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Jubilæumsbogen 'Af støv er du kommet' er klar til salg.
Læs om bogen og jubilæumsfesten på side 4 - 7.

Siden sidst
Døbte

Viede

9. marts i Rødding kirke:
Mathilde Nielsen, Ndr. Ringgade 16.

19. april i Løvel kirke:
Ann-Catrine Mousten Nielsen og
Donny Kent Henriksen, Tinggade 33,
Løvel.

15. marts i Rødding kirke:
Andreas Rydbjerg Dyring,
Meldgårdsvej 99.
30. marts i Pederstrup kirke:
Tobias Thorbjørnsen, Haurisvej 17.
30. marts i Pederstrup kirke:
Alfred Berg Overgaard, Vråvej 9.
13. april i Rødding kirke:
Frederikke Møller Mørk,
Helligkorsvej 75, Roskilde.
17. april i Løvel kirke:
Sabrina Vogn Pedersen, Gillebakken 7.
20. april i Løvel kirke:
Ida Holmberg Høst, Hvidkløvervej 7a.
20. april i Pederstrup kirke:
Johannes Wilhelm Schwarz,
Artillerigatan 19, Uppsala, Sverige.

SOGNET redigeres af:
Inge Hansen, Lisbeth Pedersen,
Connie Kvorning, Tina Hvid,
Helle Martensen, Jan van Ewijk,
Niels Peter Jacobsen.
Dead-line for næste blad: 1. 8. 2003.

Begravede
10. april i Rødding kirke:
Knud Erik Gravgaard, Nørregade 3,
Vammen.
22. april i Rødding kirke:
Søren Majner Jensen, Tjele Møllevej
12m, Vammen.

Konfirmander
Tillykke til de 36 glade konfirmander, som sammen med deres familier fyldte kirkerne i Rødding og
Løvel sidste søndag i april og første
søndag i maj.
Rødding, 27. april.
Bagest fra venstre:
Christina, Andreas, Mads, Jonas,
Kim, Kristian, Brian, Anders,
Maiken, Camilla, Rikke, Rebekka,
Stine, Sofie, Christina, Simone,
Maria, Carina, Jes, Kasper,
Andreas, Lars, Mikkel, Simon.
Løvel, 4. maj.
Peter, Nikolai, Nanna, Jens-Chr.
Simon, Kristian, Rehné, Mia,
Kenneth, Daniel, Maria, Michael.

Rødding-holdet, konfirmeret den 27. april

Løvel-holdet, konfirmeret den 4. maj

Af støv er du kommet
Sognehistoriske glimt fra Rødding, Løvel og Pederstrup
Af Anne Berg
Olsen, menighedsrådsformand i
Pederstrup.

Menighedsrådene i Rødding, Løvel og
Pederstrup har udgivet en bog. Bogen er
blevet til i et samarbejde mellem ca. 30
personer fra eller med tilknytning til
sognene.
Connie Kvorning tog initiativet sidste
sommer, da der i Menighedsrådenes
blad blev gjort opmærksom på, at det
den 15. maj 2003 var 100-året for vedtagelse af lov om menighedsråd.
Gennem kirkebladet blev det annonceret, at alle med interesse for sognenes
historie de sidste 100 år skulle mødes i
præstegården en dag i august.
12-15 unge og gamle mødtes i præstegården, og straks gik snakken og historierne i gang. Vi blev på mødet enige
om, at der var basis for at skrive noget
ned. På det tidspunkt var der tale om, at
det evt. kunne blive til et udvidet nummer af kirkebladet, men tiden ville vise
at der var stof til langt mere.

