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Efter 26 år med mange gode, sjove og skøre aktiviteter holder Lørdagsklubben en pause. Her ses en af
de udstoppede kirkegængere, som børnene til manges overraskelse ﬁk anbragt på kirkebænkene.

Siden sidst
Døbte

stebrovej 25, Skive

6.marts i Løvel kirke:
Sebastian Juhl Stadsbjerg, Sct. Mogens
Gade 84, Viborg.

15. maj i Rødding kirke:
Asger Laust Kristensen, Åkandevej 6,
Rødding.

20. marts i Rødding kirke:
Rasmus Bust Bak, Rosmarinvej 67,
Viborg.

Viede
23. april i Løvel kirke:
Rikke Nøhr Thestrup og Glen Hagen
Rasmussen, Rørbækvej 3, Løvel.

24. marts i Løvel kirke:
Silas Vogn Pedersen, Gillebakken 7,
Løvel.

Begravede

28. marts i Rødding kirke:
Oskar Marius Fredenslund, Søbakken
25, Rødding.

2. april i Løvel kirke:
Gudrun Vestergaard Jacobsen, Falkevej
90, 2. tv, Viborg.

28. marts i Rødding kirke:
William Kristiansen, Søbakken 23,
Rødding.

9. april i Rødding kirke:
Aksel Bent Jensen, Skovbakkevej 34a,
Viborg.

3. april i Løvel kirke:
Mai Elsborg Johnsen, Ejstrup Bro,
Dalene 13, Skals.

14. april i Rødding kirke:
Ruth Madsen, Kildevænget 6, Rødding.
16. april i Løvel kirke:
Asta Lindgaard, Tinggade 24e, Løvel.

17. april i Løvel kirke:
Benjamin Marc Micelle, Mosevænget
5, Løvel.

Forårets konﬁrmander →

17. april i Løvel kirke:
Mikkel Troelsen, Kirkelund 14, Løvel.

Rødding: Nicklas, Lasse, Nicolai,
Dennis, Peter, Niels, Marc, Mikkel,
Jesper, Jeanne, Karen, Nina, Thomas,
Kasper, Cynthia, Charlotte, AnnKathrine, Christina.
Løvel: Mads S, Sebastian, Mathias,
Mads F, Nils, Gerald, Anna, Kirstine,
Henriette, David.

15. maj i Løvel kirke:
Signe Thorbjørnsen, Havrisvej 17,
Løvel.
15. maj i Rødding kirke:
William Schiønning Brunsgaard, Hol2
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Giv os i dag … et nyt navn
Af Bertil Christensen, Løvel.

regnes for snyd; men vi sladrer ikke).
Når du sender dit forslag til bladudvalget (se side 15), så tænk på, at det skal
bruges i mange, mange år frem. Er der
f.eks. noget, der hedder sogn om 30 år?
Eller giver navnet en anden mening om
10 år?

Bertil Christensen
er med i det nye
kirkebladsudvalg.

Har du andre forslag eller kommentarer
til emner og udformning, vil vi gerne
høre fra dig. Vi tager åbent imod alle
ideer; men kan ikke love, de bliver
brugt i bladet, heller ikke de indkomne
navneforslag. De vil i det mindste være
god inspiration til bladudvalget.

Forsiden viser en af de nye ideer i
bladudvalget.
For at få skabt interesse om og deltagelse i udformningen af vores
kirkeblad, har vi valgt at forskrække Jer
(læserne) en lille smule, ved at lave forsiden anderledes end vi plejer. Måske
kan du ﬁnde andre ændringer i denne
udgave?
Vi vil ikke lave en større revolution;
blot en lille én. Vi ønsker at gøre bladet
lidt mere spændende, både for trofaste
og nye læsere. Det er vi nødt til at
få hjælp til fra DIG, dine børn, dine
søskende eller alle andre i sognene.

Nåh-ja, gevinsten: Tusinde tak fra
bladudvalget og æren af at få navnet på
forsiden 4 gange årligt, hvis vi ﬁnder
det rigtige.

