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juni - juli - august

Ved sidste års grundlovsfest stod spejderne til søs.
Bålet blev tændt på en tømmerﬂåde og
kanoerne blev brugt til at færge folk frem og tilbage.
Læs om årets grundlovsfest på side 10.

SIDEN SIDST
Døbte

Begravede

26. april i Pederstrup kirke:
Tobias Theil, Ålborgvej 167.

4. april i Løvel kirke:
Mary Bodil Jokumsen,
Tinggade 17.

5. marts i Løvel kirke:
Lærke Thybo Andersen,
Gl. Røddingvej 18.

11. april i Løvel kirke:
Tage Vestergaard Jacobsen,
Klosterhaven 48, Viborg.

9. april i Rødding kirke:
Magnus Krabbe Rasmussen,
Åkandevej 15.

20. maj i Løvel kirke:
Lilly Irene Nielsen,
Gillebakken 23.

13. april i Løvel kirke:
Isabelle Bach Hougaard,
Falkevej 48, Viborg.

Tillykke med dagen
konﬁrmander !!

16. april i Løvel kirke:
Simon Bak Jakobsen,
Stordalvej 2.

Løvel, 30. april:
Nicolai, Kaare, Bjørn, Thor,
Thomas, Mette, Sidsel, Rachel,
Christian.

Viede
20. maj i Rødding kirke:
Charlotte Bust og Frans Bak,
Åkandevej 16.

Rødding, 7. maj:
Emil, Martin, Jonas, Jacob, Matthias, Jakob, Nikolaj, Benjamin,
Esben, Mads, Niels, Lerke, Kate,
Simone, Stine, Mia, Sannie,
Anna, Janne, Lea, Sarah, Frederik, Henriette, Maria, Julia,
Anne, Sara.

Kirkeligt velsignede
26. maj i Rødding kirke:
Helle Berg Ruseng Andersen og
Heine Gøtzsche, Batum Hedevej 2.
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Konﬁrmander foråret 2006

Løvel, 30. april 2006

Rødding, 7. maj 2006
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Tradition......
Navnekonkurrence
Af Bertil Christensen
Vi indledte sidste år en lille konkurrence om ændring af navnet på vores kirkeblad. Der er kommet to gode forslag; men vi har valgt at sætte navneændringen på
“stand-by”, da vi ønsker ﬂere ideer. Skulle andre føle sig motiverede til at give os
forslag, er I velkomne til at skrive et par linier til os.

Udﬂugt - en tradition genoplives
Turen går til Skagen, når menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup inviterer alle interesserede på udﬂugt lørdag den 12. august. Detaljerne i programmet
er ikke fastlagt endnu, men i hvert fald involverer turen et besøg ved den tilsandede
kirke. Og så er det ellers udﬂugt i god, gammeldags forstand med snak og hygge i
bussen og et passende antal kaffe- og spisepauser undervejs.
I virkeligheden er det en gammel tradition at drage afsted på fælles
menighedsudﬂugt. I halvtredserne var der udﬂugtsglade unge og
ældre nok til at fylde op til ﬂere busser, når der blev arrangeret tur
rundt i Jylland fra syd til nord.
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og fornyelse
Ide-bank
Der blev skrevet ﬂittigt på tavlen ved indvielsen af konﬁrmandhuset.
Alle blev på forhånd opfordret til at medbringe gode ideer til aktiviteter, som
kunne fyldes i de nye rammer.
Og det var ikke ideer, der manglede. Hurtigt blev tavlen skrevet
fuld. Det var meget opmuntrende,
for det tyder jo på, at der er brug
for et sted som Arken.
Aktivitetsudvalget har været samlet
for at arbejde videre med ideerne.
I, der bidrog med gode input, vil
blive kontaktet af aktivitetsudvalget, så I kan være med i udførelsen
af ideerne. Enkelte af de nye tiltag
er allerede sat i værk. Andet vil
begynde i løbet af sommeren og
efteråret. Så glæd jer !!

