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Rødding kirke har fået ny nabo - en sø med svaner.

Siden sidst
14. november i Rødding kirke:
Julius Leo Schmidt, Ingstrup Møllevej
13, Ingstrup.

Døbte
28. august i Pederstrup kirke:
Alfred Lyngsø Mikkelsen, Egevej 30c,
Skals.

14. november i Rødding kirke:
Jonas Berg Ankersen, Søskrænten 8,
Rødding.

29. august i Løvel kirke:
Mikkel Jepsen Thorsgaard,
Hvidkløvervej 2a, Løvel.

14. november i Løvel kirke:
Emilie Kjeldsen Thomsen, Kirkelund
20, Løvel.

12. september i Løvel kirke:
Julie Albrechtsen Hald, Kirkelund 10,
Løvel.
12. september i Løvel kirke:
Mathias Mächler Lykke Thomsen,
Gl. Ålborgvej 26, Løvel.

Viede
4. september i Rødding kirke:
Line og Martin Borup-Larsen,
Kirkegade 7, Rødding.

12. september i Løvel kirke:
Mads Fjederholt, Kistrupvej 5, Løvel.
3. oktober i Løvel kirke:
Maja Lindgaard Bak, Ålborgvej 172,
Løvel.

Begravede
21. august i Rødding kirke:
Inger Larsen, Korsbakken 2, Rødding.

24. oktober i Løvel kirke:
Mikkel Rye Hansen, Tinggade 2h,
Løvel.

26. august i Løvel kirke:
Lillian Doris Kristensen, Tinggade 1,
Løvel.

24. oktober i Løvel kirke:
Lærke Christoffersen, Gl. Ålborgvej
28, Løvel.
30. oktober i Rødding kirke:
Maria Degn Pedersen, Iversvej 5.

17. september i Løvel kirke:
Ejner Worsøe Madsen,
Næstegårdvænget 17, Løvel.

31. oktober i Pederstrup kirke:
Daniel Holm Haworth, Løvelbrovej 6,
Pederstrup.

18. september i Løvel kirke:
Anna Marie Olesen, Kjærgårdsvej 4a,
Løvel.

7. november i Rødding kirke:
Mikkel Albrechtsen Clausen, Ingstrup
Møllevej 23, Ingstrup.

29. oktober i Rødding kirke:
Otto Harald Vinter Sørensen,
Kirkegade 11, Rødding.
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Udskiftning i menighedsrådene
Endnu en 4-årig valgperiode er slut.
Den 28. november overdrager de gamle menighedsråd roret til tre nye hold.
Alle tre sogne i pastoratet var traditionen tro i stand til at holde fredsvalg.
Så selv om den officielle valgdato var
9. november, var de nye råd på plads i
god til inden da. Det gik faktisk forholdsvis nemt at finde dygtige folk,
som var villige til at træde til. Heldigvis er der ikke udskiftning på hele linien. Nogle bliver, nogle går og andre
kommer til. Og således sikrer vi både
kontinuiteten og fornyelsen.

Tak for indsatsen
Til dem, der forlader menighedsrådsarbejdet skal der lyde en stor tak for
indsatsen i de fire år. Der har hele vejen igennem været et godt fællesskab
og en god stemning - også når diskussionerne engang imellem fik bølgerne
til at gå højt. Disse personer forlader
menighedsrådene:
Rødding: Sten Vestergaard, Esther
Døssing, Svend Haugaard Pedersen,
Inge Hansen, Mary Jokumsen.
Løvel: Connie Kvorning, Tina Hvid,
Thorkild Kallestrup, Preben Berg
Jacobsen.
Pederstrup: Johannes van Ewijk.

fyldes med spændende aktiviteter. Det
bliver de nye menighedsråds opgave at
tænke kreativt over det. De nye menighedsråd ser sådan ud:
Rødding: Egon Noe, Sødalvej 20.
Lisbeth Pedersen, Kokholmvej 41. Sune
Hjertmann Frederiksen, Fædalhøjvej 2.
Karin Bitsch Antonsen, Sødalvej 37.
Hardy Christensen Møller, Enghavevej
44. Tove Kallestrup, Stigsbækvej 6.
Jytte Bak, Kildevænget 12.
Løvel: Karsten Yding Rasmussen,
Sødalvej 6. Villy Bach, Tinggade 44.
Bertil Christensen, Mosevænget 15.
Karin Kallestrup, Åstrupvej 7. Anne
Mette Hansen, Sødalvej 1. Lisbeth
Kjærgaard, Ålborgvej 172.
Pederstrup: Anne Berg Olsen, Vråvej
9. Holger Nielsen, Vråvej 7. Klemming
Rask Fyllgraf, Ålborgvej 214. Helle
Martensen, Løvelbrovej 21. Jens
Steffensen, Vråvej 30. Bente Søltoft,
Vråvej 14.

