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En varm hilsen fra Kasheshe

Sune Hjertmann Frederiksen fra Rødding menighedsråd
besøgte vores venskabsmenighed i Kasheshe i Tanzania
og havde hilsner med hjem fra præsten og menigheden.
Se side 8-9.

SIDEN SIDST

Døbte

10. sept. i Rødding kirke:
Harald Slots, Meldgårdsvej 105,
Rødding.
17. sept. i Løvel kirke:
Christian Klovborg,
Næstegårdvænget 4, Løvel.
8. okt. i Løvel kirke:
Ann Soﬁe Skov Thorup
Rødkløvervej 8, Løvel.

15. okt. i Løvel kirke:
Mathias Kjeldsen Thomsen,
Kirkelund 20, Løvel.

8. okt. i Løvel kirke:
Asger Hauerslev Hansen,
Kornvænget 7, Løvel.

15. okt. i Rødding kirke:
Jonas Rønnow Villadsen,
Korsbakken 38, Rødding.

15. okt. i Løvel kirke:
Victor Kalhøj Eskildsen,
Aalborgvej 190, Løvel.

Viede

Løvel Kirke uden graver

9. sept. i Rødding kirke:
Vibeke Kongsgaard Busk og Steffen
Busk, Gravhøjvej 3, Sparkær.

Pr. 1. november 2006 står Løvel
Kirke uden graver, da Maarten van
Leeuwen har valgt at fratræde sin
stilling efter 3 år ved Løvel Kirke.
Connie Kvorning vil fortsat være
kirkens gravermedhjælper og indtil
stillingen som graver besættes
permanent, vil grandækning m.m.
blive klaret af Connie Kvorning og
en vikar.

Begravede
1. sept. i Løvel kirke:
Hans Søndergaard,
Tjele Møllevej 10R, Vammen.
14. okt. i Rødding kirke:
Albert Thuesen, Tjele Møllevej 10D,
Vammen.

Løvel Meninghedsråd
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Vagtskifte på kirkegården

Af Egon Noe, formand for Rødding menighedsråd
1. oktober sagde vi farvel til Jane som
graver ved Rødding Kirkegård, en
stilling som hun har bestridt i knap to
år. Jane ønskede at arbejde et sted med
ﬂere levende mennesker omkring sig.
Vi vil gerne benytte lejligheden til endnu engang at sige tak for hendes indsats
og ønske held og lykke med hendes nye
stilling ved Asmild Plantecenter.

Birgit har allerede vist stor gåpåmod, og
er starter i en travl tid med grandækning
og klargøring af kirken til advent. Birgit
har tidligere erfaring som graver ved
Vejrum kirke, og virker som et menneske, der trives med graverjobbet, og de
vilkår, der følge hermed.
Fra menighedsrådets side vil vi bestræbe os på at være gode arbejdsgivere og
samarbejdspartnere, så vi i fællesskab
kan gøre Rødding kirke til et rart sted at
være og at komme.

Samtidig kan vi byde velkommen til
vores nye graver Birgit Pluszek, der ofﬁcielt er startet i jobbet per 1. november, men som allerede har passet kirke
og kirkegård på vikarbasis fra den 1.
oktober.

Vi vil bede alle i sognet om at tage godt
imod Birgit, ligesom vi er overbeviste
om, at hun også vil tage godt imod de
mennesker, hun møder på kirkegården.
På menighedsrådets vegne
Egon Noe

Birgit har besøg af børnehaveklassen fra Rødding og fortæller om sit arbejde i
kirken og på kirkegården.
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Julegaven til dem du holder af
Af Karin Antonsen

Mange opdaterer løbende mail-programmer, antivirusprogrammer, faglig viden, forsikringer osv. Men har du
sikret dig selv og dine nærmeste den gældende udgave
af salmebogen? Den kom faktisk for ﬂere år siden,
og har den sjældne egenskab, at den sandsynligvis vil gælde de næste 50 år. Salmebogen fås
i rigtig mange udgaver i forskellige prisklasser. Se udvalget hos din boghandler, eller på
hjemmesiden www.dendanskesalmebog.dk,
hvorfra følgende er klippet:

Salmedigterne

tal steget, så 117 af salmebogens 791
numre nu er tekster skrevet inden for
de sidste 100 år. Nye salmedigtere som
K.L. Aastrup, Ole Sarvig, Jørgen Gustava Brandt, Lars Busk Sørensen, Johs.
Møllehave og mange ﬂere er kommet
med. De nyeste salmetekster er skrevet
i år 2000. Blandt de salmer, som nu er
optaget i salmebogen, er også ældre ting
- fx er H.C. Andersen nu repræsenteret
med to salmer.

Det er blevet sagt om Den Danske
Salmebog, at den er verdens bedste.
En kendsgerning er det i hvert fald, at
danskerne sætter deres salmebog højt.
Få bøger har samme udbredelse som
Den Danske Salmebog, og salmebogen
er beriget og benådet med de største
digtere i den danske litteratur: Sthen,
Kingo, Brorson, Grundtvig og Ingemann. Salmebogen indeholder med
dem det ypperste inden for dansk poesi.
Tidsmæssigt spænder salmebogen over
næsten 2000 år. En række af salmerne
er nemlig danske gendigtninger af gudstjeneste-led, der kan føres helt tilbage til
den kristne kirkes første tid.
I den nye salmebog er også salmedigtning fra vores egen tid kommet med. I
Den Danske Salmebog fra 1953 var der
kun en lille håndfuld salmer fra det 20.
århundrede. I den nye salmebog er det

Mere end salmer

Den Danske Salmebogs store udbredelse hænger uden tvivl sammen med,
at den i ordets bedste forstand er en
brugsbog. I salmerne møder vi en poesi,
der sætter ord på livets store glæder og
sorger. Det er her, vi ﬁnder ord for den
største glæde og den dybeste fortvivlelse. Men salmebogen indeholder også
en tekst- og bønnebog. Her ﬁnder man
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alle de tekster fra Bibelen, der indgår
i gudstjenesterne i løbet af et år og en
bønnebog med bønner til alle livssituationer. Alle bønnerne i bønnebogen er i øvrigt blevet revideret og ført
sprogligt ajour i forbindelse med den
nye salmebog. I tekst- og bønnebogen
ﬁndes der også et afsnit med bibelord
til trøst og opmuntring. Endelig kan
man i tekst- og bønnebogen ﬁnde alle
de almindelige, kirkelige ritualer såsom
dåb, bryllup, konﬁrmation, begravelse
og bisættelse.
Den nye salmebog udkommer i en hidtil
uset variation af udgaver, der imødekommer forskellige behov. Udgaverne
er alle beskrevet nærmere med billede
og tekst i kataloget.

Studiekreds

om den spændende

salmebog

Studiekredsen er kommet godt i
gang, der bliver tænkt, talt, lyttet og
sunget. Er du bare lidt nysgerrig, så
kig ind, der er åbent for alle. Næste
gang er onsdag den 31. januar, hvor
emnet er Brorsons tid og salmer.
Det foregår i konﬁrmandhuset Arken kl. 19.30. Se de øvrige datoer i
kalenderen på side 14.

Strukturændringer
Kommunalreformen påvirker
kirken på ﬂere forskellige måder.
Herom skriver Karin Antonsen:

Nye provstier

Provstierne ændres ved årsskiftet.
Rødding-Løvel-Pederstrup sogne
har gennem mange år været en del af
Bjerringbro-Hvorslev-Tjele provsti,
med Jørn Knudstrup Olesen som
provst. I forbindelse med kommunesammenlægningerne bliver provstierne også ændret, så der fremover vil
være to provstier i den nye Viborg
Storkommune. Vores sogne kommer
til at høre til ny Viborg Østre Provsti.
I det nuværende provstiudvalg
har sognene i Tjele Kommune på
glimrende vis været repræsenteret
ved Sonja Tougaard, Pederstrup, og
Flemming Vium, Ørum - de fortsætter
heldigvis arbejdet i det nye provstiudvalg efter årsskiftet.

