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Jacob og Rasmus ved søen i Ingstrupmølle Fiskepark

Døbte

Viede

7. marts i Rødding kirke:
Katrine Schacht Berg,
Meldgårdsvej 97, Rødding.

15. maj i Løvel kirke:
Winnie Kjærgaard og Thomas
Østerlev, Gl. Ålborgvej 1, Løvel.

28. marts i Pederstrup kirke:
Lucas Hørdum Andersen,
Løvelbrovej 15, Pederstrup.

15. maj i Rødding kirke:
Sanne Steen Müller og Lars Peder
Nielsen, Søbakken 27, Rødding.

4. april i Løvel kirke:
Maja Mofjeld,
Tinggade 35, Løvel.

15. maj i Løvel kirke:
Annette Carøe Sørensen og Søren
Nygaard Kristensen, Gl. Ålborgvej 22,
Viborg.

4. april i Rødding kirke:
Camilla Kjærgaard Pedersen,
Ingstrup Møllevej 19, Ingstrup.

22. maj i Løvel kirke:
Ann Troels Berg Jacobsen og Jakob
Jensen, Kirkelund 7, Løvel.

8. april i Pederstrup kirke:
Juliane Hjorth Christiansen
Vråvej 18, Vrå.

29. maj i Rødding kirke:
Pernille Mejdahl Pedersen og Lars
Madsen, Vansøgårdvej 5, Rødding.

17. april i Rødding kirke:
Daniel Skov,
Bakkestien 7, Rødding.

29. maj i Rødding kirke:
Mette Bak og Søren Frank
Søbakken 42, Rødding.

18. april i Rødding kirke:
Søren Peter Møller Laursen,
Søndervangen 34, Gislev.

Begravede
28. februar i Løvel kirke:
Knud Dalsgaard Sørensen,
Gl. Ålborgvej 6a, Løvel.

18. april i Rødding kirke:
Sofie Schoubye Møller Jørgensen,
Enghavevej 38, Rødding.

31. marts i Rødding kirke:
Hans Kristian Ingvard Pedersen,
Tjele Møllevej 10, Vammen.

7. maj i Rødding kirke:
Mathilde Næsby Aagaard Jensen,
Havrisvej 29, Havris.

11. maj i Rødding kirke:
Egon Andersen, Kirkegade 22,
Rødding.

SOGNET udgives af menighedsrådene
i Rødding, Løvel og Pederstrup. Deadline for næste nummer er 1. august.

19. maj i Rødding kirke:
Margrethe Petrea Grimstrup Andersen,
Kildehaven 4, st. 11, Viborg.
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Pederstrup/Løvel-holdet, konfirmeret den 24. og 25. april 2004

Rødding-holdet, konfirmeret den 2. maj 2004
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Nyt konfirmandhus
De tre menighedsråd har derfor fået
udarbejdet et skitseforslag fra
Arkitektfirmaet Åris Petersen i Viborg.
På et fælles menighedsrådsmøde den
22. marts 2004 besluttedes det, at arbejde videre med dette forslag, og vi har
derfor fremsendt en ansøgning til provstiudvalget om, at få lov til at gennemføre projektet.

Af Holger Nielsen
Formand for
præstegårdsudvalget

Der har i flere år været behov for større
og bedre lokaler til undervisningen at
konfirmanderne, samt afholdelse af
bl.a. menighedsrådsmøder i Rødding,
Løvel og Pederstrup sogne. Ligeledes
er der også behov for bedre rammer til
kirkens børne- og ungearbejde. I dag er
det f.eks. præstefamiliens private køkken, som anvendes, når der afholdes
offentlige budgetmøder.
Bedre og større lokaler har derfor længe været på ønskelisten, og de økonomiske muligheder har åbnet sig i forbindelse med salg af præstegårdsjord til
byggemodning.

