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Kirkernes inventar fortæller historier!

Hør nogle af historierne efter gudstjenesten i Rødding 13. maj.
Se side 11.

SIDEN SIDST
Viede

Døbte

9. sept. i Pederstrup Kirke:
Jeanette Stahl Hagelskjær og Kim
Kramer Rasmussen, Pederstrupvej 18.

3. dec. i Rødding Kirke:
Ida Elisabeth Brorson Nielsen,
Vansøgårdsvej 5, Rødding.

Begravede

3. dec. i Løvel Kirke:
Amalie Riisgaard Tolstrup,
Næstegårdvænget 16, Løvel.

18. nov. i Rødding kirke:
Niels Korshøj, Ingstrupvej 29, Rødding.

3. dec. i Løvel Kirke:
Maja Holmkvist Høgh,
Rødkløvervej 1, Løvel.

8. dec. i Rødding kirke:
Kristen Rasmussen, Tjele Møllevej
10R, Vammen.

10. dec. i Rødding Kirke:
Lucas Levring Stigsen,
Klarisgårdvej 2, Rødding.

5. jan. i Løvel kirke:
Ejnar Kristensen, Hvidkløvervej 8,
Løvel.

10. dec. i Rødding Kirke:
Jonas Snebang Olesen,
Bakkestien 6, Rødding.

10. jan. i Vorde kirke:
Georg Christensen, Vansøgårdsvej 17A,
Rødding.

7. jan. i Rødding Kirke:
Asger Grøngaard Madsbjerg,
Korsbakken 24, Rødding.

3. februar i Løvel kirke:
Johannes Nygaard Christensen,
Mellemvej 5, Viborg.

14. jan. i Løvel Kirke:
Kristian Fuglsang Breum,
Kirkelund 11, Løvel.
21. jan. i Rødding Kirke:
Laurits Korsgaard Jensen,
Åkandevej 2, Rødding.
11. febr. i Rødding kirke:
Soﬁe Svendsen Kristensen,
Bakkestien 1, Rødding.
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Kirkekaffe
Din kaffe har et ansigt

Nyt produkt på markedet

Kirkekaffe i Rødding

Samvær og en god kop kaffe efter gudstjenesten er en god dansk tradition.
Det nye kaffemærke Kirkekaffe udvider
fællesskabet til dem, der har dyrket kaffen. Den fortjeneste, som normalt går til
butikken, støtter her fattige kaffebønder
og deres familier i kooperativet La
Esperanza i Nicaragua.

Fremover vil der være mulighed for at
få en kop kirkekaffe efter hver højmesse i Rødding - dvs. efter gudstjenesterne
kl. 10.30. Det bliver et let traktement
med kaffe og en småkage. Der bliver
ikke noget egentligt program. Ideen er
bare at give mulighed for en lille hyggesnak til dem, som gerne vil det.

Hver gang der sælges et kilo Kirkekaffe,
går 14 kroner til u-landsarbejde. Kirkekaffeprogrammet har en bestyrelse i
Nicaragua, der kontrolleres og revideres
efter de samme regler, som gælder for
Danida-ﬁnansierede programmer.

Kaffeklubben afrundet
Sidste forår efterlyste jeg her i bladet
folk til en uforpligtende kaffeklub,
som kunne mødes i Arken et par timer
hver anden onsdag formiddag. Det
viste sig ret hurtigt at blive en lille fast
kreds, hvor vi skiftedes til at fortælle
om, hvad vi hver især gik og tumlede med. Det letter at fortælle – og
underligt nok letter det også at høre, at
andre har deres at tumle med. Og det
er rart at mødes i Arken.
Ved juletid besluttede vi at afrunde
kaffeklubbens mødevirksomhed, og
overlader hermed pladsen til andre
– brug den hvis I har behov, luft din
tanke til en fra menighedsrådet eller en
af de ansatte ved kirken.

Kirkekaffens danske støtteforening samarbejder med Peter Larsen Kaffe om at
hjemtage og riste, pakke og distribuere
kaffen. Max Havelaar Fonden har givet
et bidrag til at løbe initiativet i gang.
Aktivitetsudvalget har besluttet, at der
fremover vil blive serveret Kirkekaffe
ved alle arrangementer i Arken.
Læs mere på www.kirkekaffe.dk

Karin Antonsen (tidl. langtidssygemeldt)
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Sogneindsamling mod aids
Søndag den 4. marts 2007 deltager menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup i indsamlingen til fordel for mennesker, der lever i skyggen af aids-epidemien.