Gennem kirkebladet blev der annonceret efter billeder, og mange har
bidraget med gamle fotografier fra
sognene.
Udgangspunktet var, at man skulle
skrive eller fortælle om det, man var
optaget af og interesseret i. Undervejs
har vi kontaktet forskellige folk, som
vi vidste havde en historie at fortælle.
Det er blevet til 26 kortere eller længere historie eller beretninger, skrevet
af ligeså mange forskellige mennesker, der hver især har formidlet deres
viden og interesse inden for rammerne
af Rødding, Løvel og Pederstrup
sogne.
Bogen er mangfoldig og rig på navne
og historier og man kan bl.a. læse om:
- At præsteembedet i Rødding,
Løvel og Pederstrup må have hørt
til de magre kald.
- En prædiken på 30 minutter.
- Søndagsskolefest i Sødalskov ved
Baronens høj.
- Smuglerjagt på spejderlejr.
- Kvindekredse som pendant til
basisgrupper.
- Passionsgudstjeneste i 1969.
- Børn der druknede i åen og
svenskeren der blev myrdet på
landevejen ved Løvel.
- At der på Sødal i 1764 blev
indstiftet et legat, der stadig har
første prioritet i på ejendommen.
- Om dommerfuldmægtig Holger

-

-

Hansen, der følte han bekostede og
bekostede på de ulykkelige kirker.
At en anonym har givet tilsagn om
30 nye salmebøger i 1954.
Om kirkerenovering, anskaffelse af
orgler og ansættelse af sognemedhjælper.
At bremserne løb varme på pastor
Scheller Nielsens bil i 1929.
Tanker ved den lille kirke med den
store udsigt.
Lærer J. Vestergård Jakobsen der i
1956 skriver: " - ikke mindst i vor
forjagede og rastløse tid har vi brug
for en stille stund i Herrens hus."

Bogen giver et indtryk, - et glimt, af
den tid der er gået.
Bogen er fuld glimt og uden intentioner
om at dække de 100 år fuldt ud.
Bogen er glimt af det, der kunne
fortælles i dag.
Det er ingen kirkebog, men en bog med
det der har rørt sig i og omkring kirkerne i 100 år.
Det er ingen katekismus, men en bog
med personlige beretninger fra
sognene.
Det er ingen historiebog, men en bog
med historier.

Bogen kan købes
for 100 kr. i Mies Nærkøb i Løvel eller
i Rødding Brugs.
Den kan også bestilles på tlf. 86651011
eller via kirkens hjemmeside:
www.roddingkirke.dk
Senere kan bogen købes til en lidt
højere pris hos boghandlerne i Viborg.

Tak
I forbindelse med udgivelsen af
bogen Af støv er du kommet vil
menighedsrådene gerne takke for
den interesse og entusiasme, der
har været afgørende for, at det blev
til en hel bog.
Tak til Kirsten og Peder Thougård
Pedersen, Jette og Jens Peter Giversen, Kai Jensen, Gunner Vesterby,
Marinus Christensen, Peter Bach
Sørensen, Georg Pedersen, Sten
Vestergaard, Gerda Norup Jørgensen, Peter Gaardsted, Niels-Jacob
Vestergaard, Kathrine Kuhr, Inge
Jervad, Henning Pedersen, Jørgen
Dalager, Birgit Andersen, Bodil
Scheller-Nielsen, Alfred Ploug,
Åris Petersen Arkitekterne og Niels
Peter Jacobsen.
Vi vil sende en venlig tanke til
Hedevig Thougaard Pedersen og
Poul Andersen, der efterlod deres
fortællinger.
Egon Noe
Connie Kvorning
Anne Berg Olsen

Festgudstjeneste og jubilæumsfrokost
Jubilæumsfejringen blev indledt med
en festlig gudstjeneste i en fyldt Løvel
kirke. Biskop Karsten Nissen prædikede og sognepræst Karsten Jervad,
Løgstør, var for en enkelt dag vendt
tilbage til sine gamle menigheder i
Rødding, Løvel og Pederstrup.

