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Rødding får venskabsmenighed i Tanzania
Else Bjerg og Sune Hjertmann Frederiksen besøgte i sommer Tanzania.
Resultatet blev en venskabsforbindelse mellem Rødding og Kasheshe
sogn. Billedet: Else sammen med den lokale præst uden for en noget
medtaget præstebolig i Kasheshe.
Læs mere på side 8-9.

Siden sidst
Døbte

17. juli i Rødding kirke:
Albert Claudell Skaarup, Bystævnet 19.

29. maj i Pederstrup kirke:
Bjørg Soﬁe Bjerge, Løvelbrovej 14.

17. juli i Rødding kirke:
Marie Ingeman Nielsen, Klubvænget 5.

12. juni i Løvel kirke:
Livia Maria Janning, Margrethevænget
7.

Viede

12. juni i Løvel kirke:
Simon Holmberg Høst, Hvidkløvervej
7a.

25. juni i Løvel kirke:
Kamilla Bjertrup og Brian Christoffersen, Gl. Ålborgvej 28, Løvel.

12. juni i Løvel kirke:
Niclas Mølleskov Uhre-Olsen,
Hvidkløvervej 4a.

20. august i Rødding kirke:
Birte Hansen og Max Jensen, Præstevænget 7, Rødding.

12. juni i Løvel kirke:
Amalie Jensine Callesen, Næstegårdvænget 22.

20. august i Rødding kirke:
Trine Christensen og Erik Stengaard
Andersen, Kærvej 8, Skals.

3. juli i Løvel kirke:
Celine Buch Fyllgraf, Søndergade 16.

Begravede
6. juni i Viborg kirkegårdskapel:
Knud Erik Møller, Korsbakken 22,
Rødding.

3. juli i Løvel kirke:
Cille Sejbjerg Jakobsen, Engvej 13.
3. juli i Rødding kirke:
Ingeborg Nete Møller Laursen, Søndervangen 34, Gislev.

22. juni i Viborg sygehuskapel:
Carl Andersen, Sødalvej 19, Rødding.

3. juli i Rødding kirke:
Lukas Thorsø Nielsen, Korsbakken 38.

21. juli i Løvel kirke:
Nanna Thuesen, Tjele Møllevej 12l,
Vammen.

3. juli i Rødding kirke:
Victoria Brøndum Christensen, Korsbakken 40.

26. juli i Løvel kirke:
Hans Ejvind Egede Sørensen, Tjele
Møllevej 14b, Vammen.
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Afsked med Kirstine Sørensen
Af Egon Noe, menighedsrådsformand i Rødding
Efter 22 års tro tjeneste som organist ved Rødding
Kirke, har Kirstine nu valgt at sige, at der skal yngre
kræfter til. Søndag den 11. september vil Rødding
menighedsråd derfor gerne inviterer til afskedsreception. Receptionen afholdes i konﬁrmandstuen umiddelbart efter højmessen. Kirstine holdt ofﬁcielt per
1. august, men vi har valgt at udsætte receptionen,
så ﬂere havde mulighed for at være med og håber
således, at høstgudstjenesten kan være en ekstra
festlig ramme for at sige tak til Kirstine. For Kirstine
har det at være organist ikke kun været et arbejde
men også et kald og hun har altid mødt engageret og
velforberedt op.

Høstgudstjenester i september
Rødding

tørt sensommervejr til denne udendørs
oplevelse.

Rødding kirke lægger for med høstgudstjeneste den 11. september. Årets
store ﬂok konﬁrmander får deres bibel
overrakt denne dag. Efter gudstjenesten
indbyder menighedsrådet til høstfrokost
i konﬁrmandstuen. Her skal vi også
tage afsked med Kirstine Sørensen, som
har været organist i Rødding i 22 år (se
ovenfor).