I Danmark tager de ﬂeste det for givet,
at de har ret til at bestemme over deres
egen krop. Nogle steder i Afrika forholder det sig anderledes – i hvert fald hvis
man er pige.

• Hver eneste dag bliver ﬂere
end 10.000 mennesker smittet
med hiv.

Mange steder er piger underlagt normer,
traditioner og familiemønstre, som ikke
giver dem ret til at sige nej til ældre
drenges og mænds tilbud og pres. Sammen med fattigdommen, som kan friste
unge piger til at tage mod et godt tilbud,
har det givet hiv og aids særlig gode
vilkår i Afrika.

• De bliver smittet, fordi de ikke
ved nok om, hvordan man undgår
at blive smittet.

• I Afrika er tre fjerdedele af de
nysmittede unge kvinder, som
fristes til usikker sex på grund af
fattigdom.

• Og de bliver smittet, fordi
kvinders ret til at bestemme over
egen krop ofte ikke respekteres.

Hvis aids-epidemien i verden skal
standses, skal hiv-smitten hindres i at
blive givet videre. Behandling med
medicin gør det ikke. Børn og unge kan
standse aids-epidemien med viden og
styrke. De skal vide, hvordan de undgår

at blive smittet – og de skal have styrke
til at tage vare på sig selv. Samtidig skal
de voksne vide, at de har et ansvar for
at beskytte de unge. Det nytter ikke at
lære de unge at sige nej, hvis ikke de
voksne respekterer det.
Aids kan standses - også i Afrika. Det
viser de nyeste statistikker. Men viden,
forebyggelse og effektiv beskyttelse
koster penge. Derfor håber vi, at vi søndag den 4. marts kan sende så mange
indsamlere på gaden, at alle i sognene
får mulighed for at putte et bidrag i en
indsamlingsbøsse

15-årige Rose
blev tvunget til
sex, fordi drenge
og mænd i hendes kultur har
autoritet over
piger - og fordi
hun ikke vidste,
at piger har ret
til at sige nej.
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Forårets 33 konﬁrmander
I år er der konﬁrmation i alle tre kirker i pastoratet. Først i Pederstrup lørdag den
28. april, hvor der er en enkelt konﬁrmand. Dagen efter - søndag den 29. april - er
der to konﬁrmationsgudstjenester i Rødding kirke. Løvel er i år sidst i rækken. Her
er der konﬁrmantion den 6. maj. Tillykke til alle 33. Deres navne er her:
Pederstrup
Ida Hejgaard Hvorslev, Aalborgvej 169.
Rødding
Mathias Andersen, Vansøgårdsvej 17B • Nicolai Skamris Berg, Tinghøjvej 48 •
Ditte Bjerring, Ingstrup Møllevej 5 • Alex Brümmer Christoffersen, Kokholmvej
45A • Katrine Frandsen, Sødalvej 21 • Christian Frederiksen, Meldgårdsvej 7 •
Rasmus Haugaard, Batum Hedevej 8 • Margrete Mark Jacobsen, Kirkegade 14 •
Line Camilla Jensen, Iversvej 9 • Peter Susgaard Jensen, Fædalhøjvej 9 • Martin
Kaas Kristensen, Søbakken 40 • Emil Krupka Kornbech Larsen, Meldgårdsvej 117
• Sebastian Møgelbjerg, Fædalhøjvej 4 • Sarah Kær Nedergaard Nielsen, Meldgårdsvej 8 • Kasper Norden, Meldgårdsvej 123 • Mads Nørskov, Kildevænget 14 •
Alex Vincent Skov Petersen, Soltoften 2 • Alexander Poulsen, Ingstrupvej 5 • Jeppe
Dürr Sørensen, Havrebakken 7.
Løvel
Mette Bjerring, Mosevænget 8 • Ditte Katrine Skov Christensen, Mosevænget 15 •
Patricia Christensen, Gillebakken 45 • Naja Elsborg Møller Gomaa, Kløvermarken
16 • Camilla Thurø Macon Greve, Hvidkløvervej 2B • Jette Sejr Kruse, Kirkelund
4A • Lars Sejr Kruse, Kirkelund 4A • Mads Morgen Kusk, Gl. Aalborgvej 22 •
Christina Bundgaard Mark, Kistrupvej 2 • Marck Ingemann Nielsen, Aalborgvej
206 • Jonas Monbjerg Steffensen, Jordemodervej 1 • Cæcilie Sloth Vesterby, Gl.
Aalborgvej 40 • Peter Skriver Vorre, Rørbæksvej 13.