Derfor: Deltag i konkurrencen:

Giv os i dag … et nyt navn!
Det navn (eller ﬂere), du ﬁnder på, skal
have mening, må gerne være mundret
(let at sige) og måske passe til det, vi
står for; men egentlig betingelse er kun,
at vi synes om det i menighedsrådene,
og kan blive enige. Og så skal du
medsende en forklaring til dit forslag.
(Bestikkelse med kager og den slags

Som det ses, er der elementer i
kirkebladet, som ikke har ændret sig
siden bladet udkom første gang for
68 år siden.
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Lørdagsklubben holder pause
26 år senere

I kirkebladet nr. 3, 1979, skrev medarbejderne i Lørdagsklubben:

Der er nu gået 26 år, og hundreder af
børn har været med i Lørdagsklubben.
En historie om masser af medgang og
betydningsfulde timer.
Vi har nu besluttet at tage en blød mellemlanding. Lørdagsklubben holder en
pause. Men vi håber på en ny “ﬂyvende
start” i det nye konﬁrmandhus og en ny,
spændende etape for kirkens børnearbejde.
Vi – alle de mange forældre og ledere
– som i gennem tiden har givet et nap
med i Lørdagsklubben takker for alle
de sjove og gode oplevelser, som vi
har haft sammen med jer børn, der har
kommet i Lørdagsklubben!

“Børneklubben i præstegården hver
lørdag formiddag har fået en ﬂyvende
start. Der har været mere end 40 børn
hver gang, og det ser ud til at være
en stabil ﬂok. Vi har hørt om Gud og
alt, hvad han har skabt; vi har klippet,
klistret og farvet – og vi har sunget en
masse børnesange og salmer. Det har
virkelig været livsbekræftende at høre,
hvor glad og gerne børnene bruger
deres stemmer. Så mange børn giver
også meget arbejde, så vi håber, at
endnu et par forældre vil melde sig og
give et nap med. Økonomien klarer
vi dels gennem et tilskud fra Rødding
menighedsråd, dels ved at hvert barn
betaler 20 kr. pr. halvår over giro.
Medarbejderne.”

På vegne af Lørdagsklubbens
medarbejdere
Sonja van Leeuwen
Birthe Terkildsen
Edith Mark
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Tradition eller fornyelse?
Gudstjenesterne i Rødding, Løvel og
Pederstrup er på et enkelt lille punkt
anderledes end de ﬂeste andre steder.
Efter prædikenen rejser menigheden sig
og synger et vers af en gammel Brorson-salme. Hvornår den lokale skik er
indført, kan ingen længere huske. Det
er måske også de færreste, der ved,
hvorfor vi synger verset. Under alle
omstændigheder giver det en del forvirring, når der er mennesker i kirke, som
ikke er lokalkendte. Allerede for en del
år siden diskuterede menighedsrådene,
om skikken skulle ændres, men nåede
ikke frem til enighed, og så blev traditionen ført videre. De nye menighedsråd har genoptaget den gamle drøftelse
og må konstatere, at der stadigvæk er
forskellige synspunkter. To menighedsrådsmedlemmer præsenterer her deres
argumenter. Men vi vil også gerne høre
din mening.

Jesu dyrebare navn,
vor forløsnings morgenrøde,
Paradisets førstegrøde,
bange sjæles hvilestavn,
troens stærke sejersfane,
håbets rette ankergrund,
vær vort lys på livets bane,
vær vort liv i dødens stund!
Den danske salmebog nr. 59, vers 2

Villy Bach:

For mig er der to spørgsmål at tage stilling til. For det første kan man spørge,
om det har værdi, at menigheden efter
prædikenen rejser sig og “svarer” eller
“giver udtryk”. Sådan opfatter jeg meningen med verset. Der er jo også andre
steder i gudstjenesten, hvor menigheden
“svarer” præsten. For mig personligt
vil det ikke være noget savn at undlade
dette efter prædikenen, men jeg går absolut ind i drøftelsen åben og lyttende.
Det næste spørgsmål skal kun stilles,
hvis man svarer positivt på det første:
Hvad skal menigheden så synge?? Her
er jeg mere afklaret. Jeg synes ikke
længere, at vi skal bruge dette vers. Det
er skrevet i et sprog, som i dag opleves
som tungt og svært tilgængeligt, synes
jeg.
Ligesom man for mange år siden her i
sognene havde mod til at forny gudstjenesten ved at indføje dette vers som
et fast led i gudstjenesten, skal vi nu
have mod til at ændre det. Enten ved at
slette verset eller ved at vælge et nyt.
For et par år siden ﬁk vi i folkekirken
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For eller imod?

