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Viede

31. maj i Rødding kirke:
Josefine Stisen Varnum,
Sødalvej 35, Rødding.

10. juli i Pederstrup kirke:
Birthe Nielsen og Henning Lassen,
Gillebakken 2, Løvel.

5. juni i Rødding kirke:
Alma Preem Andersen,
Meldgårdsvej 121, Rødding.

21. august i Rødding kirke:
Vibeke Schacht og Claus Berg,
Meldgårdsvej 97, Rødding.

5. juni i Rødding kirke:
Kalle Preem Andersen,
Meldgårdsvej 121, Rødding.

28. august i Pederstrup kirke:
Henriette Straarup Lyngsø og Thomas
Mikkelsen, Egevej 30c, Skals.

13. juni i Løvel kirke:
Maria Dalsgaard Bjerrum,
Ålborgvej 188, Løvel.

Begravede
16. juni i Rødding kirke:
Hans Kristensen Boe, Tjele Møllevej
10, Vammen.

26. juni i Løvel kirke:
Tobias Busk Østrup,
Kærvangen 5, Løvel.

30. juni i Rødding kirke:
Christian Petersen, Vansøgårdvej 7,
Rødding.

11. juli i Rødding kirke:
Valdemar Slots,
Meldgårdsvej 105, Rødding.

9. juli i Rødding kirke:
Johannes Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 6, Ingstrup.

25. juli i Rødding kirke:
Victoria Juul Thomsen,
Søbakken 9, Rødding.

14. juli i Rødding kirke:
Gunda Irene Busk, Seglen 77, Viborg.

1. august i Løvel kirke:
Malthe Lau Hansen,
Sødalvej 1, Løvel.

11. august i Rødding kirke:
Rigmor Kallestrup, Skottenborg 37,
2.tv. Viborg.

8. august i Rødding kirke:
Maja Pallesen Munch,
Kokholmvej 43.
8. august i Rødding kirke:
Anton Baunsgaard Sand,
Batum Hedevej 18, Batum.
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Nyansatte ved Løvel kirke
Menighedsrådet har ansat to
nye medarbejdere. Maarten van
Leeuwen er fra 1.oktober 2004
ansat som graver ved Løvel
Kirke. Maarten er hollænder af
oprindelse og har boet i Danmark siden 1986. Han bor i
Rødding og er gift med Sonja,
med hvem han har tre børn.
Han er uddannet landbrugstekniker, har stor erfaring med
gartneri og havearbejde og har siden oktober 2003 været ansat hos os som
gravermedhjælper.
Som ny gravermedhjælper er Jane Christensen ansat ligeledes fra 1. oktober
2004. Jane bor i Rødding med sin søn. Hun er uddannet blomsterbinder og har
flere års erfaring med planteskole og gartneriarbejde.
Vi byder Maarten og Jane velkommen og håber, at I vil trives i Jeres nye
arbejde i et godt og konstruktivt samarbejde med Løvel Menighedsråd.

Høstgudstjenester og frokoster
Rødding: 5. september kl. 10.30.
Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet til frokost i konfirmandstuen.
Sognets børn er velkomne til at tage
frugt og grønt med til kirken. Gaverne
vil så efter gudstjenesten blive solgt til
fordel for Folkekirkens Nødhjælp.

Pederstrup: 26. september 10.30.
Igen i år stiller Helle og Holger
Nielsen, Vråvej 7, lokaler til rådighed
for sognets høstfrokost.
Konfirmandbibler
Der er konfirmander fra alle tre sogne i
år. De vil få deres bibler overrakt ved
høstgudstjenesterne. De og deres
familier får derfor en særlig indbydelse,
men forhåbentlig vil mange andre være
med de tre søndage i september - både
til at fejre høsten og til at byde de nye
konfirmander velkomne i
menighederne.