Kirken er mennesker
Efter gudstjenesten gik strømmen af
biler og busser mod Rødding, hvor den
efterfølgende frokost var gjort klar i
forsamlingshuset. Eftermiddagen stod i
fortællingernes tegn. Først talte biskoppen. Under overskriften Kirken er
mennesker - men ikke menneskers fik
vi et rids af menighedsrådslovens
historie og folkekirkens vilkår i de
sidste 100 år. Der var også tanker, som
pegede fremad: Hvordan skal kirkens
sager administreres fremover? Er det
tid at skille stat og kirke? Biskoppen
undlod ikke at komme med et par
drillende bemærkninger til kirkeministeren. Men han ønskede dog ikke at
adskille stat og kirke. Det er godt, at
der er et partnerskab mellem staten og

Anne Marie Haaning
Folkekirken, sagde biskoppen. Men
båndene bør løsnes, så kirken kan få
mund og mæle. Kirken skal kunne
komme med både medspil og modspil i
forhold til statsmagten.

Fortællinger
En del folk, som enten bor eller har
boet i sognene, var på forhånd blevet
bedt om at fortælle en historie. Og der
kom mange interessante glimt frem i
eftermiddagens løb.
Karsten Rasmussen fra Pederstrup
fortalte på vegne af Søren Andersen
om lærer Dalum og skolegangen i
Pederstrup for 75 år siden.
Gunner Vesterby, Løvel, kunne fortælle
om kanekørsel til konfirmandforbered-

else i de strenge vintre i 1941-42 og om
små overtrædelser undervejs, der gav
store irettesættelser.
Anker Lauritsen, Batum, fortalte om
indretningen af det første spejderlokale
i degneboligens kælder og om et drabeligt natløb i Sødal skov, hvor en intetanende Søren Marturin blev indfanget
og ført til lederteltet indviklet i
redningsreb.

Anker Lauritsen
Karsten Jervad fortalte om sine forgængere i præsteembedet. Og Egon
Noe sluttede af med et lidt mere aktuelt
indlæg om de planer, menighedsrådet
har for den nærmeste fremtid med
hensyn til jordsalg og byggeri.

Karsten Rasmussen
Anne Marie Haaning huskede, hvordan
det var at vokse op i præstegården og
Knud Haaning fortalte om sin
drengetids arkæologiske udgravninger i
præstegårdshaven og farens store
engagement i kirkernes restaurering.
Henning Pedersen, tidligere degn i
Rødding afslørede, at spejderne under
hans langskæggede ledelse slet ikke
havde brugt den fane, som Peter
Gaardsted omhyggeligt havde
opbevaret i de 25 år, der var gået, siden
der sidst var spejdere i Rødding.

Knud Haaning

Ny salmebog
Af Niels Peter Jacobsen
Et kæmpe arbejde er nu endelig slut.
Allerede i 1992 nedsatte den daværende kirkeminister en salmebogskommission, som skulle udarbejde et forslag til
en ny salmebog. Kommissionen og
underudvalgene har holdt i alt 235
møder fordelt over 6 år. 100 salmer fra
den gamle salmebog gled ud og 100
nye kom ind. Så var det første forslag
til ny salmebog klar til at blive sendt i
høring.

En ublid medfart
Forslaget fik en noget ublid medfart.
Ikke mindre end 1659 høringssvar blev
tilsendt kommissionen, som måtte i
gang med en større omarbejdelse af
forslaget. Heldigvis blev der lyttet til
den massive kritik. Der kom flere nye
salmer med og kommissionen droppede
ideen om, at de gamle salmer skulle
føres tilbage til deres oprindelige
ordlyd. Mon ikke også den almindelige
kirkegænger ville blive noget overrasket over at åbne en ny salmebog og
opdage, at salmerne bare var blevet
endnu ældre og endnu mere uforståelige.

Det endte godt
Resultatet af de mange års arbejde blev
godt. Der er en fin afbalancering mellem gammelt og nyt. Traditionen er
bevaret og et solidt udvalg af nye
salmer er føjet til. Pinsedag tager vi den
nye salmebog i brug - præcis 50 år efter
at den forrige udkom. Der er indkøbt et
antal salmebøger til hver af kirkerne,
men det er en god ide, at alle hjem

skaffer sig mindst én ny salmebog. Den
er god at have - ikke bare for salmernes
skyld. Også de bønner, som er trykt
bag i bogen, kan komme os til hjælp i
de livssituationer, hvor vi selv mangler
ord. Så køb den. Brug den som julegave. Giv den til dine børn eller
børnebørn, når de skal konfirmeres.

