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Se ﬂere billeder på side 13.

SIDEN SIDST
Døbte

Viede

4. juni i Rødding kirke:
Caroline Damsgaard Børding,
Gerbravej 3, Rødding.

3. juni i Rødding kirke:
Gertrud Oxhøj og Finn Steenberg
Larsen, Kirkegade 17, Rødding.

23. juli i Løvel kirke:
Liv Juhl Stadsbjerg,
Gl. Skivevej 28, 1, Viborg.

1. juli i Rødding kirke:
Vikki Albrechtsen og Valdemar Stig
Clausen, Ingstrup Møllevej 23, Ingstrup.

23. juli i Løvel kirke:
Rasmus Christoffersen,
Gl. Ålborgvej 28, Løvel.

5. august i Rødding kirke:
Anja Lønberg Posorski og Preben
Jensen, Tinghøjvej 31, Rødding.

23. juli i Rødding kirke:
Emil Borup-Larsen,
Kirkegade 15, Rødding.

26. august i Løvel kirke:
Maibritt Nielsen og Flemming Laursen,
Kirkelund 6, Løvel.

6. august i Løvel kirke:
Astrid Emilie Nielsen
Nordentoften 159, Skals.

Begravede

6. august i Løvel kirke:
Chris Brinkmann
Kjærgårdsvej 4b, Løvel.

1. juni i Viborg kirkegårdskapel:
Jørgen Albert Østergaard,
Kistrupvej 10, Kistrup.

6. august i Løvel kirke:
Filip Thor Fyllgraf
Havrisvej 4, Løvel.

14. juni i Asmild kirke:
Inge Kammersgaard, Kirkelund 1c,
Løvel.

13. august i Rødding kirke:
Nadia Kristine Honores Lyng,
Enghavevej 42, Rødding.

22. juli i Viborg kirkegårdskapel:
Arne Hansen, Næstegårdsvænget 2,
Løvel.
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Gravermedhjælper ved Løvel Kirke
Af Connie Kvorning

Jobbet som gravermedhjælper er valgt
på baggrund af behovet for stilhed,
fascination og lysten til at have jord
under neglene.

Uden for kirken tager jeg en runde på
alle gravstederne, hvor visne blomster
og ukrudt fjernes og trædestenene fejes.
Toilettet rengøres og kirkegårdsgangene
rives siddende på den store traktor (den
var svær at styre første gang). Alt i alt
forsøges at skabe et godt helhedsindtryk
for kirkegængere og øvrige besøgende
ved Løvel Kirke.

Allerførst tak for opfordringen til at
skrive om mit nye bijob som gravermedhjælper ved Løvel Kirke, hvor
jeg startede i april måned med en
prøvetid på 3 måneder, som nu er passeret.

Andre medhjælperopgaver er dækning
af grav ved begravelse, plantning af
sommerblomster og til efteråret er der
grandækning.

Hvad laver en gravermedhjælper
egentlig? Jeg aﬂøser i Maartens 6
årlige friweekender. Ved søndagens
gudstjeneste ringes der 1 time, ½
time før og lige op til gudstjenestens
begyndelse. Der imellem sker der bl.a.
ophældning af 2 glas vand til præsten
og alterbægrene ﬁndes frem.

Når Maarten holder ferie er jeg hans
vikar og forsøger at holde ukrudtet væk,
slår græs, skuﬂer og rive gravsteder,
klipper roser ned - og får jord under
neglene.

Udover weekendaﬂøsning er
jeg ansat til i hverdagen at
bistå Maarten med andre
opgaver som forberedelse til søndagsgudstjenesten, hvor
kirken rengøres,
der sker udskiftning
af stearinlys,
pyntning med
blomsterdekorationer eller
buketter
på alteret
og ophængning
af salmenumre.

Jobbet som gravermedhjælper kombineres med jobbet som sundhedsplejerske
i Hvorslev Kommune, hvor jeg møder
spæd- og småbørn sammen med deres
forældre samt skolebørn.
De to jobs opfylder min
fascination af både livets
start og livets afslutning
og sammenholdt med, at
jobbet som gravermedhjælper også bidrager med
en dejlig stilhed og sorte
negle, så synes jeg, jobbet
er sjovt og meningsfyldt.
Min betænkelighed er
jobbets, i perioder, hårde
fysiske karakter.
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Dåbslysestager
Af Tove Kallestrup

At der bliver 50 klodser af en planke, er
ikke ensbetydende med, at der bliver 50
stager, for der vil altid være noget spild.
Måske er limningen ikke perfekt, eller
måske viser der sig at være revner og
misfarvninger et stykke inde i træet.

