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Kalle Kamel på besøg i Løvel kirke sidste år
Også i år er der børnegudstjenster i Rødding og Løvel,
hvor de 3-årige får deres dåbsbibel (se side 13).

Siden sidst
Døbte
1. juni i Løvel kirke:
Daniel Frausing Hansen,
Havrisvej 21, Løvel.
31. august i Pederstrup kirke:
Marie Krogh Nielsen,
Vråvej 7, Vrå.
31. august i Pederstrup kirke:
Sebastian Hegelund,
Korsbakken 6, Rødding.

17. oktober i Rødding kirke:
Ana Sofia de Moura Lourenco og
Andreas Engholm, Augustenborggade
19, 3.m.f. Århus.

Begravede
4. september i Løvel kirke:
Helga Lading Rigtrup, Tjele Møllevej
10, Vammen.
9. september i Rødding kirke:
Hans Jørgen Madsen, Meldgårdsvej 87,
Rødding.

7. september i Løvel kirke:
Nikolaj Riisgaard Tolstrup
Næstegårdsvænget 16, Løvel.

10. oktober i Løvel kirke:
Olga Nygaard Jørgensen, Gillebakken
6, Løvel.

14. september i Løvel kirke:
Jeppe Klovborg,
Næstegårdsvænget 4, Løvel.

23. oktober i Rødding kirke:
Erik Claudell, Hobro Landevej 139,
Sjørring.

14. september i Løvel kirke:
Janne Geertsen Kristensen
Ålborgvej 145, Løvel.

Årets julegaveide

Viede
30. august i Løvel kirke:
Cindy Dahl Lykke og Henrik Mächler
Thomsen, Gl. Ålborgvej 26, Løvel.
13. september i Løvel kirke:
Karin Dalsgaard og Morten Bjerrum,
Ålborgvej 188, Løvel.
27. september i Rødding kirke:
Maya Claudell og Nils Kristian
Skaarup, Vansøgårdsvej 29, Rødding.

Fås hos boghandlerne i Viborg,
Rødding Brugs og Mies Nærkøb.

Vi kan gøre en forskel
Af Gabriela og Mikael Nielsen, Løvel
Da jeg i 1985 kom til Danmark som
politisk flygtning fra Polen, vidste jeg
ikke, hvornår det ville blive muligt at
gense min familie. Særligt har jeg
savnet min mormor – hun var trods alt
80 år og med et dårligt helbred.
Heldigvis var historien mig nådig –
kommunismens fald har åbnet mulighed for besøg og det lykkedes mig
også at gense min mormor i 1990,
kun 2 måneder inden hendes død.
Siden hen blev det til mange rejser.
Den sidste i juli i år, da min mand og
jeg kørte Polen rundt på motorcykel.
På et tidspunkt kom vi på besøg i en
lille landsby, som havde afgørende betydning for min mormors og min mors
liv. Her er en kort fortælling om, hvad
der skete for godt 60 år siden.

Mormors historie
Året var 1945. Russerne nåede til Berlin og på trods af deres samarbejde med
Hitler i begyndelsen af krigen, blev de
accepteret som sejrherrer. De kunne
stille betingelser og en af dem var, at
Polens østlige grænse skulle flyttes
mellem 200 – 400 km vestpå.
Polakkerne som ikke ville acceptere
russisk statsborgerskab måtte rejse.
Blandt de 1.231.200 mennesker, som
havde besluttet sig for at rejse, var min
mormor og min dengang 12 år gamle
mor. De tilhørte en slægt, der gennem
generationer havde levet i Lvov (nuværende Ukraine). Nu, en dag i september
fik de en befaling: De have 4 timer til
at forlade deres hjem og måtte kun

Gabriela og Mikael Nielsen
have håndbagage med. Min mormor,
som blev enke i 1943, da min morfar i
bogstavelig forstand blev skåret i småstykker af ukrainerne, pakkede lidt tøj,
så meget mad som muligt og begav sig
til stationen. Her ventede kreaturvogne,
som blev stillet til disposition for de
polakker, som ikke ville fornægte deres
nationalitet.