Rødding Lokalråd

Den 3. oktober var der stiftende repræsentantskabsmøde i Rødding Lokalråd, som er et nyt organ, der skal
varetage fælles interesser for byens
mange foreninger i den nye storkommune. Rødding Menighedsråd
var naturligvis repræsenteret, og er
herefter medlem af det nye lokalråd,
som har etableret sig med vedtægter,
forretningsudvalg mv.
Vedtægterne og diverse avisartikler
om Rødding Lokalråd kan ses på:
www.ellenfrydendal.dk
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Præstegårdsudvalget orienterer
Som mange sikkert har set i
dagspressen, har menighedsrådene haft forpagterboligen,
som ligger på Vansøgårdsvej,
sat til salg. Ejendommen er
blevet solgt i offentlig udbud,
hvor højestbydende var BachGruppen A/S, Viborg. Salget
blev godkendt i provstiet på
et møde den 7. november, og
overtagelsen var 15. november 2006. Det bliver nu spændende, at se hvilke planer
Bachgruppen har med bygningerne og den ca. 4000 kvadratmeter store grund, som
jo ligger meget centralt placeret i Rødding.
Menighedsrådene har besluttet, og fået godkendt, at salgsprovenuet i det omfang,
som er nødvendigt, anvendes til renovering af overetagen på præsteboligen – et
projekt, som er hårdt tiltrængt. Det nuværende tag fra 1905 er utæt, og kan ikke
længere repareres. Der skal udover nyt tag bl.a. skiftes vinduer i overetagen og
efterisoleres. Planlægningen af dette projekt starter nu, og vi håber, at kunne få det
gennemført hen over sommeren 2007.
Præstegårdsudvalget

Menighedsråd gav høringssvar

Af Anne Berg Olsen, menighedsrådsformand i Pederstrup

Det sidste årstid har der været oplæg, debat og høring mellem en arbejdsgruppe nedsat af kirkeministeriet på den ene side og menighedsråd, provsti og
stift på den anden side.
Debatten har indeholdt to ting: dels fastsættelse af stifts- og provstigrænser
som følge af kommunalreformen, dels opgaver i sogn, provsti og stift.
Vi har på et fællesmøde diskuteret de ændringer som betænkning 1477 foreslår
i forhold til sognet, og indgivet et høringssvar på det.
Betænkning 1477 og menighedsrådenes svar kan læses på kirkens hjemmeside: www.roddingkirke.dk/1477.pdf og www.roddingkirke.dk/svar.pdf
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Arbejdstilsynet på besøg i L vel
Af Karin Kallestrup, Kontaktperson, Løvel Kirke

Dårligt arbejdsmiljø præger mange af landets kirker, hvis man skal tro
aviser og blade, men sådan er det ikke i Løvel.
Arbejdstilsynet (AT) har netop været på besøg i Løvel og sammen med en ledelsesog en medarbejderrepræsentant blev der, i et par timer, snakket arbejdsmiljø og
regler og set på kirke og kirkegård. Løvel Sogns Menighedsråd, som AT kalder os,
ﬁk lidt kritik men heldigvis også en hel del ros på mødet.
Forud for besøget havde de ansatte ved Løvel Kirke udfyldt den lovpligtige
ArbejdsPladsVurdering (APV) for netop deres arbejdsområde. Eventuelle
uhensigtsmæssigheder, fysiske såvel som psykiske, var her i blevet påpeget og
menighedsrådet havde efterfølgende udfærdiget en handleplan for udbedring af
uhensigtsmæssighederne.
Det er mit indtryk, at vi har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i Løvel. Der er
en god dialog på kryds og tværs om arbejdsopgaverne. Med hensyn til de uhensigtsmæssigheder der måtte dukke op i løbet af kirkeåret, ﬁnder vi sammen de
løsninger, som tager bedst hensyn til den enkelte medarbejder og menighedsrådets
økonomi, og sådan håber jeg det bliver ved med at være.
Få ting ved vi allerede, at skal der ændres på, efter ATs besøg. F.eks. må graveren
ikke længere hjælpe med at bære en kiste ind i kirken - det er kun et job for bedemænd. Og så er det heller ikke tilladt at pudse vinduerne i kirken, som graveren
har gjort det årtier tilbage. AT foreslår brug af specialudstyr eller en vinduespudser.
Vi afventer spændt ATs skriftlige tilbagemelding - mon vi får Smiley til ophængning i våbenhuset?