I skyggen af akacietræet i Niels Ove
Sørensens og Kirstines have i Tapdrup
ﬁk vi en snak om Niels Oves produktion af lysestager til dåbslys.
Niels Ove er i Rødding ellers bedst
kendt som aﬂøser for kirkesangeren
gennem mange år og for graveren.

Nu skal de formes som døbefonte og
slibes rigtig godt - med groft og ﬁnt
sandpapir. For at porerne kan rejse sig
inden endnu en slibning, bliver de
gjort godt våde, og står så til næste dag,
hvor de gøres færdige. Helt færdige
er de dog først, når hullet til lyset er
boret på den gedigne søjleboremaskine
i kælderen, når de er blevet behandlet
med majsolie og har fået limet et stykke
ﬁlt under bunden.

Det var meget spændende at høre om,
hvordan det hele foregår. Han modtager
de 2 planker, der først skal afbarkes,
høvles og limes sammen, inden de
bliver savet i klodser på 10x10x10 cm.
Dernæst bliver hjørnerne hugget eller
savet af, og klodsen bliver placeret i
drejebænken og formet til en cylinder.

Et stykke træ er i Niels Oves hænder
mange gange, inden det er blevet til en
smuk og meget glat lysestage, og sammenlagt er der brugt ca. 2 timer på en
stage.
I øvrigt er det godt at behandle stagerne
med majsolie, når man har haft dem
nogle år, for de kommer med tiden til at
se lidt tørre ud.
Træet, der bliver brugt til stagerne, er
dansk bøgetræ, og for at være sikker på,
det ikke revner, skal det være ovntørret.
Hvordan Niels Ove ﬁk jobbet som
drejer? Det var jo nok Laurits Nielsen,
som dengang var menighedsrådsformand, der havde givet Niels Peter et
praj om, at han gjorde lidt i trædrejning.

Niels Ove Sørensen i gang ved
drejebænken.
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Drejebænken var blevet anskaffet i
1987, da de havde afhændet gården og
var ﬂyttet i huset på Engvej. Igennem 5
vintre modtog han undervisning på
aftenskolen og drejede her skåle af forskelligt træ, han selv havde fældet.
I de første mange år var det kun til Rødding, han drejede lysestager, men
for et par år siden overtog han også
leveringen til Løvel og Pederstup efter
Anders Knap, så alt i alt bliver det til
ca. 50 lysestager om året.

Alle børn får et dåbslys
Alle børn, som bliver døbt i Rødding, Løvel eller Pederstrup, får et dåbslys og en ﬂot, hånddrejet lysestage.
At bruge dåbslys er en skik, som kendes helt tilbage fra
kirkens første tid. Lyset er symbol på varme og håb og på
at Gud tænder lys i mørket og viser os vej.
Dåbslyset kan bruges til at markere dåbsdagen. Forældrene
kan tænde lyset og fortælle barnet om dengang, det blev
døbt. Det er også godt at læse eller fortælle bibelhistorier
for barnet og lære det at bede fadervor.
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RØDDING - KASHESHE
Venskabsforbindelse - nu for hele pastoratet
Af Sune Hjertmann Frederiksen

Som tidligere beskrevet i SOGNET har
vi i Rødding menighedsråd gennem
det sidste års tid forsøgt at etablere en
venskabsforbindelse mellem vores sogn
og Kasheshe sogn i Nordvesttanzania.
Det har været en noget langsom og omstændig proces - men vi var alle enige
om, at det er vigtig, at alle er klar over,
hvad der ligger i aftalen og hvad vi kan
forvente os af den og hinanden.
Vi lavede et forslag til en aftale. Den
har sognekomiteen i Kasheshe lavet
nogle få tilføjelser til og så sendt retur
underskrevet.
Kasheshe sogn består af 5 menigheder
med hver deres kirke, som er fælles om
1 præst. Bl.a. for at få nogle mere ens
størrelser her og i Kasheshe er vi blevet
enige om at udvide venskabsforbindelsen, så den nu er mellem alle 3 sogne i
Rødding pastorat og så Kasheshes sogn
med 5 menigheder.
Derfor kan I se aftalen underskrevet af
de 3 menighedsrådsformænd fra Rødding, Løvel og Pederstrup samt sognepræsten.
Nu bliver aftalen kopieret så alle sogne
og menigheder hver kan få en. Sammen
med aftalen aﬂevere vi en hilsen herfra
menighedsrådene og en lille billedserie,
som viser, hvordan det ser ud omkring
vores kirker, Arken m.m.

