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Viede

1. juni i Rødding kirke:
Nicklas Kaas Kristensen,
Søbakken 40, Rødding.

7. juni i Rødding kirke:
Anita Agnieszka Svensson og Tage
Rasmussen, Enghavevej 25, Rødding.

15. juni i Løvel kirke:
Kirstine Vesterby Lund,
Hvidkløvervej 9, Løvel.

7. juni i Rødding kirke:
Bodil Kjærgård Pedersen og Henning
Hvalsø Olsen, Thorupvej 50, Sunds.

6. juli i Løvel kirke:
Anders Dahl Klausen,
Næstegårdvænget 9, Løvel.

26. juli i Løvel kirke:
Kirkelig velsignelse af Henriette og
Thomas Hørup, Ålborgvej 160, Løvel.

3. august i Løvel kirke:
Nanna Søgaard Jensen,
Ålborgvej 180, Løvel.

9. august i Løvel kirke:
Dorthe Pedersen og Troels Elstrup
Skovbakken 68, Viborg.

10. august i Rødding kirke:
Marcus Schiønning Brunsgaard,
Holstebrovej 25, Skive.

Bibel-maraton
Nej, det handler ikke om at løbe
langt, men lidt udholdenhed
kræver det alligevel.
Vil du være med til at læse hele
bibelen på et år eller to?
Det vil foregå dels som fælleslæsning og dels som hjemmelæsning. Hvis du er interesseret, så kontakt præsten og
kom med på maraton-holdet.

10. august i Rødding kirke:
Karoline Svenstrup Jensen
Vansøgårdsvej 14, Rødding.
10. august i Rødding kirke:
Gustav Kjeldal Clemmensen,
Søbakken 33, Rødding.
17. august i Løvel kirke:
Theis Steen Stilling,
Ålborgvej 163, Løvel

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. 11.03.

Begravede
3. juli i Rødding kirke:
Kristen Abrahamsen, Ingstrupvej 45a,
Rødding.
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Kirkens søret sikret

gå direkte fra præsteboligen til søen,
samt at vi også fremover vil få søret,
idet Rødding Sø bliver en privatejet sø.

Målene er lykkedes fuldt ud !
Resultatet er blevet, at vi afgiver 2,1 ha
beliggende længst mod syd. Dette areal
overtages af Tjele Kommune, som har
planer om, at bruge den del af arealet,
der ligger op mod Røddingvej til rekreativt areal. Herfor modtager vi 4,0
ha beliggende mod nord. Da prisen for
engene er forskellige alt afhængig af,
hvor vandlidende de bliver fremover,
har vi kunnet bytte de 2,1 ha med de
4,0 ha uden at skulle betale yderligere
herfor.

Af Holger Nielsen,
Formand for
præstegårdsudvalget

Som det sikkert er alle bekendt bliver
Rødding Sø genskabt i efteråret 2004.
I den forbindelse har der været afholdt
jordfordeling i området i og omkring
den kommende sø.
Menighedsrådene ejer i dag 3,2 ha.
eng, som ligger i engene omkring den
kommende sø. Engene er dog således
placeret, at vi ikke ville få adgang helt
til den kommende sø uden at skulle
passere hen over andres jord.

Jordfordelingen træder i kraft pr. 1.
september 2003, og fra efteråret 2004
er vi altså medejere af Rødding Sø med
de muligheder det giver – f.eks. egen
badestrand, fiskeret, mulighed for båd
o.s.v.

Da vi blev indkaldt til at deltage i jordfordelingen satte vi os som mål, at der
skulle skabes mulighed for fremover at

Præstegårdsudvalget

1: Kirken
2: Præstegården
3: Eng, der købes
4: Eng, der sælges
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Mission er at rejse
I foråret kom der nye beboere til lejligheden i 'Fredebo', Fædalhøjvej 2.
Else Bjerg og Sune Hjertmann kom hertil efter 5 års arbejde i Tanzania.
Kirkebladets redaktion bad de to om at fortælle lidt om deres tid som
Danmissions udsendte.
Af Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen.
Siden kirkens første tid har apostlene
Peter og Paulus rejst rundt mellem de
nye menigheder. Også andre blev sendt
af sted med forskellige opgaver, og nogle gange med en indsamlet pengegave
fra de mere velstående menigheder til
dem med mange diakonale opgaver.