Salmebogens historie
1528: Malmø-sangbogen.
69 salmer udgivet af Malmøpræsten Claus Mortensen.
1535: En Ny Psalmebog af Erik
Pontoppidan med 127 salmer.
1569: Den Nye Kirke-PsalmeBog. Kingos salmebog med 297
salmer, hvoraf de 85 var af Kingo.
1740: Den Nye Psalme-Bog
introducerer Brorsons salmer. 90 af
de ialt 550 salmer er af Brorson.
1778: Guldbjergs salmebog.
438 salmer, som var præget af
oplysningstidens pædagogiske
forsvar for kristendommen.
1798: Evangelisk-kristelig
Psalmebog blev hurtig meget
omstridt for sin hårdhændede
modernisering af gamle salmer i
rationalistisk retning.
1855: Psalmebog til Kirke- og
Huus-andagt. Her er Grundtvig for
første gang pænt repræsenteret.
1899: Psalmebog for Kirke og
Hjem har 186 salmer af Grundtvig.
1925: Den sønderjyske Salmebog
tilgodeså behovet for danske salmer
efter genforeningen.
1953: Den danske salmebog
2003: Den danske salmebog

Til hver en tid
Af Anne Dorte Michelsen
Engang var det at eje en salmebog
nærmest en selvfølgelighed. Men som
det er sket med så mange andre ting, er
det nu blevet et valg. Et valg blandt
mange.
Men for den, der interesserer sig for det
danske sprog, for vores fælles kultur og
historie, og for det, som Grundtvig har
kaldt den dybe sammenhæng, er Den
Danske Salmebog på samme tid et
klenodie og en uundværlig kilde til liv
og inspiration. En bog man må have
med sig. Det giver den samme resonans
i sjælen at læse i og synge fra Den
Danske Salmebog, som lyden af skridt
giver i store kirkerum. Det vokser.
Måske har vi vænnet os til at se salmebogen ligge stablet i store bunker i
landets kirker. En bog med numre i,
som man får, når man kommer, og
afleverer igen, når man går. Noget
fjernt og fremmed. Et stykke kirkeinventar. Og vi er blevet uopmærksomme
over for indholdet.
Måske har vi helt glemt, hvor det er, at
Lysets engel går med glans , og hvor
Sorrig og glæde de vandre til hobe.
Måske er det blevet nemt at overse,
hvad det vil sige, at vi har Den Danske
Salmebog.
Nu er den kommet i en helt ny udgave.
Den består af 791 salmer, hvor nye
salmer er føjet til, medens ældre er udeladt. Jeg synes, det er en god lejlighed
til at genopdage og genoplive den fæl-

Anne Dorte Michelsen har udgivet
cd'en 'Fred hviler over land og by'
med 13 danske salmer og sange.

les skat, som salmebogen er. For der er
en tid til alt under solen: Jul, påske,
pinse, barnedåb, bryllup, begravelse,
mørke tider og lyse tider.
I Den Danske Salmebog kan vi finde
de ord, som vi måske selv står og
mangler eller har brug for at høre.
Derfor er Salmebogen god at have ved
hånden.
Til hver en tid.
Anne Dorte Michelsen

En festlig begivenhed
For at markere, at det er en stor begivenhed, har vi valgt at gøre pinsegudstjenesten i Løvel lidt ekstra
festlig i år. Organisten får opbakning af en violinist og en fløjtespiller. Se flere oplysninger om pinsegudstjenesten på side 11.

Bibelkredsen
4/6
2/7
6/8
3/9

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

Fredebo
13/6

Johannes Jensen, arresthusmedarbejder i Kirkens Korshær
fortæller om livet og håbet
inden for murene.