En lille julekonkurrence
Redaktionen af SOGNET inviterer
læserne med i en julekonkurrence.
Svar på disse to spørgsmål:
Hvad kaldes søndag d. 28/11 - 2004?
Hvor mange engle er der i dette blad?

Velkommen til de nye

Der er to bogpræmier, én til børn (Jul
med Peddersen og Findus) og én til
voksne (Af støv er du kommet).

De nye menighedsrådsmedlemmer
bydes velkommen til arbejdet og fællesskabet. Ud over den daglige drift er
der store og spændende opgaver, som
ligger og venter. F.eks. er der et konfirmandhus, som skal bygges. Og når
huset står færdigt, skal det også helst

Besvarelser skal afleveres til præsten
eller et andet medlem af kirkebladsredaktionen senest 15/12.
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Kirkesanger i Pederstrup og Løvel
Pederstrup Kirke er en lille, men meget hyggelig kirke med en helt speciel
stemning, hvor man straks føler sig
hjemme. Man kommer let til at kende
kirkegængerne, og føler sig efterhånden som medlem af en lille familie
desuagtet, at kirkegængerne kommer
fra andre sogne også.

Hanne Hornum er
kirkesanger ved
kirkerne i Løvel og
Pederstrup.

I begyndelsen af min ansættelse var der
betydeligt flere tjenester i Pederstrup,
f.eks. var der normalt 3 søndagstjenester om måneden og efterhånden, som
jeg blev fortrolig med gangen i tjenesterne, vikarierede jeg også i Løvel
Kirke for kirkesanger Niels Møller.
Senere da Niels Møller stoppede som
kirkesanger, søgte jeg også stillingen i
Løvel Kirke - ganske vist kun for tjenesterne på lørdage/søndage og helligdage, da begravelserne på hverdage
ikke kunne passes ind i mit hovederhverv som kontorchef på Sygehus
Viborg. Jeg var derfor meget glad, da
jeg fik ansættelse på de ønskede vilkår
fra 1.februar 2000, for nu kunne jeg
også være fælles med Jens om sangen
og musikken i denne kirke, der har et
helt utroligt dejligt rum at synge og
spille i.

Da Jane Stokvad Steffensen, som
fungerede som kirkesanger i Pederstrup
Kirke, flyttede til Herning, lagde jeg
billet ind på stillingen efter hende og
var så heldig at få den, hvorefter jeg tiltrådte den 1. april 1986, godt nok kun
på prøve, men det er jo unægtelig blevet til en del år efterhånden, hele 18 år.
Man kan sige, at sang og spil i kirken
fortsat blev i familien, da organist Jens
E. Christensen var Janes bror og også
min ægtefælle.
Jeg har altid været meget glad for at
synge, og har da også sunget i kor helt
fra min skoletid og sluttede som voksen med at synge 28 år i Viborg Koret.
Via sangen i koret har jeg fået løbende undervisning i sang og stemmepleje, men har derudover også gået et
år på Viborg Musikskole for at erhverve mig nogle gode sangteknikker. Så
derfor var kirkesangerjobbet en kærkommen lejlighed til få lov til at bruge
min sangstemme på en anden måde end
ved korsang.

Det er en dejlig fornemmelse, når man
møder til gudstjenester både i Pederstrup og Løvel, at se så mange kendte
ansigter. Man får hilst på og vekslet
nogle få bemærkninger - man har en
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Det er en meget forskellig oplevelse at
synge ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Der kan være gange,
hvor der er ganske få i kirken, men
hvor alle i menigheden synger godt
med på salmerne. Det giver en rigtig
god fornemmelse. Der kan være tjenester, hvor kirken er godt fyldt op, hvor
der synges godt med, og så er der de
tjenester, hvor kirken er fyldt, men når
man starter på salmen, kommer der ingen respons fra menigheden. Man ser
straks op for at se, om der er noget
galt, derefter op på tavlen med salmenumrene for at se, om man er startet på
en forkert salme og endelig op på organisten, som roligt spiller videre. Ja så
må man jo ræsonnere, at alt er i den
skønneste orden og synge videre.