Pederstrup

Sidste søndag i måneden - 25. september - afslutter Pederstrup sogn rækken
af høstgudstjenester. To af årets konﬁrmander bor i sognet og får deres bibel
overrakt ved høstgudstjenesten. I år er
der ikke høstfrokost i Pederstrup. Til
gengæld bliver der måske (??) et lille
arrangement i kirken i forbindelse med
byfesten.

Løvel

Den følgende søndag - altså 18.
september - er der høstgudstjeneste i
Løvel kirke. Her er der knap så mange
konﬁrmander, men også de skal have
deres bibel udleveret i kirken. Efter
gudstjenesten bliver der en eller anden
servering uden for kirken. Indtil videre
har vi været utrolig heldige med vejret,
så mon ikke der også bliver lidt lunt og

Konﬁrmanderne
får deres
bibler overrakt ved høstgudstjenesterne.
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Sogneudﬂugt fra Rødding
Af Tove Kallestrup

Så lykkedes det
endelig! Med minicrosser, stokke og
vandrestave, klapvogn,
sangbøger og en
enkelt termokande
kaffe, lagde vi Rødding bag os lørdag den
13. august kl. 13.38.
Vi var de 33 personer
mellem 3 og 90 år,
der havde besluttet sig
for, at denne udﬂugt
skulle gennemføres.
Ret hurtigt skulle vi
have afklaret et meget
vigtigt spørgsmål: Var
Simon og Anna, turens yngste deltagere.
der kaffe undervejs?
Det stod der nemlig
ikke noget om i programmet, og da det blev bekræftet, drog der et lettelsens suk
gennem hele bussen.

Thorsager rundkirke

Første ophold gjorde vi ved Thorsager Kirke, der just har rundet de 800 år, og som,
indtil Søndermarkskirken blev bygget, var Jyllands eneste rundkirke. Her fortalte
organisten kort og godt
om kirken og spillede
til Du gav mig, o Herre
på det meget nye orgel.

Salmesang i Thorsager
Rundkirke
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Skandinavisk
Dyrepark

Vi ankom lige så
betids til Skandinavisk
Dyrepark, at vi kunne
nå at se og høre det
meste af det, der foregik, mens bjørnene
blev fodret.
Da vi selv havde fået
vores eftermiddagskaffe, var der god
tid til, at vi hver især
kunne gå rundt i det
dejlige solskin og se
Kaffepause i dyreparken.
de øvrige dyrearter fra små vævre egern til
store stolte kronhjorte - og så naturligvis ulvene, som kom til i år 2000 og den gang
var i fjernsynet sammen med Søren Ryge. Skandinavisk Dyrepark er et privatejet
aktieselskab, som blev startet af Tina og Frank Vigh-Larsen i 1994.

Sangglæde

Pensionistforeningens grønne og godt brugte sangbøger blev den dag yderligere
slidte, og da vi på hjemvejen kom til nr. 102, var der en af de mange sangglade, der
foreslog chaufføren, at han hellere måtte køre en omvej hjem.
Tak til Andelskassen,
som gjorde det muligt
at gennemføre denne
tur, uden det skulle gå
alt for meget ud over
kirkens budget.
Man kan aldrig vide måske vil der blive en
udﬂugt igen til næste
år!!

På safari blandt dyreparkens hjorte.
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Islam - jødedom - kristendom
Det religiøse får større og større opmærksomhed i disse år. Islam spiller nu
en betydelig rolle i almindelig dansk
hverdagsliv. Mange forbinder muslimer
med noget truende - sikkert under indtryk af de spektakulære terrorhandlinger, der har ramt vesten i de sidste 3-4
år. Andre tiltrækkes af islams univers.
F.eks. er der et stigende antal helt unge
danskere, som konverterer til islam. Et
fænomen, som var stort set ukendt for
få år siden. Det religiøse billede er i det
hele taget ret uroligt. Kristendommen
har ikke en selvfølgelig og urokkelig
placering i den danske kultur og det
danske samfund.

Studiegruppe og foredrag

Hvor er forskellene?