Løvel: 12. september kl. 10.30.
Også Løvel menighedsråd byder på
frokost efter gudstjenesten. Frokosten
vil være i det fri, hvis vejret tillader det.
I modsat fald må den nydes i kirken.
Frugt og grønt, som medbringes,
sælges efter gudstjenesten.
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20 år som graver i Løvel
Af Kai Jensen, Løvel

finder, bliver til. Det kan måske nok
være trivielt gennem vækstsæsonen at
skulle holde ukrudtet nede, men når vi
så til højtiderne og i øvrigt har nået at
komme igennem gravstederne, gangene
er revet og solen også skinner, så har
jeg følt glæden ved det. Det har været
vores ønske, at kirkegården måtte være
med til at byde velkommen til højtiden
i kirken og pårørende finde, deres gravsteder var passet.

Kai Jensen,
graver i Løvel

20 år er en stor del af et livsforløb, når
man begynder at tænke over det. Det
som graver og kirketjener ved Løvel
kirke, idet jeg tiltrådte stillingen den 1.
har valgt at stoppe.

Vinterdækningen, der ligger på gravstederne flere måneder, giver kirkegården ligesom en hvile og ro i den tid.
Arbejdet med granen og dekorationerne
er spændende – og kan man nu lige få
grandækningen lavet så gravstederne
ser forskellige ud. Er vejret godt, er det
ingen sag, men lige så sur kan det være,
når regn, slud eller sne kommer i den
periode.

Ved at læse kirkens arkiv igennem i
jeg klar over, at jeg kun er den tredje
faste graver og kirketjener her. De to
hans far N.P. Christensen. Før blev der
givet tilbud på de enkelte arbejdsopvære to eller tre om at klare opgaverne.

Jeg husker, at jeg kort tid før min tiltræden her mødte ‘barberen’, Carl
Pedersen, der var nabo til kirkegården.
Han gav udtryk for, at han så frem til at
møde mig i tjenesten, men det skulle
ikke være sådan. Han blev en af de tre,
vi måtte begrave den første uge, vi var
tiltrådt. Næsten 200 er stedt til hvile på
kirkegården i de 20 år. Det er i forbindelse med disse stunder, vi har fået den

Størsteparten af min tid er brugt på
grund, at Marinus sagde til mig, da jeg
begyndte: Smør nu ryggen godt! Det er
mange gange man skal nå noget på jorden. Interessant har det været at plante
noget og få det til at gro; at det måske
lykkes at få en skranten plante til at live
op; prøve hvad en lille frøplante, man
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største og dybeste kontakt til befolkningen her, som vi også er blevet en del af.

Her som i andre sogne er tilslutningen
til gudstjenesterne dalet i den periode,
vi har været ansat. Jeg ved godt, at når
2 eller 3 er forsamlede, er de også en
menighed; men det er nu mere styrkende for fællesskabet og festligt med
flere. Det behøver ikke engang at være
som juleaften, hvor vi gerne ville skaffe plads til så mange som muligt. Jeg
håber, man også fremover vil slutte op
om gudstjenesterne i sognet, for jeg
tror, at det, vi hører i ordet og salmerne
og vil lade os sige af det, har betydning
i flere sammenhænge.

Ringertjenesten, hvor man har været
med til at sende en hilsen fra kirken ud
over sognet, havde jeg frem til efteråret
1998. Til højtiderne skulle jeg op til
klokken for at kime. Fra stedet, hvor
jeg sad, kunne jeg se folk komme
gående fra parkeringsplads og ad alleen
frem mod kirken til gudstjenesten, det
var en god oplevelse. Skulle jeg derimod kime en nytårsmorgen i forbindelse med morgenringningen, fordi der ingen gudstjeneste var, og en kold blæst
måske suste ind gennem glamhullerne,
kunne oplevelsen være så som så.

