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Søndagsskolen i Pederstrup, 1938
Den sognehistorieske arbejdsgruppe efterlyser stadig
billeder, som kan belyse 1900-tallet kirkeliv
i Rødding, Løvel og Pederstrup

Siden sidst
Døbte

Kirkeligt velsignede

1. spetember i Løvel kirke:
Laura Bak Thomsen,
Kløvermarken 3b, Løvel.

7. september i Rødding kirke:
Sanne Marianne Nørskov Christensen
og Brian Christensen, Søbakken 37.

22. september i Løvel kirke:
Amalia Vinther Sørensen
Gl. Ålborgvej 9, Løvel.

Viede

13. oktober i Rødding kirke:
Signe Lønberg Posorski,
Tinghøjvej 31, Vammen.
13. oktober i Rødding kirke:
Alberte Kloster Rundlin,
Korsbakken 11, Rødding.
13. oktober i Rødding kirke:
Cecilie Frederiksen,
Meldgårdsvej 7, Rødding.

14. september i Rødding kirke:
Tanja Annette Lundgaard Andersen og
Kim Bøgsted Andersen, Gl. Århusvej
151a, Viborg.
28. september i Rødding kirke:
Liselotte Kaas og Lars Kristensen,
Søbakken 40, Rødding.

Begravede
19. september i Løvel kirke:
Aksel Kjærsgård Nielsen, Tinggade 27,
Løvel.

4.a på besøg i
Rødding kirke.
Klassen udstiller
i øjeblikket billeder, som de har
lavet i forbindelse med et emne
om salmer.

Uddeling af dåbsbibler
I år er det årgang 99, som er de heldige. De børn, som er
født det år og døbt i Rødding, Løvel eller Pederstrup
kirke, er nu gamle nok til at få deres dåbsbibel. Biblerne
bliver overrakt ved børnegudstjenesterne i adventtiden.
Børnene fra 1999 får en særlig indbydelse, men alle andre
børn og voksne er selvfølgelig ligeså velkomne til at være
med ved de to børnegudstjenester. Der vil være optog
med lys, børnesange og børneteater.

Rødding: 1. december kl. 14.00
Løvel: 15. december kl. 14.00
Efter gudstjenesten i Løvel er der juletræsfest i
forsamlingshuset. Se nedenfor.

Juletræsfest i Løvel
Søndag den 15. december, afholder Løvel menighedsråd, i samarbejde med
Løvel og Omegns Borgerforening, førjulefest / juletræsfest.
Vi starter med gudstjeneste kl. 14.00 i Løvel Kirke, derefter mødes vi i Løvel
Kultur- og Forsamlingshus kl. 15.00. Der serveres kaffe, æbleskiver,
småkager og sodavand.
Efter dans om juletræet, uddeles der godteposer til børnene.
Der er salg af amerikansk lotteri og underholdning af forskellig art, krydret
med sanglege og fællessang, afsluttende med luciaoptog.
Vi håber rigtig mange vil deltage, ligesom sidste år, hvor det overgik alles
forventninger, med ca. 165 deltagere, jævnt fordelt på alle generationer.
Vel mødt til alle, til en forhåbentlig festlig eftermiddag.
På menighedsrådets vegne, Thorkild Kallestrup

Kirken som arbejdsplads
Af Anton Lauritsen, graver ved Rødding kirke.
Mit job som graver ved Rødding Kirke
er egentlig slet ikke så let at beskrive.
Det er et meget alsidigt arbejde, spændende fra det grove og til tider hårdt
fysisk betonede arbejde med gravkastning til det mere fine, som at pudse
dåbsfad, arrangere blomster og andet i
kirkerummet.
Da jeg for ca. 13 år siden blev ansat,
var mine arbejdstider mere bundne end
de er i dag. Dengang blev solen ringet
op og ned på den gammeldags facon,
det havde da sin charme, og folk vidste,
altid hvornår de kunne træffe mig, men
den automatiske ringning giver mig en
stor frihed.
Arbejdet på kirkegården er det, der
tager det meste af tiden, men det er som
alt andet arbejde med jord og planter
sæsonpræget. I januar og februar kører
det på lavt blus, de sædvanlige kirkelige handlinger og om nødvendigt snerydning. Ellers er det tiden for gennemgang af protokoller og planlægning af
nye arbejder.
Med foråret kommer travlheden, både i
kirken og på kirkegården. I marts/april
fjernes grandækningen, og der plantes
forårsblomster. Der bliver altid mere
travlt end jeg havde håbet, en uge med
frostvejr kan forsinke det hele, så må
jeg jo arbejde ekstra hurtigt for at blive