Program for studiegruppen

I løbet af efteråret og vinteren vil vi
sætte fokus på de tre religioner gennem
en række studieaftener og foredrag i
konﬁrmandstuen.
De to foredrag kan alle interesserede
deltage i. Tilmelding er ikke nødvendig.
Der bliver et foredrag i efteråret (se s.7)
og et til foråret.
Studiegruppen er for dem, der vil arbejde lidt grundigere med stoffet. Gruppen
mødes 6 gange i alt - tre gange før jul
og tre efter jul. Gruppen tager udgangspunkt i studiematerialet Abrahams hus,
som gennem ﬁlm og tekster præsenterer
centrale temaer fra biblen og koranen.

Når religionerne er i bevægelse, er det
interessant at forstå, hvad der sker. Det
er vigtigt at kende sin egen baggrund.
Og ligeså vigtigt er det at forstå andres
traditioner og religiøse følelser.
De tre religioner - islam, jødedom og
kristendom - har en del til fælles. Alle
tre religioner forstår sig som efterkommere af Abraham. Men der er også
tydelige forskelle mellem religionerne.

Torsdag den 6. oktober kl.19.30:
Tema: Et møde i tro. Fællesskabet mellem jødedom, kristendom og islam.
Torsdag den 10. november kl.19.30:
Tema: Anstødsstenen. Gudsopfattelsen
og synet på Jesus.
Onsdag den 30. november kl. 19.30:
Tema: Guds har sagt. Skriftsynet og de
religiøse forskrifter.
Tilmelding til studiegruppen er en
fordel.
Jerusalem er et religiøst brændpunkt. Inden for få hundrede meters
afstand ﬁndes vigtige helligsteder
for både islam, jødedom og kristendom.
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Kristendom og islam i Indonesien

Civilingeniør Lars Raahauge er
Indonesien-ekspert. 1. november
holder han foredrag i konﬁrmandstuen om kristendom og islam i
Indonesien.

Indonesien - landet med den
største muslimske befolkning

Lars Raahauge
Lars Raahauge er civilingeniør og
ansat i miljøﬁrmaet Genan a/s. Siden
1991 har han desuden sammen med
sin hustru Lilian drevet virksomhed i
Indonesien vedrørende produktion og
salg af kunsthåndværk. Inden for denne
periode har han opholdt sig samlet 2-3
år i landet.

Indonesien er det land i verden, der har
langt den største muslimske befolkning. Med ca. 200 mill. muslimer, hvoraf de ca. 200.000 hvert år drager på Haj
i Mekka, spiller Islam i Indonesien en
ikke ubetydelig rolle i det internationale
muslimske samfund.

Lars Raahauge er en engageret iagttager
af indonesisk politik, kultur og religion.
Han bruges af DR1 TV-avisen som
politisk kommentator i forbindelse med
indonesiske præsident- og parlamentsvalg.
Fra og med sommeren 2006 leder Lars
rejser til Indonesien i samarbejde med
Unitas Rejser under temaet “Islam og
kristendom i Indonesien”.

Islam i Indonesien har sin egen identitet
og afviger på en del måder fra Islam,
som vi kender den praktiseret i f.eks.
Mellemøsten. Eksempelvis er den
oprindelige indonesiske kultur med
stærke påvirkninger fra eksempelvis
hindu, buddhisme, mysticisme og animisme blevet blandet kraftigt op med
Islam gennem de sidste 400-500 år.
Et andet spændende aspekt ved Indonesien er hvorledes den kristne minoritet
(ca. 18 mill. heraf de ﬂeste protestanter)
i det daglige trives side om side med
Islam.