Jeg synes, vi har fået frie hænder i det
meste til at gøre arbejdet på vores måde
og har kunnet rives i det. Nu er det så
Maarten van Leeuwens tur til at tage
over. Tag godt imod ham. Vi siger tak
for den tid, vi fik vort virke ved Løvel
kirke, og dem vi derved kom til at
kende.
Kai Jensen

I kirketjenesten er det nok mig, der har
været mest synlig; men det er nu Gunhild, der har gjort forberedelserne med
rengøring, arrangeret blomster og andet. Vi har haft nogle opgaver ved
gudstjenesten, men vi har også følt, at
vi kunne være en del af menigheden.

Graver Kai Jensen i aktion
med løvsugeren på Løvel
kirkegård.
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Hvorfor være medlem af et menighedsråd?
Af Connie Kvorning, Løvel
Jeg troede nok, at man var speciel hellig, hvis man gik i kirke oftere end til
særlige lejligheder!
Mine erfaringer og oplevelser her knap
4 år efter, at jeg valgte at være aktiv i et
menighedsråd, er mange. Jeg vil fremhæve følgende. Ved at komme jævnligt
i kirken (sidder hun nu i kirken hver
søndag!) oplever jeg en dejlig og intens
stilhed, som i høj grad er en kontrast til
hverdagens ofte travlhed og stress. Stilheden breder sig til hele kroppen og
giver en indre fred og ro. En tilstand
alle mennesker, børn, unge og ældre
har behov for. Nemlig ro til at gro. Til
stede i kirken kan du være alene og/
eller sammen med andre og dette kirkelige liv, som udspiller sig ved gudstjenesten kan du være med til at påvirke
ved at opstille til menighedsrådet, idet
du som menighedsrådsmedlem vil
arbejde for Løvel Kirkes liv og vækst!

Connie Kvorning
er formand for
menighedsrådet i
Løvel.

Jeg er døbt, konfirmeret, gift, og har
deltaget i kirkelige handlinger som barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse..... Derudover har jeg ikke
noget forhold til kirken...... Jo, for resten, så lægger vi altid kranse eller dekorationer på afdøde familiemedlemmers gravsteder til jul..... Kan du nikke
genkendende til ovenstående?
Indtil år 2000 var min kirkelige løbebane som ovenfor beskrevet. Indtil jeg
telefonisk blev kontaktet af et daværende menighedsrådsmedlem, som
spurgte: Kunne du tænke dig at opstille
til menighedsrådsvalget?
Hendes spørgsmål affødte straks nye
spørgsmål hos mig: Hvad skulle jeg i et
menighedsråd? Hvad var den kristne
tro for mig? Troede jeg i det hele taget
på noget? Et var jeg sikker på: Der er
mere mellem himmel og jord, end du
kan tage og føle på! Men hvad er dette
mere? Ville jeg kunne få svar på dette
ved at komme i kirken og få kendskab
til, hvad et menighedsråd laver?
Et andet spørgsmål, der meldte sig var:
Er det at gå i kirke for alle mennesker?

Løvel Kirke på Gl.Ålborgvej, denne
gamle bygning, rummer for mig personlige oplevelser omkring fødsel, konfirmation, bryllup og begravelse og i
ligeså høj grad oplevelser fra årets forskellige gudstjenester. Fire år i menighedsrådet har givet et større kendskab
til det liv der udspiller sig omkring
kirken. Og måske er jeg blevet lidt
klogere på, hvad kristendommen er for
mig?
Et er i hvert fald sikkert: Det er godt at
gå i kirke - og det vil jeg blive ved
med!
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Menighedsråd betyder mennesker
Af Anne Berg Olsen, Vrå
arbejde med budgetter, planter på
kirkegården, konfirmandhus, høstfrokost og meget mere, viser nye sider og
evner hos os alle. Det har været lærerigt, udfordrende og sjovt at lære naboer fra hele sognet bedre at kende. Når
vi holder møder i Pederstrup, har vi en
dagsorden, som vi følger til mødet,
men efter mødet er der en kop kaffe og
brød, og så kan vi lige få vendt verdenssituationen.
Når vi bevæger os ud af sognet til fællesmøder i Rødding, budgetsamråd i
provstiet eller på studietur med personale og påhæng, møder vi nye folk, der
inspirerer gennem deres indsigt, analyser, tørre kommentarer eller skøre
ideer. Det skaber mulighed for nye
relationer og samarbejdsformer. Det er
i denne mangfoldighed af mennesker
menighedsrådene arbejder, hvert
menighedsråd på sin facon, hvert medlem på sin måde, og i kraft af mangfoldigheden og den gensidige respekt
styrkes menighedens liv og vækst.