Villy Bach er
mest stemt for at
udskifte verset.

Tove Kallestrup
går ind for at
bevare verset.

en ny salmebog med en række nye
salmer. Dette kunne være anledningen
til at skifte verset ud, og få et mere
nutidigt sprogudtryk ind på dette sted i
gudstjenesten.

Flere gange i løbet af en gudstjeneste
svarer menigheden præsten med et
Amen – eksempelvis efter bøn og
velsignelse. Amen betyder, at noget står
urokkeligt fast ….. en understregning af
det sagte eller et “det kan jeg også godt
skrive under på”.
Når jeg synger det omtalte vers, tænker
jeg også på det som en slags Amen til
prædikenen.

Tove Kallestrup:

Jeg har lyst til at spørge: hvorfor skulle
vi ikke synge det vers? Nu har vi gjort
det i, jeg ved ikke hvor mange år, og jeg
ved, det betyder meget for mange.
At vi har gjort det altid, er jo ikke grund
nok til, at vi også skal gøre det fremover, men som jeg forstår det, rummer
disse 8 små linier kernen i evangeliet.
1. Jesus betyder meget, er meget værd.
2. For vores skyld opstod han af
graven påskemorgen.
3. I Paradiset var han (og en af røverne
fra Langfredag) den første.
4. Om ikke før så når vi er meget
bange, tyr vi til “vort Fadervor”.
5. Det giver frimodighed og styrke.
6. I bøn deler vi vor fortvivlelse (og
angst, 4) med Jesus, og håber på
hans indgriben.
7. Bøn om at han, Jesus, vil hjælpe os
med at ﬁnde vej gennem livet.
8. Bøn om at vort liv fortsætter på en
eller anden måde efter døden.

Jeg undrede mig pludselig over, at jeg,
som ellers går meget ind for nye salmer
og nye melodier, hænger så fast ved
denne gamle salme, men det gør jeg
simpelthen, fordi den med få ord siger
mig så meget vigtigt om både livet og
døden. Kort sagt – den fylder mig med
tryghed.

Er du for eller imod?

Vær med i debatten på kirkens
hjemmeside. Dine argumenter kan
være med til at afgøre, om traditionen skal føres videre.
www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk
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Nyt om konﬁrmandhuset
Af Anne Berg Olsen

De endelige tegninger af huset er
godkendt af provstiudvalget og stiftets
konsulent.
Den endelige placering af huset er fundet i samarbejde med naboer, og Tjele
Kommune har givet dispensation fra
søbyggelinien til placeringen, og givet
byggetilladelse.

Anne Berg
Olsen, formand
for Pederstrup
menighedsråd.

I øjeblikket er tegnestuen ved at udarbejde licitationsmateriale.

Endnu at hold konﬁrmander er blevet
konﬁrmeret, og endnu engang har de
modtaget konﬁrmandundervisning i
konﬁrmandstuen i præstegården.
Hvem bliver mon det første hold der
indtager konﬁrmandhuset?

I løbet af juni vil der blive afholdt indbudt licitation, med forventet byggestart
i august.
Så forhåbentlig, vil det kommende
konﬁrmandhold i februar 2006 modtage
konﬁrmandundervisning i nye omgivelser.

Forhåbentlig vil det kommende konﬁrmandhold, nå at få glæde af det nye
konﬁrmandhus. Vi må sande at ting
tager tid!
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1

2

3
1: Konﬁrmandhus
2: Præstegård
3: Kirke

Det nye konﬁrmandhus vil give nogle
bedre rammer for konﬁrmandundervisningen, men det skulle også give nye
muligheder for menighederne i de tre
sogne.