Islam og kristendom i Indonesien
Foredrag ved Lars Raahauge i konﬁrmandstuen 1. november kl. 19.30
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Venskabsmenighed
Af Sune Hjertmann Frederiksen

Sune er medlem af
menighedsrådet i Rødding,
men boede tidligere i Tanzania.
Menighedsrådet i Rødding holdt i januar et visionsmøde, hvor vi kom frem
med ideer for den kommende periode.
En ide var, at vi skulle prøve at få en
venskabsmenighed. En menighed fra
en luthersk kirke et helt andet sted i
verden.
Hvorfor nu det?? Ja, grundlæggende for
at vi i praksis kan ﬁnde ud af, at vi er
medlemmer af en stor kirke. At vi har
kristne brødre og søstre ud over jorden.
Ved at få ansigter og navne på medlemmerne af en anden luthersk menighed
bliver det konkret og nærværende.
At det skal være en venskabsforbindelse
er vigtigt, det skal ikke være et projekt.
Venskab opstår, når man slår følge,
det er en gensidig forpligtelse, og det
kræver to parter, som både ønsker at
give og modtage.
Med baggrund i de overvejelser ﬁk jeg
menighedsrådets mandat til at undersøge mulighederne. Vi var i ferien i
Karagwe, Tanzania, hvor vi tidligere
har boet og arbejdet i en årrække. Og
efter et møde med stiftsledelsen i den

Lutherske Kirke i Karagwe, besøgte
vi Kasheshe Sogn. Kasheshe er et
landbrugsområde, sognet består af 5
menigheder. Der er en præst og så en
evangelist til hver menighed. Det er
evangelisten der står for begravelser
og konﬁrmandundervisningen og leder
gudstjenesten de søndage, præsten ikke
er der. Kasheshe menighed er veletableret og har en gammel stenkirke, de
øvrige 4 menigheder i sognet er yngre
og mindre, og svagere.
Vi mødtes med præsten, Richard Nguma og 3 af evangelisterne. Vi så den
nybyggede præstebolig, og den gamle,
som taget blæste af i en storm tidligere
i år. Og vi holdt et møde i Kasheshe
Kirke. Vi fortalte om ideen med en
venskabsforbindelse. De var positive og
vil meget gerne være med til at knytte
en forbindelse mellem Kasheshe og
Rødding. Vi var enige om, at vi skal
begynde stille og roligt, at det nu drejer
sig om, at vi udveksler information, så
vi kan komme til at kende hinanden.
De sagde, at de vil skrive breve til os,
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fortælle om, hvad der sker i kirken og
landsbyen. Og så vil de som noget helt
naturligt fremover tage os, vores sogn
og menighed med i deres forbøn. Og
når vi har noget særligt, et problem,
sygdom eller andet alvorligt, så skal vi
sige til, så vil de bede specielt for dette.
Det ﬁk mig til at se en anden fordel ved
venskabsforbindelser: Vi kommer til at
forstå, at man kan være kirke på mange
måder, og
vi kan
lære

og blive inspireret af, hvad vi nu
kommer til at opleve i vores venskabsmenighed.
Og det er da godt at vide, at der er
nogen, der har interesse og åndelig
omsorg for vores sogn, ja, at der er
nogen, der beder for os. Og at vi nu
kan få mulighed for at vise omsorg og
interesse for en søsterkirke.
På menighedsrådsmødet i september
vil vi formulere en aftale om, hvad venskabsforbindelsen går ud på, og så vil
der komme mere fra og om Kasheshe
på hjemmesiden og i de kommende
kirkeblade.

Sune sammen med præsten og 3 evangelister uden for kirken i Kasheshe.
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Nyt navn til kirkebladet?
Af Bertil Christensen, Løvel

Et forslag i konkurrencen om nyt navn
på kirkebladet, er dukket op fra en læser
i Løvel. Som I kan se, er det et godt
forslag, der kan forbindes med kirken
og det er med gode argumenter.
Der dukkede ﬂere argumenter op, mens
jeg interviewede Ditte, som er forfatteren. Prøv at se her:
Hvad synes du om, at bladet får et andet navn? Jeg synes, det er en god idé,
især efter 30 år. Det er altid godt med
lidt ændring.
Er det en god ide med konkurrencer i et
kirkeblad? Ja, det gør det i hvert fald
sjovere, så det er en fed idé.
Synes du selv, at “kirkeklang” er let at
sige? Ja, det ligger nemt på tungen, når
man siger det.
Hører ordet “...klang” ikke sammen