Aftale for venskabsforbindelse
mellem Rødding pastorat i Danmark og Kasheshe sogn.
Formål:
a. Grundlaget for vores venskabsforbindelse er Jesu Kristi ord: Dette
byder jeg jer, at I skal elske hinanden.
(Johannes 15,17)
b. Med forbindelsen kan vi i de 2 pastorater lære hinanden om kristen liv i to
meget forskellige dele af verden.
c. At vi må opleve os selv som del af
det store fællesskab kirken er i verden.
d. At vi kan inspirere hinanden, udveksle ideer og holdninger, følge og
støtte hinanden.
Indhold:
1. Forbindelsen bygger indtil videre
på brevudveksling, hvorigennem vi vil
lære hinanden at kende, få kendskab til
samfund, levevilkår, dagligdag for vores
venskabsmenighed.
2. Vi vil have vores venskabsmenighed
med i forbøn, have åndelig omsorg for
hinanden.
3. Vi er åbne for at indholdet af venskabsforbindelsen udvikler sig og
aftalen skal i så fald afstemmes.
4. Vi er indstillede på løbende og
mindst en gang årligt at orientere Danmission og Karagwe Stifts ledelse om
vores venskabsforbindelse.
5. Vi accepterer, at evt. økonomisk
støtte vil blive kanaliseret gennem Danmission og Karagwe Stiftskontor.

Så håber vi på hjemmesiden og i kommende numre af SOGNET at kunne
vise billeder og fortælle mere om hverdagen og kirken i vores venskabssogn.
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Venskabsaftalen - underskrevet af menighedsrådsformænd, ældsterådsformænd og præster. Se den danske oversættelse på foregående side.
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Den spændende salmebog
Ny studiegruppe
Af Karin Antonsen
Lær mere om de salmer, vi bruger så tit - lær andre salmer at kende - syng
salmer sammen.
Vi har tidligere haft studiekredse om Bibelen (bibelmaraton), om Paulus (de første
kristne menigheder) og om Abrahams hus (islam og kristendom). Studiekredsene
har været lærerige, og har været baseret på et mindre fælles input, hvorefter alle
har givet deres besyv med, samt enkelte foredrag - og så er der jo også kaffe med
uformel snak. Nu er tiden så kommet til at arbejde med kristendommens historie
siden Paulus, med hovedvægt på den dansk/nordiske udgave.
Vi vil tage fat i den så velkendte salmebog - og undersøge indholdet nærmere.
Hvilke er de ældste salmer, og under hvilke forhold blev de skabt og brugt? Hvad
var det nu lige med den reformation, hvad var det Luther gjorde afgørende anderledes? Hvem var Kingo, Brorson, Grundtvig - hvordan levede de, hvilke salmer
har de skrevet, hvad betyder de mærkelige ord, hvilke salmer taler netop til dig, er
salmer virkelig “følelsernes tolk”? Er der nogen, der skriver salmer nu omstunder,
hvorfor gøre det?
Og HVORFOR er det så svært at synge salmer i kirken, hvorfor ligger de så højt
og hvorfor er der så stor afstand hen til de andre, som egentlig også godt vil synge.
I studiekredsen synger vi salmerne så højt eller lavt, som vi vil, for én ting ligger
fast: Salmer skal synges!
Der er planlagt tre aftener i efteråret og tre i foråret. Første gang er 19. september,
hvor emnet er de ældste salmer. Se de øvrige datoer i kalenderen på side 14.
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...og gjorde danerne kristne ...
Karsten Jervad, tidligere sognepræst i Rødding, Løvel
og Pederstrup, står for en aftengudstjeneste i Rødding
kirke den 19. november kl. 19.30. Efter gudstjenesten er
der en sammenkomst i Arken, hvor Jervad vil fortælle
om vikingetiden og kristendommens første komme til
Danmark. Var det - som Jellingestenen påstår - Harald
Blåtand, der gjorde danerne kristne? Eller var der kristne
i Danmark allerede i 800-tallet? Nye fund rokker ved de
gamle opfattelser, men historieforskere er stadig meget
uenige. Jervad, som jævnligt viser turister rundt ved
vikingeborgen Aggersborg, giver sit bud spørgsmålet.