Frikvarter
Af Karin Antonsen

Arken - Mødestedet mens de andre er på arbejde

Mangler du et godt sted at holde en uforpligtende kaffepause, væk fra de hjemlige
gøremål, væk fra andres krav, og alligevel lidt socialt? Det gør jeg – derfor er vi
på meget uformelt plan begyndt at holde kaffepause i konﬁrmandhuset hver anden
onsdag kl. 10-12, og jeg glæder mig til det hver gang. Næste gang er den 31. maj,
herefter den 14. juni, og så fremdeles. Der er god plads til ﬂere. De, der kommer
først, brygger kaffen. Kommer der ingen, er det aﬂyst….
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Endelig indvielse
Af Karin Antonsen
Det var en rigtig festdag, da det nye
konﬁrmandhus blev indviet den 19.
marts, med masser af mennesker, mad,
fællessang, taler og indbyrdes snak.
Dagen startede med gudstjeneste i Rødding Kirke, hvor der bl.a. var to konﬁrmander, som læste lignelsen om de to
huse – det er en fornøjelse at høre den
ældgamle historie med yndige pigers
unge stemmer i en fyldt kirke.

Repræsentanter for de 3 menighedsråd
- Karin Kallestrup, Hardy Møller og
Anne Berg Olsen - holder en fælles tale
om kirken, som er bygget af levende
sten.

Efter gudstjenesten gik vi i strålende
solskin den korte tur til konﬁrmandhuset, hvor Holger Nielsen (formand
for præstegårdsudvalget) holdt tale og
klippede det røde bånd efter alle kunstens regler. Og så myldrede vi ind for
at se det nye hus indefra. Knagerækken
i forgangen blev hurtigt fyldt op, og

i det lille køkken var travle hænder i
sving med sandwiches og kaffe. Børn
og barnlige sjæle fór straks op ad den
indbydende trappe for at se, hvad der
gemte sig oppe på hemsen. De mere
voksne bevægede sig ind i det store
lokale, hvor der er højt til loftet, god
varme fra brændeovnen, og frit udsyn
gennem de mange vinduer, som går helt
ned til jorden. Akustikken fungerede,
selvom vi var omkring 100 personer i
huset. Og så var der de sidste, som lige
skulle tage omgivelserne i nærmere øjesyn; kan det virkelig passe, at pastoratet
nu har et lille hus med by på den ene
side og sø omgivet af grønne enge på
den anden - til fri afbenyttelse.

Holger Nielsen holder tale, inden han
klipper det røde bånd.
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Jeg tror de ﬂeste er enige om, at det
både er et pænt og spændende hus, som
vidner om, at mange har givet deres besyv med i diskussionerne om udseende
og anvendelse.
Repræsentanter for de tre menighedsråd holdt tale om deres nye fælles hus,
og Edith Mark fortalte om at være
børnefamilie med “egen” konﬁrmandstue. Jesper Hornstrup bragte en hilsen
fra Vammen, Lindum og Bigum sogne,
og Flemming Vium en hilsen fra Ørum,
Vejrum og Viskum. Rigmor Rasmussen
fortalte om den nyoprettede menighedspleje, som også er fælles for de tre
sogne, og som hun er kontaktperson
for. Niels Peter Jacobsen fortalte, at
han glædede sig til at tage det nye hus
i brug.

fælles aktivitetsudvalg, som vil følge op
på forslagene, så nogle af aktiviteterne
kan starte efter sommerferien.
I løbet af dagen blev der foreslået
forskellige navne til det nye hus, som
efterfølgende har fået det ofﬁcielle navn
“Arken – konﬁrmandhus for Rødding,
Løvel og Pederstrup Sogne” – hvis ikke
jeg tager meget fejl vil kreative sjæle
før eller siden følge op med et navneskilt.
Rygterne vil vide, at konﬁrmandhuset
har været i brug næsten dagligt siden
indvielsen til konﬁrmander, studiekreds, møder – tillykke med “Arken”;
vi har nu fået et sted med plads til
meget mere…..

På kirkens hjemmeside kan du se
mere om Arken, og følge med i hvilke
aktiviteter der bliver sat i værk – har du
ikke adgang til nettet, så spørg en fra
menighedsrådet eller kom i kirke.

Og så var der ellers frit slag for alle til
at skrive ideer på den store tavle – hvad
kunne du tænke dig at bruge huset til?
Tavlen blev fyldt med forslag, lige fra
fællesspisning over eftermiddagsmøde
for ældre til kursus i ikon-maling. Listen er gået videre til menighedsrådenes