Anne Berg
Olsen er
formand for
menighedsrådet
i Pederstrup
Når jeg tænker på, hvad 4 år i Pederstrup Menighedsråd har betydet for
mig, så er det menneskene, der dukker
frem på lystavlen. Folk er forskellige,
ikke mindst i menighedsrådene, og det
er givende gennem menighedsrådsarbejdet at lære denne mangfoldighed at
kende.
De andre i Pederstrup Menighedsråd
var folk, jeg plejede at hilse på, når vi
mødtes på vejen og ind imellem sludrede vi om vejr og vind.
Menighedsrådets diskussioner om og

Menighedsrådsløftet:
Jeg lover på ære og samvittighed at udføre det
mig betroede hverv i troskab mod den danske
evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde gode vilkår
for den kristne menigheds liv og vækst.
Sådan er ordlyden af den erklæring, som ethvert nyvalgt menighedsrådsmedlem skal underskrive straks efter valget.
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Kirken holdes i live af levende mennesker
Af Egon Noe, Rødding
Ved opstillingsmødet viste det sig, at
hele det gamle menighedsråd på nær én
valgte at stoppe. Så uden rigtig at nå at
tænke mig ordentlig om sad jeg
pludselig i et næsten helt nyt menighedsråd, endda som formand. Plejer var
død og vi stod alle famlende over for en
for os helt ny (gammel) verden af
begreber som synsudsatte arbejder,
provstesyn, budgetsamrådsmøder, revisionsprotokollat, datoer og deadlines.
Herudover oplevede jeg pludselig en
lind strøm af post fra kirkeministeriet,
stiftet og provstiet, som jeg havde vanskeligt ved at overskue, samt et hav af
breve fra foreninger, hjælpeorganisationer og kunstnere, der ikke har forstået, at landsogne ikke ligefrem flyder
med penge. Det første år gik således
med at forsøge at overleve og ikke lave
for mange fatale fejl. Heldigvis havde
vi i Sonja en kasserer med styr på tingene, så det gik, om end det tog lang tid
inden jeg fik styr på min dårlige samvittighed over, hvorvidt jeg brugte den
lodrette arkivering for meget. à

Egon Noe
er formand
for Rødding
menighedsråd.

Da jeg for fire år siden blev spurgt, om
jeg ville komme til opstillingsmøde i
forbindelse med menighedsrådsvalget i
Rødding, havde jeg ikke gjort mig
mange tanker om menighedsråd forinden, og tanker om, hvad jeg kunne
tilbyde her, hvis jeg blev valgt ind. Jeg
mødte op, måske lidt smigret over, at
der var nogle, der havde spurgt mig,
men vel også på grund af en grundliggende idé om, at jeg - i det omfang jeg
har evner og overskud - skal bidrage til
det lokale liv, og endelig en idé om, at
det kunne være en måde for mig som
tilflytter at komme lidt ind på Rødding.