Konﬁrmanderne er også med i kampen mod AIDS i Afrika
Standsaids.nu - karavanen kom forbi
fredag den 23. februar og gav konﬁrmanderne et meget godt indblik i unges
livsvilkår i Tanzania, hvor bl.a. aids er et
særdeles nærværende problem.

Se mere på www.standsaids.nu
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Præsteskift i Kasheshe sogn
Af Sune Hjertmann Frederiksen
Sidst i november ﬁk vi en email fra Karagwe. Den er lagt på kirkens hjemmeside. I mailen fortæller pastor Majaliwa,
at han nu er blevet præst i Kasheshe.
Den hidtidige præst, Richard Nguma er
blevet forﬂyttet til et andet sogn, Businde. Det er helt normalt, at biskoppen
på den måde forﬂytter præsterne. Og
når det sker, bliver måske 5-10 præster
ﬂyttet på en gang. Winstone Majaliwa
har sidst været præst og underviser
på stiftets bibelskole i Nkwenda. Men
tilbage i 1990’erne var han faktisk præst
i Kasheshe. Så han kender sognet, og
menighederne kender ham.

Og så planlægger de at danne en ny menighed. Rugu er et område af Kashehse,
hvor ﬂertallet er katolikker. Men der er
også lutheranere, og nu vil de altså til
at holde gudstjenester der, i stedet for at
skulle gå eller cykle langt for at komme
til en af de andre kirker i sognet.
Så der sker meget i Kasheshe. Vi følger
spændt, hvordan det går, og vil også
skrive og fortælle vores venskabssogn,
hvad der sker her i pastoratet. Alle
breve og billeder bliver lagt på hjemmesiden.

I januar ﬁk vi endnu et brev fra ham. En
oversættelse ligger på hjemmesiden. I
brevet fortæller Majaliwa bl.a. om de
opgaver, som de i Kasheshe er særlig
optaget af i øjeblikket. Der mangler et
køkken til præsteboligen. Der bruges
brænde i køkkenet, så derfor bygger
de det som et lille hus bagved selve
præsteboligen. Indtil køkkenet er bygget, bruger de et lille skur bygget af
blikplader.
Sognet vil bygge et lille kollegium i
Nyakasimbi, hvor der er bygget en
secondary school. På den måde kan
kirken tilbyde bolig til foreløbig 4 studerende, som bor langt fra skolen.
Menigheden i Rugabo arbejder støt
videre med at bygge en ny og stor murstenskirke. Vinduer og støbning af gulv
mangler.
Sognet har 4 studerende på bibelskolerne i Nkwenda og Ruhija. Der får de
uddannelse som evangelister.

Pastor Majaliwa sammen med sin kone
Mama Hope og deres søn Hope.
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Brev fra venskabsmenigheden
Dette og andre breve, som er udvekslet mellem vore sogne og menigheden i Kasheshe, kan læses i dansk oversættelse på kirkens hjemmeside, hvor der også er en
række billeder fra Sune Hjertmann Frederiksens sidste besøg i Kasheshe.
I brevet herunder er Sunes små forklaringer tilføjet i parentes.