Arkitekt Mikkel Aaris i snak med
menighedsrådsformand Flemming Vium
fra Ørum.
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Åben landsby i Løvel
Af Karin Kallestrup
I et forsøg på at få Løvel på landkortet, havde en initiativgruppe med Løve Johannes Vesterby i spidsen, iværksat aktion “åben landsby” lørdag den 29. april.
Gruppen ønskede at vise omverdenen, at her er en by med masser af liv og aktivitet, og ikke mindst her er godt at være, godt at bo, og her er der ledige byggegrunde. Alt sammen under sloganet “Løvel – lige i nærheden”.
Initiativgruppen havde lavet aftale med Viborg Nyt om et særskilt indlæg med
annoncer og omtale af virksomhederne i byen og med program for “åben landsby”
dagen og alle små som store foreninger og “virksomheder” blev derfor inviteret til
at annoncere der i.
Menighedsrådene i Rødding,
Løvel og Pederstrup blev enige
om, at vi som en naturlig del
3 sogne i Viborg Stift
af lokalsamfundet også ville
medvirke, og da de 3 menighedsråd har så mange ting til fælles,
fælles har vi bl.a.:
blev det derfor også til en fælles
HJEMMESIDEN
ARKEN
annonce.
PRÆSTEN
SOGNET
FRIVILLIG BESØGSTJENESTE
Initiativgruppen havde lejet
Læs Sognet. Følg med i Arkens tilblivelse. Se nye billeder eller se konfirmanderne fra 19??.
“Viborg-toget” til at køre rundt
Køb bogen »Af støv er du kommet«. Kontakt Kirkekontoret. Få vores nyhedsbrev på
i Løvel og gøre holdt ved de
www.roddingkirke.dk • www.lovelkirke.dk • www.pederstrupkirke.dk
mange åbne steder, f.eks. ved
Skolen, Løvstikken, Hallen, Forsamlingshuset og selvfølgelig også ved Løvel
Kirke.
Med i toget var vores lokale guide (Erling Thorup) som undervejs fortalte passagererne om de ting og steder toget kørte forbi, samt gav passagererne en appetitvækker de steder hvor toget gjorde holdt. Løvel Kirke er jo normalt åben kl.
08.00 – 21.00, men i dagens anledning ville Karsten Rasmussen og jeg også være
der som guide. Af hensyn til andre brugere af Løvel Kirke og kirkegården, holdt vi
dog kun åbent med guide fra kl. 10.30 – 12.30.
Desværre var der, i det tidsrum, ingen af togpassagererne, som valgte at lægge
vejen forbi Løvel Kirke, men på en senere togtur, hvor der var nogle kirke-interesserede passagerer med, trådte Erling Thorup til og viste rundt, tak for det.

www.lovel.dk

Løvel har fået en hjemmeside med tilhørende aktivitetskalender. Der vil Løvel
menighedsråd også fremover være at ﬁnde med informationer om f.eks. kirkekaffe,
konﬁrmationer, koncerter m.m., aktiviteter som selvfølgelig også vil være at ﬁnde i
Sognet og/eller på www.lovelkirke.dk
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Kirkens Korshær – at være kirke i verden
Af Ulla Horsholt, sognepræst i Ørum
Kirkens Korshær er en af mange gode måder at være kirke på. Tydeligt og konkret
bringer Korshæren kirken derud, hvor der ikke kommer så mange andre.

Ørum Genbrug – en del af Korshæren

I løbet af sit 6. år nåde Ørum Genbrug et salg på en million! Butikken har for nylig
lejet sig ind også i nabobygningen, det tidligere pizzeria, og håber dermed på et
større salg af især møbler.
Når der er betalt for husleje, varme og andre udgifter, bliver der et pænt overskud
til det arbejde, som Kirkens Korshær gør blandt samfundets mest marginaliserede
og udstødte grupper, narkomaner, psykisk syge, alkoholikere og hjemløse i Danmark. Så dem, vi i vores samfund gør usynlige, bliver set – til!

Kirken på verdenskortet

I hele juli måned sætter Kirkens Korshær kirken på Verdenskortet.
Helt konkret bliver Kirkens Korshærs mægtige teltkirke, der blev kreeret til at stå
foran Christiansborg i anledning af Hjemløseugen i efteråret, sat op ved Verdenskortet i Klejtrup. Her vil Teltkirken være åben alle dage hele juli måned. Hver dag
kl. 15 vil der være kaffe, sang og fortælling om Kirkens Korshær. Så tag gerne
familien med til Klejtrup – hvor Kirkens Korshær i juli sætter kirken på Verdenskortet.