Orienteringsmøder
Menighedsrådene holder deres obligatoriske orienteringsmøder følgende dage:
Rødding: 2. september kl. 19.30 i Rødding forsamlingshus.
Løvel: 9. september kl.19.30 i Løvel forsamlingshus.
Pederstrup: 7. september kl. 19.30 på Løvelbro Bistro.
Efter menighedsrådets orientering har mødedeltagerne mulighed for at
sammensætte en kandidatliste. Hvis der ikke bliver indleveret andre end denne
ene lister, bortfalder selve valghandlingen, som er fastsat til 9. november, og
kandidaterne på den ene liste udgør det nye menighedsråd.
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Jeg er opvokset med kirken, men har
ikke altid brugt den lige meget i mit liv.
For mig, som for de fleste andre, har
kirken bare været der. Inden for de
sidste to år har jeg imidlertid haft den
sorg at skulle begrave begge mine forældre, og her er det for alvor gået op
for mig, hvor stor en betydning det har
for mig at have et sted, hvor jeg kan gå
hen med min sorg. Et sted, hvor jeg
føler mig tryg og hjemmevant. Det var
en uendelig stærk oplevelse at stille
mine forældres kister op i kirken efter
at have skruet låget på. I kirken, hvor
jeg selv var blevet døbt og konfirmeret.

Jeg er nu snart
ved afslutningen
af mit 12. år i
Løvel menighedsråd. Jeg har
været kirkeværge alle årene og
har siddet under
4 forskellige
formænd – godt
nok alle sammen kvinder. De har
kørt det på fire forskellige måder,
men med samme mål for øje: at
skabe liv og vækst i og omkring
Løvel kirke og Løvel sogn; men
man er blevet mere opmærksom på
samarbejde over sognegrænserne,
mest med Pederstrup og Rødding;
men også på kommuneplan. Jeg har
fra starten af følt arbejdet i rådet så
spændende, at jeg har svært ved at
forlade det. Kommunikationen inden for rådet er god, og fordi kirken
og kirkegården og livet omkring
interesserer mig, og fordi jeg føler
jeg har noget at give. Mit ståsted i
forhold til kirken er vel nærmest
som en gennemsnitsdanskers. Det er
jo sådan, at jo mere kendskab, man
får til kirken og jo mere man fordyber sig i den, jo mere spændende
bliver den. Og man føler, at man er
med til at påvirke i den retning man
føler, er den rigtige for en selv.
Så derfor kære medborgere i Løvel
sogn: Kom til orienteringsmøde og
lad jer enten opstille eller vær med
til at påvirke, hvem der bliver det
nye menighedsråd i Løvel sogn.

Disse oplevelser har været med til at
åbne mine øjne for kirken. Menigheden
er ikke bare noget, der er der, men den
skal holdes i live af levende mennesker. Menighedsrådsarbejdet er en del
af dette og består ikke kun af administrative opgaver. For mig har det været
vigtig at forsøge at bidrage til at gøre
kirken til et sted, som man ikke føler
sig fremmed overfor og hvor man naturligt kommer både for at feste og med
sin sorg.
Jeg kan ikke komme med eksempler
på, at min indsats har bidraget hertil,
men arrangementer, som jeg især
holder af at være med til at arrangere,
er hvor mennesker mødes på tværs af
de grupperinger, vi lever i til dagligt,
som jeg f.eks. oplever det til grundlovsfesten. Jeg ser det derfor også som
utrolig vigtigt, at menighedsrådet afspejler denne bredde.
Så hvis du har tid og overskud, så mød
op den 2. september og hør nærmere
om menighedsrådsarbejdet.

Karsten Yding Rasmussen
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Lørdagsklubben
21/8

4/9

18/9
2/10
16/10
30/10

13/11
27/11

Eva - en gave fra Gud. Vi
skaber alle dyrene i Paradisets
have.
Rebekka - ved hvordan man
vander kameler. Vi går på
Rødding sø. Husk gummistøvler
Josef - på bunden af en brønd.
Vi laver fuglemad og neg.
Josef - på toppen af en
hakkeorden. Nye sange.
Efterårsbio: Josef
Ruth - følger sit hjerte. Vi laver
altertavler til Rødding og Løvel
kirker.
Jonas - ser en hval indefra.
Vi maler altertavlerne.
Josef - Marias mand og far til
Jesus. Vi julehygger og hænger
altertavlen op i Rødding kirke.

baggrund i filmen Forbrydelser
ved filminstruktør Anette K.
Olesen i Houlkær kirke.
6/11 Voksenstævne på Vesterbølle
Efterskole. Program følger.
23/11 Generalforsamling hos Tove og
Ove Kallestrup, Stigsbækvej 6.