Lørdagsklubben
23/8

Opstart efter ferien. Program for
efteråret uddeles i skoler og
børnehaver.

SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub

13/6

Vi laver bål. Afg. fra Fredebo
kl.18.45.
29/6 - 6/7 Nordisk lejr på Søndbjerg
Ungdomsskole for 11-16 årige.
27/7 - 31/7 Børnesommerlejr i
Kjeldsølejren for 1. - 6. klasse.
15/8 Velkommen igen efter ferien.
30/8 Lørdagsarrangement. Vi
besøger Juniorklubben i Viborg.
Afg. fra Fredebo kl. 13.00.

EBSUS
KFUM & KFUK' s voksenarbejde

3/6
17/6

24/8

Grillaften hos Sonja og Arne
Grud, Nørreåvej 29.
Planlægning af program hos
Laila og Søren Sørensen,
Højtoften 11, Tapdrup.
Sommerudflugt.

Grundlovsfest
5. juni kl. 13.00: Gudstjeneste i Rødding kirke. Kulturrøddernes kor
medvirker både i kirken og bagefter i
præstegårdshaven. Også Rødding og
omegns Folkedansere og spejderne fra
Langsø Gruppe er med, som de plejer.
Året grundlovstaler er Johannes Vesterby. Johannes er gårdejer i Løvel, men
også kendt som kommunalpolitiker for
Venstre i Tjele.
Teltet bliver rejst i tilfælde af regn, men
vi satser naturligvis på at solen skinner,
som den plejer.
Det er en god
ide, at medbringe en
havestol.

Johannes
Vesterby, året
grundlovstaler

Pinse og ny salmebog

Teltgudstjeneste

Den nye og længe ventede salmebog
tages i brug pinsedag - 8. juni kl.10.30.
Menighedsrådet i Løvel har valgt at
gøre gudstjenesten ekstra festlig i den
anledning. Vi skal naturligvis synge et
par af de nye salmer. Organisten får
ledsagelse af en fløjtespiller og en
violinist. På tværfløjte er det Margrethe
Troensegaard og violinisten er den kun
11 årige Minna Hosseini. Begge fra
Viborg musikskole.

Når Rødding by holder fest, er kirken
med. Sommerfesten er i år i weekenden
15. - 17. august. Søndagens gudstjeneste er i dea anledning flyttet til teltet på
sportspladsen. Vi begynder kl. 9.00 af
hensyn til aktiviteterne senere på
formiddagen.
Hvad enten det regner eller solen
skinner, så plejer der at være en hel
særlig stemning i teltet denne sommermorgen. Så kom og vær med. Efter
gudstjenesten giver menighedsrådet
kaffe og rundstykker.

Læs om salmebogens historie og den
nye salmebogs tilblivelse på side 8-9.

Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, Rødding, tlf.86651011, nplj@km.dk
Sognemedhjælper: Anne Kirstine Laugesen, tlf. 86602872, annekirstinel@ugesen.dk
Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com

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

1/6
5/6
8/6
9/6
15/6
22/6
29/6

6.s.e.påske
Grundlovsdag
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis
1.s.e.trin.
2.s.e.trin.

10.30
13.00
ingen
10.30
9.30
10.30
ingen

9.30
ingen
10.30 +
9.30
10.30
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

6/7
13/7
20/7
27/7

3.s.e.trin.
4.s.e.trin.
5.s.e.trin.
6.s.e.trin.

ingen
14.00 JH
ingen
9.30

14.00 JH
ingen
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30

3/8
10/8
17/8
24/8
31/8

7.s.e.trin.
8.s.e.trin.
9.s.e.trin.
10.s.e.trin.
11.s.e.trin.

ingen
10.30
9.00 Telt
14.00 JH
ingen

10.30
9.30
10.30
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

7/9

12.s.e.trin.

10.30

9.30

ingen

+ = Violin og fløjte i anledning af den nye salmebog.
JH = Jesper Hornstrup, Vammen.
Telt = I anledning af byfesten holdes gudstjenesten i teltet på sportspladsen.

