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dec. - jan. - febr.

I denne tidlige udgave af kirkebladet er
der blændet ned for Laila Sørensens
alterbillede til Pederstrup kirke.
Billedet bliver afsløret 1. søndag i advent. Herefter kommer en ny udgave af
kirkebladet på hjemmesiden.

Graver Laila Sørensen har malet et nyt billede
til alteret i Pederstrup kirke, se side 5.

Siden sidst
Døbte

Viede

14. august i Rødding kirke:
Daniel Berg Gøtzsche,
Batum Hedevej 2.

3. september i Rødding kirke:
Anja Bredahl Olesen og Torben Brøndum Christensen, Korsbakken 40.

14. august i Rødding kirke:
Jacob Schoubye Møller Jørgensen,
Enghavevej 38.

17. september i Rødding kirke:
Karina Børding og Kent Damsgaard
Pedersen, Gerbravej 3.

20. august i Rødding kirke:
Mathilde Bakbo Stengaard Andersen,
Kærvej 8, Skals.

1. oktober i Rødding kirke:
Anja Dalsgaard og Claus Nedergaard,
Meldgårdsvej 145.

4. september i Løvel kirke:
Clara Bjerg Primdal,
Ålborgvej 186.

Begravede
3. september i Løvel kirke:
Sigurd Olesen, Tjele Møllevej 14b.

11. september i Rødding kirke:
Thomas Daugaard Nyrup,
Hedelyngen 57, Viborg.

4. oktober i Viborg sygehuskapel:
Anton Exner, Præstevænget 19.

18. september i Løvel kirke:
Janni Mousten Henriksen,
Tinggade 33.

21. oktober i Rødding kirke:
Olga Nielsen, N.F.S. Grundtvigsvej 13,
Viborg.

1. oktober i Rødding kirke:
Victoria Nedergaard,
Meldgårdsvej 145.

3. november i Løvel kirke:
Bodil Birthe Rasmussen, Sødalvej 6.

2. oktober i Løvel kirke:
Benjamin Malmdorf Munk Jensen,
Næstegårdvænget 6.

5. november i Løvel kirke:
Adolf Christian Valdemar Rafn,
Tulipanvej 2, Møldrup.

16. oktober i Løvel kirke:
Matt Nørgaard, Margrethevænget 9.

10. november i Rødding kirke:
Anker Sørensen, Vansøgårdsvej 31.
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Ny organist i Rødding
Af Karin Antonsen, Rødding menighedsråd
Vi har hermed den store fornøjelse at præsentere den nye organist ved Rødding Kirke,
Marina Dalgaard. Marina blev ansat til d. 1.
oktober, og lagde hårdt ud med at spille til
bryllup samme dag, og til højmesse dagen
efter. Og det gik glimrende, selv om den danske folkekirkes højmesse som bekendt ikke er
for nybegyndere…
Marina er 42 år, og kommer oprindeligt fra
Rusland. Hun kom til Danmark for 3 år siden, og bor nu i Randers med sin
mand René, og 2 døtre. Udover sit nye job som organist underviser Marina på
MGK (musikalsk grundkursus for talentfulde unge musikere) i Randers, og
på Hobro musikskole.
Marina er uddannet klassisk pianist, med speciale i musikpædagogik. I
forbindelse med det nye job tager hun orgel-timer i Randers.
Glæd Jer til fortsat at høre ﬁnt orgelspil til de kirkelige begivenheder, og tag
godt imod endnu en velkvaliﬁceret og engageret medarbejder i kirken !

Sognehistoriske glimt fra Rødding, Løvel og Pederstrup
For 2 år siden udgav menighedsrådene bogen
Af støv er du kommet. Bogen er skrevet af lokale
forfattere og fortæller et væld af historier fra
sognenes liv i de sidste 100 år. Der er beretninger
om spejdere og søndagsskoler og sommerlejre; om
præster og menighedsråd; om kirkerestaureringer;
om problemerne med at få indrettet nødtørftshus på
kirkegården; om dommerfuldmægtigen i Odense,
som forfærdelig gerne ville slippe for at eje Pederstrup kirke. Og meget, meget mere.