Husets placering ud til de åbne enge
ved Rødding sø giver muligheder for
aktiviteter i samspil med disse.
I huset er der kroge, rum og hems til
større og mindre forsamlinger.

Som det ses af tegningen over husets
placering, er det planen at der bliver
adgang fra byen forbi konﬁrmandhuset
og ud til engene og Rødding sø.

Husets placering, arkitektur og ﬂexible
indretning lægger op til en bred vifte af
mulige aktiviteter.
Det bliver spændende at se huset tage
form og ikke mindst: tage det i brug.

Konﬁrmandhuset bliver et åbent rum
for aktiviteter inden for folkekirkens
rammer.

Anne Berg Olsen
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Farvel og tak!

Af Anne Kirstine Laugesen

Keltisk velsignelse
Må vejen komme dig i møde.
Må du altid ha’ medvind.
Må solen varme dit ansigt.
Må regnen vande sjælens jord.
Og til vi mødes igen må Gud holde dig i sin hånd.

Anne Kirstine var
sognemedhjælper
i Rødding, Løvel
og Pederstrup
indtil 1. april

For de gamle keltere var det en naturlig
ting at ønske sin familie, venner, kendte
som ukendte Guds fred og velsignelse
for det liv som lå foran. Velsignelser
blev brugt i alle livets mangfoldige
situationer, verdslige som åndelige.
Nu, hvor jeg har afsluttet mit arbejde
Kelterne levede med Gud. Dag og nat
som sognemedhjælper i jeres sogne,
var han en del af deres liv. I alt hvad de
føler jeg trang til sige tak til alle, som
foretog sig havde Gud en plads. Han
har åbnet sin dør for mig og givet mig
var i den milde vårvind, i solens varme
lov til til at kikke ind i sit liv på forskel- stråler og i regnen som gav liv og grøde
lig vis. Det har været et stort priviletil jorden. Men Gud var også deres
gium for mig at lære så mange af jer at
beskytter når det stormede omkring
kende og blive taget vel imod.
dem, og når alt virkede ukendt og
De ﬂeste jeg har mødt på min vej har
usikkert.
levet en del ﬂere år
Jeg tror, vi har
end mig og dermed
meget at lære af
“Glæden over disse 3½ år
fået en lang livserfarkelterne og den
vil for mig langt overgå skuf- måde de levede på,
ing at give videre af
felsen over, at ordningen ikke og hvordan Gud var
og det er noget af
kunne fortsætte.”
det, jeg vil tage med
en så naturlig del af
mig og se tilbage på
deres hverdag. Gud
med glæde og taknemmelighed.
var ikke noget de opsøgte på specielle
Glæden over disse 3½ år vil for mig
steder eller på bestemte tidspunkter,
langt overgå skuffelsen over, at ordnineller ved særlige anledninger i livet.
gen ikke kunne fortsætte. Jeg håber min Nej, Gud var der hele tiden og han var
tilstedeværelse ind imellem har været
dem nær, og derfor kunne de hvile trygt
med til at sprede glæde, i tiden der er
i hans hånd.
gået.
Kelterne drog ikke noget skel mellem
På en norsk kirkes hjemmeside fandt
det jordiske og det mere åndelige. Livet
jeg nedenstående og denne keltiske
bestod af en kombination af at leve
velsignelse fra 700-tallet skal være min
det mere tilbagetrukne og stille liv og
hilsen til jer. Stykkket neden under er
at leve livet i verden. Disse to ting gik
skrevet af den pågældende kirkes præst. hånd i hånd og kunne ikke skilles ad.
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Farvel, desværre...!!