fornemmelse af at høre til. Det er bl.a.
noget af det, der gør, at det at være kirkesanger ikke kun er et job, hvor man
går ind og synger nogle salmer med
menigheden - men man føler sig som
en del af et fællesskab forenet om det
budskab, der formidles i kirken.
Når det så er sagt, må man ikke glemme, at man skal levere en vare - sangen
- på en sådan måde, at det er til at holde ud at høre på, og så alle kan høre,
hvad der bliver sunget, og så orgelmusikken og sangen kan gå op i en højere
enhed. Det betyder så, at der er visse
hensyn, man skal tage til sin stemme,
for stemmen er et meget sart instrument, der let lader sig påvirke af forskellige faktorer. Det er f.eks. vigtigt,
at man er ordentlig udhvilet, hvis man
skal have luft nok til at synge. At møde
op i sidste øjeblik er heller ikke godt,
for man skal have ro på sig selv, ellers
kan man ikke synge kirken op. Man
skal også tage hensyn til indtagelse af
måltider, for det er vanskeligt at synge
på fuld mave. En hovedregel er da også, at man skal have spist senest 1 time
før, der skal synges. Det at være forkølet er også noget, der kan drille, og
så er det godt at have vejrtrækningsteknikken i orden, så lykkes det som
regel at være i stand til at synge uden,
at ret mange er blevet opmærksomme
på at man faktisk er meget forkølet. Det
kan alene høres, når ind- og
udgangsbønnen læses.

Forberedelse til gudstjenesterne skal
også være i orden. Det er en stor fordel,
at Jens og jeg kan drøfte valg af melodier sammen, og er der nyesalmer og
melodier, kan vi være fælles om indlæringen. Der kan være melodier, der
lige skal genopfriskes, og er det længe
siden, jeg har sunget, kan det være nødvendigt at få stemmen sunget op.
Alt i alt kan jeg sige, at jeg nyder at
være kirkesanger, og samtidig er det en
rigtig god kontrast til mit daglige
arbejde.
Med venlig hilsen
Hanne Hornum
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Kan man fejre jul i Betlehem?
Af Niels Peter Jacobsen
Et underligt spørgsmål. Der er vel ikke
noget andet sted i verden, som er så tæt
forbundet med julens begivenheder
som netop Betlehem. Vi kan ikke høre
det bynavn, uden at vi straks tænker på
jul. ‘Et barn er født i Betlehem…’ Det
ved vi da. Og for vort indre blik ser vi
stjernen, der stråler i nattemørket. Englene på himlen over stalden. Hyrderne
og forældrene omkring krybben, hvor
det nyfødte barn er. Vi ved godt, at det
nok var både koldt og mørkt og fattigt,
men så mange gode minder har lejret
sig omkring den situation, at den er blevet helt glansbilledagtig. Kristne har da
også i umindelige tider valfartet til byen, hvor Jesus blev født, for at opleve
selve julens sted. Så meget tyder på, at
Betlehem må være det helt rigtige sted
at fejre jul.

i snart 40 år. I slutningen af firserne og
begyndelsen af halvfemserne rejste palæstinenserne sig i en opstand mod besættelsesmagten. Det var den såkaldt
første intifada. Herefter skabte fredsforhandlinger i bl.a. Oslo håb om en
løsning på konflikten. Håbet døde dog
hurtigt igen. For Israel fortsatte med at
bygge bosættelser på palæstinensisk
jord. Veje, som kun måtte benyttes af
de israelske bosættere, gennemskar de
palæstinensiske områder og gjorde det
meget vanskeligt for palæstinenserne at
få det nye selvstyre til at fungere. De
mere og mere håbløse livsvilkår fik
palæstinenserne til at rejse sig i en ny
opstand. Denne anden intifada kaldes
også Al-Aqsa intifadaen, fordi den blev
udløst af Ariel Sharons besøg i september 2000 på tempelbjerget, hvor muslimernes helligdom, Al-Aqsa moskeen,
ligger. Siden blev Sharon premierminister i Israel. Han er hovedarkitekten
bag den mur, som nogle kalder en sikkerhedsmur. Andre kalder den en
apartheidmur. Men uanset navnet er