Den store teltkirke - her
opstillet på pladsen foran
Christiansborg i forbindelse
med Hjemløse-ugen.
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Grundlovsfest

EBSUS

5. juni kl. 13.00
I år falder grundlovsdag sammen
med 2. pinsedag. Det skal dog ikke
forhindre os i at fejre grundloven på
traditionel vis. Efter festgudstjenesten
i Rødding kirke er der folkedans,
spejderaktiviteter, kaffe og lagkage i
præstegårdshaven.
Kulturrøddernes kor
medvirker både i
kirken og i haven.
Året grundlovstale holdes af
skoleinspektør
Kate Klokkerholm,
Rødding.

KFUM & KFUK’s voksenarbejde.
Kontaktperson: Tove Kallestrup, tlf.
86651158.
5/6 Jesperhus Gospel
13/6 Grillaften hos Sonja og Arne
Grud, Nørreåvej 29
19/8 Sommerudﬂugt

Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Anna og Sten
Vestergaard, tlf. 86651037.
6/6
4/7
1/8
5/9

Anna og Laurits Nielsen, Iversvej 2. Tekst: Matt. 28, 16-20.
Gitte Sørensen, Krogen 2B.
Tekst: Matt. 5, 43-48.
Gerda Vestergaard, Krogen 3A.
Tekst: Matt. 7, 22-29.
Gerda og Ole Pedersen, Fædalhøjvej 6. Tekst: Matt, 20.20-28.

Fællesspisning

for Rødding, Løvel og Pederstrup.
Aktivitetsudvalget inviterer til bålmad
fredag den 16. juni kl. 18.00 ved
ARKEN, Rødding Præstegård.
Pris pr. person: 20 kr.
Drikkevarer kan købes.
Tilmelding er ikke nødvendig. Mød
bare op. Men hvis I ved, at I kommer,
må I gerne ringe til:
Helle Martensen, Pederstrup, 86699412
Bertil Christensen, Løvel, 30587052
Sune Frederiksen, Rødding, 86651210

Fredebo

Fædalhøjvej 2. Kontaktpersoner:
Bodil og Jens Vestergaard, tlf.
86651079.
9/6

Danmission. Landbrugskonsulent
og missionær Poul Sloth Petersen
fortæller om sit arbejde på Madagaskar

Præstens sommerferie

Præsten holder ferie i ugerne 26-2728 - altså fra den 26. juni - 16. juli. I
den periode passes embedet af sognepræsten i Vammen, Jesper Hornstrup,
som kan træffes på telefon 86 69 01 50.

15/9 Høstfest ved Kresten Højhus,
medarbejderkonsulent ved soldatermissionen.
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Vejviser
Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf.86651011, nplj@km.dk
Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com
Koordinator for menighedsplejen: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf. 86 62 21 20
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.

SOGNET redigeres

Gæsteprædikant

af Karin Antonsen, Tove Kallestrup,
Bertil Christensen, Karin Kallestrup,
Helle Martensen, Jens Kjeldsen og Niels
Peter Jacobsen.

Ved gudstjenesten i Pederstrup kirke
sidste søndag i juni prædiker Lars Raahauge. Selv om Lars ikke bor i pastoratet her, vil en del kende ham - dels som
jævnlig kirkegænger og dels fra hans
aktive deltagelse i
studiegruppen om
islam og kristendom. Men søndag
den 25. juni er der
altså mulighed for
at møde Lars Raahauge i en ny rolle.

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
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Gudstjenester
Rødding

4/6

Pinsedag

5/6

Grundlovsdag

11/6

Løvel

Pederstrup

9.30

10.30

-

13.00 G

-

-

Trinitatis

10.30

9.30

-

18/6

1.s.e.trin.

9.30

10.30

-

25/6

2.s.e.trin.

-

-

10.30 LR

2/7

3.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

9/7

4.s.e.trin.

14.00 JH

-

-

16/7

5.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

23/7

6.s.e.trin.

10.30

9.30

-

30/7

7.s.e.trin.

-

-

10.30

6/8

8.s.e.trin.

9.30

10.30

-

13/8

9.s.e.trin.

10.30

9.30

-

20/8

10.s.e.trin.

9.00 Telt

10.30

-

27/8

11.s.e.trin.

-

-

10.30

3/9

12.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

10/9

13.s.e.trin.

10.30 H

-

-

G = Grundlovsfest
LR = Lars Raahauge prædiker
JH = Jesper Hornstrup, Vammen
H = Høstgudstjeneste
I anledning af byfesten i Rødding holdes
gudstjenesten den 20. august i teltet på sportspladsen kl. 9.00