Arken har fået sin egen aktivitetskalender
Der foregår heldigvis mange ting i
Arken i ugens løb - lige fra sundhedsplejerskens babytræf (billedet)
til de ældres eftermiddagshygge. For
at holde styr på det hele, er der lavet
en kalender på kirkens hjemmeside,
der viser, hvad der foregår hvornår.
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En varm hilsen fra Kasheshe
Af Sune Hjertmann Frederiksen

at der var ganske fyldt, og ja, der var
meget varmt. Især da vi havde siddet
der en 2-3 timer! Det var en festlig
gudstjeneste. Præsten tog i prædikenen
udgangspunkt i Romerbrevet 15, vers 1:
Vi som er stærke, skylder at bære de
svages svagheder, og ikke tænke på os
selv. Hvorefter han med bl.a. lignelsen
om den barmhjertige samaritaner for
menigheden tydeliggjorde, hvad vi som
kristne må se som vores allesammens
ansvar og opgave. Det gjorde indtryk
at sidde som gæst der og høre sådan en
formaning til sognebørnene.

I september var jeg en kort tur i
Karagwe, Tanzania. Jeg skulle bistå
kirkens hospital i Nyakahanga med at
afslutte et Danida-ﬁnanseret sundhedsprojekt.
Men om søndagen holdt jeg fri, lånte
en bil og kørte til Kasheshe, vores
venskabssogn. Med i bagagen havde
jeg den underskrevne aftale for vores
venskabsforbindelse, kopieret så hver
menighed i sognet kunne få et eksemplar. Og jeg havde også til hver menighed et lille hæfte med billeder af vores
3 kirker, af Arken og nogle billeder af,
hvad der sker i og omkring vores kirker.
Præsten, Richard Nguma havde planlagt
at vi skulle til gudstjeneste i Rugabo
menigheden. På billederne kan I se,

Efter gudstjenesten overbragte jeg,
hvad jeg havde med og dertil hilsner
fra pastoratet og vores præst. Pastor
Nguma fortalte, at han nu vil tage rundt

I Tanzania er
det nærmest
utænkeligt at
fejre gudstjeneste uden
et kor.
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En ny kirke er på vej.
Den bliver stor og bygget af rigtige mursten.

til de øvrige menigheder med aftale og
billeder. Og så lovede han, at de nok
skulle huske os i deres forbøn, og at de
vil skrive til os og fortælle om, hvordan
det går.

stor og af mursten. Arbejdet har været
i gang i nogle år. Der er indimellem
nogle lange pauser i byggeriet. Har
menigheden et overskud at give af, ja
så bygger man videre, er der ikke penge
nok så venter man til det er bedre tider.

Rugabo kirke er en kirke med jordklinede vægge og bliktag. Men som I kan
se på billederne er der udsigt til bedre
forhold. Lige ved siden af er de i gang
med at bygge ny kirke, Og den bliver

Menigheden i Rugabo og pastor Nguma
bad mig tage mange og varme hilsner
med hjem til Rødding, Løvel og Pederstrup sogne. Det er hermed gjort!