Besættelse og opstand
Men kan man fejre jul i nutidens Betlehem? Det er vanskeligt. Byen ligger
på Vestbredden, altså i det område,
som har været under israelsk besættelse

Betlehem set fra udkanten af
Jerusalem. I forgrunden muren,
som netop nu er ved at slutte
sig helt sammen om byen.
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Bosættelsen Har Homar mellem
Betlehem og Jerusalem.
Bosættelserne beslaglægger
palæstinensisk jord og spærrer
palæstinenserne inde uden ret
mange livsmuligheder.

resultatet det samme: Indbyggerne i
Betlehem og andre steder på Vestbredden bliver berøvet den sidste rest af bevægelsesfrihed. De er afskåret fra deres
marker, olivenlunde, brønde, markedspladser, sygehuse, slægt og venner. Det
betyder, at landbruget, industrien, forretningslivet og turisterhvervene langsomt bliver kvalt. Kan man holde jul
under disse forhold? Under den første
intifada dukkede denne graffiti op på
en mur i Betlehem: Undskyld Jesus,
men desværre kan vi ikke fejre din
fødselsdag i år, for vi er et besat folk
og vore børn får ikke lov til at leve.

elever, hvoraf over halvdelen er muslimer. Her forsøger de at oplære kristne
og muslimske børn til fredelig sameksistens. Et langtidsprojekt, der skaber
håb for fremtiden. Ved kirken er der
indrettet et gæstehus, så mennesker kan
mødes og bygge bro mellem religioner
og kulturer. Der er bygget et kulturcenter, hvor kristne og muslimske
kunstnere arbejder side om side på de
samme værksteder. Deres arbejder udstilles i galleriet og en del kunsthåndværk sælges i den lille butik ved siden
af værkstederne. I centret er der også
indrettet en flot koncertsal ud fra den
tanke, at også et besat og lidende folk
har brug for at opleve skønhed. Det
næste projekt er en folkehøjskole efter
dansk, grundtvigsk inspiration.

Voldens eller håbets vej
Fattigdommen og frustrationen er stor.
Mange palæstinensere vælger voldens
vej. De griber til våben eller bruger i
værste fald sig selv som levende bomber. Den historie kender vi kun alt for
godt fra medierne. Men der er andre,
som bevidst afstår fra volden og forsøger at skabe håb og fremtid. Til disse
sidste hører den lille lutherske kirke i
Betlehem. Deres præst siden 1988,
Mitri Raheb, er en rigtig ildsjæl. Han
har været foregangsmand for mange
projekter omkring kirken. Bl.a. har de i
udkanten af Betlehem oprettet en kristen friskole, som nu har mere end 300

Vilje til genopbygning
I april 2002 - netop da det nye kulturcenter stod klar til indvielse - spidsede
konflikten mellem israelere og palæstinensere til. En flok unge, militante
palæstinensiske mænd havde forskanset sig i den berømte Fødselskirke få
hundrede meter fra den lutherske kirke
og kulturcentret. Israelske kampvogne
rykkede ind i byen og fra deres positioner klods op af den lutherske kirkes
mure beskød de Fødselskirken. I flere
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dage var præsten og hans familie spærret inde i præsteboligen ved kirken,
mens kanonerne bragede om ørene på
dem. Da de igen kunne komme ud, så
de, hvordan de israelske soldater planløst havde hærget det nybyggede center. Vinduer, døre, og computere var
smadret. Billeder var revet ned af væggene og trampet i stykker. Det var ren
hærværk uden nogen militær betydning. Det nemmeste i verden var at
miste tålmodigheden i den situation og
lade vreden få frit løb. Men præsten og
menigheden valgte en anden vej. Så
snart udgangsforbudet blev ophævet
begyndte de at genopbygge det ødelagte kulturcenter.

udsat for besættelsens konsekvenser, så
har de valgt at afstå fra volden. De har
helt klare holdninger imod undertrykkelsen og de taler tydeligt om uretfærdigheden, men de har valgt at være kreative og konstruktive. Hvor andre jævner huse med jorden, rykker århundrede
gamle oliventræer op og bygger betonmure, har de valgt at bygge med håb.