Den tradition lever endnu, missionærer sendes ud både til områder, hvor
evangeliet endnu ikke har været forkyndt, og til kirker som kæmper med
store opgaver i lande med store sociale problemer. Tanzania, hvor vi har
levet og arbejdet de sidste 5 år, er et af
verdens fattigste lande. Det er der
mange grunde til, men en af dem er at
kaffepriserne er raslet ned de sidste år,
og kaffen har før netop været den afgrøde, som bragte valuta til landet, og
gav folk penge til deres fornødenheder.
Vi hedder Sune og Else og er henholdsvis sygeplejerske og diakon/
socialpædagog, vi har været udsendt
af Danmission og har arbejdet for den
lutherske kirke i Karagwe stift.
Karagwe ligger i det nordvestlige
hjørne af Tanzania grænsende op til
Rwanda og Uganda. I et land uden
offentlig social forsorg, uden pensioner, hvor medicinsk behandling og
uddannelse koster penge, vil der være
mange som kommer i klemme. Med
lignelsen om den barmhjertige

Sune med en flok opmærksomme
tilhører omkring sig.
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samaritaner i baghovedet vil det være
naturligt som menighed at have et ønske om at hjælpe, men det kan være
svært at overskue. Det er så i den sammenhæng vi har været til rådighed med
vores faglige og økonomiske
ressourcer.

Kirke er krop
At leve og arbejde i så tæt kontakt til
menigheder i Karagwe, gør at vi, når vi
tænker kirke, oftere tænker på menigheder og mennesker, end på institutioner og bygninger. Om vi knæler på polstrede design-hynder i arkitekttegnede
kirker eller i høet i en lerklinet kirke
gør det ingen forskel, vi deler den samme brød og vin, vi er alle en del af den
samme krop. Som det så smukt er beskrevet i 1. korintherbrev er vi alle som
forskellige dele på samme krop, vi har
forskellige funktioner, men alle lige
nødvendige. Det gør også at vi har lidt
svært ved at forstå den danske debat
om Kirken som national kultur. Kirken
skulle gerne være kulturpåvirkende og
-skabende, men af natur er den universel, grænseoverskridende. Hvor anderledes og fremmede vi ellers på alle måde var, da vi flyttede ind i en landsby i
Karagwe, følte vi os dog da vi deltog i
gudstjenesten: hjemme.
Derfor er vi også glade for at blive bedt
om at fortælle en af vores historier til
kirkebladet her i vores nye hjemsogn,
og samtidig overbringe nogle af alle de
mange hilsner vi har med hjem. Hils i
jeres kirke sagde menigheden, præsten,
biskoppen, vennerne og naboerne, da vi
tog hjem. Så Rødding, Løvel og
Pederstrup! Mange varme hilsner til jer
fra Karagwe! Og så til den historie.

Else på arbejde hos en lokal
familie

Hvis er barnet
En torsdag formiddag hørte vi det velkendte ”Hodi!” ved døren. (Man banker ikke på, men bruger dette råb for at
vise at man er kommet og gerne vil se
nogen) Besøg fra Kibogoizi, en landsby
helt nede i dalen mod øst, i det yderste
af vores område. To fra landsbyledelsen, sammen med en midaldrende
muslimsk mand og hans kone. De
havde et 5 dage gammelt barn med.
Deres historie var: Ugen før var en ung
højgravid kvinde fulgt med manden
hjem fra markedet i nabolandsbyen.
Manden havde forstand på at behandle
psykiske problemer med noget hjemmelavet medicin. Og kvinden havde
været noget forstyrret og nok håbet, at
han kunne hjælpe hende. Hun fødte 2
dage efter en datter, blev syg og døde
selv på fjerdedagen. Manden vidste
ikke, hvem kvinden var, kendte kun
hendes fornavn og vidste hun havde
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holdt til forskellige steder. Nu ville de
godt have lidt hjælp. Barnet var født i
huset, og derfor var manden, ifølge
landsbyens orden faren, og de tog sig
af det efter bedste evne. De havde ikke
selv nogle børn. Konen var ikke rask i
hovedet, som de udtrykte det, og kunne
ikke helt overskue pasningen, at skaffe
mælk osv.