Bogen kan endnu købes ved henvendelse til
præsten. Prisen er nu kun 50 kr.
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Det var engang ......
Af Karin Kallestrup, Løvel menighedsråd
...i september 2001, at et præstegårdsudvalg og 3 mægtige menighedsrådsformænd satte sig sammen og tænkte
i salg af jord, for det var ikke længere
som før, hvor præsten dyrkede jorden
og ﬁk sin løn derefter.
Men hvad skulle pengene mon bruges
til, tænkte de 3 gæve menighedsråd og
deres præstegårdsudvalg ?

September var det nu blevet igen - i
det herrens år 2005. Området omkring
præstegården var nu blevet til en moderne byggeplads, med aktive håndværkere og deres maskiner. En præst
og hans digitalkamera var ofte også at
ﬁnde på pladsen, så vi alle (via de 3
sognes hjemmeside) har kunnet følge
håndværkernes arbejde skride frem.

Jo, vi skal bygge en ny konﬁrmandstue
... ja et helt hus sagde man i kor.
Men hvor skal det ligge og hvad skal
det rumme? Ja spørgsmålene var mange og involverede bl.a. faglig bistand
fra Quattro Arkitekterne og Tjele
Kommune samt et møde med naboer
og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite før byggetilladelsen
endelig kom i hus i maj 2005.

Den 10. november var der gået i alt 66
dage siden byggestart og dagen oprandt
hvor der blev holdt rejsegilde. Krans
og ﬂag vejrede friskt i vinden, mens
formanden for præstegårdsudvalget
Holger Nielsen bød de ca. 45 fremmødte velkommen. Også Mikkel Åris
fra Quattro Arkitekterne holdt tale og
udbragte, som det sig hør og bør, et
trefoldigt leve for konﬁrmandhuset.

Licitation skal der til, sagde arkitekten og imens holdt de 3 menighedsråd
vejret og håbede på, at de havde penge
nok, og det havde de.

.... og det er ganske vist - til
foråret skal huset færdig stå, til glæde
for store og små, men især for sognets
konﬁrmander.


Mikkel Åris, Quattro Arkitekterne, takker
håndværkerne for veludført arbejde.
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Altertavle som skifteramme
Af Anne Berg Olsen, formand for Pederstrup menighedsråd
Pederstrup menighedsråd afholdt i
foråret 2005 et inspirationsmøde. Her
blev ideen om en ny altertavle luftet.
At udskifte det gamle alterbillede ville
blive et stort, dyrt og langvarigt projekt.
Det over 100 år gamle alterbillede er
ikke noget stort kunstværk. Det, der
fanger øjet i det, er noget, der ligner en
emhætte. Jeg har hørt, at man før hen
har omtalt det som et kakkelovnsrør.
Rettelig er det en søjle i templet.
Ved det årlige kirkesyn i juni så vi, at
der fandtes mere enkle muligheder for
at tilføre kirkerummet et andet udtrykt,
uden at bruge meget store ressourcer på
det. Det er muligt, at sætte et nyt billede
uden på det gamle, som derved bevares.
Vi enedes om at prøve noget nyt: at
bruge altertavlen som skifteramme og
lade et nyt billede hænge i et år.
Laila, der er graver ved kirken og udøvende kunstner, havde lyst til at tage
udfordringen op og malede et billede,
som blev afsløret ved gudstjenesten 1.
søndag i advent.

gået i opfyldelse. Først senere kom alle
betænkelighederne, og til tider en lammende ydmyghed over for opgaven.
Det første man ser på billedet er en
kendt situation: Langfredag og Jesus
med ordene Det er fuldbragt og lyset,
som vender tilbage ved den niende
time. Matt. 27.
Den ene røver vender ud i lyset, mens
den anden kun ser mørket.
Kort forinden havde Jesus også set ind
i mørket, da han råbte: Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forladt mig.
Men under det hele hviler Guds hånd,
også under det tredje kors, selv om det
til tider er svært at se Guds hånd i det
hele. Personerne forneden står formentlig i stor fortvivlelse og afmagt. De
hører måske stadig den blå hane gale,
Svigtede jeg her?
Men ellers mange tak til jer, der turde
give mig opgaven. I var modige! Jeg
håber, at billedet kan blive til ny inspiration og gavn for os hver især, der hvor
vi er i livet.