færdig til påske. Kirkerummet skal
også have en tur med spand og klud.
Nu er det tid for alle gudstjenesterne i
forbindelse med påske og pinse,
samtidig er der konfirmation, og mange
ønsker også at holde bryllup i forårstiden. Lige så snart vi kommer efter
pinse, skal hækken klippes, næsten
hvert år tænker jeg: Nu kan det være
nok, det arbejde beholder jeg ikke
længe. Men så er det jo heldigt, at
ferien kommer.
August, september og oktober bruges
til nyanlæg og renovering, et arbejde
jeg holder meget af, her er mulighed
for at prøve noget anderledes og give
det sit personlige præg.
Den sidste uge i oktober begynder jeg
så småt med grandækningen, jeg glæder mig altid til at skulle i gang. Det
tager det meste af min tid i november.
Jeg bestræber mig på at være færdig
inden 1. søndag i advent. Der skal også
lige være tid til adventskransen.
I december skal der sendes regninger
ud for renholdelse af de gravsteder, der
ikke er på legat. Nu nåede vi julen og
nytåret, jeg glæder mig til et tiltrængt
pusterum, men jeg ved, at lige så snart
solen igen begynder at varme jorden,
kan jeg næsten ikke hurtigt nok komme
til at plante igen.

Anton Lauritsen midt
i et af året store
projekter. Omkring
70 gravsteder skal
pyntes med gran op
til jul.

Mens jeg går og arbejder på kirkegården kommer mange, som gerne vil
have en snak med graveren. Det kan
være om meget forskelligt; pasning af
gravsteder, en samtale om afdøde eller
bare en sludder. Her har jeg indtil sidste vinter haft en god hjælp i min far,
han tjente i sin ungdom på gårde i
Rødding og kendte derfor mange af de
besøgende.
Arbejdet inde i kirken tager ikke så
meget tid, men det lægger beslag på
nogle timer i week-ender og på helligdage, tidspunkter, hvor de fleste holder
fri. For mig er det ikke et stort problem,
jeg kan lide at komme der, og er der
behov for en ekstra fridag, har jeg
næsten altid mulighed for det.
Jeg har i alle årene været ansat ved
Rødding Kirke, men ikke desto mindre

har jeg haft adskillige
arbejdsgivere. Det kan
godt være lidt svært,
når det meste af menighedsrådet udskiftes.
Man vænner sig jo til hinanden og finder et fælles fodslag, for så efter 4 år at
skulle finde et nyt tråd. Ikke at det behøver blive dårligere, men det tager lidt
tid, måske giver det endda i sidste ende
et lidt mere nuanceret syn på mange
ting.
For ca. 2 år siden havde jeg et års
orlov, for sammen med min kone, at
passe vores handicappede barn. Jeg
brugte samtidig tiden til at finde ud af,
om jeg kunne tænke mig et andet
arbejde. Det blev ved graverjobbet, det
er selvstændigt og fleksibelt, der er
frihed til selv at tilrettelægge arbejdet,
jeg kan arbejde tidligt eller sent, det er
der ingen , der blander sig i. Hertil skal
tilføjes, at vi , der er ansatte ved kirken,
har et fortræffeligt samarbejde, der gør,
at det altid er rart at gå på arbejde.
Anton Lauritsen

Og lyset skinner i mørket!

Af sognemedhjælper,
Anne Kirstine Laugesen
I begyndelsen var Ordet, og Ordet
var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begyndelsen hos Gud. Alt
blev til ved ham, og uden ham blev
intet til af det, som er. I ham var liv,
og livet var menneskers lys. Og
lyset skinner i mørket, og mørket
greb det ikke.
Disse ord fra Johannes evangeliets
første kapitel vil jeg trække frem i
denne bogstavelig talt mørke tid.
Her op imod julen tænder vi mange
lys, det gør vi for at skabe lys og
varme omkring os. - For hyggens
skyld siger vi også.
Det lys vi læser om i Johannes evangeliet er skaberens livgivende lys,
det lys som mennesker, dyr og planter er så dybt afhængige af for at
kunne trives.
Snart skal vi igen læse juleevangeliet, hvor vi hører om at Gud i kær-