med en klokke? Jo, det hører med
til klokke, og der er også en klokke i
kirken. Jeg har jo foreslået lyden fra
kirken som også er klang
Det er jo ikke alle, der kan vinde. Hvad
siger du, hvis det bliver et andet navn?
Jeg synes, det er okay, hvis det er bedre
end mit. Men det ville da altid være
dejligt og en ære for mig, hvis min idé
blev brugt :)
Som Ditte også har sagt: Konkurrencer
i kirkebladet er da en fed idé, så mon
ikke vi ﬁnder på noget mere.
For en god ordens skyld: Jeg har
ikke modtaget kage fra Ditte i denne
anledning; og ingen kan have noget
imod, at hun ﬁk sin mor til at bage en.
Det øvrige bladudvalg har ikke nået at
smage, så de er ikke inhabile :)

Kære Bladudvalg
Jeg vil gerne være med i konkurrencen “Hvad skal bladet hedde?”
En idé fra mig er: “Kirke-klang”,
Jeg synes det skal hedde sådan fordi:
(Det er bl.a. mere moderne), det har jo noget med kirken at gøre,
“Klang” er nok mest fordi jeg godt kan lide lyden af kirke klokken.
Med venlig hilsen
(12 årige) Ditte Christensen
Mosevænget 15,
8830 Tjele
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Debatten skal rundes af

Af Niels Peter Jacobsen

Sidste nummer af kirkebladet lagde op til en debat om det salmevers, som synges
efter prædikenen i Rødding, Løvel og Pederstrup kirker.
På kirkens hjemmeside har der siden været mulighed for at deltage i debatten og
fremføre synspunkter i sagen. Nu skal der træffes en beslutning. Et lille, hurtigtarbejdende udvalg med en repræsentant for hvert menighedsråd vil kigge på argumenterne og komme med en indstilling til det næste fælles menighedsrådsmøde
den 24. november. Her træffer de tre råd så en beslutning i fællesskab, sådan at
samme praksis bruges i alle tre kirker i pastoratet.

Klip fra debatten......................................
forstaar ikke om unge Mennesker som
lærer forskellige Sprog ikke kan klare
dette... Laurits Nielsen.

...Hvis ikke menigheden forstår, hvad
de synger, og det sætter noget i gang
hos dem, der synger, så tror jeg såmænd
Vorherre vil være ligeglad med sangen.
Jørgen Dalager.

...Vores mål er vel også at få ﬂere
unge i kirken, så selv om det er tradition, tror jeg man skal passe på ikke
at lave gudstjenesten,så den for nye
kirkegængere føles som “mest for de
indviede”. Sonja Tougaard.

...Tradition eller ej, man skal passe
paa, ikke at kaste noget overbord, hvis
man ikke har noget bedre at sætte i
Stedet. Det med at det er tungt og svært
tilgængeligt, kan jeg ikke følge, og jeg

Disse og andre
debatindlæg kan
stadig læses
i deres fulde
længde på kirkens
hjemmeside. Hvis
der kommer ﬂere
synspunkter vil
menighedsrådene
også tage dem
med i betragtning.
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Frivillig besøgstjeneste
Af Niels Peter Jacobsen
Som kristne mennesker vedkender vi
os, at vi har ansvar for hinanden. Vi
holder altid noget af et andet menneskes
liv i vore hænder. For at tage det ansvar
alvorligt ansatte Rødding, Løvel og
Pederstrup sogne for nogle år siden en
sognemedhjælper, som skulle have god
tid til besøg og samtale. Det fritog ikke
alle os andre for vores del af ansvaret,
men det var dog godt at vide, at ét menneske kunne være særlig opmærksom
på at vise omsorg.
Desværre har vi nu ikke længere en
sognemedhjælper. Derfor må vi prøve at
arrangere os på en anden måde.