Bibelkredsen
1/9

5/10

3/11

1/12

Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
Tekst: Mattæus 20, 20-28.
Anna og Laurits Nielsen,
Iversvej 2.
Tekst: Johannes 15, 1-11
Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
Tekst: Mattæus 5, 1-12 eller
Mattæus 5, 13-16.
Gitte Sørensen, Krogen 2b.
Tekst: Lukas 21, 25-36

SUSSSL

Fredebo

KFUM & KFUK' s børneklub

24/9

Vi vender op og ned på det hele.
A-MOKdisco. Start fra Fredebo
1/10
29/10
19/11
ikoner.

KFUM & KFUK' s voksenarbejde

Høstfest ved Erik Bertelsen,
Thorsø.
22/10 Brian Iversen, Tvilum - om
fadervor.
29/10 En aften om Danmission ved
Gudrun Vest.
21/11 Gudstjeneste i Rødding kirke.

Viborgkredsens
Indre Mission
11/9
9/11

Om det nye kristendomskursus.
Nørremarksvej 25.
Voksenaften i Houlkær kirke.
Stilhedens nødvendighed ved
19/10 Hengivelse og kontrol

Kvindedag i Hans Tausens Hus.
Årsmøde/efterårsmøde i Hans
Tausens hus.

Menighedsrådsmøder
Rødding: 15. september kl. 19.30 i
konfirmandstuen.
Løvel: 26. oktober kl. 16.30 på Løvel
skole.
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Åbent konfirmandhus
Lørdag den 18. september præsenterer
menighedsrådene planerne for det nye
konfirmandhus i Rødding. Et telt bliver
rejst på stedet. Arkitekten fremviser
tegninger og forklarer ideerne. Der
serveres pølser, øl og sodavand.
Interesserede fra alle tre sogne kan
komme og gå efter tid og lyst mellem
kl. 11.00 og 14.30.
Fødselsdagsfest i Kirkens Korshær
1. oktober i Sognehuset i Skals.
Korshærspræst Lena Bentsen fra
Aalborg taler. Alle, som har lyst til at
stifte bekendtskab med Korshærens
arbejde, er hjerteligt velkomne.

Sangaften i Rødding kirke
Onsdag den 20. oktober kl. 19.30.
Salmedigteren Lars Busk Sørensen fra
Lemvig fortæller om sine salmer, hvoraf en del er med i den nye salmebog.
Aftengudstjeneste i Rødding kirke
21. november kl. 19.30 ved Lotte Martin Jensen, Houlkær. Efter gudstjenesten er der kaffe i konfirmandstuen.
Her vil Lotte Martin Jensen fortælle om
sit arbejde som psykiatripræst i Viborg.
Julekoncert i Rødding kirke
Mandag den 6. november kl. 19.00
med Koret Sing4fun. Efter koncerten er
der en mere musik i forsamlingshuset.

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: Maarten van Leeuwen, Batum Hedevej 10, 8830 Tjele, tlf. 23 37 91 73,
e-post:graver@lovelkirke.dk
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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10.30
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ingen
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7/11
14/11
21/11
28/11

Alle helgen
22.s.e.trin.
sidste s. i kirkeåret
1.s.i advent

10.30
9.30
19.30 LMN
ingen

14.00
10.30
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
14.00 JH

5/12

2.s.i advent

10.30 B

14.00 B

ingen

Høst = Høstgudstjeneste
JH = Jesper Hornstrup, Vammen
LMN = Lotte Martin Nielsen (se side 11)
B = Børnegudstjeneste, dåbsbibler til de 3-4 årige.

