i Viborg. Samarbejdet giver en
helt ny mulighed for at deltage i VUCundervisning i Tjeleområdet.

ugentlig undervisningsaften med 3
lektioner pr. gang. Ugedagen og kursets præcise varighed aftales på informationsmødet. Her aftales ligeledes
hvornår på aftenen undervisningen skal
foregå.

Udgangspunktet i undervisningen vil
være kristendommen og den kristne
kultur, men den vil også omhandle en
eller flere fremmede verdensreligioner
samt nyreligiøse bevægelser eller
naturreligioner. Der vil være mulighed
for at diskutere forskellige problemstillinger såvel i forhold til kristendommen som til andre religioner og trosretninger. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i undervisningen.

Der kræves ikke et bestemt minimumantal deltagere for at holdet kan oprettes. Ved færre deltagere end 20 kan
undervisningen tilrettelægges sådan, at
læreren er tilstede en andel af undervisningsgangene. De øvrige gange kan
være studiegrupper eller hjemmelæsning.

Eksempler på emner kan være liv og
død, det gode og det onde, synd og
frelse, forskellige gudsopfattelser,
menneskesyn, fundamentalisme og
skabelse og identitet.
Emnerne vælges af holdet i samarbejde
med læreren. Undervisningens indhold
er den samme som man vil møde på
VUC i Viborg og er således godkendt
af Undervisningsministeriet. Der er
mulighed for at afslutte med en mundtlig prøve, men det er frivilligt, om man
vil gå til prøve.
Undervisningen vil foregå på en af
Tjele kommunes skoler. Præcis hvor,
vil blive drøftet på et informationsmøde
den 4. september. Undervisningen starter i begyndelsen af oktober og slutter
inden påske 2003. Der vil blive en

Det koster 300 kr. at deltage i undervisningen. Man kan tilmelde sig kurset
på informationsmødet eller til VUC på
telefon 86 61 17 00 eller 87 25 17 90
senest mandag den 16. september.
Alle interesserede indbydes til informationsmødet onsdag den 4. september kl.
19.30 på Ørum skole. Tilmelding til
mødet er ikke nødvendig. Interesserede
deltagere, som er forhindret i at deltage
i informationsmødet kan med fordel
give besked til en af nedenstående
inden informationsmødet, også gerne
med foretrukne ugedage.
En folder om tilbudet er fremlagt i
kirkerne, hos handlende m.fl. og flere
oplysninger kan fås ved at kontakte
lærer Aase Iversen på VUC, tlf. 87 25
17 00 eller hos menighedsrådsmedlem
Sten Vestergaard, tlf. 86 65 10 37.

SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub

23/8

Fisketur. Tag gerne fiskestang
med.
13/9 A-mok-disco i Hørup kirkecenter. Alle bliver kørt hjem.
Afgang fra Fredebo 18.30.
4/10 Orienteringsløb.
25/10 Bandeord - in eller yt.
15/11 Klubaften med spil og leg.
6/12 Julegodter.
10/1 Vi tager til Viborg svømmehal.

Bibelkredsen
3/9
2/10

Lørdagsklubben

6/11

Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.

I efteråret skal vi høre om apostlen
Paulus, en spændende mand, som
rejste rundt i middelhavsområdet for at
opbygge kirken.

4/12

13/8

Viborgkredsens
Indremission

7/9
21/9
5/10
19/10
2/11
16/11
30/11

1/12
15/12

Saulus bliver til Paulus. Lav dit
eget navneskilt.
Den første kirke. Vi bygger
kirker.
Strandet på en øde ø. Vi skal
overleve ude. Husk udetøj!
Alle må være med. Nye sange
og lege. Forældrekaffe kl. 11.30.
Efterårsbio.
Skriv et brev. Lav dit eget
brevpapir.
Skibsbrud. Lav en
redningskrans.
Paulus kommer til Rom.
Dekorering af lys. Juleafslutning.
Børnegudstjeneste i Rødding.
Børnegudstjeneste i Løvel.

10/9 Husmordag i Hans Tausens hus.
12/11 Efterårsmøde i Hans Tausens
Hus.

Sangtræf
Rytmisk sangtræf er fremover kl. 19.30
den sidste onsdag i hver måned - altså
følgende datoer 25/9 + 30/10 + 27/11.

Menighedsrådsmøder
Alle møder er offentlige
Rødding:
Løvel: 12/11 kl.16.30-19.00 på skolen.
Pederstrup:

Billedgudstjeneste

Dåbsbibler

Sognepræst Søren Nielsen, Holstebro
vil sammen med sin hustru Jenny
Nielsen stå for en anderledes gudstjeneste i Rødding kirke den 27.oktober. kl.
19.30. Søren Nielsen har arbejdet med
den nyeste kirkekunst i Viborg stift og
udgiver snart en bog om emnet. Efter
gudstjenesten, som får overskriften
Billedmeditation over kirkekunst og
kristendom, er der kaffe i konfirmandstuen. Her vil præsteparret fortælle lidt
mere om deres arbejde med billederne
og kunstens plads og funktion i kirken.

Igen i år vil der være børnegudstjenester i både Løvel og Rødding kirker i
adventstiden. Til begge gudstjenester er
både voksne og børn i alle aldre meget
velkomne.
I år vil alle børn, som er født i 1999 og
døbt i en af pastoratets kirker få en
særlig invitation. Nu er det deres tur til
at få deres dåbsbibel overrakt.
Rødding kirke: 1. december kl. 14.00.
Løvel kirke: 15. december kl. 14.00.
I Løvel holder menighedsrådet og
borgerforeningen fælles juletræsfest
efter børnegudstjenesten.

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, Rødding, tlf.86651011, nplj@km.dk
Sognemedhjælper: Anne Kirstine Laugesen, tlf. 86602872, annekirstinel@ugesen
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, Rødding, 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 Yding 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. 86 60 01 04.
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

1/9
8/9
15/9
22/9
29/9

14.s.e.trin.
15.s.e.trin.
16.s.e.trin.
17.s.e.trin.
18.s.e.trin.

10.30
9.30
10.30 høst
ingen
ingen

9.30
10. 30 høst
ingen
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30 høst

6/10
13/10
20/10
27/10

19.s.e.trin.
20.s.e.trin.
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.

9.30
10.30
ingen
19.30 SN

10.30
9.30
10.30
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30

3/11
10/11
17/11
24/11

Alle helgen
24.s.e.trin.
25.s.e.trin.
Sidste s.i kirkeåret

10.30
ingen
14.00 JH
ingen

9.30
14.00 JH
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30

1/12

1.s. i advent

14.00 dåb

10.30

ingen

Høst = Høstgudstjeneste (se side 7).
JH = Jesper Hornstrup, Vammen.
SN = Søren Nielsen, Holstebro (se side 11).
Dåb = Børnegudstjeneste, uddeling af dåbsbibler (se side 11).