og at hun havde fået besked fra folk
nede på handelsstationen! Vi aftalte at
mødes med hende igen om mandagen
på Nyakahanga Hospital, for at babyen
kunne blive undersøgt og få afklaret om
hun skulle på børnehjem eller ej. Så gik
mormoren med sit barnebarn på ryggen.
Og vi stod tilbage med konen fra Kibogoizi, som var noget rundt på gulvet,
hun havde i flere dage kærligt taget sig
af den lille, og nu blev hun pludselig
taget fra hende. Måske var hun begyndt
at føle, at hun havde fået et barn. Hvad
kunne vi sige, andet end at takke hende
og manden for indsatsen, som havde
reddet barnets liv.

Landsbylederne så gerne, at vi bragte
barnet til Ntoma. Det er et spædbørnehjem, drevet af kirken, hvor forældreløse kan bo til de bliver 1 ½ år. Det
synes vi sådan set også, var en god ide,
men de forhåndenværende oplysninger
var ikke tilstrækkelige. Vi var dog noget usikre på, om det mon var forsvarligt at lade de to fra Kibogoizi få barnet
med hjem igen. Barnet blev indlagt på
sundhedsklinikken i Ihembe, nabo til
os, sammen med konen. Så vi kunne
sørge for mælk og rene sutteflasker, og
manden lovede at komme med mad til
konen. På klinikken ville de ikke registrere babyen, men lod dem dog få en
seng at sove i. Det var som om, de ikke
ville have hende ind i systemet, for
hvad nu, hvis der skete hende noget,
hvis var så ansvaret?

Om mandagen på hospitalet blev vi
enige om, at barnet skulle til Ntoma.
Mormoren kunne ikke lige overskue,
hvordan hun skulle passe hende, og når
vi så på flasken, som hun havde mælk
til barnet i (og lugtede til den), var vi
også mest stemt for, en periode på
spædbørnehjemmet. Den tid og hygiejne som et flaskebarn kræver, er der få,
der har overskud til.
Episoden fandt sted omkring juletid og
blev for os en prædiken over både juleevangeliet og den barmhjertige samaritaner. Var det menighedsrådsformanden med køer og overskud, der tog sig
af en forhutlet ung pige, der snart skulle
føde? Nej, det var en muslimsk medicinmand. Og da ingen ville tage ansvar
for barnet, var det en forstyrret kvinde,
der tog sig af hende. Hun kunne måske
ikke skaffe mælk og rense flasker, men
hun kunne holde barnet i favn og give
hende flasken, når hun græd. Og hun
gjorde det med glæde.

Vi tog ned til den nærliggende handelsstation, og forhørte os om nogen
kendte afdøde. Jo, men hun var taget
derfra for mere end et år siden, og de
vidste ingenting, kun at hun oprindelig
kom fra Rwanda.
Lørdag kom en gammel kone. Hun
præsenterede sig som afdødes mor og
var kommet for at hente babyen. Det
viste sig, at hun boede 20 km derfra,
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Den nye kirkebog
Af Niels Peter Jacobsen

redskab og borgerne vil opleve en bedre service på kirkekontorene. I den nye
kirkebog har hver borger i landet sin
egen kirkebogsside. Når en person flytter til et andet sogn, og melder flytningen til folkeregistret, følger vedkommendes kirkebogsside automatisk med.
Det betyder, at præsten hele tiden har
en kirkebog, som indeholder oplysninger om de mennesker, der aktuelt bor i
sognet, hvorimod den gamle kirkebog
indeholder oplysninger om dem, der er
født i sognet. Man kan sige, at den
gamle kirkebog passede til et statisk
samfund, hvor de fleste blev boende,
hvor de var født. Den nye kirkebog
skal fungere i et dynamisk samfund,
hvor mange flytter adskillige gange i
løbet af livet. Med den nye kirkebog
kan kirkebogsføreren spare en del post,
da han ikke længere skal sende breve
på kryds og tværs af landet, for at få
nye oplysninger skrevet ind i de rigtige
kirkebøger. For borgeren betyder det,
at han altid kan henvende sig på det
lokale kirkekontor og få ændret navn
eller udskrevet en ny dåbs- eller
vielsesattest.