Laila fortæller om billedet:
Da jeg blev spurgt, om det var noget
for mig at male en anden altertavle,
sagde jeg straks ja. Det ville jeg meget
gerne. Det var en stor drøm, som nu er

Laila i sit atelier i Tapdrup. To lærreder
med henholdvis røde og blå baggrundsfarver præsenteres for menighedsrådet.
I første omgang blev det røde valgt,
men hvem ved: måske ender det blå
billede også i skifterammen.
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Konﬁrmandforberedelse anno 2005
Af Karin Antonsen, Rødding
lytte hele tiden”.
“Blev du færdig med tegneserien i
timen?”
“Nej, jeg tog den med hjem og gjorde
den færdig”
“Kendte du fortællingen i forvejen?”
“Ja, men jeg kunne ikke lige huske det
hele. Det var ikke svært at lave tegneserien, for vi havde jo lige hørt historien
igen”
“Du har tegnet historien som om den
foregår i gamle dage. Det er ikke alle
der har gjort det, hvad synes du om
det?”
“Det er OK; historien kan fortælles på
mange måder”

På kirkens hjemmeside er der for tiden
en stribe tegneserier, som de kommende konﬁrmander har lavet over
fortællingen om den barmhjertige samaritaner. Vi ringede én af forfatterne
op, nemlig Anne Hye Rasmussen, og
stillede hende følgende spørgsmål:
“Vi har set din tegneserie på kirkens
hjemmeside. Nu er det jo ikke alle der
har internet, så vi vil gerne sætte din
tegneserie i kirkebladet, må vi det?”
“Ja, det må I da godt.”
“Kan du godt li´ at lave tegneserier?”
“Ja, det er bedre når man selv skal lave
noget, end hvis man bare skal sidde og

Annes tegneserie
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Jakobs tegneserie

Her er hvad en af de andre konﬁrmander, Jakob Bitsch Jensen, fortæller:
“Hvordan kan det være, at du har tegnet
biler?” “Det er fordi jeg går op i biler,
og jeg ikke lige gad tegne mænd, når de
ﬂeste andre gjorde det.”
“Hvad vil du vise med bilerne?”
“Først kommer paven i en stor limou-

sine, så kommer præsten i en lille
bobbel, og til sidst kommer der én på en
scooter, det er nok en iraker.”
“Det ser ud, som om det sker i nutiden.”
“Ja, men det kunne jo også ligeså godt
ske nu – min far kørte engang hen til
en dame, som lå på en mark – hun blev
faktisk hjulpet videre af en bus.”

Lignelsen om den barmhjertige samaritaner - Lukas evangeliet kap. 10
... han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus: »Hvem er så min næste?« Jesus
svarede og sagde: »En mand var på vej fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne
på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød.
Tilfældigvis kom en præst den samme vej; han så manden, men gik forbi. Det samme
gjorde en levit, der kom til stedet; også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner,
som var på rejse, kom hen til ham, og han ﬁk medynk med ham, da han så ham. Han
gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr
og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to denarer frem,
gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig,
når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre synes du var en næste for ham, der faldt i
røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og
Jesus sagde: »Gå du hen og gør ligeså!«
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Salmeverset – nok engang
Af Niels Peter Jacobsen
I længere tid har der kørt en debat om det salmevers, som synges efter prædikenen
i Rødding, Løvel og Pederstrup kirker. Egentlig er debatten afsluttet og dette nummer af kirkebladet skulle have bragt konklusionen. Men beslutningen om, hvad vi
fremover skal gøre, træffes på et fælles menighedsrådsmøde og dette møde ligger
på den forkerte side af kirkebladets deadline. Så vi holder vejret lidt endnu.