Mødet bliver holdt i konﬁrmandstuen i
Rødding præstegård. Menighedsrådet
håber, at mange vil møde op denne
aften.

Onsdag den 21. september kl. 19.30
kommer konsulent Lise-Lotte Nielsen
fra De samvirkende Menighedsplejer for at hjælpe os med at
organisere en frivillig besøgstjeneste.

Rødding menighedsråd har taget
initiativ til at indkalde til mødet, men
forhåbentlig kan ordningen blive
dækkende for hele pastoratet. Så
interesserede fra Løvel og Pederstrup
er også velkomne i konﬁrmandstuen
den 21. september.

Målet er at samle en gruppe mennesker,
som føler, at de har overskud til at være
besøgsven for én, som har brug for det.
Der skal også gerne ﬁndes en ressourceperson, som kan koordinere arbejdet.
Det er selvfølgelig uforpligtende at
møde frem og hører nærmere. Ingen
har på forhånd bundet sig til en bestemt
opgave.
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4/10 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. Tekst: Matt.22, 1-14.
8/11 Anna og Laurits Nielsen, Iversvej
2. Tekst: Matt.24, 15-28.
6/12 Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
Tekst: Luk.1, 67-80.

Fredebo
EBSUS

KFUM & KFUK’s voksenarbejde.
Kontaktperson: Tove Kallestrup, tlf.
86651158.
6/9

Bibeltime hos Lisbeth og Jens
Pedersen, Kokholmvej 41.
Explanation nr.3.
28/9 Fællesarrangement for distrikt
Hærvejen i Houlkær kirke: Biblens sprog og vores, ved pastor
Betty Grønne-Arenfeldt, Skive.
11/10 Bibeltime hos Hanne og Poul
Jensen, Nørremarksvej 25.
Explanation nr.4.
1/11 Filmaften hos Sonja og Arne
Grud, Nørreåvej 29. Luther og
lagkage.
22/11 Generalforsamling hos Sonja og
Maarten van Leeuwen, Batum
Hedevej 10.

Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Anna og Sten
Vestergaard, tlf. 86651037.
7/9

Anna og Sten Vestergaard, Fædalhøjvej 5. Tekst: Lukas 7, 11-17.

Fædalhøjvej 2. Kontaktpersoner:
Bodil og Jens Vestergaard, tlf.
86651079.
16/9 Høstfest ved sognepræst Niels
Peter Jacobsen, Rødding.
28/10 Sangaften ved Hanne og Jens,
organist og kirkesanger i Løvel
og Pederstrup.
13/11 Gudstjeneste i Rødding kirke
ved Leif Bønning. Efter kaffen i
konﬁrmandstuen vil Leif Bønning
fortælle om arbejdet i Kirkens
Korshær.
18/11 Kristelig Lytter & Fjernseerforening ved Hanne Bitsch.

Kirkens Korshær

holder fødselsdagsfest den 7. oktober i
Skals sognehus. Gustav Madsen, som
netop er fratrådt en stilling som genbrugskonsulent, fortæller om sine 25 år
i Kirkens Korshær. Festen er ikke kun
for medarbejdere ved de to genbrugsbutikker, men for alle med interesse i
Korshærens arbejde.

Foredrag

1. november kl.19.30: Foredrag i konﬁrmandstuen ved Lars Raahauge: Islam
og kristendom i Indonesien. Se side 6-7.
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Luther i Viborg Domkirke

Alle Helgen

Søndag den 6. november - Alle Helgens
dag - er der gudstjeneste i Rødding
kirke kl. 10.30 og i Løvel kl. 19.30.
På den dag vil vi mindes de mennesker
fra sognene her, der er døde i årets løb.
Deres navne bliver læst op i kirken.
Familierne til de døde får en særlig indbydelse, men naturligvis er alle meget
velkomne til at være med. Nogle sætter
tændte lys på deres gravsted inden
gudstjenesten. Den skik kan man følge,
hvis man på den måde vil udtrykke sin
taknemmelighed eller sit håb.