Projektet er ikke endeligt forhåndsgodkendt endnu af provstiudvalget, men vi
forventer, at det bliver det - evt. med
nogle få ændringer. Det skal nævnes, at
hvis vi ikke anvender salgsprovenuet
lokalt - ja, så bliver pengene blot deponeret i Stiftsmidlerne - med Rødding,
Løvel og Pederstrup sogne som ejere men uden nogen renteindtægt. Det skal
yderligere nævnes, at pengene kun kan
anvendes i den fælles præstegårdskasse, og altså ikke kan overflyttes til
de tre kirkekasser hver for sig.
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De viste tegninger taler for sig selv men som nævnt kan der stadigvæk
blive foretaget nogle ændringer.
Når den endelige forhåndsgodkendelse
fra provstiudvalget foreligger, vil der
blive en nærmere præsentation af projektet i de tre sogne. Dernæst skal der
udarbejdes licitationsmateriale og af-

holdes licitation. Hvis de afgivne tilbud
ligger indenfor vore økonomiske rammer forventer vi at kunne sætte byggeriet i gang i efteråret 2004, så det står
færdigt i første halvdel af det nye år.
Holger Nielsen
Præstegårdsudvalgsformand.
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20 års gerning ved Løvel kirke
Af Gunhild Jensen, Løvel

Gunhild og Kai Jensen
uden for Løvel kirke ved
ansættelsen i 1984
Det er en arbejdsplads, hvor vi er tæt
på de store ting i livet. Glæden, sorgen.
Vi har glædet os med de unge, der
strålende glade bærer deres børn til
dåb. Konfirmanderne, der glade, om
end lidt nervøse, sammen med præsten
kommer ind i kirken. Et dejligt syn. Vi
håber, at de i konfirmandforberedelsen
har fået lidt med, som de senere kan
finde frem. Når brudeparrene har bestemt sig for at få kirkens velsignelse
over deres liv, selvom vi må sande, at
det, der begyndte så lykkeligt og godt,
undertiden ender med, at man går hver
til sit. Vi har talt med mange i sorg.
Har selv måttet sige farvel til mange, vi
holdt af, som er stedt til hvile på kirkegården, og som vi nu savner til gudstjenesterne.

stor opmuntring, når I, der har været på
kirkegården for at ordne egne gravsteder, lige kommer og hilser på, så vi får
vekslet ord. Tak for det.
Løvel kirke er bygget i 1200-tallet, så
den har stået her i mange slægtled. På
de to store lysestager på alteret står der:
Ao 1722 LOED: H BISCOP S LINTRVP I WIBORG DISSE LISESTAGER GJØRE TIL LØVEL KIRCHE.
Det kan godt gøre een lille. Vi er her
kun en tid. En lille tid af Løvel kirkes
historie var det os, der udførte tjenesten.
Når vi om få måneder stopper, bliver
det en ny, som får det næste lille afsnit.
Det er Kai, der er ansat, men da vi er fra
en tid, hvor det, den ene ægtefælle
havde ansvar for, var begges ansvar,
har jeg også følt det som min opgave.
Tak for venligheden mod os.
Gunhild.

Det kan til tider være et stille og ensomt arbejde, derfor har det været en
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Gudstjeneste i Ingstrupmølle Fiskepark
Ideen blev lanceret ved en konfirmandforældreaften. Begge ejere af den nye
Ingstrupmølle Fiskepark var til stede.
Og alle var enige om, at oplægget var
spændende - så spændende, at ikke kun
konfirmanderne skulle have en indbydelse. Alle, som har lyst til at holde
gudstjeneste i Guds frie natur med
efterfølgende fiskeri i søen, er derfor
velkomne:
onsdag den 2. juni kl 18.00
Den første halve time er afsat til gudstjeneste og altergang. Derefter kan der
købes fiskekort á 25 kr. Beløbet går
ubeskåret til aflønning af sognemedhjælperen i Rødding, Løvel og Pederstrup. En flot gestus af fiskeparkens
ejere, som til med udsætter en dusørfisk
i dagens anledning. Den heldige vil ud
over fisken få en præmie på 250 kr.
Husk fiskestang og madkurv !!

Rasmus og Jacob, som begge var på
konfirmandholdet i år, er 'medejere' af
fiskeparken. Deres forældre, som er
naboer, anlagde attraktionen sidste år
og driver den nu i fællesskab.