Måske kan vi alligevel sige lidt

De tre menighedsråd har nemlig nedsat en arbejdsgruppe, som ﬁk til opgave at
se på debatindlæggene, overveje argumenterne og komme med en indstilling
til fællesmødet. Dette udvalg, med én repræsentant fra hvert menighedsråd, har
gjort sit arbejde. I fuld enighed nåede udvalget frem til et kompromisforslag, som
menighedsrådene forhåbentlig kan godkende. Udvalget anbefaler, at der fortsat
synges et vers efter prædikenen. Det skal dog ikke være det samme vers hver
søndag. Verset udskiftes 2-3 gange om året. Vers fra både nye og gamle salmer
kan bruges. Kravet er bare, at verset skal kunne fungere som menighedens svar på
prædikenen. Det vers, som har været i brug siden før mands minde, kan stadigvæk
bruges i perioder. Et andet eksempel, som arbejdsgruppen peger på, er vers 4 af
Grundtvigs salme Morgenstund har guld i mund (Gå da frit / enhver til sit / og
stole på Guds nåde! / Da får vi lyst og lykke til / at gøre gavn, som Gud det vil, /
på allerbedste måde.) Menigheden opfordres til at komme med forslag til egnede
salmevers. For at undgå forvirring skal præsten hver søndag bekendtgøre det
aktuelle vers.
Når kirkebladet er på gaden, er beslutningen truffet. Straks efter det fælles
menighedsrådsmøde bliver resultatet bekendtgjort på kirkens hjemmeside. Eventuelle ændringer i liturgien bliver selvfølgelig også synlige den næstfølgende
søndag – som meget passende er den første søndag i det nye kirkeår.

Viborg Kirkeradio

Resultat af høstindsamling

sender hver søndag kl. 20.00 - 21.00
på frekvensen 93,8 Mhz. Programmet kan ses på www.kirkeradio.dk.

Rødding: 3673 kr
Løvel: 2429 kr
Pederstrup: 1910 kr

Den 15. januar sender kirkeradioen
en udsendelse om Rødding kirke.

Pengene er sendt til Folkekirkens
Nødhjælp og Kirkens Korshær.

8

Islam og Kristendom i Indonesien
Af Jørgen Dalager
Utroligt, at man i en tid, hvor vi gennem medierne bliver
bombarderet med indtryk fra verden omkring os, kan
opleve, at man vidste så lidt om et land, hvor der bor ca.
220 mill. muslimer.
Selv om rammerne i konﬁrmandstuen ikke var, hvad de
bliver, så fyldte en positivt engageret Lars Raahauge d.
1. nov. rummet med billeder og ord fra et multikulturelt
samfund, som vi hører utrolig lidt om. Hans indgående kendskab til området
og vilje til at se sagligt og nuanceret på de politiske, kulturelle og religiøse
forhold i landet bevirkede, at man virkelig følte, man ﬁk noget med derfra
– blev lidt klogere – og det er jo ikke så ringe endda.
I sidste nummer af kirkebladet kan man læse, hvem manden er, og skulle
man ønske, at deltage i studiekreds om forskelle og ligheder mellem Islam,
Jødedom og Kristendom, så kan man også møde ham der.
Førstnævnte religion har vi da yderst aktuelle grunde til få større kendskab
til.

Besøgstjeneste
Af Niels Peter Jacobsen
I sidste nummer af kirkebladet blev der
indbudt til et møde om oprettelse af en
frivillig besøgstjeneste. Glædeligvis
dukkede der en del mennesker op til
mødet. Konsulent Lise-Lotte Nielsen
fra De samvirkende Menighedsplejer
fortalte om andre sognes erfaringer med
besøgstjenester. En del af de fremmødte var allerede den første aften klar
til at melde sig som besøgsvenner. Og
det ser også ud til, at der kan ﬁndes en
koordinator, som vil samle trådene i det
daglige arbejde. Så der var enighed om,
at vi kunne komme videre med sagen.
Det blev besluttet, at der skal dannes en
forening – en lokal menighedspleje – til

at stå for organiseringen og driften af
besøgstjenesten. En lille arbejdsgruppe
ﬁk til opgave at udarbejde forslag til
vedtægter for foreningen. Den 10. januar indkaldes der til stiftende generalforsamling i konﬁrmandstuen i Rødding.
Her skal vedtægterne godkendes og der
skal vælges en bestyrelse. Om alt går
vel, har Rødding, Løvel og Pederstrup
sogne altså en fungerende menighedspleje i begyndelsen af det nye år.

Stiftende generalforsamling
10. januar kl. 19.30
i konﬁrmandstuen i Rødding
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EBSUS

KFUM & KFUK’s voksenarbejde.
Kontaktperson: Tove Kallestrup, tlf.
86651158.
6/12 Julefrokost hos Laila og Søren
Sørensen, Højtoften 11, Tapdrup.
10/1 Nytårskur hos Tove og Ove Kallestrup, Stigsbækvej 6.
31/1 Bibeltime hos Sonja og Arne
Grud, Nørreåvej 29.
Explanation nr.5.
4/2 Vinterfest i Sjørslev.
21/2 Det store Gæstebud, hos Hanne
og Poul Jensen.

Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Anna og Sten
Vestergaard, tlf. 86651037.
13/12 Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
Tekst: Luk.1, 67-80.
10/1 Gitte Sørensen, Krogen 2b.
Tekst: Johs. 4, 5-26.
1/2 Gerda og Ole Pedersen, Fædalhøjvej 6. Tekst: Johs.12, 23-33.
7/3 Ragna og Bent Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8.
Tekst: Mark. 9, 14-29.

Fredebo

Fædalhøjvej 2. Kontaktpersoner:
Bodil og Jens Vestergaard, tlf.
86651079.
29/12 Juletræsfest ved Jacob Bjerg.
13/1 En aften med seniorkonsulent
Poul E. Hansen.

7/2 Generalforsamling.
10/3 Sømandsmission ved Poul
Nielsen.

Julekoncert

i Rødding kirke torsdag den 6. december kl. 19.00.
I år er det ca. 50 kvinder og mænd fra
Houlkærkoret, som kommer og synger
julen ind sammen med os og for os.
Efter en lille time i kirken går vi – traditionen tro – i forsamlingshuset og får
kaffe og æbleskiver og her fortsættes
med juletonerne. Vel mødt.

Juletræsfest

for alle generationer søndag den 11.
december. Vi starter med
børnegudstjeneste i Løvel
kirke kl. 13.00, hvor der er
udlevering af dåbsbibler til
2002-børn. Fra kl. 14.00
fortsætter juletræsfesten i Løvel Kulturog Forsamlingshus indtil
senest kl. 17.30. Vi vil slå
tidligere rekorder i deltagerantal og har
sat en pris på 15,- pr. person i forsamlingshuset. Her er alt, hvad der hører til
en rigtig juletræsfest: Brunkager, nisser
og underholdning v/amatørscenen. Festen arrangeres i et samarbejde mellem
Menighedsrådet i Løvel og Løvel og
omegns borgerforening.

Stiftende generalforsamling

10. januar kl. 19.30 afholdes stiftende generalforsamling i foreningen
Menighedsplejen for Rødding, Løvel og
Pederstrup sogne (se side 9).
10

Islam-jødedom-kristendom

SOGNET redigeres

Studiegruppen mødes tre aftener i løbet
af vinteren og foråret:
19. januar, 9. februar og 16. marts.
Hele forløbet afsluttes med et billedforedrag den 30. marts, hvor Niels
Peter Jacobsen fortæller om forholdet
mellem kristne og muslimer i Betlehem.

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.

Menighedsrådsmøder

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

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

Rødding: 2. februar i konﬁrmandstuen.
Pederstrup: 2. marts i konﬁrmandhuset.

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: Marina Dalgaard, Nørrebrogade 96, st. th, 8900 Randers, tlf. 86 40 30 82
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

4/12

2.s.i advent

14.00 SS

6/12

Julekoncert

19.00

11/12

3.s.i advent

18/12

Løvel

Pederstrup

-

-

10.30 B

13.00 B

-

4.s.i advent

9.30

10.30

-

24/12

Juleaften

15.00

16.00

14.00

25/12

Juledag

-

-

10.30

26/12

2. juledag

10.30

9.30

-

1/1

Nytårsdag

10.30

14.00

-

8/1

1.s.e.h.3 k.

-

14.00 JH

-

15/1

2.s.e.h.3 k.

9.30

10.30

-

22/1

3.s.e.h.3 k.

10.30

9.30

-

29/1

4.s.e.h.3 k.

-

-

10.30

5/2

Sidste s.e.h.3 k.

9.30

10.30

-

12/2

Septuagesima

10.30

-

-

19/2

Seksagesima

-

14.00 JH

-

26/2

Fastelavn

-

-

10.30

5/3

1.s.i fasten

9.30

10.30

-

12/3

2.s.i fasten

-

14.00 JH

-

SS = Steen Sunesen, konstitueret sognepræst, Vammen
B = Børnegudstjeneste, dåbsbibler til de 4-årige
JH = Jesper Hornstrup, Vammen