Den 16. september brydes en 350-årig
tradition i Rødding, Løvel og Pederstrup. Efter denne dato føres kirkebøgerne på EDB. Det betyder ikke, at de
gamle, håndskrevne kirkebøger kasseres. De bliver stående i præstekontorets
brandboks i mange år endnu. Der vil jo
af og til være brug for at rette navne
eller hente gamle oplysninger frem af
bøgerne. Men den nye kirkebog – også
kaldet DNK – bliver det daglige arbejdsredskab, når fødsler, dåb, vielser
og dødsfald skal registreres.
For at gøre overgangen så smidig som
muligt er alle, som er født efter 1960,
allerede indført i den nye kirkebog.
Denne aldersgruppe er den mest ‘kirkebogsaktive’. De føder børn, bliver gift
og skilt, ændrer navn osv. Resten bliver
først indført i den nye kirkebog, når der
bliver behov for det. Også af den grund
er det nødvendigt at beholde de gamle,
håndskrevne kirkebøger på præstekontorerne i en overgangsperiode.
Kan det mærkes? Ja, præster og kordegne får et mere tidssvarende arbejds7

Under lup
Denne gang sætter vi en af de kommende 'små' helligdage under lup.
Dagen har ændret karakter flere
gange i historiens løb - ikke mindst i
de allersidste år. Meget tyder på, at
helligdagen er ved at dukke frem fra
sin ubemærkede plads i kirkeåret og
få en ny, folkelig opmærksomhed.

Alle Helgen
Af Niels Peter Jacobsen
Den første søndag i november kaldes
Alle helgens dag. Det er den dag i kirkeåret, hvor vi særligt mindes de døde.
Men sådan har det ikke altid været.
Helligdagen har ændret betydning flere
gange i tidens løb.

De mest betydningsfulde helgener
havde deres egen navnedag, hvor de
blev fejret. I 600-tallet besluttede paven
i Rom, at der skulle indføres en dag,
hvor alle de mange små og store helgener blev fejret på en gang. Denne dag
fik selvfølgelig navnet ‘Alle helgens
dag’. Et par hundrede år senere besluttede en anden pave, at man dagen efter
helgenfejringen skulle mindes alle døde
mænd og kvinder. Denne fest fik navnet ‘Alle sjæles dag’.

Helligdagens historie
I dag har helgener ikke nogen stor betydning i Danmark. Ordet findes dog
stadig i forskellige sammenhænge. I
Viborg er mange gader f.eks. opkaldt
efter helgener: Skt. Mathias, Skt. Jørgen, Skt. Kjeld, Skt. Knud osv. En helgen var en særlig from mand eller kvinde, der i troen på Gud havde udrettet
store ting. Som regel var de blevet slået
ihjel for deres tros skyld og blev derfor
også kaldt martyrer. Om helgener og
martyrer fortalte man i gammel tid opbyggelige historier. De optrådte som
motiv i kalkmalerier og kirker blev indviet til dem. De troende bad til helgenerne og havde på den måde en slags
hjælpere i Guds forkontor.

Da danskerne efter reformationen i
1536 gik over til lutherdommen, holdt
man op med at fejre helgenerne. De to
dage blev slået sammen under navnet
‘Alle helgens dag’ og blev en mindedag for de døde.

Halloween - en ny dimension
Indtil for få år siden var Alle helgen i
Danmark en stille, kirkelig mindedag.
Men i løbet af de sidste 4-5 år har
dagen tydeligt ændret karakter. De
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folkelige traditioner, der har levet i
Storbritannien og Sydeuropa, er ved at
nå os via USA. Her minder fejringen
mest om fastelavn og karneval med
okkulte og gyseragtige undertoner.
Børn og voksne klæder sig ud i uhyggelige kostumer som spøgelser, monstre, vampyrer og hekse. Mange inviterer til skrækfester, hvor husene pyntes
uhyggeligt med grinende græskarhoveder, kranier og edderkopper, og hvor
der serveres mad med skrækindjagende
pynt. Den oprindelige ide med denne
form for Halloweenfejring var vel at
håne mørket og døden og dermed hylde
livsglæden.