Afskedsreception for Gunhild og Kai Jensen
Kai Jensen, som er graver ved Løvel kirke, har bestemt sig for at gå på
pension fra efteråret 2004. Samtidig afslutter Gunhild også sin indsats - både
som lønnet gravermedhjælper og som ulønnet, medhjælpende hustru.
Menighedsrådet har gennem alle årene været meget glade for både Kais og
Gunhilds arbejdsindsats i og omkring Løvel kirke. Alt har været holdt til
punkt og prikke. Renholdelse, pyntning og grandækning er udført, så det var
tydeligt for alle, at der var lagt både sjæl og samvittighed i arbejdet.
Menighedsrådet ønsker at sige et pænt farvel til graverparret og indbyder
derfor til afskedsreception efter gudstjensten den 29. august. Festen vil blive
holdt i Løvel forsamlingshus. Alle er velkomne.
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Traditioner ved pinse
Hvorfor danser solen?
At solen skulle danse pinsemorgen er
en forestilling, der sandsynligvis stammer fra midten af 1800-tallet. Fra den
tid er der flere beretninger, der fortæller, at man pinsemorgen skal ud og se
solen danse. En af de ældste vidnesbyrd findes i Vilhelm Bergsøes roman
Fra den gamle fabrik, der udkom i
1869. En ældre forestilling knytter sig
imidlertid til påskesolen. I store dele af
Europa - og altså i Danmark - mente
man, at solen dansede påskemorgen,
fordi den var lykkelig over Jesu
opstandelse.

Solen danser pinsemorgen på
Frederiksberg bakke

Missionsk modstand
Udflugten var ikke lige velset af alle.
Fra Valby tordnede den indremissionske pastor Ussing imod festlighederne.
Han mente, at det var en alt for løssluppen måde at té sig på på en helligdags
morgen.
Det var imidlertid ikke alle skovgæster,
der havde festet fra aftenen i forvejen.
En anden mulighed var at stå tidligt op
og drage afsted for at tilbringe hele
dagen i skoven. Det var der også en
del, der gjorde. Københavnerne tog i
dyrehaven, og andre steder gjorde man
naturligvis brug af de lokale skove eller
parker. Mange benyttede lejligheden til
at plukke bøgegrene, og bringe dem
hjem. Det er en skik, der kan minde en
del om bondesamfundets sommer-i-bytradition. Her bragte man majgrønt
hjem i procession. Men selvom
byfolkenes bøgegrene var en mere
individuel foreteelse, var tanken den
samme: At tage sommeren med hjem,
og vise den frem.

Pinseskovtur og pinsesnit
I København var det tradition ved
1800-tallets slutning, at man drog til
Frederiksberg pinsemorgen for at se
solen danse. Mange benyttede lejligheden til at få sig en glad aften (og nat)
med dans og musik til den lyse morgen.
Når de københavnske dansesteder lukkede, drog mange i skoven. Ved 3-4
tiden var der trængsel på de udadgående sporvogne. Pinsedag var én af årets
travleste for sporvognspersonalet.
Mange havde madkurve med, og lejrede sig på plæner eller ved borde. Til
udflugten skulle man have det pæne tøj
på, gerne nyt, hvis midlerne var til det.
Også arbejderbørns erindringer fra
begyndelsen af 1900-tallet beskriver
forventningen om at skulle have det
fine tøj på.
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Under lup
Mens sommeren endnu er ny og
lysegrøn, fejrer vi pinse. Pinsen er
den tredje af kirkeårets store fester.
Vi forbinder den med naturens opvågnen efter vinteren. Men hvad
betyder pinsen kirkeligt set?

Pinse
Af Niels Peter Jacobsen
Pinse kommer af det græske ord
pentekoste, som betyder 50. Pinsen er
50 dage efter påske.

fundet sted 50 dage efter udvandringen
fra Ægypten. Efter gammel skik studerer jøderne derfor loven pinsenat.

Jødernes pinsefest

Den kristne pinse

Også jøderne fejrede pinse. Oprindelig
var det en takkefest for hvedehøsten.
Jøderne indledte høsten med at ofre det
første neg til Herren. Høstarbejdet varede 7 uger (50 dage). Herefter bagte
de brød af den nyhøstede hvede og fejrede pinse. Efter festen spiste præsterne
brødene.
Pinsen er en af jødernes tre valfartsfester. Så mange, som havde mulighed for
det, rejste til Jerusalem og fejrede pinsen ved templet. Også udenlandske
jøder i stor tal benyttede anledning til at
rejse til Jerusalem. Derfor oplevede
byen hvert år en stor tilstrømning af
pilgrimme fra hele verden i forbindelse
med pinsefejringen.
Senere skiftede den jødiske pinsefejring karakter og blev en mindefest for
pagtslutningen på Sinai, hvor Moses fik
lovens tavler. Efter jødiske udregninger
skulle denne begivenhed netop have

