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Skovgaard Museet gør klar til forårets store satsning.
Læs mere på side 12-13.

Siden sidst
Døbte

Begravede

23. november i Rødding kirke:
Lucca Dubtved Kjærgaard,
Jordbrovej 8, 3.tv. Århus.

18. november i Løvel kirke:
Ingeborg Troels, Vråvej 26, Vrå.
20. november i Rødding kirke:
Erik Niels Madsen, Skt. Mogens Gade
45, Viborg.

23. november i Rødding kirke:
Marcus Mejdahl Madsen,
Vansøgårdvej 5, Rødding.

12. december i Løvel kirke:
Marinus Christensen, Gl. Ålborgvej 3,
Løvel.

30. november i Pederstrup kirke:
Freja Kramer Rasmussen
Pederstrupvej 18, Løvel.

23. december i Løvel kirke:
Grethe Sørensen, Næstegårdvænget 23,
Løvel.

18. januar i Rødding kirke:
Lasse Thorsø Nielsen
Korsbakken 39, Rødding.

14. januar i Løvel kirke:
Martin Nielsen, Tjele Møllevej 10,
Vammen.

1. februar i Rødding kirke:
Jesper Birk Nielsen,
Kirkegade 29, Rødding.

20. januar i Rødding kirke:
Sigrid Haugaard, Tjele Møllevej 12K,
Vammen.

8. februar i Løvel kirke:
Jacob Mousten Henriksen
Tinggade 33, Løvel.

24. januar i Rødding kirke:
Ketty Nielsen, Præstevænget 8,
Rødding.

8. februar i Løvel kirke:
Sille Therkildsen,
Gl. Ålborgvej 16, Løvel.

27. januar i Vejrum kirke:
Holger Jokumsen, Kirkegade 39,
Rødding.
30. januar i Rødding kirke:
Peter Bach Sørensen, Præstevænget 1,
Rødding.
½ På Løvel kirkegård har graver
Kai Jensen indrettet et historisk
gravsted med gravsten, jernkors og
planter som det typisk ville have set
ud i begyndelsen af 1900-tallet.
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Sognene samler ind til minerydning
Søndag den 7. marts 2004
samles der ind til fordel for
Folkekirkens Nødhjælps arbejde
i verdens fattigste lande.
Ligesom mange andre sogne over hele
landet har Rødding, Løvel og Pederstrup valgt at deltage i Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling 2004,
som foregår søndag den 7. marts.
Målet er, at alle i sognene den dag får
besøg af en indsamler.
Folkekirkens Nødhjælp har gennem
mange år sat fokus på de problemer,
som rammer hårdest blandt verdens
fattigste. Sidste år var det aidsepidemien, der især rammer de grupper, som
mangler oplysning og som ikke har råd
til medicin. Sidste år slog indsamlingen
alle rekorder. Over hele landet samlede
flere end 17.500 frivillige 14 millioner
kroner ind.

minerydning er forudsætningen for, at
et normalt hjælpearbejde kan begynde.
Folkekirkens Nødhjælp prioriterer altid
at yde hjælp til den fattigste del af
befolkningen.

Sogneindsamling 2004 sætter fokus på
krigens efterladenskaber. Hvert 22.
minut lemlæstes eller dør et menneske
et sted i verden på grund af landminer.
Landminer og ueksploderet ammunition skelner ikke mellem krig og fred
eller mellem soldater og civile.
Landminer hindrer et normalt liv - selv
længe efter at en krig er slut.
Landminer gør det umuligt for
mennesker at dyrke deres jord. Ofte
ligger minerne omkring skoler og
brønde, hvor folk færdes. Humanitær

Illustrationerne på denne side er
fra Folkekirkens Nødhjælps blad
NØD. Bladet sendes til alle, som
indbetaler et bidrag til nødhjælpsarbejdet.
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Konfirmanderne tjener penge til Cambodja
Besøg fra Cambodja

skole. Dér fik hun lov til at gå i skole.
Det førte til at Sophor blev kristen, fik
uddannelse og senere arbejde. Hun og
to af hendes søstre tjener nu penge, så
hele familien blev i stand til at komme
ud af slummen.