Sune
fortæller om
kirkelivet i
Rødding,
Løvel og
Pederstrup
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Kirken for børn og unge
Af Bertil Christensen

Hvordan bliver kirken central i ungdomsarbejdet?
Vil du være med til at give børn og unge en forståelse af kirke og tro?
Har du lyst til at arbejde med ”noget i den retning” vil jeg gerne høre fra dig og
meget gerne se dig til et meget uformelt møde i Arken mandag d. 27. november kl.
19,30.
De 3 menighedsråd har besluttet, at der (naturligvis) skal bruges ressourcer på børn
og unge i vore 3 sogne. Vi ved bare ikke helt, hvordan opgaven skal løses.
ALLE forslag skal med i diskussionen, uanset om det er store visioner eller små
ideer.
Kontaktperson: Bertil Christensen,
Løvel menighedsråd.
Mail: bertilchristensen@mail.dk
tlf.: 86-699-499

Kunstudstilling i Arken
Når Kulturrøddernes Billedmageri efter nytår tager deres billeder af væggene,
bliver det Laila Sørensens tur til at udstille sin kunst i Arken. Laila er kreativ
på mange måder. Det kan bl.a. opleves, når hun som graver pynter Pederstrup
kirke til høstgudstjeneste. Men også med malerpensel og palet har hun gjort
sig bemærket. Altertavlen i Pederstrup kirke er
hendes værk. Udstillingen i Arken vil omfatte
en del ikoner og andre billeder med bibelske
motiver, men Laila arbejder også med andre
temaer: mennesker, dyr, natur. Måske vil også
nogle af disse billeder efter nytår dukker op på
væggene i Arken.
Laila har en hjemmeside, hvor en stor del af
hendes billeder kan ses: www.lailas.dk
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Vitaminer til parforholdet
Tre spændende foredragsaftener om familien og parforholdets glæder
og udfordringer ved psykoterapeut Henning Barslund. Tre vintermørke
tirsdage, hvor vi mødes på Vammen Camping, i “Ildstuen” omkring den
knitrende ild.

Tirsdag den 20. februar.

Parforholdet set i historisk sammenhæng.

Ændringer i parforholdets forudsætninger.
Hvordan påvirker det moderne samfund parforholdet?
Hvordan har det påvirket manden?
Hvordan har det påvirket kvinden?
Tirsdag d. 27. februar.

Parforhold som grundlag for familien.

(holdes i Konﬁrmandhuset i Rødding )
Afhængighed. Frihed.
Åbenhed-ærlighed-accept-respekt.
Børns vilkår i det moderne parforhold.
Tirsdag d. 6. marts.

Familien som grundlag for samfundet.

Lader vi samfundsudviklingen bestemme grundlaget for familien?
Har grundlaget for familien indﬂydelse på vor kulturs overlevelse?
Hvilke værdier skal vi prioritere i familien?
Alle aftener er kl. 19.30 - 21.30, og der vil være mulighed for at købe kaffe/vin.
Der er fri adgang og ingen tilmelding.

Præster og menighedsråd
i Vammen, Bigum, Lindum,
Rødding, Løvel, Pederstrup,
Ørum, Viskum, Vejrum,
Vorning, Kvorning og Hammershøj.
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Kyndelmisse - en messe for lyset
Af Niels Peter Jacobsen

Kyndelmisse i katolsk tid

Den 2. februar kaldes for Kyndelmisse.
Fejringen af dagen kan spores helt
tilbage til 500-tallet. Kyndelmisse kommer af det latinske Missa candelarum,
som betyder messe for lysene.
Mens Danmark var katolsk, gik man i
procession til kirkerne for at indvi de
vokslys, som skulle bruges i det kommende år. Det var også skik, at kirkegængerne ﬁk indviet nogle lys til privat
brug. Disse lys kunne hentes frem i
tilfælde af sygdom og død.
Efter reformationen mistede helligdagen sin store tiltrækningskraft. Og med
Struenses helligdagsreform i 1770 var
2. februar ikke længere helligdag.