Fordrivelsen
Alle deres formuer, bohave, ejendomme og jord skulle de forlade uden den
mindste kompensation. Målet for transporten var de vestlige egne af Polen,
som tyskerne blev tvunget til at forlade.
Endemålet var Stettin, hvor der efter
sigende stadig var nogle huse tilbage,
som havde overlevet de allieredes
bombardementer. Efter 6 ugers rejse
stoppede toget hundrede kilometer syd
for Stettin i en by ved navn Debno
Lubuskie. Kombinationen af stærk
frost og dårlige spor gjorde det umuligt
at fortsætte. Der var efterhånden ikke

så mange mennesker i toget, da mange
stod af i Krakov og Wroclaw. De, der
var i toget, fik besked på at vandre til
de omkringliggende landsbyer og finde
sig et sted at slå sig ned. Mormor, som
gennem nogle dage følte sig mere og
mere sløj, formåede kun at gå fem kilometer til den nærmeste landsby Dargomysl. Her fandt de et lille hus ved kirken, som var delvis ødelagt men havde
et køkken, hvor vinduerne var intakte.
Dette blev deres hjem. Nogle andre
huse i landsbyen var beboet af flygtninge fra områder omkring Vilnius, der
ligesom min familie var blevet fordrevet af russerne.

Mormors sygdom
Desværre blev min mormor meget syg
og den tilkaldte læge stillede diagnosen
tyfus. Der var flere, som var syge og
alle blev isoleret på sygehuset i Debno.
Nu var min mor helt alene. Angst for at
miste sin mor var blandet med angst for
sultedøden. Der var intet at spise og
den tidlige og meget hårde vinter gjorde det umuligt at samle rødder og bær i
skoven. I sådan en stund kom der hjælp
fra helt ukendte mennesker. Min mor

lærte en jævnaldrende pige at kende,
som hed Maria. Og det var Maria, der
fortalte sine forældre om min mor. De
gode mennesker besluttede sig til at
tage den fremmede pige til sig, selv om
de selv havde 8 børn og var meget
fattige.

Gode naboers hjælp
Mormors sygdom trak ud og stor var
uvisheden om hendes skæbne. Men da
min mor juleaften kom til sygehuset fik
hun sit livs bedste julegave – besked
om at faren var overstået og hendes
mor kunne komme hjem om nogle
uger. Men det var ikke slut med problemerne. Mormor var meget afkræftet
efter sin sygdom og kunne hverken
arbejde eller hente træ i skoven. Nu
hjalp næsten alle indbyggerne i Dargomysl dem med at overleve. Nogle kom
med et æg, andre måske med 3 kartofler og atter andre med et krus mel. De
har også taget min mor med sig i
skoven for at hente træ. Dette var ikke
en helt ufarlig opgave. Problemet lå i at
bestanden af vildsvin under krigsårene
var vokset meget kraftigt og havde
gjort dem til en latent fare for alle, som
kom i skovene. En
anden risiko lå i de
mange ueksploderede
miner, granater og
andre våben, som
fandtes overalt og
som kostede mange,

Landsbyen
Dargomysl, hvor
Moster Maria bor.

Mikael og motorcyklen, som
bragte de to rundt i Polen
denne sommer.

særligt børn, livet eller efterlod dem
handicappede. Da min mormor hen på
foråret blev rask, har sognerådet givet
hende stilling som pedel i den lokale
skole. Hendes løn blev betalt i fælleskab af de forældre, som havde børn i
skolen. På den måde har landsbyens
beboere reddet deres liv og givet dem
mulighed for at klare sig. Et særligt
venskab opstod mellem min mormor
og 'moster' Marias forældre. Venskab
som nu strækker sig til 3. generation.