En onsdag sidst i januar fik konfirmanderne besøg fra Cambodja. 21-årige
Sophor Sor var gæstelærer. Hun underviste levende og engageret om sit land
og dets kultur. Hun fortalte også sin
egen personlige historie, der er præget
af Cambodjas brutale fortid. Hendes
forældre flygtede fra Pol Pot-regimet.
Sophor blev født under flugten og
voksede op i en flygtningelejr i Thailand. Først da hun var 10 år, vendte
hun og resten af familien tilbage til
deres eget land. I den første tid boede
familien i et slumkvarter i hovedstaden
Phnom Phen.

Tilgivelse og forsoning
Hovedbudskabet i Sophors fortælling
var tilgivelse - et meget vanskeligt begreb i et land, hvor bødler og ofre fra
Pol Pots rædselsregime endnu lever
side om side. Men uden tilgivelse er det
umuligt for begge parter at komme
videre.

Konfirmander i aktion
I skole

Besøget var kulminationen på et projekt, som varede hele måneden. Konfirmanderne forberedte sig på forhånd
ved at lære noget om landet. De var

Sophor var meget ivrig efter at lære
engelsk. Og hun fandt ud af, at undervisningen var gratis på den kristne

Tilgivelse er et vanskeligt begreb i et land,
hvor bødler og ofre
lever side om side.
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også selv aktive. Schous Bog & Ide i
Viborg forærede konfirmanderne en hel
kasse små radioer, som de kunne sælge.
Overskuddet gik til kirken i Cambodja.
Fordi så mange i landet er analfabeter,
satser kirken på at kommunikere via
radioen. Kirken har sin egen radiostation, som både sender oplysende og
forkyndende programmer. De penge,
som konfirmanderne har tjent, bruges
på radioer til de fattigste. Konfirmandernes arbejdsindsats kan forsyne omkring 20 familier med en radio. Tit sidder der 10-15 mennesker omkring den
samme radio. Så hjælpen når langt ud.

Den almindelige cambodjaner ejer ikke
mange stykker tøj. Til gengæld kan et
tørklæde anvendes på et utal af måder.
Sophor demonstrerer og konfirmanderne skiftes til at stå model.

Konfirmation i tre kirker
Pederstrup 24.april
Lasse Damsbo Høgsholt, Kjærgårdsvej 7 * Rune Krog Martensen, Løvelbrovej
21 * Kirstina Kjærsgård Olesen, Vråvej 20.

Løvel 25.april
Nathalie Nina Louise Bartels, Stabilvej 2 * Anders Fuglsang Bødker, Kærvangen 6 * Louise Vous Eriksen, Næstegårdvænget 15 * Jacob Handberg Gohlke,
Gl Ålborgvej 7 * Maria Thorup Jacobsen, Ingstrup Møllevej 21 * Mette
Martha Nielsen, Gillebakken 27 * Ninna Kjærgård Nielsen, Åstrupvej 5 *
Nichlas Skriver Vorre, Rørbæksvej 13.

Rødding 2.maj
Anisa Bitsch-Jørgensen, Bakkestien 3 * Jacob Bjerring, Ingstrup Møllevej 5 *
Jannick Guldberg Christiansen, Meldgårdsvej 23 * Gabriela Llado Grove,
Meldgårdsvej 4 * Patrick Max Jensen, Iversvej 9 * Thomas Jeppe Jensen,
Præstevænget 7 * Randi Kallestrup, Stigsbækvej 6 * Gry Winther Kastbjerg,
Sønderupvej 6 * Mathilde Gerberg Kranz, Meldgårdsvej 61* Lisbeth Trads
Lauridsen, Røddingvej 20 * Marita Maartje van Leeuwen, Batum Hedevej 10
* Simon Madsen, Bystævnet 9 * Helene Gulddahl Meldgaard, Korsbakken 38
* Charlotte Saabye Nielsen, Kokholmvej 47 * Rasmus Holm Pedersen,
Ingstrup Møllevej 7 * Daniel Skov, Bakkestien 7 *Lars Hahn Sørensen,
Meldgårdsvej 17.
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Oplevelser ved og omkring orglet
Af Kirstine Sørensen, Tapdrup
Da staten købte gårde i Foulum, solgte
vi til dem og flyttede til Tapdrup. Nu
gik der igen 9 år, hvor jeg ikke havde
mit eget orgel, men som vikar kom jeg
vidt omkring. Dog var 3 måneder fast
ved organistskifte i Tapdrup og Asmild
kirker; det er nok den største udfordring, jeg har haft. I Asmild var der et
stort orgel og med pedal begge steder.
Tilmed var det tiden omkring jul med
mange tjenester.