lighed til os, lod sin søn Jesus Kristus føde og blive menneske blandt
os. - Jesus, som sagde: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal
aldrig vandre i mørket, men have
livets lys
Det lys, der blev tændt, da Ordet
blev kød og tog bolig iblandt os, det
skinner ud over alle racer og folk og
religioner. Det skinner over dem,
der tror på Gud, og over dem der
ikke tror, over inderligt grebne og
over ligegyldige. Det skinner i mørket siger evangelisten. Det er der,
hvordan så forholdene er. Det er
der, også når vi tvivler. Det er der,
når vi har svigtet. Det er der, for
dem, der 'ikke er religiøse af naturen'. Det lyser over dem der i ærlighedens navn synes de, må erklære
sig selv for ikke-kristne. Guds kærligheds lys gælder for os alle. Det er
der. Gud har tændt det og mørket
skal ikke få bugt med det!

Så vældig en sol er din kærlighed, Gud,
at livslyset når vores klode,
og planterne strækker sig opad og ud
og véd, at du vil os det gode.
Vi tror, at enhver
af os er dig kær,
for du har besøgt os på jorden.

Du mødte som Kristus den glæde og gru,

der præger vor jordiske færden,
som dødeligt menneske levede du
din kærlighed ind i vor verden.
Da striden var stridt,
og korset var dit,
da så vi Guds ansigt på jorden.
Og livets nødvendige under var sket,
din bolig var nu hos de skabte,
af himlenes Gud var vi sanset og set,
og Kristus var sol for fortabte.
Langfredagen svandt,
din kærlighed vandt,
Guds-lyset stod op her på jorden.
Så venlig en sol er din kærlighed, Gud,
at lyset når ned til de svage.
Nu lærer din Ånd os at gå dine bud
og aldrig at se os tilbage,
men høre dit ord
og følge dit spor,
som da du var hos os på jorden.
Lars Busk Sørensen, 1999

Med disse linier vil jeg gerne ønske
alle i sognene en rigtig lys og god
adventstid og en Glædelig jul samt
tak til dem jeg mødte undervejs i
årets løb !

Julekonkurrence
Kirkebladets redaktion har bestemt
sig for at udfordre læserne med en
lille julekonkurrence. For at vinde
kræves der et vist kendskab til udsmykningen i pastoratets tre kirker.
Enkelte kan måske besvare spørgsmålene ud fra deres paratviden,
men ellers er det lovligt at opsøge
kirkerne og gå på jagt efter de
rigtige svar. Det er julemotiver, det
drejer sig om. I to af de tre kirker
findes der et billede af barnet i
krybben i Betlehems stald.
Spørgsmålene lyder:
1. Hvilken kirke mangler et julebillede?
2. Hvor i de to andre kirker er julemotivet placeret?
Der skal kun gives en lille hjælp
her: Billeder kan have mange
størrelser. Det er ikke nødvendigt
med lup, men se dig godt for.
Besvarelser skal afleveres til præsten eller et medlem af kirkebladsudvalget senest 16. dec. Herefter
bliver der trukket lod blandt de rigtige svar. Præmien er et eksemplar
af Søren Nielsens nye bog om
moderne kirkekunst i Viborg stift.

Påskens motiver findes i alle pastoratets
kirker - både skærtorsdag, langfredag og
påskemorgen. Her er det korsfæstelsen
fra prædikestolen i Rødding kirke.
Men hvor er julens billeder?

Under lup
Hvor går kristendommens grænser?
Det spørgsmål var særlig akut i de første
århundreder efter Jesu død. De ledende og
de lærde i kirken diskuterede ivrigt og
nåede frem til en definition. Tina Hviid har
sat både processen og resultatet under lup.

Trosbekendelsen
af Tina Hviid, Løvel.
Trosbekendelsen har været en stor del
af den kirkelige debat gennem tiden,
særligt i oldkirken og den er nøglen til
forståelsen af kristendommen, idet den
rummer de bibelske nøglebegreber.
Den bliver i dag blandt andet brugt
liturgisk i gudstjenesten, i forbindelse
med dåben og kateketisk i konfirmandundervisningen.
Udviklingen af trosbekendelsen hænger uløseligt sammen med den tidlige
kristendoms udvikling fra jødisk sekt
til en verdensreligion, da den i sine
ændringer forsøger at afgrænse sig og
fastslå den rette kristne tro.