På besøg i Polen
Da vi i sommers besøgte moster Maria
og gik rundt i Dargomysl, viste det sig,
at en hel del mennesker trængte til
hjælp. Det er en effekt af en stagnation
i landets økonomi og manglende industri i området. Nogle har været heldige
og har arbejde enten på den polske
eller den tyske side af grænsen. Andre,
særligt enlige mødre og deres børn,
lever på et eksistensminimum. Det er
her vi kan gøre en forskel! Det tøj,
som I har liggende og af forskellige
årsager ikke bruger mere, kan betyde
kolossalt meget for mennesker, som er
i nød. Penge, de kan spare ved at få tøj
foræret, kan bruges til skolebøger, et

stykke frugt eller slet og ret et
måltid mere om dagen. De
børn som får ”nyt” tøj kommer til at få større selvtillid,
hvis de ligner deres mere velstillede kammerater. Der er
mange familier, som kan få
gavn af vores hjælp. Gavn i dobbelt
betydning. Først og fremmest nyt tøj,
men ikke mindst bevidstheden om, at
der findes mennesker, som bekymrer
sig og vil hjælpe. Troen på medmenneskelighed kan give dem fornyet
håb for fremtiden og igen give chance
for at forbedre deres liv.
Personligt vil jeg også få noget foræret.
Jeres hjælp kan give mig mulighed for
at sige tak til de mennesker og deres
efterkommere, som har reddet min
mormors og min mors liv.
Tøjet behøver ikke være nyt eller
moderne. Alt kan bruges, også legetøj,
sengetøj osv. I er velkomne til at aflevere det på vores adresse. Hvis I ikke
har mulighed for dette, kommer vi
meget gerne og henter det hos jer. Vi
håber, at rigtig mange vil besvare vores
appel og vil hjælpe dem, hvis liv er
sværere end vores.
På forhånd tak.
Gabriela og Mikael Nielsen
Engvej 3, Løvel
8830 Tjele
tlf. 86 69 96 22

Kirken som arbejdsplads
Af Helle Martensen
Graveren ved Pederstrup kirke, Laila
Sørensen, bor i Tapdrup på en gård med
grise. Laila er en meget kunstnerisk og
kreativ pige. Det nyder vi, der kommer i
Pederstrup kirke, hvor der altid er pænt
pyntet og kirkegården er pænt holdt.
Laila har gået på Randers kunstskole i
3½ år. Hun har altid tegnet og malet,
men de sidste 7 år har det taget mere af
hendes tid. Laila har lige haft en udstilling mest med akrylmaling i Houlkær
kirke. Laila har 12-13 timer ugentlig ved Pederstrup kirke, oftest torsdag og
fredag, men ellers tilrettelægger hun selv dagene. Der er en god frihed i at have
sådan et job, siger hun. De fleste dage kan hun være hjemme om eftermiddagen,
når børnene kommer hjem.

Laila i aktion på sit værksted
hjemme i Tapdrup.

Jan van Ewijk flytter
Af Helle Martensen.

Jan og Henni i stalden på
Løvelbrovej 17.

Familien van Ewijk kom fra Holland til Pederstrup for 10 år siden. I alle årene har familien sat
sit præg på kirkelivet i Pederstrup. Siden sidste
valg har Jan haft plads i menighedsrådet. Men
fra 1.december 2003 flytter familien til Hvilsom,
til et nedlagt landbrug på 2 hektar, hvor dyreholdet er begrænset til en hest. Jan bliver i dog
menighedsrådet valgperioden ud.
De 10 bedste år har været på Løvelbrovej, og det
har været en svær beslutning at holde op som
landmand, siger Jan og hans kone Henni.
Jan bliver afløser for graveren Laila Sørensen i
kirken og på kirkegården. Han mener nok, at han
kan klare det mellem sine andre gøremål som
husbondafløser og cykelsmed for børnehaver.