Kirstine
Sørensen,
organist ved
Rødding kirke

Min orgelhistorie begynder som 8-årig.
Den første undervisning modtog jeg
privat flere forskellige steder og det
blev Harald Welding, organist ved
Søndre sogns kirke i Viborg, der førte
mig frem til prøven. Orgelprøven
aflagde jeg på seminariet i Nr. Nissum
som 17-årig samtidig med, at jeg var
elev på højskolen.

I 1983 kom jeg så til Rødding. Ved
jobsamtalen blev det pointeret, at jeg
slet ikke kunne regne med hvilke lyde
der kom fra det gamle orgel. Det viste
sig da også, at ormene var på spil i dets
indre; men slet så galt, som det blev
sagt, var det nu ikke. Min beskedenhed
sagde mig, at jeg skulle være stolt af at
få lov til at spille i Rødding kirke. Den
første begravelse var fra min svigerfamilie og siden både svigerfar og
svigermor.

Til min konfirmation anskaffede
menighedsrådet ved min hjemkirke et
godt harmonium som det første orgel.
Søndagen efter fik jeg fast plads der,
indtil højskoletiden.

Og så oplevede jeg i 1996 at få nyt
orgel med 5 stemmer og pedal. Det var
dejlige toner men også en ny stor
udfordring, for så skulle jeg jo til at
bruge pedalstemmen.

Efter en halv snes år med forskellige
pladser, giftemål og landmandskone,
søgte de en kirkesanger i Tjele. Niels
Ove fik pladsen, men betingede sig, at
der kom et orgel i kirken, organisten
kunne han selv tage med. Et elorgel
blev anskaffet, som jeg spillede på i ti
år.

Et par gange har jeg, med tilskud fra
menighedsrådet, deltaget i Dansk Kirkemusikers årsmøde og kursus, en god
inspiration, der gav fornyet frimodig6

stemme. De nye salmer er ikke altid så
lette for en gammel, traditionel organist
som mig; men efterhånden synes jeg
også at de er gode. Udfordringer bliver
der ved med at være.

hed til tjenesten. Dette sammen med de
kurser og turer, som menighedsrådet
inviterer til, giver mig meget.
Interessen for kirkeligt arbejde, både i
og omkring kirken, har altid fyldt meget i min tilværelse. Én af de gode ting
ved organiststillingen er det gode samarbejde med skiftende præster, kirkesangere og kirketjenere. Det er trygt at
vide, de er der og at vi i fællesskab kan
medvirke til en god oplevelse for
menigheden.

Afdøde biskop Geil gav engang udtryk
for, at gudstjenester og kirkelige handlinger bliver jo udført af mennesker og
ikke robotter, og det er menneskeligt at
fejle. F.eks. kan kirketjeneren glemme
at komme, kirkesangeren se forkert på
klokken, eller organisten kun kan tælle
til 5, når der er 6 vers, eller glemme et
Amen, noget der ikke må ske, men dog
sker.

Forberedelse til en gudstjeneste med
valg af præ- og postludier tager megen
tid, og ligger først fast, når jeg har salmenumrene, dem modtager jeg altid i
god tid fra præsten. Melodierne snakker vi om, men tit får jeg lov til at be-

Tak for overbærenhed, jeg kommer
glad og gerne næste gang der bliver
kaldt på mig.

Kirstine
Sørensen
forbereder sig
ved sit stueorgel
hjemme i
Tapdrup.
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Under lup
Hvordan er forholdet mellem kristendommen og de nye religioner i
Danmark? Kan vi som kristne gøre brug
af de mange tilbud, som findes på helsemesser? Er healing i modstrid med
kristendommen. Sognet har bedt Viborg
Stifts konsulent på området om at give
et overblik.