Jeg tror, det er vigtig, at der er balance
og harmoni mellem disse to dele af vort
liv. Men desværre tror jeg også, at vi
er mange, som oplever, at vore liv er
for fulde af ting og gøremål, som gør
os stressede og travle, og at der er for
lidt tid til at søge freden og roen i det
liv, som Gud har givet os. Alle har vi
brug for pusterum, hvor vi kan søge til
kilden, som gi’r os glæde, fred og hvile.
Når vi søger stilheden, enten det er ved
at vandre i Guds natur, eller det at være
i et helligt rum, vil vi opdage, at Gud
kommer til os, han kommer os i møde.
Gud ønsker at vandre sammen med os
på vor vej. Vi får lov at være med på
hans vandring, og han ønsker at være
ved vor side på den vej, som er blevet
netop vores. Gud er vejen og han ved
hvor vejen fører hen, selv om vi ofte
føler, at vejen er ukendt og ufremkommelig. Da er det trygt at træde i de fodspor, som allerede er trådt før os. Lad
os lægge ud på vandringen, og glæde
os over alt det skønne og smukke, vi
møder hos vore medmennesker, i naturen og livet som omgiver os.
Kristus er med mig, foran og bag mig,
er ved min side, i hjertets dyb.
Kristus er i mig, Kristus er hos mig,
under og over, til livets afslutning.

Af Niels Peter Jacobsen

Da forrige kirkeblad blev skrevet, var
der endnu et spinkelt håb om, at der
kunne skaffes lønkroner, så sognemedhjælperen kunne fortsætte sin ansættelse. Nu er det allersidste håb bristet
og Anne Kirstine Laugesen er fratrådt
pr. 1. april. Præst og menighedsråd vil
gerne takke Anne Kirstine for indsatsen
i de 3½ år, hvor hun var aktiv i vore
sogne. Det var ikke et nemt job at blive
ansat i. Men Anne Kirstine gik i gang modigt og energisk - og ﬁk hurtigt skabt
mange gode kontakter.
Ordningen vakte en del opsigt i begyndelsen og blev omtalt både i aviser,
blade og TV. Dels fordi den blev til i
et samarbejde mellem 6 sogne og dels
fordi det ikke er almindeligt at have
sognemedhjælpere ansat i landsogne.
Men sognemedhjælperens indsats har
dokumenteret, at der er stort behov for
omsorgsarbejde - også i landsogne.
Og det er med stor beklagelse, at vi
må se i øjnene, at den opgave nu ikke
længere bliver varetaget så godt som
før. Menighedsrådene overvejer i øjeblikket, hvad der kan stilles op i stedet
for. En mulighed er at organisere en
frivillig besøgstjeneste.

Resultat af indsamling

Den 6. marts deltog Rødding, Løvel
og Pederstrup i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling Stop den
stille sult.
Resultatet blev dette:
Rødding: 6.905,50 kr
Løvel: 3.064,50 kr
Pederstrup: 1282,25 kr

En del af de avis- og tidsskriftartikler,
der i løbet af de tre år er skrevet om
sognemedhjælperen, kan genﬁndes på
kirkens hjemmeside under menupunktet
Pressen skrev. Hjemmesiden ﬁndes her:
www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk
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To konﬁrmander ser tilbage
Interview ved Karin Kallestrup

David Kallestrup og Mads Fjederholt fortæller om deres oplevelser i tiden
som konﬁrmander og om konﬁrmationen i Løvel kirke 1. maj.
kedelige og for gamle, de kunne godt
trænge til lidt fornyelse.
Hvad synes I om reglen med at I skulle
i kirke mindst 10 gange mens I gik til
præst?
I Viborg skulle de kun i kirke 8 gange
– men så var prædikerne også længere,
så det er nok godt nok.
Hvorfor valgte I at blive konﬁrmeret?
Var det på grund af påvirkninger fra
forældre eller kammeraterne, var det
festen og gaverne som trak eller …?
Det bedste var at få genopfrisket det
man i forvejen viste, fra kristendomsundervisningen, men det er da også altid
rart med fest og gaver.

Hvad synes I om forløbet den 1. maj?
Det var knap så kedeligt den dag, der
skete noget hele tiden – op og stå, op til
alteret, hen og knæle, og ned at sidde
igen. Men ellers var det også det der
skulle ske bagefter som var i tankerne.
Og organisten var lidt ekstra “kreativ”
den dag, først spillede han meget stille

Hvad var det sjoveste / mest spændende
I hørte om eller oplevede mens I gik til
præst ?