Pastor Wema Winstone Majaliwa
Kasheshe Sogn
Box 7, Karagwe
14. Januar 2007

Kære Venner
Vi takker mange gange for jeres jule- og nytårshilsen.
Jeg er glad for at være kommet til Kasheshe sogn, hvor jeg ser mange udfordringer. Så jeg arbejder tidlig og silde for at få alt i rette gænge.
Jeg glæder mig meget over den forbindelse, som er knyttet til jeres 3 sogne.
Jeg er overbevist om, at den er vigtig for vores sogn. Igennem dette sognesamarbejde tror jeg, vi kan gøre meget.
I øjeblikket bygger vi køkken til præsteboligen.
Vi bygger videre på kirken i Rugabo. Der er lagt tag på, men vi mangler
vinduer og støbning af gulvet.
Vi regner med at bygge et kollegium til 4 studerende i Nyakasimbi.
Vi har 4 studerende på bibelskolerne i Nkwenda og Ruhija.
Vi håber at kunne åbne en ny menighed i Rugu.
(og så lidt mere privat)
Hope er nu i 1. klasse på Folkeskolen i Kashehse. Vi har betalt skolepenge
for 2007. Vi har købt uniform og sko og strømper og 5 kuglepenne og 5 kladdehæfter og derudover en skoletaske. Han går til skole om morgnen, nogle
gange følges vi ad, fordi vi har været i Katojo (4-5 km derfra, hvor Mama
Hope arbejder som sygeplejerske).
Vi bygger videre på vores eget hus, vi nærmer os afslutningen. Udfordringen
lige nu er tagplader. Vi skal bruge 56 til huset og hver koster 10.000 T-shs.
(ca 50 kr). Vi hiver os i håret over det, men mon ikke Gud bliver ved at give
os energi og med venners hjælp skal det nok lykkes at få bygget færdig.
Til sidst takker vi Gud for, at vi fra Rødding og Kasheshe står som med én
stemme.
Kære venner, vi takker mange gange, og vi fortsætter at være sammen, som
venner i Kristus. Tak
Jeres i Kristi kærlighed
Hope, Mama Hope og Baba Hope
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Oplev nutidens salmer i Arken
Af Karin Antonsen
Studiekredsen om den spændende salmebog nærmer sig
sin afslutning. Efter sæsonens
kronologiske gennemgang af
salmebogen tager vi den 22.
februar fat på Grundtvig og de
mange andre salmedigtere fra
det 19. århundrede.
Til marts planlægger vi et brag
af en afslutning, hvor man
undtagelsesvis kan nyde uden at
yde. Hermed inviteres
alle til:

Studieaftnerne har budt på regulære studier i
salmebogen og diverse håndbøger.

Studieaften om nutidens salmer

tirsdag den 13. marts kl. 19.30 i Arken.
Kulturrøddernes kor vil præsentere nogle nyere salmer.
Tove Bitsch Antonsen, rytmisk sanger, komponist og organist, vil præsentere
nogle af sine numre, og fortælle om hvordan og hvorfor hun laver salmer.
Og mon ikke også der opstår en spændende debat om nye salmer ? !

Der var også plads til de
mere kreative øvelser. Her
fremstilles en tidslinie, som
gav overblik over epoker og
salmedigtere.
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Arbejdstilsynet, Niels Højlund,
Birthe Mølgaard, og Kristian la Cour
Af Karin Antonsen
Ind imellem er der nogle frynsegoder
ved at være menighedsrådsmedlem.
Den sidste lørdag i januar var én af
dem – her var alle 14 menighedsråd fra
Tjele Kommune inviteret til kursusdag
i Vorning Forsamlingshus – og ægtefællerne var inviteret med til sidste del
af programmet.

udtryk – for Birthe Mølgaards vedkommende først som naturtro tegninger,
senere akvareller, og på det seneste
også som abstrakte billeder. Jeg må
omkring Stiftsmuseet en dag og se ﬂere
af hendes billeder – ingen tvivl om at
hun kender følelsen hos både Martha og
Maria, og i de andre lignelser, hun har
arbejdet med.

Her er der lejlighed til at drøfte fælles
problemstillinger – hvad stiller man
f.eks. op med Arbejdstilsynets anvisninger om, at graveren ikke længere
må hjælpe med at bære kister, og heller
ikke må slå på kirkeklokken, når der
skal kimes. I Rødding bruges der katafalk (en slags vogn) til kistehåndtering,
og der er installeret automatisk ringe/
kime anlæg.

Kristian la Cour er komponist og
visesanger. Han startede med meget
overbevisende at synge nogle danske
og svenske viser, akkompagneret af sit
eget guitarspil. Herefter blev vi guidet
gennem en stribe nye sange fra den
seneste udgave af Højskolesangbogen,
bl.a. nogle, hvor Kristian la Cour selv
har komponeret melodien. Udover at
komponere og synge viser har Kristian
la Cour i en årrække arbejdet som lærer
på Askov Højskole.

Niels Højlund (kendt fra TV med
Højlunds Forsamlingshus) leverede et
veloplagt og provokerende foredrag
Kirke vil de have, men menighed vil de
ikke være. Han mener, menigheden er
dem, som har taget en viljesbeslutning
om trofast og vedvarende at komme til
gudstjeneste. Hvem er de kristne – Dem
som kommer i Kirken!!!

Sangaften i Pederstrup kirke
Tirsdag den 27. marts kl.19.30 er
der sangaften i Pederstrup kirke.
Kirkens organist og kirkesanger
vil i fællesskab sammensætte
programmet, så der både er noget
at lytte til og synge med på. Efter
arrangementet i kirken er der kaffe
og mere sang i Arken i
Rødding.