Apropos helgener...
Rødding kirke har et gammelt klenodie hængende på væggen. Det er et
broderet altertæppe fra middelalderen.
Farverne er falmet og mange af de
broderede sting er slidt væk, men der er
dog ingen tvivl om, at det var et flot
stykke kunsthåndværk, som engang i
fortiden fandt vej til Rødding kirke.
32 helgenskikkelser i fire rækker udgør hovedmotivet på klædet. Hver helgen står i sin egen lille bue, der er udstyret med spir og tinder. Eksperterne
kan sætte navn på en del af figurerne.
De kendes på deres påklædning og på
det, de holder i hænderne. Alle de store
er der: Peter og Paulus, Jakob og
Johannes. Men også mindre kendte
skikkelser. F.eks tandlægernes skytshelgen Apollonia. Hun kendes på den
store tang, hun holder i hånden. I
tangen sidder en udtrukket tand.

Alle helgen i Rødding og Løvel
Søndagen fejres på forskellig vis rundt
omkring i Danmarks kirker. Mange
steder mindes man årets døde ved at
læse deres navne op under gudstjenesten. Det vil vi også gøre i Rødding og
Løvel. De, der har mistet et familiemedlem i årets løb, får en særlig indbydelse, men alle er naturligvis velkomne
til at være med. Alle helgens søndag er
en vigtig dag i kirkeåret. Det er ikke
meningen, at vi skal tilbede eller dyrke
de døde som helgener. De skal mindes
med respekt. Når alt kommer til alt er
Alle helgen ikke de dødes dag, men de
levendes. For i troen på Jesus Kristus
har vi et håb om, at de døde er levende
hos ham.

Den hellige Apollonia,
tandlægernes skytshelgen
er en af de 32 helgenfigurer,
som pryder det middelalderlige
broderi i Rødding kirke.
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Hej! Hallo! KFUM og KFUK kalder!
Af Hanne Jensen, formand for KFUM & KFUK i Ørum-Rødding
Vi er igen kommet igang efter ferien og
måske var du ikke med.

Lørdagsklub
Er du blevet 4 år eller går i 2. klasse
eller er du derimellem så er Lørdagsklubben lige noget for dig. Du skal bare
møde op i Rødding Præstegård lørdag
den 23. augsut kl. 10-11.30. Derefter
mødes vi hver anden lørdag samme
sted. En af de voksne ledere er Sonja
van Leeuwen, tlf. 86 65 10 43, hende
kan du ringe til, hvis du vil vide lidt
mere.

også er formand for hele KFUM og
KFUK – foreningen her, hun venter på
at få en opringning fra dig, så hun kan
sende dig et program for SUSSSL eller
svare på andre spørgsmål om KFUM
og KFUK.

SUSSSL
Men se lige her, til jer der er lidt større!
Når man går i 3. klasse til og med 8.
klasse så går man i SUSSSL (Spil,
Udflugter, Sport, Snak, Samvær og
Løb). Der mødes vi i Fredebo, Fædalhøjvej 2 ca. hver 3. fredag kl. 19-21.30.
Hanne Jensen, tlf. 86 65 43 69, som

EBSUS
Og hør nu! Der er skam også et godt
tilbud for de voksne. Den klub kalder
vi EBSUS (Emner, Bibelarbejde, Samvær, Udflugter og Socialt engagement).
Vi mødes rundt ved hinanden ca. hver
3. tirsdag fra kl. 19.30. Os der har været med den sidste tid er mellem 35 og
50 år, men dørene er selvfølgelig også
åbne for dig der ikke lige ligger i den
aldersgruppe. Program for EBSUS fås
f.eks. i Rødding kirke, i Fredebo eller
ved at henvende sig til Maarten og
Sonja van Leeuwen, tlf. 86 65 10 43.
Vi ser frem til et spændende efterår
med mange nye aktiviteter og med
mange deltagere.

Lørdagsklubben maler en billedfrise, som viser Jesu livshistorie.