Den rette tro
Den apostolske trosbekendelse som
bl.a. bliver brugt i de evangelisklutherske kirker har sin oprindelse i
100-tallet og er bevidnet i det 6. årh.
Den er treleddet forstået på den måde,
at vi bekender til Faderen, Sønnen og
Helligånden på lige fod med hinanden
i ét og samme væsen. Den er en sammenfattende formulering af grundlæggende trosartikler. Primært har trosbekendelsen det formål at fastslå den

rette tro og bliver ofte reciteret offentligt. Trosbekendelsen er et formelagtigt
udtryk for den kristne tro. Den har fra
tidlig tid været en afgørende del af
kirkens liv. Den markerede det specielle i den kristne kirke, i forhold til jødedommen og den hedenske omverden.

Kristi natur
Trosbekendelsen, som vi kender den i
dag, har været igennem mange forandringer og stridigheder. Dels for at
fastslå den rette tro og afværge kætterier og dels for at opfylde behovet for
ensartethed. En stor del af stridighederne har været synet på Jesu natur. Det
monoteistiske gudssyn har stået overfor
treenighedsbegrebet. Hovedtanken har
været, hvorvidt Kristi legemliggørelse
som menneske kunne hænge sammen
med Guds almægtighed, altså Faderen
og Sønnen som ét guddommeligt væsen. Forholdet mellem Faderen og Sønnen har været til debat lige siden det
første århundrede.
Nogle mente, at Kristus simpelthen var
et menneske, der gennem dåben havde
fået en Guds kraft og forsvarede der-

igennem monoteismen. Andre, gik den
anden vej og gjorde Faderen, Sønnen
og Helligånden til ét væsen - én Gud,
men med tre forskellige åbenbaringsformer. De mange debatter og stridigheder om treenighedsbegrebet gjorde,
at der blev indkaldt til kirkemøder. På
disse koncilier vedtog teologerne, hvordan forholdet mellem Faderen og Sønnen skulle tolkes og forstås og de nedskrev det i en bekendelse, der så kunne
bruges som læresætning.

Kirkemøderne
Det første koncilium fandt sted i Nikæa
i 325. Det blev her vedtaget at Sønnen
er sand Gud og dette mundede ud i den
Nikænske trosbekendelse. Mødet førte
til flere stridigheder og kampe mellem
højtstående personer, og man samledes
igen til synoden i Konstantinopel, hvor
man i 381 stadfæstede, de tidligere
bestemmelser i håbet om at det kunne
føre til fred. Mødet førte til den trinitariske (treleddede) læresætning: eet guddommeligt væsen, tre personer .
Helligånden var nu også blevet stadfæstet som en del af det guddommelige
væsen. Stridighederne fortsatte dog
herefter, blandt andet med diskussioner
om Helligåndens placering i forhold til
Faderen og Sønnen. I alt blev der afholdt syv økumeniske koncilier hvor de
store spørgsmål i forhold til den kristne
tro blev taget op. Det sidste blev holdt i
787.

Trosbekendelsen og dåben
I forbindelse med trosbekendelsen siges forsagelsen af det onde. Vi forsager
djævelen og alle hans gerninger og al
hans væsen. Dette gør, at man tømmer

bægeret for det dårlige, før man fylder
det op med det gode = trosbekendelsen.
Dette ses også ved en barnedåb, hvor
forældrene siger forsagelsen på barnets
vegne, herefter siger de ja til trosbekendelsen. De tidlige katakumenere
(dvs. dåbskandidater) vendte sig i våbenhuset mod vest og forsagede djævelen og gik derefter ind i kirken og
vendte sig mod øst og fremsagde trosbekendelsen. Fremsigelsen af trosbekendelsen er en personlig bekendelse
til Gud og et vidnesbyrd om kirkens
identitet (sammenhold).

Kampen mod kætterne
I oldkirken blev teologerne tvunget til
at gennemtænke forholdet mellem
skabelsen og forløsningen, som er menneskets løskøbelse fra lovens forbandelse, (synd og død). Forløsning fra
denne forbandelse fås gennem Jesu liv
og død. Der var modstandere i andre
religiøse bevægelser og her tænkes især
på gnostikerne. De troede ikke på frelse
i Jesu korsdød, og opstandelsen afvises,
da gnostikerne netop ville befries fra
kødet, men derimod var der frelse i
hans formidling af den rette viden. De
afviste også Jesus menneskelighed.
Kristus var blot iklædt et skinlegeme
(han var skabt ikke født).
Det er på mange måder fascinerende, at
tænke på, at den trosbekendelse vi siger
i kirken i dag, er den samme, som blev
sagt for over 1500 år siden. At vores
tro i dens væsentligste punkter ikke har
ændret sig, selv om vores forståelse af
verden er blevet så anderledes, og at
den ikke har ændret sig på trods af, at
den er overleveret mundtligt.