Torsdagsmøder i Arken

Hyggeligt samvær med indhold
Vi er en ﬂok unge mennesker, der er blevet ældre, som gerne vil bruge vores nye
konﬁrmandhus Arken. Vi kunne tænke os en eftermiddag hver 2. uge. Vi mødes
kl. 14, vi får kaffe, synger fra Højskolesangbogen og vil derefter have inviteret en,
der kan fortælle en god historie, vise billeder eller ﬁlm fra en rejse, synge og spille
sammen med os eller noget helt andet spændende.
Gode ideer til program er meget velkomne.
Første gang bliver torsdag den 14. september kl. 14. Der vil Karin Antonsen, kirkesanger i Rødding synge med os og spille på sin harmonika.
Alle er velkomne. Der er ikke tilmelding, mød blot op. Kaffen koster 10 kr.
Med venlig hilsen
Magda Mikkelsen, Anna Løgstrup, Gerda Vestergaard
Gitte Sørensen, Lene Christensen
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Kirkekoncert i særklasse
Af organist Jens E. Christensen

Ved koncerten i Løvel Kirke tirsdag den 26. september kl. 19.30 medvirker tre
unge musikere fra Vestjysk Musikkonservatorium: to sopransangere, Margrethe
Ingemann Sørensen og Philippa Cold, samt organisten Lasse Toft Eriksen.
Margrethe Ingemann er høj koloratursopran (betegnelsen står for et ekstremt højt
- og sjældent - toneleje) og hun er i gang med sit 4. år på konservatoriet. Philippa
Cold - i øvrigt datter af vor store, verdenskendte bassanger Ulrik Cold - er koloraturmezzosopran (mezzo = “mellemleje”) og har studeret sang i 3 år på Esbjerg
Musikkonservatorium. Hun har nu søgt ind på det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Lasse Toft har taget sin kirkemusikalske Diplomeksamen fra konservatoriet i
Esbjerg. Han er meget brugt - bl.a. som akkompagnatør og repetitør ved Den Nye
Opera i Esbjerg.
De tre har givet adskillige koncerter på konservatoriet og i kirker. I sær har deres
Händel-duetter vakt interesse. Nogle af disse har Händel brugt som temaer i sit
store oratorium “Messias”. Foruden de krævende og meget ﬂotte Händel-duetter,
som vi får at høre ved koncerten, synger sopranerne også nogle danske aftensange
- ligeledes som duetter.
Menighedsråd og undertegnede anbefaler meget at møde op til en særdeles ﬂot
koncert. Gratis entré.

Margrethe Ingemann Sørensen, Lasse Toft Eriksen og Philippa Cold.
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Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester falder på de tre sidste søndage i september.
Rødding fejrer høsten den 10. september med gudstjeneste og efterfølgende
høstfrokost i Arken. Søndagen efter er det Løvels tur. Også her er der tid til
kaffe og en snak efter gudstjenesten. Den 24. september - sidste søndag i
måneden - inviterer Pederstrup sogn til høstgudstjeneste og kaffe.
Sognenes nye konﬁrmander får deres bibler overrakt ved disse tre
festlige gudstjenester.