Vi ses i KFUM og KFUK!
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I Lørdagsklubben har vi det rart

Mange børn er optaget af eksistentielle
spørgsmål og de har ikke nogen blufærdighed i forhold til at tale om Gud
og Jesus og om liv og død. Derfor er
det også meget ærligt og autentisk samtale med børnene. Børnene vil have ordentlige og oprigtige svar. På den måde
er det også meget meningsfuldt at være
én af de voksne i Lørdagsklubben.

Af Edith Mark, leder
i Lørdagsklubben

I Lørdagsklubben har vi det rart. Jeg
taler af erfaring, for jeg har efterhånden
været leder i 10 år i kirkens børneklub:
Lørdagsklubben.

Igennem årene har vi lavet mange sjove
ting. Vi har f.eks. bygget en kirker af
mælkekartoner og ler, været på fisketur
og kælketure, spillet teater, lavet en
kæmpehøne af papmaché, lavet kirkegængere af halm, lavet en kokosmelsfabrik, lavet utallige julegaver, tegnet,
malet, klippet og klistret, fundet hundredvis af påskeæg i haven, hamret og
savet, hoppet og danset ........ og lavet
stærkt duftende cremer. Der har ikke
manglet idéer og fantasi. Vi voksne
lægger et program, og børnene udfolder det i høj grad.

Vi har som regel været omkring femten
børn og tre voksne. Børnene er fra fire
år op til omkring 9 år. Det kan være et
stort aldersspring, men de store hjælper
de små og synes, at det er dejligt at
være de største. Det er også sket, at en
af de mindste er faldet i søvn.
Noget af det rare med Lørdagsklubben
er de gode bibelfortællinger. Børnene
lytter meget. Det er forskelligt, hvad
børnene bider mærke i. Nogle af dem
genkender historierne hjemmefra eller
fra andre sammenhænge i skolen eller
kirken - nogle børn associerer hurtigt til
konkrete oplevelser, som de selv har
haft. For mig er det vigtigt, at børnene
fornemmer det kristne livssyn, sådan at
de får de gode historier ind under
huden og gerne helt ind i hjertet. Det
vil sige, at børnene i Lørdagsklubben
hører om liv og skabelse, kærlighed og
tilgivelse, mod og trofasthed, helbredelse og glæde, fællesskab og rigdom.

Der har været tidspunkter, hvor jeg har
overvejet at droppe Lørdagsklubben.
Særligt når jeg hørte vækkeuret lørdag
morgen, var træt efter en lang arbejdsuge og godt kunne have ønsket mig en
dag uden program. Men når jeg så har
kæmpet mig op og sidder derinde i
konfirmandstuen med alle de sjove og
søde børn - ja, så er jeg meget glad for
at være med i Lørdagsklubben. Næste
år kan Lørdagsklubben fejre 25 års
jubilæum.
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Høstgudstjeneste

Religionsundervisning

For de fleste landmænds vedkommende
kom høsten tidligt i hus i år. I september vil vi fejre det i alle tre sogne.

15 Tjele-borgere deltog sidste vinter i
et religionskursus i Ørum, som menighedsrådene havde taget initiativ til.
VUC i Viborg stod for undervisningen.
Kurset blev en succes, og i menighedsrådene tror vi, at flere er interesseret i
mere viden om religion. Menighedsrådene har derfor ønsket at tilbyde et nyt
kursus i Ørum i den kommende vinter.

Rødding lægger for med høstgudstjeneste den 7. september. Efterfølgende
inviterer menighedsrådet på frokost i
konfirmandstuen.
Søndagen efter - den 14. september - er
det Løvels tur. Også her vil menighedsrådet give frokost. Som det er skik i
Løvel bliver serveringen udenfor kirkedøren. Kun i tilfælde af for dårligt vejr
trækker vi ind i kirkerummet.

VUC har imidlertid meddelt, at man på
grund af besparelser i Viborg Amt ikke
kan tilbyde et nyt kursus i Ørum. I stedet henviser VUC til et tilsvarende kursus på VUC-centret i Viborg, som helt
vil svare til kurset i Ørum. Menighedsrådene ser dette som det bedst mulige
tilbud og ønsker fortsat at oplyse om
kurset. Der har således været indbudt til
informationsmøde i Ørum.