Bibelkredsen
4/12
8/1
5/2
5/3

Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 1.
Gerda Vestergaard, Krogen 3a.

Fredebo
29/12 Julefest
24/1 En aften med Jørgen Østerby.
4/2
Generalforsamling.

Menighedsrådsmøder

Lørdagsklubben
1/12 Børnegudstjeneste i Rødding.
15/12 Børnegudstjeneste i Løvel.
11/1 Start efter nytår. Program følger.

SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub

10/1
31/1
28/2

Tur til Viborg svømmehal.
Afg. fra Fredebo kl.19.00.
Har vi en skrue løs? Ellers får vi
det. Medbring skruetrækker.
Fastelavnsfest. Mød op udklædt.

EBSUS
KFUM & KFUK' s voksenarbejde

3/12
14/1
1/2

18/2

Julefrokost hos Sonja og
Maarten van Leeuwen. 18.30.
Bøf´n Bowl. 18.45.
Vinterfest i Sjørslev sognegård.
Pastor emer. Gunnar Andreasen
taler om tro og tvivl.
Bibeltime hos Lisbeth og Jens
Pedersen. Niels Peter Jacobsen
fortæller om pilgrimsrejser.

Rødding:
Løvel: 15. januar kl. 16.30 på skolen.
Pederstrup:

Kirkehøjskolen i Tjele
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 Skou-Hansens forfatterskab. Tirsdag den 25. februar 2003 kl.
19.30 på Ørum Skole.

Julekoncert
Tirsdag den 10. december kl.19.30 er
der julekoncert i Rødding kirke med
Kulturrøddernes Kor. Grethe Kvistgaard leder koret igennem det varierede
program med både danske julesalmer,
engelske christmas carols og klassisk
julemusik.

Kirkens Korshær

Nytårskoncert

Tirsdag den 4. februar vil butikskredsen i Ørum markere Korshærens 90 år
jubilæum med gudstjeneste, foredrag
og modeopvisning.
Festen begynder med en gudstjeneste i
Ørum kirke kl.19.00 ved korshærspræst
og sognepræst i Vinkel-Sdr.Rind Kirsten Greve. Herefter fortsættes der i
Ørum missionshus med modeopvisning
ved genbrugsbutikkens medarbejdere
og Kirsten Greve holder et Storm Pforedrag med titlen Tænk at jorden er
rund, når tilværelsen kan være så
kantet.

Menighedsrådet i Løvel har besluttet at
rykke den traditionelle julekoncert ud
af juletravlheden og i stedet indbyde til
nytårskoncert med Viborg Damekor i
Løvel kirke 23. februar kl. 19.30.
Det trestemmige kor, som netop har
haft 50 års jubilæum, består af 26 sangglade damer i alle aldre. Repertoiret er
meget bredt og alsidigt. Koret har
tradition for at synge på plejehjem og i
kirker op til jul. Koret giver også hvert
år forårskoncert på Brænderigården og
synger i Domkirken til Valdemarsdag.

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

1/12
8/12
10/12
15/12
22/12
24/12
25/12
26/12
29/12
31/12

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

14.00 Dåb
14.00 JH
19.30 ¯
10.30
ingen
16.00
10.30
ingen
ingen
23.15

10.30
ingen

ingen
ingen

14.00 Dåb
10.30
15.00
ingen
10.30
ingen
ingen

ingen
ingen
14.00
ingen
ingen
10.30
ingen

1/1
5/1
12/1
19/1
26/1

Nytårsdag
H.3 k.søndag
1.s.e.h.3 k.
2.s.e.h.3 k.
3.s.e.h.3 k.

ingen
ingen
10.30
9.30
ingen

10.30
14.00 JH
9.30
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JH = Jesper Hornstrup, Vammen.
¯ = Koncert (se side 10 og 11)
Dåb = Børnegudstjeneste, uddeling af dåbsbibler (se side 3).