Fra udstillingen i Houlkær kirke.
Titlen er 'Marias bebudelse'.
Laila bruger stærke og mættede farver i
sine billeder. Så en lille, sort-hvid
gengivelse i kirkebladet yder slet ikke
malerierne retfærdighed.
De, der vil se billederne i virkeligheden,
må kontakte Laila og høre, hvor der
udstilles næste gang.

Jeg ser mig omkring, hvor er jorden dog skøn
En ny salme af Inger Kampp Jakobsen

Inger Kampp Jakobsen boede tidligere i
Pederstrup gamle skole. Men de seneste år har
hun haft hjemme på Solgården i Vammen. En
hel del kender sikker allerede Inger Kampps
poetiske pen. Hun har igennem årene skrevet
sange, artikler og teatertekster.
Kirkebladet har fået lov til at trykke noget af
det nyeste fra Ingers Kampps hånd: En salme,
hvor hun selv har skrevet både tekst og melodi.

Jeg ser mig omkring, hvor er jorden dog skøn
i det strålende solskin, hvor bøgen står grøn,
og blomsterpaletten og urterne gror,
mens uskyldige småbørn jubler sorgløst i kor.
Jeg skuer igen, ser at verden er styg.
Hverken barn eller voksen er nogetsteds tryg.
Naturkatastrofer er tusinders død,
og de grusomste krige volder sult, sorg og nød.
Et paradis skabte Gud Herren på jord
med mangfoldig slags skønhed fra syd og mod nord,
fra glitrende gletcher med isbjørn og hval
tit en palmeklædt solstrand ved et hav med koral.
Og Gud så sit værk - og velsigned’ hver plet.
„Dyrk nu jorden, - opfyld den med menneskets æt!“
Og jorden gav grøde til mer’ end behov.
Men en svigefuld slange gik med ondskab på rov.

Ja, slangen var slesk, og den hvislede ud:
„Er det sandt, I må kun leve efter Guds bud?
Han frygter, I bli’r li’så kloge som han.“
Og at men’sker sår ufred, til en kamp mand mod mand.
Når jorden er gavmild, og udbyttet rigt,
så er slangen parat, spreder ondskab og svigt
i menneskers hjerter, så mer’ vil ha’ mer’,
og i magtbrynde djævelske ugerninger sker.
Selv kvinder og børn møder skændsel og skud,
og man tilbeder slangen og glemmer sin Gud.
Man hylder det men’ske, som dygtigst forstod
at bli’ stor på de våben, der udgyder mest blod.
Oh Gud, du gav jorden sin skønhed for os,
Vi forøder den i vor begærligheds trods,
Du sendte din søn, og han ofred’ sit blod,
For at ta’ al vor skyld, og blev korsfæstet som bod.
Gud Fader og Søn, som i himlene bor,
Kom med nåde og trøst til os svage på jord.
Guds ånd giv os hjerte for lidendes tarv.
Lad os slutte vort jordliv med din himmel til arv.
Inger Kampp Jakobsen
Solgården, Vammen
Anno 2001, 17. marts

Under lup
I februar fejrer vi fastelavn. De
følgende uger frem til påske
kalder vi fastetiden. Også de
andre store religioner kender og
bruger begrebet faste. Denne
gang sætter SOGNET fasten
under lup.

Faste
Af Niels Peter Jacobsen
At faste er at afholde sig fra mad og
drikke – enten fuldstændig eller delvis.
Fænomenet kendes fra mange religiøse
traditioner, men begrundes og udfoldes
meget forskelligt i de forskellige sammenhænge.