“Hende med patronkorsene...”
I foråret havde konﬁrmanderne
besøg af en gæstelærer fra Sierra
Leone. Ellinor James fortalte om sit
land, sin kultur og sin kristne tro.
Især beretningen om borgerkrigen,
som har hærget Sierra Leone i 10 år,
fangede opmærksomheden. Som et
tegn på den forsoningsproces,
der er i gang, medbragte Ellinor tomme patronhylstre,
som var omdannet
til kors.

Det var turen til Viborg.
Rundvisningen i domkirken var rigtig
spændende og så selvfølgelig besøget
i varmestuen. Også besøget i konﬁrmandstuen af Ellinor James, hende med
patron-korsene, var spændende, men
tolken var ret sur.
Var der noget som I synes var knap så
sjovt ?
Undervisningsﬁlmene, vi så, var for
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Eneste konﬁrmand i Pederstrup kirke
Interview ved Anne Berg Olsen

Karen, du var den eneste konﬁrmand i
Pederstrup Kirke, hvordan var det?
Det var anderledes på en god måde. Jeg
skulle vide hvad jeg skulle gøre, for der
var ikke andre konﬁrmander jeg kunne
støtte mig til.
At al opmærksomhed var på mig var lidt
fedt, men også lidt ubehageligt.
Det var rart at alle gæsterne kunne være
med i kirken, og kirken var helt fuld,
for der kom også naboer og andre til
gudstjenesten.
Hvad har du fået ud af konﬁrmandundervisningen?
Vi snakkede om mange ting og diskuterede forskellige emner i kristendommen,
forskellige meninger blev luftet.
Hvad har gjort indtryk på dig i året løb?
Vi så en nyere ﬁlm, Ernst og lyset, den er meget sjov. Den handler om en sælger
i sin smarte bil på motorvejen. Sælgeren ser et strålende lys og samler en mand
op på motorvejen, mobilen vil ikke virke og da manden siger han er Guds søn,
tror sælgeren ikke på det og bilen går i stå. Sådan ville jeg nok også reagere,
hvis der stod èn foran mig og sagde han var Jesus, Guds søn.

eller slet ikke og så mega højt og så
ramte han en tone, mens Niels Peter
talte. Det var også rart at blive rost for
vores gode opførelse og at få en gave
- et armbånd med påskriften WWJD
(What Would Jesus Do) af Niels Peter
(vi havde hørt oversættelsen fra dem
(konﬁrmanderne) i Rødding)!
Skal I snart i kirke igen ?

Nej, ikke så’n frivilligt. Det er lidt
kedeligt og ofte også lidt for tidligt om
søndagen. Det kunne også være rart
med lidt mere liv i kirken, lidt gospel
måske. Og oblaterne måtte godt blive
skiftet ud med almindeligt brød, ligesom den gang vi var i Ørum til ungdomsgudstjeneste, for de rigtige oblater
klistrer sig fast i ganen, og så er det
ikke så rart at gå til alters.
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Menighedsrådsmøder

EBSUS

KFUM & KFUK’s voksenarbejde.
Kontaktperson: Tove Kallestrup, tlf.
86651158.
7/6

Grillaften hos Sonja og Arne
Grud, Nørreåvej 29.
21/8 Udﬂugt.

Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Anna og Sten
Vestergaard, tlf. 86651037.
31/5 Gitte Sørensen, Krogen 2b.
Tekst: Lukas 14, 16-24.
6/7 Gerda og Ole Pedersen, Fædalhøjvej 6.
Tekst: Lukas 19, 1-10.
3/8 Ragna og Bent Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8.
Tekst: Lukas 18, 9-14.
7/9 Anna og Sten Vestergaard, Fædalhøjvej 5.
Tekst: Lukas 7, 11-17.