Kan man fejre jul i Betlehem?
Det er vanskeligt, men de gør det
alligevel! Med udsigt til „sikkerhedsmuren“ undlod Mitri Raheb sidste år at
bruge det velkendte juleevangelium
som udgangspunkt for sin juleprædiken. I stedet gik han ud fra Paulus’
ord om Gud, der i Kristus nedbrød den
mur af fjendskab, som skiller os (Efeserbrevet kap.2.14). Vi kristne er ikke
bange for at se den virkelighed i øjnene, som omgiver os, siger Mitri Raheb.
For vi tror på en magt, som er stærkere
end mure og sætter vor lid til en fred,
som overgår al forstand. Og sådan
bliver der nok også jul igen i år i den
besatte by Betlehem. Ikke en glansbilledjul, men en jul med et klart budskab: Et kald til at nedbryde hadets og
fjendskabets mure og bygge med håb.

På studietur til Betlehem
Kulturcentret blev indviet tidligere på
året. I begyndelsen af oktober var jeg
på studieophold i Betlehem. Sammen
med 16 andre danske præster boede jeg
i kirkens gæstehus. Vi spiste i deres
restaurant, besøgte friskolen, overværede en jødisk stand-up-komikers optræden i koncertsalen, deltog i foredrag og gudstjenester. Alt i alt var det
et møde, som gjorde et stærkt indtryk.
Selv om menigheden dagligt bliver

Kvinder i arbejde på kulturcentrets
keramikværksted.
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Engle
Af Tina Hviid, Løvel
Tronegnlene: Disse engle bringer os
Guds retfærdighed.
Herskerne: Disse engle styrer og regulerer englenes ansvarsområder og gennem dem viser Gud sig. De holder en
kugle eller et scepter i deres hånd.
Dyderne: Disse engle udfører mirakler
på jorden og skænker nåde og
tapperhed.
Myndighederne: Der er tvivl om disse
engle. Nogle mener, at de standser
dæmoner, der truer verden. Men andre,
bl.a. Paulus mener, at de selv er onde.
Magterne: Disse er religionens
beskyttere.
Ærkeengle: Disse er vejledere for
mennesker og alle fysiske ting. Blandt
dem er Mikael og Gabriel.

Troen på engle har eksisteret siden
tidernes morgen. De er en del af den
jødisk-kristne kultur og har mange
navne. Blandt disse navne er: gudssønner, hjælpere, tjenere, vogtere. Deres
primære funktion i Biblen er at være
budbringere. Før Jesu tid begyndte folk
at beskrive engle og deres liv. Der er
skrevet bøger om engle. Disse kaldes
de Apokryffe skrifter. I dem kan man
læse om det himmelske hof, som englene udgør. I det Gamle Testamente
viste englene sig i menneskeskikkelser.
Det sker for Abraham i 1. Mosebog og
for Jakob, Isaks søn, der i et drømmesyn ser en himmelstige fuld af engle.
Men hvad mener man så om engle? De
er skabt af Gud før menneskene. Det
viser sig i myten om Lucifer, djævlen,
som er den smukkeste og klogeste af
alle engle og derfor nægter at bøje sig
for Jesus, da han bliver skabt. Herfra
stammer betegnelsen Den faldne engel.
Nogle mener, at engle eksisterer i lige
så stort antal, hvis ikke større, end
mennesker og at de lever i familier.
Andre mener, at der kun er det antal
Gud skabte i begyndelsen

Hvor engle indtil omkring det 7. årh.
havde en central rolle for menneskets
frelse, har de ikke længere denne primære betydning og nu mener kirken, at
engle kun har en rolle i at lede os og
nogle gange usynligt styrer vore handlinger. Vi tænker ikke meget på engle i
vores hverdag og har måske endda en
lidt latterliggørende holdning til dem.
Alligevel er de en vigtig brik i Biblen
og hvis man vil vide mere om engle
findes der i dag en mængde litteratur at
læse.

9 slags engle
Seraferne: Den højeste orden. De har 6
vinger og står om Guds trone, hvor de
uden pause synger: Hellig, Hellig, Hellig. De består af kærlighed, lys og ild.
Keruberne: Disse engle skænker
viden, vogter fiksstjernerne og holder
orden i det himmelske regnskab.
Lucifer regnes for en kerub.
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Lørdagsklubben

Fredebo

15/1

29/12 Julefest ved Else Bjerg og Sune
Hjertmann Frederiksen.
14/1 Om Luther og hans betydning
for den danske folkekirke. Ved
sognepræst Aage Nielsen,
Houlkær.
1/2
Generalforsamling.