Religionsundervisning for voksne i Tjele
Religiøse spørgsmål har på det seneste fyldt meget i den offentlige debat og man
spørger sig: Hvordan kan de samme tegninger være krænkende for nogen og uskyldige for andre? Og hvad er det i Dan Browns “afsløringer” i Da Vinci-mysteriet der
appellerer til så mange af os?
Disse og mange andre spørgsmål er naturligvis også drøftet i menighedsrådene i
Tjele kommune og et af resultaterne er, at vi har fået en aftale med VUC i Viborg om at tilbyde religionsundervisning i Tjele. Det bliver hverken studiekreds
i tegninger eller i Da Vinci, men undervisning i det, der ligger bag. Halvdelen af
undervisningen vil dreje sig om kristendom og i den anden halvdel sammenlignes
kristendom, islam og jødedom. I sammenligningen kan der f.eks. ses på gudsopfattelser, menneskesyn og fundamentalisme.
Formålet er at få indsigt, at overveje sine egne holdninger og dermed også blive
bedre til at debattere religions-relaterede emner. Der kræves ingen forudsætninger
for at deltage.
Kurset starter i slutningen af oktober 2006 og varer til ca. 1. marts 2007. Gennemgående underviser og kursusleder er Aase Iversen fra VUC. Der undervises 3 timer
en aften om ugen i enten Ørum eller Hammershøj - under hensyn til hvorfra der er
ﬂest tilmeldinger. Ugedagen fastsættes umiddelbart efter sommerferien.
Tilmelding sker til VUC i Viborg på tlf. 86611700 senest den 2. oktober, og gerne
før. Prisen er 300 kr. til VUC pr. deltager.
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Kulturrødderne udstiller i Arken
De nye, hvide vægge i konﬁrmandhuset råber på god kunst.
Aktivitetsudvalget har fået den ide at invitere forskellige
kunstnere indenfor i nogle måneder ad gangen. De første, der blev spurgt, var
Kulturrøddernes Billedmageri. Det er tanken at den lokale kunstnergruppe skal
have sine billeder hængende fra september til nytår. Så skulle de mange unge og
ældre, der færdes i Arken, have haft lejlighed til at opleve billederne. Skulle en
eller anden forelske sig i et af billederne, vil det være muligt at købe det, når udstillingen tages ned.

Hvem skal udstille i foråret 2007?

Kender du en billedkunstner - gerne en lokal
- som kunne tænke sig at vise sine billeder
frem, så kom gerne til aktivitetsudvalget med
dit forslag.

Kulturrøddernes Billedmageri
Af Lene Ovesen

Billedmagerne samles om bl.a. croquistegning, fotoemulsion, sampling,
forskellige tegnsammenøvelser, lerarbejde, fællesmaleri, motiver i naturen,
collager, m.m., men maler også hver især efter eget valg eller fælles tema.
Vi mødes en gang om måneden og gruppen er åben for alle, der måtte have lyst
til at deltage.
Kulturrøddernes Billedmageri har udstillet
mange gange, såvel i som udenfor Tjele
kommune. Vi har fællesmalerier
hængende på Rådhuset i Tjele
og Nørre Vinge samt Vammen
Forsamlingshuse.
På www.kulturroedderne.dk kan
man se mere om gruppen og Kulturrøddernes øvrige aktiviteter.
12

Udﬂugt til Skagen
Af Tove Kallestrup

På trods af de dystreste vejrmeldinger,
der har lydt hele sommeren, med
oversvømmede kældre m.m., forlod
vi Rødding i det dejligste sommervejr
og fortsatte til Løvel, hvor bussen blev
fyldt op til sidste plads.
Første stop var Hjallerup Kro, hvor vi
nød en enkel og særdeles god frokost.
I Sæby holdt vi pause ved minihusbyggerne, og så og hørte om, hvordan
man her byggede nogle af byens huse
i miniformat. Vi blev klar over, at det
krævede både tålmodighed, akkuratesse
og opﬁndsomhed at deltage i et sådant
projekt.
Her fra fortsatte vi til Grenen, hvor
Sandormen tog os med ud til den yderste spids. Undervejs så vi mågerne stå
og skutte sig i sandet, som om de ikke
kunne forstå, at det uvejr, der hærgede
et par timer tidligere havde lagt sig,
og at de nu atter roligt kunne gå på
vingerne.

i Skagen, Per Rasmussen, fortalte om
kirkens historie, hvorefter han guidede
os rundt i Skagen og nærmeste omegn.
En dejlig middag nød vi på Voerså Kro,
og herfra gik turen hjemad.
Vi siger tak til udvalget, der havde
planlagt, til Vammen/Rødding Andelskasse, til Møldrup Sparekasse samt til
menighedsrådene, der var med til at
gøre denne udﬂugt mulig.