Faste i Biblen
I det gamle testamente findes der mange eksempler på mennesker, som faster. Ofte er det for at udtrykke dyb sorg
i forbindelse med dødsfald eller ulykker (gråd og faste). Fasten kan også
være et forsøg på at afværge ulykker
eller truende krig (bøn og faste). Endelig bruges fasten også som et ydmygt
udtryk for bod. Fasten kombineres som
regel med andre fænomener. Den fastende kan rive sit tøj i stykker, klæde sig
i sæk og strø sit hoved med aske.
Jesus forkaster ikke jødernes faste, men
han er kritisk over for deres skikke og
forandrer dem. I begyndelsen af sit of-

fentlige virke var Jesus alene i ørkenen
i 40 dage, hvor han fastede. I bjergprædikenen (Mattæus-evangeliet kap.6)
anbefaler han sine disciple at faste og
bede og give almisse. Men Jesus understreger, at det skal foregå i det stille.
Det handler ikke om, at mennesker
gennem fasten skal udstille deres fromhed for omverdenen. Fasten har sin
funktion i forhold til Gud og i forhold
til mennesket selv. Det er muligt, at
Jesus ikke selv fastede senere i sit liv.
I hvert fald stillede de fromme jøder
spørgsmål ved det: Hvordan kan det
være, at du og dine disciple ikke faster
ligesom os? Hvortil Jesus svarer med
sit lidt kryptiske modspørgsmål: Kan
brudesvendene faste mens brudgommen er hos dem? Jesus sætter tilsyneladende festen højere end fasten.

Faste i kirkens tradition
Gennem hele kirkens historie frem til
reformationen spiller fasten en rolle.
Der er tale om både en fuldstændig
faste og en delvis, som kun forlanger

afholdenhed fra visse slags mad, navnlig fra kød. Onsdag og fredag var fastedage. Der blev også fastet i dagene op
til de store højtider.
Luther forkaster ikke fasteskikkene,
men afviser forestillingen om fasten
som en god gerning, Gud belønner. I de
reformerede kirker blev fasten nærmest
betragtet som et middel til at holde
kroppen i ave og indøve selvdisciplin.

Bibelmaraton
I sidste nummer af kirkebladet var
der en lille notits om bibelmaraton.
Der er nu samlet et hold, som er
klar til start. Andre interesserede
kan endnu nå at komme med.

Muslimernes faste
Ramadanen er muslimernes fastemåned. Det er den 9. måned i den muslimske kalender, som regner med 12 måneder, hver med 29 eller 30 dage. Konsekvensen af den anderledes tidsregning er, at ramadanen hvert år rykke 11
dage frem i forhold til den vestlige,
gregorianske kalender. Fasten falder
derfor på skiftende årstider. Under
ramadanen må de fastende ikke spise
eller drikke fra solopgang til solnedgang. Fasten er obligatorisk for alle
troende muslimer. Undtaget er dog
syge, gravide, rejsende og soldater.

Kan vi bruge fasten til noget?
Der er nok ikke mange moderne mennesker, som ønsker kirkens håndfaste
fasteregler genindført. Men vi kan godt
lade os inspirere af fastens grundlæggende ide: at forbruget af mad og drikke og andre luksusting kan blive for
stort; at det er godt og gavnligt at vise
tilbageholdenhed; at det er nødvendigt
at give afkald og dele med dem, der
mangler.

Sagt om bibelmaraton:
..... Det er noget af en maratonpræstation at læse Bibelen fra begyndelsen til enden. Ikke desto mindre
skal man undertiden vove noget,
der ser uoverskueligt ud, men som
man alligevel har tiltro til vil
lykkes. For det giver overblik og
indsigt at læse i sammenhæng. Det
gælder også Bibelen...
Sognepræst Knud Ove Mandrup,
Idemand bag Bibelmaraton.

Årets høstindsamling
Hvert år indsamles der penge ved høstgudstjenesterne. Tidligere er de indsamlede beløb blevet delt op i mindre
portioner og sendt til forskellige velgørende organisationer. I år var der
flere kirkegængere, som foreslog, at det
blev gjort mere synligt, hvad pengene
bruges til. Derfor blev beløbene fra de
tre kirker samlet i én pulje og sendt
samme sted hen. Valget faldt i år på et
projekt, som styres af Folkekirkens
Nødhjælp.