Både i Rødding og Løvel er det skik, at
børn og andre tager lidt af årets høst fra
have og mark med til kirken. Varerne
bliver solgt efter gudstjenesten og overskuddet går til et velgørende formål.

Undervisningen vil dreje sig om både
kristendom og en anden af de store
religioner efter deltagernes valg. Der
kan også blive mulighed for at arbejde
med naturreligioner eller nyreligiøse
bevægelser. Fælles for emnerne er, at
der tages udgangspunkt i deltagernes
viden og erfaringer. Der kræves ingen
særlige forudsætninger for at deltage.

Pederstrup holder høstgudstjeneste den
sidste søndag i september. Selvom
menighedsrådet endnu ikke har fundet
et sted, hvor frokosten kan serveres,
vover de alligevel at indbyde menigheden til en lille sammenkomst efter
gudstjenesten.
Som noget nyt vil konfirmanderne få
deres bibel overrakt i forbindelse med
høstgudstjenesterne. Der er konfirmander fra alle tre sogne i år. De og deres
forældre skal være særligt velkomne
ved høstgudstjenesterne. Men forhåbentlig vil mange andre være med til at
give konfirmanderne en festlig start på
deres forberedelsestid.

Kurset vil foregå om aftenen på
onsdage med forventet start den 27.
august. Såfremt der er plads vil
tilmelding dog kunne nås også efter
den første mødegang. Interesserede kan
tilmelde sig kurset ved henvendelse til
VUC i Viborg. Kursuspris: 300 kr.
Flemming Vium
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Kirkehøjskolen i Tjele
Kirkehøjskolen i Tjele indbyder igen i den kommende sæson til fire foredrag. I
efterårets to foredrag kredses om missionsbegrebet. Det lyder så enkelt med Gå
ud i alverden, men det synes ikke længere at være så enkelt i vores
komplicerede verdenssamfund. Hvem har hvad at fortælle til hvem? Og med
hvilket formål? Gør kirken mere skade end gavn ved at rejse ud?
Efter nytår gælder det pressens rolle i samfundet. Har kampen om høje seertal
gjort alt tilladeligt, middelmådigt og overfladisk? Skal pressen leve op til en
særlig etik? I det første foredrag hævder en person, som selv producerer
landsdækkende radio, at medierne fjerner sig mere og mere fra menneskers
almindelig liv. I det andet foredrag beskriver chefredaktøren, hvordan en avis
har succes med at tage livtag med den aktuelle interesse for tro, etik og
eksistens.
Fra en kirke med mission til en kirke, der er mission
v. lektor, dr. theol. Mogens Mogensen
Tirsdag den 21. oktober 2003 kl. 19.30
Øjenvidneberetning om kirkens rolle i Mellemøsten
v. programkoordinator i Folkekirkens Nødhjælp Uffe Gjerding
Tirsdag den 4. november 2003 kl. 19.30
Stop pressen
v. programmedarbejder ved Danmarks Radio Erik Lindsø
Onsdag den 21. januar 2004 kl. 19.30
Tro, etik og eksistens
- et foredrag om Kristeligt Dagblad og tidens religiøsitet
v. chefredaktør og direktør Erik Bjerager, Kristeligt Dagblad
Onsdag den 25. februar 2004 kl. 19.30
Alle foredrag holdes på Ørum skole. Efter foredragene er der café-debat.
Tilmelding er ikke nødvendig. Entre kr. 30.
Der er mulighed for at købe en forfriskning.
Kirkehøjskolen i Tjele er tilrettelagt af menighedsrådene i Tjele Kommune og
udbudt i samarbejde med LOF.
Kontaktperson: Flemming Vium, tlf. 86450125.
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30/9

Bibeltime hos Sonja og Maarten
van Leeuwen.
8/10 Voksenaften i Houlkær kirke.
Taler: Sten Palmkvist.
Emne: Vitaminer til ægteskabet.
28/10 Bibeltime hos Tove og Ove
Kallestrup. Emne: Kain og Abel
11/11 Generalforsamling hos Lisbeth
og Jens Pedersen.