De klare bølger lokkede nogle af deltagerne i vandet, som overraskende nok
føltes ganske lunt.
Da vi stod ud af bussen tæt ved Den
Tilsandede Kirke, var det først og
fremmest duften af harpiks og våd
skovbund, der slog os i møde, Men
også duften – og smagen – af nylavet
kaffe og kringle kom os her til gode.
Der var en dejlig vandretur ud til kirketårnet midt i klitterne, hvor præsten
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Bibelkredsen

Fællesspisning

Kontaktpersoner: Anna og Sten
Vestergaard, tlf. 86651037.
5/9

Gerda og Ole Pedersen, Fædalhøjvej 6. Tekst: Matt, 20.20-28.
3/10 Anne og Sten Vestergaard, Fædalhøjvej 5. Tekst: Mark.2.14-22.
7/11 Ragna og Bent Jørgensen, Ingstrup Møllevej 8. Tekst: Matt.
18.1-14.
5/12 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. Tekst: Luk.21.25-36

Fredebo

Der er fællesspisning i Arken den
sidste fredag i hver måned.
29/9 Pederstrup sogn står for aftenen.
27/10 Løvel sogn står for aftenen.
24/11 Rødding sogn står for aftenen.

Studiegruppe

Kontaktperson: Karin Antonsen, tlf.
86651014 - se mere side 8.
19/9 De ældste salmer (Davids salmer,
middelalderens salmer)
11/10 Martin Luther, reformationen.
9/11 Kingo, ortodoksien

Kirkekoncert

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

i Løvel kirke tirsdag den 26. september
kl. 19.30 ved de to sopransangere, Margrethe Ingemann Sørensen og Philippa
Cold, samt organisten Lasse Toft Eriksen. Læs om koncerten på side 10.

15/9 Høstfest ved Kresten Højhus,
medarbejderkonsulent ved soldatermissionen.
13/10 Helge Larsen, Esbjerg.
10/11 Ordet og Israel v/Thomas
Enevoldsen, Holstebro.
19/11 Aftengudstjeneste i Rødding
kirke ved Karsten Jervad, Aggersund.

Alle helgen

Søndag den 5. 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.

Torsdagsmøder

Kontaktperson: Magda Mikkelsen,
tlf. 86671429 - se mere side 9.

Menighedsrådsmøder

14/9 Karin Antonsen synger og spiller
28/9 Program ikke fastlagt
Herefter er der torsdagsmøder
hver 2. torsdag.

Rødding: 13. sept. kl. 19.30 i Arken.
Løvel: 14. sept. og 23. nov. - begge
gange kl. 19.30 på Løvel skole.
Pederstrup: 2. nov. kl. 19.30 i Arken.
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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. 30 42 49 72
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.

Besøgsvennerne

SOGNET redigeres

Kontaktperson: Rigmor Rasmussen. tlf. 30 40 49 72

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

Arbejdet er gang og vokser ligeså stille.
Bemærk at besøgstjenesten har fået nyt
telefonnummer. Ring gerne til kontaktpersonen, hvis du har brug for et besøg
eller ved om én, som kan have glæde af
en besøgsven.

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.

Der er stadig mulighed for at melde sig
som besøgsven. Det er godt for kontaktpersonen at have nogle stykker at vælge
imellem, når der er en ny, der melder
sig med et behov for besøg.

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

Løvel

Pederstrup

3/9

12.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

10/9

13.se.trin.

10.30 H

-

-

17/9

14.s.e.trin.

9.30

10.30 H

-

24/9

15.s.e.trin.

-

-

10.30 H

1/10

16.s.e.trin.

14.00 JH

-

-

8/10

17.s.e.trin.

10.30

9.30

-

15/10 18.s.e.trin.

9.30

10.30

-

22/10 19.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

29/10 20.s.e.trin.

-

-

10.30

10.30

19.30

-

12/11 22.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

19/11 23.s.e.trin.

19.30 KJ

-

-

-

-

10.30

9.30

10.30

-

10/12 2.s.i advent

10.30 B

13.00 B

-

17/12 3.s.i advent

-

14.00 JH

-

24/12 Juleaften

16.00

15.00

14.00

25/12 Juledag

5/11

Allehelgen

26/11 Sidste s. i kirkeåret
3/12

1.s.i advent

9.30

10.30

-

26/12 2. juledag

-

-

10.30

31/12 Julesøndag

10.30

-

-

-

14.00

-

1/1

Nytårsdag

JH = Jesper Hornstrup, Vammen
KJ = Karsten Jervad

H = Høstgudstjeneste
B = Børnegudstjeneste