I den kristne kirke er pinsen festen for
Helligåndens komme. Efter Jesu død
og opstandelse forblev disciplene i
Jerusalem. Ved flere lejligheder viste
Jesus sig for dem. Efter 40 dage forlod
han dem. Men han lovede, at komme
tilbage til dem i en ny skikkelse.
Det skete under pinsefejringen, hvor
mange jøder fra hele den kendte verden
var samlet i Jerusalem. Guds kraft fyldte de bange og forvirrede disciple, så de
fik mod og forstand til at fortælle om
det, de havde oplevet sammen med
Jesus.
Virkningen var så kraftfuld, at tretusinde mennesker kom til tro på Jesus den
første kristne pinsedag. Det blev begyndelsen på en bevægelse, som siden
har bredt sig fra nation til nation og fra
generation til generation med budskabet om Jesu opstandelse. Også til os er
budskabet kommet - med liv og glæde.
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SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub

11/6

Kanotur.
Afgang fra Fredebo kl.18.45.
26/6-3/7: Ung uge i Aulum.
Uge 31: Børnesommerlejr.
13/8 Fisketur

EBSUS
KFUM & KFUK' s voksenarbejde

1/6
15/6

Lørdagsklubben
Lørdagsklubben holder sommerferie
indtil begyndelsen af august. Det nye
program bliver omdelt i skolerne og
børnehaverne, inden næste sæson begynder. Indtil da kan du læse om klubben og se billeder af børnene på
kirkens hjemmeside:

Grillaften hos Sonja og Arne
Grud. Planlægning af SUSSSL
Planlægning af EBSUS hos
Sonja og Maarten van Leeuwen.

Bibelkredsen
2/6

4/8

1/9

www.roddingkirke.dk

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
Tekst: Matt. 28, 16-20.
Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
Tekst: Lukas 18, 1-8.
Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
Tekst: Mattæus 20, 20-28.

Fredebo
11/6

Sangaften ved Maarten og Sonja

Menighedsrådsmøder
Rødding: i konfirmandstuen.
Løvel: 17. august 16.30 på Løvel skole.
Pederstrup:

Ferie
Lørdagsklubbens afslutning inden
sommerferien. Turen gik til den
gamle borgruin i Hald.

Præsten holder ferie fra 28/6 - 18/7.
Sognepræst Jesper Hornstrup fra
Vammen passer embedet imens.
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Grundlovsfest
5. juni er der traditionen tro grundlovsfest i Rødding. Festlighederne begynder i kirken kl. 13.00. Efter gudstjenesten fortsætter vi i præstegårdshaven
med folkedans, spejderaktiviteter, kaffe
og lagkage.
Hans Jørgen
Lysholm holder grundlovstalen. Lysholm
bor i Viborg og
er lærer, fotograf og forfatter. I år medvirker både

Kulturrøddernes teatergruppe

Kulturrøddernes kor og teatergruppen,
som vil optræde med stykket 'Retten er
sat'. Stykket er skrevet af Henning Pedersen i anledning af reformationsjubilæet.

Hans Jørgen Lysholm

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.
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

2/6
5/6
6/6
13/6
20/6
27/6

Onsdag
Grundlovsdag
Trinitatis
1.s.e.trin.
2.s.e.trin.
3.s.e.trin.

18.00
13.00
ingen
10.30
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
10.30
9.30
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

4/7
11/7
18/7
25/7

4.s.e.trin.
5.s.e.trin.
6.s.e.trin.
7.s.e.trin.

ingen
14.00 JH
ingen
9.30 EB

14.00 JH
ingen
14.00 JH
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30 EB

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

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

9.30
10.30
9.00 Telt
10.30
ingen

10.30
9.30
ingen
19.30
10.30 ä

ingen
ingen
ingen
ingen
19.30

5/9
12/9

13.s.e.trin.
14.s.e.trin.

10.30 Høst
19.30

ingen
10.30 Høst

ingen
ingen

= Friluftsgudstjeneste ved Ingstrupmølle Fiskepark.
JH = Jesper Hornstrup, Vammen.
EB = Else Bjerg, stud.teol.
Telt = Gudstjenste i teltet på sportspladsen i anledning af byfesten.
ä = Afskedsreception for graver Kai Jensen, Høst = Høstgudstjeneste.