Køb en brønd
Hvert år dør næsten 11 millioner børn,
før de fylder fem år - og millioner børn
og voksne er syge som følge af urent
drikkevand.

Sygdommene - som f.eks. diarré, kolera og tyfus - er enten en direkte følge
af det urene vand - eller en følge af de
dyr, der lever i stillestående vand: myggelarver eller snegle, der kan overføre
malaria og sneglefeber.
I løbet af 90’erne fik næsten en milliard
mennesker forbedret adgang til rent
vand – men 1,1 milliard mennesker er
stadig i akut fare for at drikke sig ihjel.
En brønd vil fritage kvinderne for at
bruge timevis hver dag på at hente
(måske forurenet) vand langt hjemmefra, sænke dødeligheden - især blandt
børnene - og give folk i landsbyen et
bedre liv.
For 11.000 kroner kan Folkekirkens
Nødhjælp - i samarbejde med lokale
landsbyboere og Det Lutherske Verdensforbund - bore en brønd i delstaten
Orissa i Indien. Folkekirkens Nødhjælp
har givet tilsagn om at bore 75 brønde i
Orissa i 2003 - 2004.

Årets indsamling
Årets høstindsamling i Rødding, Løvel
og Pederstrup kan dække det meste af
udgiften til en af de 75 brønde. Der
blev i alt indsamlet 8640,75 kr.

Indiske kvinder omkring landsbyens
brønd. Ikke alle er så heldigt stillede, at
de har en brønd i nærheden.

Børnegudstjenester

Juletræsfest i Løvel

Jul betyder gaver! Der er tradition for,
at også kirkerne i Rødding, Løvel og
Pederstrup op til jul deler gaver ud til
de børn, som er døbt her. I år er det
årgang 2000, som står for tur.

Når menighedsrådet i Løvel sammen
med Løvel og Omegns Borgerforening
kan kalde den fælles juletræsfest for en
tradition, er det fordi det i år er tredje
gang dette samarbejde fungerer. De
foregående 2 år har der været mellem
150 og 165 deltagere, hvoraf ca. 65 har
været børn. Dermed sagt, at det ikke
kun er et børnejuletræ, men hele
familiens og juletræsfest, hvor der også
er lejlighed til at få hilst på naboen.

Pederstrup
De tre børn fra Pederstrup får deres
børnebibel ved gudstjenesten den 30.
november kl.10.30. En af de tre har
endda en lillesøster, som skal døbes
samme dag.
Rødding
Børnene fra Rødding sogn kan komme
til børnegudstjeneste i Rødding kirke
og få deres dåbsbibel. Det foregår søndag den 7. december kl. 14.00.
Løvel
Løvelbørnene får deres dåbsbibel ved
børnegudstjensten i Løvel kirke 14.
december kl. 14.00. Efter gudstjenesten
er der juletræsfest i forsamlingshuset.

- en tradition -

Som ordet 'tradition' antyder, betyder
det, at vi igen laver et arrangement, der
starter i kirken kl. 14.00 med børnegudstjeneste, og uddeling af børnebibler til de børn der i 2000 blev døbt i
Løvel Kirke. Sidste år fik vi besøg af
kamelen Kalle, der var ved at fare vild i
skilteskoven, men hvad der skal ske i
år, skal ikke afsløres endnu. At det bliver en gudstjeneste hvor børnene og
alle vi andre får en anderledes oplevelse, er der ingen tvivl om.
Efter gudstjenesten går vi hen i forsamlingshuset, hvor der vil være dækket op
til rigtig gammeldags juletræsfest, hvor
der er kaffe og kage til de voksne og
sodavand, slikposer m.m. til børnene.
Et lille hold fra Løvel Amatørscene har
igen i år forberedt et indslag, inspireret
af juletravlheden.