Fredebo

Fædalhøjvej 2. Kontaktpersoner:
Bodil og Jens Vestergaard, tlf.
86651079.
3/6

Udﬂugt til Blå Kors hjemmet,
Skannerup ved Gjern. Afgang fra
Fredebo kl. 18.30.
16/9 Høstfest ved sognepræst Niels
Peter Jacobsen, Rødding.

Alle møder er offentlige. Mødetidspunkter, dagsorderner og referater kan
ses på kirkens hjemmeside.
Pederstrup: 14. juni kl.19 ved kirken.

Grundlovsfest

5. juni kl. 13.00 - ca. 16.30
Også i år begynder grundlovsfesten
med en gudstjeneste i Rødding kirke.
Spejdere og folkedansere medbringer
fanerne og Kulturrøddernes kor synger.
Efter gudstjenesten fortsætter vi festen
i præstegårdshaven - med sang og dans,
kaffe, kage og hygge.
For de søstærke vil
spejderne arrangere
sejlads på Rødding
Sø. Læge Knud
Jacobsen, tidligere
medlem af Ringkøbing Amtsråd
holder grundlovstalen.

Fiskegudstjeneste

8. juni kl. 18.30
Friluftsgudstjeneste i Ingstrup Mølle
Fiskepark. Arrangementet bliver til i
et samarbejde mellem Rødding kirke,
Ingstrup Mølle Fiskepark og Rødding
kulturhus. Efter gudstjenesten er der
mulighed for at nyde sin medbragte
mad. Gudstjenesten er naturligvis gratis, men det koster 3o kr. pr. ﬁskestang,
hvis man vil have lov til at dyppe
snøren. Omsætningen går ubeskåret til
Rødding kulturhus.
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Kirkegårdsvandring

SOGNET redigeres

10. august kl. 19.00
Gravsten fortæller lokalhistorie. Men
kun for dem, der kender navnene og
sammenhængen mellem slægterne.
Menighedsrådet i Rødding har bedt
tidligere graver Snefred Sørensen om
at bruge en sommeraften på at fortælle
om nogle af de mennesker, som har
spillet en rolle i Rødding sogns historie.
Snefred Sørensen slår sig måske sammen med et par andre ældre, som også
har historier at fortælle.
Arrangementet henvender sig både til
dem, der har boet i sognet i mange år,
og til tilﬂyttere, som gerne vil kende
lokalområdets historie.

af de syv medlemmer af kirkebladsudvalget: Karin Antonsen, Tove Kallestrup,
Bertil Christensen, Karin Kallestrup,
Helle Martensen, Jens Kjeldsen og Niels
Peter Jacobsen.
Bladet udkommer 4 gange årligt:
1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec.
og postomdeles til alle husstande. Hvis
du ikke får bladet, kan du henvende dig
til bladudvalget, som også gerne tager
imod ideer og indlæg.
Se også sognenes hjemmeside:
www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk

Vejviser
Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, Rødding, tlf.86651011, nplj@km.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: Jane Christensen, Kildevænget 15, Rødding, tlf. 86 65 10 23.
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

5/6

Grundlovsfest

12/6
19/6

Løvel

Pederstrup

13.00

-

-

3.s.e.trin

9.30

10.30

-

4.s.e.trin.

10.30 R

9.30

-

26/6

5.s.e.trin.

-

-

10.30

3/7

6.s.e.trin.

9.30

10.30

-

10/7

7.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

17/7

8.s.e.trin.

10.30

9.30

-

24/7

9.s.e.trin.

14.00 JH

-

-

31/7

10.s.e.trin.

-

-

14.00 JH

7/8

11.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

14/8

12.s.e.trin.

9.30

10.30

-

21/8

13.s.e.trin.

10.30

9.30

-

28/8

14.s.e.trin.

-

-

19.30

4/9

15.s.e.trin.

9.30

10.30

-

11/9

16.s.e.trin.

10.30 H

-

-

R = Kirkeradioen sender
JH = Jesper Hornstrup
H = Høstgudstjeneste

Hej alle børn og unge i Pederstrup
Kom i kirke den 26. juni.
Efter gudstjenesten serverer
menighedsrådet burgere og
sodavand.