Birthe Mølgaard, billedkunstner, Hald
Ege, havde fået til opgave at tale om
inspiration og kunst i det religiøse rum.
Det blev til hendes egen meget personlige og samtidig også helt ”almindelige” fortælling om, hvordan opvækst
og livsvilkår efterhånden kommer til
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Nybyggeri på vej ved Løvel Kirke
Af Karin Kallestrup

Længe har det været et lovkrav, at enhver kirke skulle stille graveren et hus
til rådighed, hvori der bl.a. var kontor
og ordentlige bade- og toiletfaciliteter.
Men i mange år har vi i Løvel være
så heldigt stillet at graveren var nabo
til kirken og derfor var behovet for et
graverhus jo knap så presserende.

bygherre: Murermester Åge Laursen,
Viborg, som vi bl.a. også kender fra
byggeriet af Arken i Rødding. Graverhuset er aftalt færdigt den 1. oktober
2007.
Graverhuset vil blive bygget ved siden
af det eksterne skur/garagen og bygningsmæssigt vil det også ligne garagen. Se nedenstående tegning/skitse.

Men nu er byggeplanerne blevet godkendt af provstiet og diverse tilladelser
fra kommunen er i hus – så inden længe
vil der påbegyndes et byggeri af et graverhus på Gillebakken 33 B, Løvel.

Graverhuset vil ligesom garagen også
ligge uden for kirkediget.
I forbindelse med byggeriet vil der
naturligt nok forekomme en del ekstra
traﬁk på Gillebakken, hvilket vi håber,
naboerne vil have forståelse for.

I sommeren 2006 havde vi indbudt 3
bygherrer til licitation. Efter licitationen indgik vi aftale med den billigste
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Løvel kirke endnu uden graver
Af Karin Kallestrup

Vi har stadig ingen graver - men stillingen som graver ved Løvel Kirke opslås
nu som ledig i diverse lokale aviser - og
vi ønsker den besat pr. 1. april 2007
eller før.

Arbejdstider og -rytme planlægges
hovedsageligt af graveren selv, ja lige
bortset fra enkelte opgaver som jo ligger fast og skal udføres på tider hvor
andre har fri (bl.a. gudstjenesterne om
søndagen, til jul, påske og pinse)....

At være graver er jo ikke kun at sidde
på havetraktoren og rive gangene uden
om kirken eller gøre toilettet rent, nej
det er noget ganske særligt, og som
kræver den helt rette person. Graveren
vil møde både glade mennesker (f.eks.
ved barnedåb og bryllup) og mennesker
i sorg (f.eks. ved begravelser) og opgaverne på kirkegården er mangfoldige
- ofte fysisk krævende og skal tit klares
alene, hvorimod opgaverne på kontoret
og inde i kirken er de “lette” opgaver.

Men menighedsrådet i Løvel håber snarest at ﬁnde den rette graver - indtil da
vil gravermedhjælper Connie Kvorning
også fungere som kirketjener.
Indtil Løvel Kirke får ansat en graver, er man velkommen til at kontakte
kirkeværge, Karsten Y. Rasmussen, tlf.
8669 9310 eller kontaktperson Karin N.
Kallestrup, mobiltlf. 2825 4203

Lars Raahauge prædiker

Ved gudstjenesten i Pederstrup kirke den 25. februar
kl.10.30 prædiker Lars Raahauge. Prædiketeksten handler
om Jesus, der opholder sig ude i ørkenen og bliver fristet
af djævelen. Lars bad om lov til at prædike netop denne
søndag, så han har sikkert noget særligt på hjerte i den
forbindelse.

Kirkebygningens historie

Efter aftengudstjenesten i Rødding søndag den
13. maj vil Jette og Jens Peter Giversen og
andre fortælle om Rødding kirkes historie.
Både kirkens ejerforhold og dens bygning og
inventar rummer interessante fortællinger. På
billedet ses den tidligere ejer af Sødal, som
også var kirkeejer.
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Foredrag om depression
fredag den 9. marts kl.19.30 i Arken
Jens Christian Meldgaard, tidligere
forstander på Vesterbølle Efterskole,
vil med baggrund i personlige erfaringer fortælle om at have en depression.
I et ellers godt liv har han oplevet tre
depressioner - den sidste for 6 år siden.
Nu hjælper medicin og samtaler ham
med at leve med sygdommen.
I sit foredrag I en kælder sort som kul
vil Jens Chr. Meldgaard fortælle om
sin egen baggrund, sin opvækst og sin
erfaring med sygdommen.
Han vil komme med gode råd om,
hvordan man bedst kan reagere, hvis et
familiemedlem eller en kollega bliver
ramt af en depression. Hvilke symptomer er der? Hvordan hjælper man
bedst? Og hvad stiller man op, hvis
selvmordet truer?