Bibelkredsen
3/9
1/10

Lørdagsklubben
23/8
6/9
20/9
4/10
18/10
1/11
15/11
29/11

Adam og Eva
Noahs ark
Abraham og Isak
Himmelstigen
Efterårsbio: Prinsen af Ægypten
Samson
David og Goliat
Daniel i løvekulen

5/11

3/12

I bibelkredsen er vi begyndt at bruge
følgende søndags tekst. Det er godt at
få den gennemarbejdet og så gå i kirke
om søndagen og høre præstens udlægning. I bibelkredsen synger vi gerne en
salme, beder en bøn, læser teksten og
snakker lidt om det, synger endnu en
salme og beder fadervor. Til slut får vi
kaffe. Har nogen lyst at være med, er I
velkomne.

SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub

12/9

A-MOK disco i Hørup kirkecenter. Afg. fra Fredebo kl. 18.30.
27/9 - 28/9 På lejr med juniorklubben
fra Viborg.
24/10 Klubaften med spil og leg.
14/11 Kreative værksteder.
5/12 Julebageriet.

Fredebo

EBSUS

26/9 Høstfest ved Anders Ahrnfeldt.
26/10 Gudstjeneste i Rødding kirke
ved Vibeke Houmøller, Viborg.
31/10 Danmission-aften.
21/11 Sømandsmission ved Poul
Nielsen, Højslev.

KFUM & KFUK' s voksenarbejde

16/9
20/9

Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
Tekst: Mark. 7. v. 31-37.
Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
Tekst: Lukas 7. v. 11-17.
Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
Tekst: Johs. 4. v. 46-53.
Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
Tekst: Matt. 25. v. 1-13.

KFUM's 125 års jubilæum.
Arbejdsdag hos Ragna og Bent
Jørgensen for at tjene penge til
foreningen.
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Viborgkredsens
Indre Mission

Aftengudstjeneste
Sognepræst Vibeke Houmøller, Vestervang, prædiker ved en aftengudstjeneste i Rødding kirke søndag den 26. okt.
kl.19.30. Temaet for gudstjenesten er
Livsvandringen. Ved det efterfølgende
kaffebord i konfirmandstuen vil Vibeke
Houmøller fortælle mere om samme
emne. Alle er velkomne.

9/9
Kvindedag i Hans Tausens Hus.
11/11 Efterårsmøde i Hans Tausens
Hus.

Kirkens korshær
holder fødselsdagsfest den 3. oktober i
sognehuset i Skals. Korshærspræst
Olav Poulsen, København, fortæller
om sit daglige arbejde i Skt. Nikolajtjenesten. Der er fællessang, kaffe og
hyggeligt samvær. Alle, som har lyst til
at stifte bekendtskab med Korshærens
arbejde, er velkomne.

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: Karin Antonsen, Sødalvej 37, Rødding, tlf. 86 65 10 14.
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.
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Gudstjenester
Rødding

Løvel

Pederstrup

7/9
14/9
21/9
28/9

12.s.e.trin.
13.s.e.trin.
14.s.e.trin.
15.s.e.trin.

10.30 høst
9.30
10.30
ingen

9.30
10.30 høst
9.30
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30 høst

5/10
12/10
19/10
26/10

16.s.e.trin.
17.s.e.trin.
18.s.e.trin.
19.s.e.trin.

9.30
10.30
ingen
19.30 VH

10.30
ingen
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30

2/11
9/11
16/11
23/11
30/11

Alle helgen
21.s.e.trin.
22.s.e.trin.
Sidste s. i kirkeåret
1.s.i advent

9.30
10.30
ingen
9.30
ingen

10.30
ingen
14.00 JH
10.30
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

7/12
14/12

2.s.i advent
3.s.i advent

14.00 B
10.30

10.30
14.00 B

ingen
ingen

JH = Jesper Hornstrup, Vammen.
VH = Vibeke Houmøller, Vestervang (se side 15).
B = børnegudstjeneste. De 4-årige får deres dåbsbibler.

Høst = høstgudstjeneste med efterfølgende frokost, ved
høstgudstjenesterne får konfirmanderne deres bibler overrakt.