Kristen holisme?
Af Thomas Felter,
sognepræst i Vesterbølle og stiftspræst for ny religiøsitet

I Viborg stift findes der et Stiftsudvalg
for Ny Religiøsitet, som jeg er koordinator af. Udvalget hed før Stiftsudvalg for nyreligiøsitet – men nu altså:
Stiftsudvalg for Ny Religiøsitet. Den
lille forskel siger faktisk en hel del.
Ordet nyreligiøsitet betegnede i
begyndelsen den religiøsitet, der med
forskellige bevægelser og 'guruer' i rigt
mål kom til Vesten i løbet af 1960'erne
– især fra Indien. Disse nyreligiøse bevægelser havde blandt danskerne dog
mest nysgerrigheden som drivkraft. De

fleste blomstrede meget kortvarigt op,
for så at dø ud. En af de mest kendte og
'sejlivede' var Transcendental Meditation.

New Age-bevægelsen
I løbet af 80'erne dukkede så en ny
'religion' eller rettere: et nyt begreb
frem, der kaldtes New Age. New Age
er nemlig ikke en religion i traditionel
forstand – det er snarere en bevægelse
eller en idé, der hævder, at vi (dvs.
mennesket) er på vej ind i en Ny
Tidsalder (på engelsk: new age), og det
er Vandbærerens eller Vandmandens
tidsalder. Ifølge det astrologiske kredsløb står vi netop i gennembruddet for
Vandmandens tidsalder, der afløser den
sidste 2000-årige periode, der har været
Fiskenes tidsalder og har været domineret af kristendommen og materialismen. Dette skift er ikke noget der lige
sker i løbet af året for årtusindskiftet,
men langsomt vinder den nye tidsalder
indpas gennem årtier, ja, måske først

Sognepræst
Thomas Felter,
Vesterbølle, er
Viborg Stifts
rådgiver i
spørgsmål om
nye religioner.
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for alvor i løbet af århundreder.
Påstanden er, at Vandmandens Tidsalder er den nye åndelige eller spirituelle bevidstheds tidsalder. Det er
kendetegnet ved at det videnskabelige
og det åndelige langsomt, men sikkert,
finder sammen i en højere enhed.

alting er i balance. Universet og jorden
er i balance og derfor er det skidt med
rovdriften på jorden ressourcer (New
Age og økologi er tæt forbundet.)
Ligeledes er der balance i vores krop,
når alt er som det skal være. Det er
skidt med stress og usund kost, for når
denne balance forstyrres er det, at vi
bliver syge eller oplever det som
sygdom.

Enhed
Netop enhed er et nøglebegreb i New
Age, hvor det kaldes holisme. Det betegner et ønske om at det skal være helheden og ikke enkeltdele, der dominerer i både videnskab og åndelighed.
New Age har fået en kolossal stor indflydelse på den vestlig verden på en
lang række områder, men det er meget
få, der er bevidste om det. Holisme er
blevet et almindeligt, ja, næsten anerkendt begreb indenfor så forskellige
områder som kosmologien (læren om
universet), sygdomsbehandling, religion og musik.

At genoprette balancen
Næsten alle alternative behandlingsmetoder går derfor ud på, på en eller anden måde, at genoprette denne ubalance,
så man kan blive rask. Det kan foregå
på utallige måder: Healing, zoneterapi,
akupunktur, aromaterapi, kranio-sakralterapi, et væld af forskellige slags urtemedicin, homøopati og meget, meget
mere. Men grundtanken er den samme:
at behandlingen skal (gen)oprette
enhed og helhed og balance.
(Artiklen fortsættes på næste side)

New age som livsstil
New Age-tankerne er ikke kun tanker,
men fører i høj grad en konkret livsstil
med sig og giver sig udslag i praksis på
mange forskellige måder. I kosmologien ses hele universet som et sammenhængende hele, hvor intet er noget i sig
selv men kun i samklang med alt det
andet. F.eks. er det sådan, at vores
krop, ja, den enkelte lille celle, ses som
et mikro-kosmos, der er en del af det
store makro-kosmos og dermed er en
del af den store sammenhæng. Og

Healing
behandlingen skal
genoprette helhed og balance.
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Ikke helt forkert

der vitterlig prøver at komme til gudstjeneste klager f.eks. over at der hele
tiden sker så meget i gudstjenesten. Der
er ikke bare 5 minutter med ro og
stilhed – og det mener jeg, er en kritik,
vi godt kan tage til os!
Derfor er der også flere og flere præster, kirker og menigheder, der opsætter
lysglober, holder meditationsgudstjenester eller stillegudstjenester, tilbyder
forbøn for syge (kristen heling) og
mange andre ting i erkendelse af at det
er et stort behov for mange mennesker,
at finde ind til en helhed og sammenhæng i tilværelsen, som Kirkens Herre,
Jesus Kristus, kan give enhver af os,
men som vi i Folkekirken stort set kun
har forkyndt med ord i al for lang tid.