Fra sidste års børnegudstjeneste, hvor
kirken fik besøg af Kalle Kamel, som
ikke kunne finde vej til Betlehem.

Hvis det går som det plejer afsluttes en
hyggelig juleeftermiddag kl. ca. 17.00.
Thorkild Kallestrup

31/1

24/2

man erstatte tro med viden?
Festaften i Sjørslev sognegård
ved pastor emer. Gunnar
Andreasen: Tro og tvivl.
Temaaften om Mellemøsten ved
landssekretær i 'Ordet og Israel'
Per Weber.

Bibelkredsen
2/12
7/1
4/2

Lørdagsklubben
7/12

Børnegudstjeneste i Rødding
kirke kl. 14.00.
14/12 Børnegudstjenestei Løvel kirke
kl. 14.00.
10/1 Vi begynder igen efter jul.
Program for foråret omdeles i børnehaverne og skolerne.

SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub

5/12
9/1
30/1
20/2

Julebageriet.
Vi mødes ved Fredebo kl.19.00.
Tag skøjter med.
Lasermatic. Vi mødes ved
Fredebo kl. 19.00.
Fastelavnsfest. Præmie til den
bedst udklædte.

EBSUS
KFUM & KFUK' s voksenarbejde

10/12 Julefrokost
15/1 Sogneaften i Houlkær kirke ved
biskop Karsten Nissen: Kan

3/3
31/3

Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2.
Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
Gitte Sørensen, Krogen 2b.

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.

Fredebo
29/12 Juletræsfest ved Frtis og Hanne,
Levring.
23/1 Kirsten Greve fortæller om
Kirkens Korshær og Varmestuen i Viborg.
3/2
Generalforsamling.

Menighedsrådsmøder
Rødding: 18. februar kl.19.00 i
konfirmandstuen.
Løvel: 24. februar kl.16.30 på Løvel
skole.

Kirkehøjskolen

Julekoncert

21.januar kl. 19.30 på Ørum skole:
Stop pressen ved programmedarbejder
ved Danmarks Radio Erik Lindsø
25. februar kl.19.30 på Ørum skole:
Tro, etik og eksistens - et foredrag om
Kristeligt Dagblad og tidens religiøsitet
ved chefredaktør Erik Bjerager.

Det nyoprettede kor
Sing4fun giver koncert i
Rødding kirke 15.december 19.30.
På repetoiret er gospel, sange af Sting
og Halfdan Rasmussen m.m. Koret
med hjemsted i Viborg, ledes af Asger
Høyer, som også vil optræde alene på
klaveret.

Foredragene er tilrettelagt af menighedsrådene i Tjele kommune og udbydes i samarbejde med LOF i Tjele.
Entre 30 kr. Der kan købes vand og
vin.

Efter koncerten indbyder menighedsrådet til 'anden halvleg' i forsamlingshuset. Her vil koret optræde med flere
sange og menighedsrådet sørger for en
servering, som passer til årstiden.

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.

Gudstjenester
Rødding

Løvel

Pederstrup

7/12
14/12
15/12
21/12
24/12
25/12
26/12
28/12
31/12

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

14.00 B
10.30
19.30 +
14.00 JH
15.00
ingen
10.30
ingen
23.15

10.30
14.00 B

ingen
ingen

ingen
16.00
10.30
ingen
ingen
ingen

ingen
14.00
ingen
ingen
10.30
ingen

1/1
4/1
11/1
18/1
25/1

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

ingen
10.30
9.30
14.00 JH
ingen

10.30
9.30
10.30
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

1/2
8/2
15/2
22/2
29/2

Sidste s.e.h.3.k
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1.s.i fasten

10.30
9.30
ingen
10.30
ingen

9.30
10.30
14.00 JH
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

7/3

2.s.i fasten

9.30

10.30

ingen

JH = Jesper Hornstrup, Vammen.
B = børnegudstjeneste. De 3-årige får deres dåbsbibler (se side 13).