Aftengudstjeneste

13. november kl. 19.30 i Rødding kirke.
Landssekretær Leif Bønning prædiker.
Efter gudstjenesten og kaffen i konﬁrmandstuen fortæller Leif Bønning om
Kirkens Korhærs arbejde.

Nu bliver der lejlighed til at følge op på
reformationsjubilæet i Viborg sidste år.
I Wittenberg har man fremstillet en stor
vandreudstilling om Martin Luther.
Den har i godt to år vandret i USA og
Canada, og nu kommer den til Danmark. Her skal den i løbet af efteråret
opstilles i ﬁre stifter, i Viborg fra den
27. september til den 23. oktober.
Udstillingen kan ses i Domkirkens
normale åbningstid, og der er gratis
adgang.
Udstillingen gennemgår Luthers liv
og virke, og prøver at sætte det ind i
en kulturhistorisk sammenhæng. Har
man set Hans Tausen spillet i Viborg
sidste sommer eller på anden måde
fulgt nogle af de mange aktiviteter, der
var i byen i anledning af reformationen,
er her en god mulighed for at trække
linien tilbage til det sted og den person,
hvor det hele begyndte.

Julekoncert

i Rødding kirke 6. december kl. 19.00
ved Houlkærkoret. Koret, der ledes
af lærer Rita Rasmussen, Bjergsnæs
skolen, optræder med et blandet program. Efter koncerten i kirken byder
menighedsrådet på et traktement i
forsamlingshuset, hvor koret også er på
igen.

Børnegudstjeneste

11. december - 3. søndag i advent - er
der gudstjeneste for børn i Rødding
kirke kl. 10.30 og i Løvel kirke kl.
13.00. Alle - både børn og voksne - er
selvfølgelig hjerteligt velkomne. Men
især håber vi, at se de børn, som er født
i 2002 og døbt i en af vore kirker. I år
er det nemlig deres tur til at få deres
dåbsbibel overrakt.
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Menighedsrådsmøder

SOGNET redigeres

Alle møder er offentlige.
Dagsorderner og referater kan læses på
kirkens hjemmeside.

af de syv medlemmer af kirkebladsudvalget: Karin Antonsen, Tove Kallestrup,
Bertil Christensen, Karin Kallestrup,
Helle Martensen, Jens Kjeldsen og Niels
Peter Jacobsen.

Rødding:
14. september og 11. november.
Begge gange i kl. 19.00 i konﬁrmandstuen.

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.

Løvel:
3. november kl. 19.00 på skolen.
Pederstrup:
4. oktober kl. 19.30 i konﬁrmandstuen.

Se også sognenes hjemmeside:
www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk

Fællesmøde: 24. november 19.30.

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, Bystævnet 5, Batum, tlf. 86 65 10 14.
Organist:
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

4/9

15.s.e.trin.

9.30

11/9

16.s.e.trin.

18/9

17.s.e.trin.

25/9

Løvel

Pederstrup

10.30

-

10.30 Høst

-

-

9.30

10.30 Høst

-

18.s.e.trin.

-

-

10.30 Høst

2/10

19.s.e.trin.

10.30

9.30

-

9/10

20.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

16/10

21.s.e.trin.

9.30

10.30

-

23/10

22.s.e.trin.

14.00 JH

-

-

30/10

23.s.e.trin.

6/11

Alle Helgen

13/11

25.s.e.trin.

20/11

-

-

10.30

10.30

19.30

-

19.30 LB

-

-

Sidste s.i kirkeåret

-

14.00 JH

-

27/11

1.s.i advent

-

-

10.30

4/12

2.s.i advent

14.00 JH

-

-

6/12

Julekoncert

19.00

11/12

3.s.i advent

10.30 B

13.00 B

-

Høst = Høstgudstjeneste
JH = Jesper Hornstrup, Vammen
LB = Leif Bønning, Kirkens Korshær
B = Børnegudstjeneste, dåbsbibler til de 4-årige