Og i grunden er det ikke helt forkert!
Vi må indrømme, at det ikke er helt
uden grund, at disse tanker er blevet
grebet og vinder indpas. For den vestlige kultur har været slem til at skille de
ting ad, der rettelig hørte sammen, som
f.eks. krop og sjæl, verdsligt liv og religiøst liv. Den adskillelse har for mange
mennesker betydet tab af mening og
sammenhæng i tilværelsen og derfor er
det tiltrækkende at lade sig rive med af
New Age-tankegangen i en søgen efter
enhed, helhed og sammenhæng.

Spiritualitet
Den strømning, der kaldes New Age,
har for en stor del også 'æren' for, at
begrebet spiritualitet er blevet så
almindeligt blandt mennesker i dag –
og ikke mindst er blevet almindeligt i
kirkelige sammenhænge! Spiritualitet
er et andet ord for åndelighed og er
blevet noget, der er sat meget fokus på
inden for de sidste to årtier – også i
Den danske Folkekirke.

Et selvkritisk blik
Når vi i stiftsudvalget har skiftet navn
fra 'Nyreligiøsitet' til 'Ny Religiøsitet'
er det altså fordi vi ikke kun ønsker at
se udad mod 'de nyreligiøse', men også
ønsker at rette blikket selvkritisk indad
for at få denne 'nye' religiøsitet og
spiritualitet indenfor vores egen kirke,
medinddraget. De forklaringer på tilværelsens sammenhæng (Yin-yang,
reinkarnation, energier etc.) som er en
del af New Age må vi afvise. Men
helhedsbegrebet og helhedstanken kan
vi udmærket tage til os og udfolde.
Som kristne mennesker er det afgørende, at vi har Gud med i hele vort liv
– med krop og sjæl – i medgang og
modgang – søndag som hverdag. Og
det kan man vel godt kalde 'kristen
holisme'!?

Kirkens dør forbi
I Stiftsudvalget for Ny Religiøsitet har
vi arbejdet med spørgsmålet i mange
år. Hvorfor går mennesker, der er åndeligt søgende, kirken forbi? Hvad er det
de søger, som kirken åbenbart ikke kan
give dem? Og svaret er langt hen ad
vejen en forklaringsmodel og en personlig praksis, der kan give ro, mening,
sammenhæng.
Det finder der nemlig ikke umiddelbart
i kirken. For at finde det i kirken, skal
man kende til gudstjenesten og hele det
kirkelige sprog. Mange af de søgende,

Thomas Felter, Vesterbølle.
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Menighedsråd på kursus
Der er efterhånden en solid tradition for at menighedsrådene i Tjele kommune
arrangerer et årligt fælles kursus sidst i januar. Ideen er at hente og dele inspiration til arbejdet i rådene. I år var temaet Folkekirkens fremtid. Generalsekretær Kaj Bollmann fra Kirkefondet holdt foredrag og styrede debatten. Dagens
sidste programpunkt var en time med salmer fra den nye salmebog. Højskolelærer og komponist Hans
Dammeyer guidede de
mange menighedsrådsmedlemmer, organister
og kirkesangere gennem
en del af de nye salmer.
Højskolelærer og
komponist Hans
Dammeyer ved klaveret

Har du set de nye børnebøger i Løvel Kirke?
Bibliotekar Gerda Breum Andersen fra Løvel Bibliotek har været så venlig
at låne os en masse børnebøger, blandt andet Noah‘s ark, De ti sølvmønter
og Jonas og hvalen - og
hver 3. måned vil bøgerne
blive skiftet ud med nogle
nye. Bøgerne er sat op på
en helt ny hylde, som også
har plads til de nye salmebøger.
Connie Kvorning