Folkelige traditioner

Men som så mange andre af vores
højtider har også Kyndelmisse rødder
i en folkelig tradition. Kjørmes Knud
kaldes dagen i folkemunde - et udtryk,
som kendes bl.a. fra Jeppe Aakjærs
sang Sneﬂokke kommer vrimlende.
Det er midvinteren, der markeres. Ved
kyndelmisse er vi halvvejs igennem
vinteren. Før i tiden anså man denne
midterste dag for at være årets koldeste
- deraf betegnelsen Knud, der betyder
streng frost.

Vejrvarsler

Også andre folkelige traditioner var
knyttet til Kyndelmisse. F.eks. blev den
brugt til at tage varsler for det kommende år: Sner det på Kyndelmissedag,
bliver det tidligt forår, sagde man. Og

mørk Kyndelmisse gør bonden til herremand. Det skulle også helst blæse så
voldsomt, at 19 kællinger ikke kunne
holde den 20. ved jorden”, for så ville
kulden ikke vare ved ret meget længere.

Den truende sult

Mad var en anden vigtig del af den
folkelige Kyndelmisse-tradition.
Halvdelen af vinterforrådet til dyr og
mennesker skulle gerne være tilbage.
På selve Kyndelmissedag spiste man
pandekager eller æbleskiver for at sikre
en god byghøst. På samme måde spiste
man ﬂæsk - for at sikre sig mod ondt i
ryggen. Men i virkeligheden var det nok
for at sikre sig mod sult. For spiste man
ikke ﬂæsk til Kyndelmisse, skulle man
i skoven for at bide snegle, som man
sagde - et andet udtryk for hunger.

Jesus er verdens lys

I dag lever vi ikke i et samfund, der
tager varsler. Ej heller føler vi vinteren
som noget, der grundlæggende truer
vores velfærd. Men derfor kan vi godt
mærke vægten af vinterens kulde og
mørke. En del mennesker rammes
ligefrem af vinterdepressioner. En
kyndelmisse-fejring midt i vintermørket
kan være med til at minde os om lyset.
Ikke bare, at vinterens mørke aftager
og solens lys får mere magt, men at
Jesus som verdens lys vil skinne for os
- både på mørke og på lyse dage. Han
sagde om sig selv: Jeg er verdens lys.
Den, der følger mig, skal aldrig vandre
i mørket, men have livets lys.
12

Kyndelmisse

Aftengudstjeneste i
Rødding kirke
4. februar
kl.19.30

Temagudstjeneste
To gange har Rødding menighedsråd stået bag temagudstjenester, hvor alle mand
var engageret. Nu gør vi et tredie forsøg. Denne gang er temaet kyndelmisse/lys.
Gode ideer til sange, musik, digte, billeder, tekster og andet modtages gerne af
menighedsrådet. Meld dig også, hvis du har lyst til at være med i forberedelserne.
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Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Anna og Sten
Vestergaard, tlf. 86651037.
5/12 Bodil og Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3. Tekst: Luk.21.25-36.
9/1 Anna og Laurits Nielsen, Iversvej
2, Tekst: Johs.2,1-11.
30/1 Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
Tekst: Matt.20,1-16.
6/3 Gitte Sørensen, Krogen 2b,
Tekst: Luk.11.14-21.

Studiegruppe

Kontaktperson: Karin Antonsen, tlf.
86651014.
31/1 Brorson - hans tid og salmer.
22/2 Grundtvig, Ingemann og alle de
andre.
13/3 Nyere salmer. Kulturrøddernes
kor medvirker.