Opstart efter jul

SUSSSL
KFUM & KFUK' s børneklub (3. - 8. kl.)
Vi mødes i Fredebo fra kl.19.00 - 21.30

10/12
14/1
4/2
25/2

Vanvittige nisser med mere.
Sne, skøjter og vinterbadning.
Fastelavnsfest.
Vi laver minigolfbaner.

EBSUS
KFUM & KFUK' s voksenarbejde

7/12

Julefrokost hos Lisbeth og Jens
Pedersen, Kokholmvej 41.
21-23/1: Voksenstævne på Nyborg
Strand.
29/1 Festaften med spisning i
Sjørslev.
22/2 Explanation hos Laila og Søren
Sørensen, Højtoften 11,
Tapdrup.

Bibelkredsen
1/12
5/1

2/2

2/3

6/4

Gitte Sørensen, Krogen 2b.
Tekst: Lukas 21, 25-36
Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
Tekst: Luk.2, 41-52
Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
Tekst: Matt. 3, 13-17
Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
Tekst: Johs. 6, 1-15
Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
Tekst: Johs. 10, 11-16

Julekoncert
Mandag 6. december kl.19.00.
Sidste års julekoncert i Rødding kirke
vakte så stor begejstring, at menighedsrådet har valgt at engagere det samme
kor til en ny koncert igen i år. Koret
Sing4fun med hjemsted i Viborg, ledes
af Asger Høyer, som også vil optræde
alene på klaveret. Koret er rytmisk og
meget sprudlende. Efter koncerten i
kirken indbyder menighedsrådet til et
traktement i forsamlingshuset. Her er
Sing4fun med og optræder med mere
sang og musik.

Bibelmaraton
For et år siden fortalte kirkebladet, at et
hold var klar til at begynde på en bibelmaraton. Nu er året gået og løbet er
gennemført. For de fleste var det en
stor oplevelse at læse hele bogen i sammenhæng. Men der var meget, som vi
ikke fik med. Nu har vi lyst til at starte
en studiegruppe og gå mere i dybden
med noget af det, som vi gik for overfladisk hen over.
Tirsdag den 11. januar kl. 16.30
mødes vi i konfirmandstuen til en ny
runde. Nye deltagere kan sagtens nå
at være med. Indhold og mødetider
planlægger vi i fællesskab.
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Børnegudstjenster og julefest
Den 5. december er der børnegudstjeneste i Rødding kirke kl. 10.30 og i
Løvel kirke kl. 14.00. I år er det årgang
2001, som skal have deres dåbsbibler
overrakt. Det er en stor årgang. 38 børn
blev døbt det år. Kom og vær med til at
gøre dagen festlig for dem.

Fra sidste års julefest i Løvel forsamlingshus. Her flokkes børnene om scenen, mens julemanden læser op. Mere
end 150 børn, forældre og bedsteforældre deltog i festen.

Efter gudstjenesten i Løvel er der juletræsfest i Løvel Kultur- og forsamlingshus. Menighedsrådet og borgerforeningen arrangerer i fællesskab. Der er underholdning, julesange, mad og drikke
og masser af glade mennesker - og
måske også i år en enkelt drilsk nisse
eller to.

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: Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødding, tlf. 86 69 93 65.

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: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf. 86 69 93 56.
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

5/12
6/12
12/12
19/12
24/12
25/12
26/12

2.s.i advent
Julekoncert
3.s.i advent
4.s.i advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag

10.30 B
19.00 +
9.30
ingen
16.00
10.30
ingen

14.00 B

ingen

10.30
14.00 JH
15.00
9.30
ingen

ingen
ingen
14.00
ingen
10.30

1/1
2/1
9/1
16/1
23/1
30/1

Nytårsdag
H.3 k. søndag
1.s.e.h.3 k.
Sidste s.e.h.3 k.
Septuagesima
Sexagesima

14.00
10.30
ingen
10.30 SHF
9.30
ingen

10.30
ingen
10.30
9.30 SHF
10.30
ingen

ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
10.30

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

Fastelavn
1.s. i fasten
2.s. i fasten
3.s. i fasten

10.30
9.30
14.00 JH
ingen

9.30
10.30
ingen
ingen

ingen
ingen
ingen
10.30

6/3

Midfaste

10.30

9.30

ingen

B = Børnegudstjeneste, dåbsbibler til de 3-4 årige (se side 11)

+ = Julekoncert (se side 10)
JH = Jesper Hornstrup, Vammen
SHF = Sune Hjertmann Frederiksen prædiker