Magnus og Signe ved den
nye boghylde i Løvel kirke.
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Tolv kirker nedrevet
Historien om reformationen, der kom til Viborg
For 475 år siden kom den lutherske
reformation til Viborg – syv år før den
kom til resten af landet. Det skyldtes
først og fremmest johanittermunken
Hans Tausen, som kom til byen i 1525.
Under et ophold i Wittenberg, den by
hvor Luther i 1517 opslog sine teser,
var han blevet grebet af den nye lutherske lære, som han ivrigt prædikede i
Gråbrødre klosterkirke. Hverken hans
klosterleder eller den katolske biskop
Jørgen Friis i Viborg kunne standse
ham, da bystyret i Viborg i 1526 fik
kongen til at udstede et værnebrev, der
satte Hans Tausen under byens beskyttelse. Reformationens tilhængere indrettede skole og hospital og hidkaldte
Hans Vingaard, som i 1528 oprettede
det første trykkeri i Viborg. I begyndelsen af 1529 jagede borgerne den katolske biskop ud af byen og reformationen
var dermed gennemført.

Et kongebrev gav herefter Hans Tausen
tilladelse til at nedrive 12 af byens kirker. Foruden Domkirken var der kun to
sognekirker, som overlevede den brutale fremfærd. Det var Sortebrødre
kirke, som i dag hedder Søndre Sogns
kirke, og Gråbrødre kirke, der blev
nedrevet i 1800-tallet. Går man i dag en
tur i Sct. Mogens Gade, kan man finde
påfaldende mange kvadersten i de gamle huse. Det er genbrugssten fra de nedrevne kirker.
475-året for reformationens gennemførelse i Viborg fejres med en folkefest,
som i perioden 3.-11. juni vil omdanne
kvarteret omkring Domkirken og Sct.
Mogens Gade til en middelalderby med
datidens gadeliv af markedsboder,
håndværkere, gøglere og saltsydere fra
Læsø. Ti gange opføres et tre timer
langt friluftsspil ‘Hans Tausens hat’
med i alt omkring 100
deltagere. Stykket er skrevet
af Ebbe Kløvedal Reich og
iscenesat af Jørn Holstein.

Hans Tausen på mindesten.
Viborg Domkirke i
baggrunden.
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Protest og propaganda
I anledning af jubilæet for reformationen
Museerne og Historisk Samfund i
Viborg inviterer til en kunst- og
kulturhistorisk foredragsrække, der
er tilrettelagt i samarbejde med
Folkeuniversitetet og finder sted på
Skovgaard Museet og Søndre Sogns
kirke.

Biskoppen over Viborg Stift inviterer til en teologisk foredragsrække,
der er tilrettelagt i samarbejde med
Folkeuniversitetet i Viborg og
finder sted på Skovgaard Museet.
Lørdag 28. februar 9.30
Reformationen i Danmark
Professor, dr.theol. Martin Schwarz
Lausten, København.

Torsdag 25. marts 19.30
Epistolæ virorum obscurorum - breve
fra mørke mænd. Museumsinspektør,
dr.phil. Thomas Bullinger.

Lørdag 6. marts 9.30
Reformationen i Viborg
Lektor, dr.theol. Thorkild Christensen
Lyby, Århus.

Torsdag 1. april 19.30
Lucas Cranach - før og efter - pro &
contra, kunsthistoriker, mag.art. Hanne
Kolind Poulsen.

Lørdag 20. marts 9.30
Gudsbegrebet i reformationen
Lektor, dr.theol. Jakob Wolf,
København.

Skærtorsdag 8. april 19.30
i Søndre Sogns kirke: Altertavlen i
Søndre Sogns kirke museumsinspektør
Thomas Bullinger. Umiddelbart efter
foredraget spiller organist Ingegerd
Bogh Johan Sebastian Bach: Schmücke
dich, o liebe Seele - Vor deinen Thron
tret ich

Lørdag 24. april 9.30
Samtale om kirke ogreligiøsitet
cand.phil. og journalist Anders
Laugesen, Voldum, og dr.phil. Eva
Nordentoft, Århus.
12.00 - Umiddelbart efter foredraget
spiller domorganist Asger Pedersen i
Viborg Domkirke Diderik Buxtehude
og Johann Sebastian Bach: Vater unser
im Himmelreich - Wir glauben all' an
einen Gott.

Torsdag 15. april 19.30
Teologisk billedsprog: Aflad
kunsthistoriker, mag.art. Ulla Haastrup.