Julekoncert

Fædalhøjvej 2. Kontaktpersoner:
Bodil og Jens Vestergaard, tlf.
86651079.
29/12 Juletræsfest, Jakob Bjerg, Viborg
26/1 Etioper Missionen, Ida og Preben
Skoven, Kjellerup.
6/2 Generalforsamling.

ved Viborg Damekor under ledelse af
Tove Jensen. Tirsdag den 5. december
kl.19.30 kommer Viborg Damekor til
Rødding Kirke og synger julen ind for
og med os. Efter vi har sunget i kirken,
serveres der kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset, hvor vi fortsætter med
lidt sang. Kom og vær med.

Torsdagsmøder

Juletræsfest

Fredebo

Kontaktperson: Magda Mikkelsen,
tlf. 86671429.
11/1 Jakob Thorsager: Drømmen om
Argentina.
25/1 Jørgen Dalager: Fortsættelsen om
1. verdenskrig.
8/2 Vor venskabsmenighed i
Kasheshe + ﬁlm
22/2 Steffen Andreassen: Min tid på
Grønland.

Igen i år er der juletræsfest for hele
familien søndag den 10. december. Vi
begynder med børnegudstjenste i Løvel
kirke kl. 13.00, hvor der udleveres
dåbsbibler til børnene fra 2003.
Fra kl. 14 - 17 fortsætter juletræsfesten i
Løvel Kultur- og Forsamlingshus.
Alt, der hører til en rigtig juletræsfest,
er med: Underholdning v/amatørscenen,
brunkager, julesange, æbleskiver, godtepose.
Festen arrangeres i et samarbejde mellem menighedsrådet i Løvel og Løvel
og omegns borgerforening.
I forsamlingshuset er prisen kun 15 kr
pr. person - og det er gratis i kirken!

Fællesspisning

Der er fællesspisning i Arken den
sidste fredag i hver måned.
26/1 Pederstrup sogn står for aftenen.
23/2 Løvel sogn står for aftenen.
30/3 Rødding sogn står for aftenen.
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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: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, tlf. 86 65 26 24, mobil: 51 52 56 49
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: Ingen fastansat graver i øjeblikket. Kontakt kirkeværgen.
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.

I en kælder sort som kul

SOGNET redigeres

Foredrag om depression fredag den
9. marts kl 19.30. i Arken. Jens Chr.
Meldgaard, tidl. forstander på Vesterbølle Efterskole vil med baggrund i personlige erfaringer fortælle om at have
en depression. Han vil bl.a. komme
med gode råd om, hvordan man bedst
kan reagere hvis en i ens omkreds bliver
ramt af en depression.

af 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

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

Rødding: 16. jan. kl. 19.30 i Arken.
Løvel: 8. marts kl. 19.30 på skolen.
Pederstrup: 21. febr. kl.19.30 i Arken.
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Gudstjenester
Rødding

3/12

1.s.i advent

5/12

Julekoncert

9.30

Løvel

Pederstrup

10.30

-

19.30

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

9.30

10.30

-

26/12 2. juledag

-

-

10.30

31/12 Julesøndag

10.30

-

-

1/1

Nytårsdag

-

14.00

-

7/1

1.s.e.h.3 k.

10.30

9.30

-

14/1

2.s.e.h.3 k.

-

14.00 JH

-

21/1

3.s.e.h.3 k.

9.30

10.30

-

28/1

Sidste s.e.h.3 k.

-

-

10.30

4/2

Septuagesima

19.30 Tema

-

-

11/2

Sexagesima

9.30

10.30

-

18/2

Fastelavn

14.00 JH

-

-

25/2

1.s.i fasten

-

-

10.30

4/3

2.s.i fasten

10.30

9.30

-

11/3

3.s.i fasten

-

10.30

-

18/3

Midfaste

10.30

-

-

B = Børnegudstjeneste, de 3-4 årige får deres dåbsbibel.
JH = Jesper Hornstrup, Vammen
Tema = Temagudstjeneste, menighedsrådet arrangerer (se side 12-13)