Læs mere om de mange arrangementer på Viborg Stifts og Viborg
kommunes hjemmesider: www.viborg.stift.dk & www.viborg1529.dk
13

EBSUS
KFUM & KFUK' s voksenarbejde

10/3
23/3
6/4

27/4

19/5
1/6

Lørdagsklubben
6/3
20/3
3/4
17/4
1/5

Den barmhjertige samaritaner.
Indtoget i Jerusalem.
Jesus dør - men bliver levende
igen.
Den nye himmel og den nye
jord.
Udflugt til Hald ruin kl.10-13.
Husk madpakke og drikkelse.
Forældre er velkomne til at tage
med.

SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub

12/3

Klubaften, information om
Børnefestival og Ung Uge.
26-28. marts: Børnefestival i Hurup.
16/4 Klubaften med overraskelser.
14/5 A-MOK-disco. Start fra Fredebo
kl.18.30.
28/5 Noget om bøn.
11/6 Kanotur. Afgang fra Fredebo
kl.18.45.

Voksenaften i Houlkær kirke.
Stormøde i Distrikt Hærvejen.
Sted: Trekronervej 10, Viborg.
Aktivitet og spisning. Vi mødes
ved Frellsen Chokolade i Skt.
Mathias Gade i Viborg.
Bibeltime ved sognepræst Karen
Hansen om emnet håb hos
Hanne og Poul Jensen.
Løvspringstur for hele familien.
Afgang fra Fredebo 19.00.
Grillaften hos Sonja og Arne
Grud.

Bibelkredsen
3/3

31/3
4/5

2/6

Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
Tekst: Markus 9, 14-29.
Gitte Sørensen, Krogen 2b.
Tekst: Markus, 14, 3-9.
Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
Johs. 8,28-36.
Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
Tekst: Matt. 28, 16-20.

I bibelkredsen er vi begyndt at bruge
den 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.
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Fredebo
26/3
22/4
13/5

Møde ved sognepræst Kjeld
Hvolbøl, Viborg.
Fælles samfundsmøde i Tapdrup
Sognehus.
Møde ved Poul Thomsen,
Kølvrå. Soldatermissionen.

Offentlligt budgetmøde
Tirsdag 23. marts kl. 19.00 afholdes det
årlige budgetmøde i konfirmandstuen i
Rødding. Alle er velkomne etil at være
med og se, hvad millionerne bruges til.

Forårskoncert ++
30. marts kl.19.30 giver Kulturrøddernes kor koncert i Pederstrup kirke. Det
nye forårsrepetoire bliver luftet under
Grethe Kvistgaards dygtige ledelse.
Alle er velkomne - også folk, som bor
uden for sognet.

Menighedsrådsmøder
Rødding: 18.maj i konfirmandstuen.
Løvel: 20.april 16.30 på Løvel skole.
Pederstrup: 2.marts.

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

7/3
14/3
21/3
28/3
30/3

2.s.i fasten
3.s.i fasten
Midfaste
Mariæ bebudelse
Forårskoncert

9.30
10.30 K
ingen
ingen
ingen

10.30
9.30
14.00 JH
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30
19.30 +

4/4
8/4
9/4
11/4
12/4
18/4
24/4
25/4

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2.påskedag
1.s.e. påske

9.30
19.30
ingen
10.30
ingen
10.30
ingen
ingen

10.30
ingen
10.30
9.30
10.30
ingen
ingen
10.00 konf

ingen
10.30
ingen
ingen
9.30
ingen
10.00 konf
ingen

2/5
7/5
9/5
16/5
20/5
23/5
30/5
31/5

3.s.e. påske
9.30 + 10.45 konf
Bededag
10.30 JH
4.s.e. påske
ingen
5.s.e. påske
9.30
Kristi himmelfart
10.30
6.s.e. påske
ingen
Pinsedag
ingen
2. pinsedag
10.30

ingen
ingen
14.00 JH
10.30
9.30
10.30
ingen
9.30

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
10.30
ingen

5/6
6/6

Grundlovsdag
Trinitatis

ingen
10.30

ingen
ingen

2.s.e. påske

13.00
ingen

JH = Jesper Hornstrup, Vammen.

K = Kirkekaffe

Konf = Konfirmation