Bøger om depression
Jens Christian Meldgaard har udgivet
to bøger om depression. Den første, der
har samme titel som foredraget, udkom
på Unitas Forlag i 2005.
En åbenhjertig bog om en depressions
rum og ansigter. Bogen er med til at
bryde ind i depressionens tabu og give
kendskab hertil.

Om sit foredrag siger Jens Chr. Meldgaard: Mit ønske er at personliggøre
sygdommen (uden at det bliver privat),
for herved at afmystiﬁcere begrebet
depression.

Året efter udkom på samme forlag den
næste bog med titlen Den nære afstand
- at være pårørende til en depression.
Bogen rummer 4 beretninger fra
pårørende nedskrevet af forfatteren på
baggrund af samtaler med bl.a. hustruen
Lisbeth.
Begge bøger kan endnu købes for
henholdvis 98 og 128 kr.

I en kælder sort som kul
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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.
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Tirsdag den 20. februar.
men det
foredrag.
Parforholdet set i historisk
e to sidste
i dsammenhæng.
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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Arrangementer i Arken
Dato
8/3
8/3
9/3
13/3
14/3
22/3
22/3
27/3
30/3
12/4
25/4
27/4

Kl.
14.00
19.30
19.30
19.30
19.00
14.00
19.00
19.30
18.00
14.00
19.30
18.00

Arrangement
Side
Torsdagsmøde, Anna Salhøj
Menighedsrådsmøde, Løvel menighedsråd
Foredrag, Jens Chr. Meldgaard
12
Studiegruppe, Tove B. Antonsen og Kulturrøddernes kor
8
Menighedsrådsmøde, Rødding menighedsråd
Torsdagsmøde, Bent Ole Pedersen
Offentligt regnskabs- og budgetmøde
15
Sangaften i Pederstrup kirke, efterfølgende kaffe i Arken.
9
Fællesspisning
Torsdagsmøde, Esther og Børge Smith
Generalforsamling i menighedsplejen
Fællesspisning

9/5
13/5
25/5
5/6

19.00
19.30
18.00
13.00

Menighedsrådsmøde, Rødding menighedsråd
Rødding kirkes historie, Jette & Jens Peter Giversen m.ﬂ.
Fællesspisning
Grundlovsfest

Fredebo
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Bibelkredsen

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

Kontaktpersoner: Anna og Sten
Vestergaard, tlf. 86651037.
6/3

Gitte Sørensen, Krogen 2b,
Tekst: Luk.11.14-21.
3/4 Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
Tekst: Mark.16, 1-8
1/5 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
Tekst: Johs.16, 5-15
12/6 Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
Tekst: Luk. 14, 16-24.

27/4 Fælles samfundsmøde
v/biskop Karsten Nissen,
Viborg.
11/5 Soldatermissionen v/
landssekretær Bent Ingeman
Nielsen, Thyholm.
8/6 Udﬂugt.
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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 eller kontaktpersonen.
Formand: Villy Bach, Tinggade 44, Løvel, tlf. 86 69 93 56.
Kirkeværge: Karsten Yding Rasmussen, Sødalvej 6, Løvel, 86 69 93 10.
Kontaktperson: Karin Kallestrup, tlf. 2825 4203
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

Offentligt regnskabsog budgetmøde

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

Den 22. marts kl. 19.00 afholdes
der regnskabs- og budgetmøde i
Arken.
Kirkekassernes og præstegårdskassens regnskab for 2006 fremlægges. Ligeledes gennemgås
kassernes budgetter for 2007.
Alle er velkomne til at møde op
og få et indblik i, hvad kirkens
penge bruges til.

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

Løvel

Pederstrup

25/2

1.s.i fasten

-

-

10.30 LR

4/3

2.s.i fasten

10.30

9.30

-

11/3

3.s.i fasten

-

10.30

-

18/3

Midfaste

10.30

-

-

25/3

Mariæ bebud.

-

-

10.30

1/4

Palmesøndag

9.30

10.30

-

5/4

Skærtorsdag

19.30

-

10.30

6/4

Langfredag

-

10.30

-

8/4

Påskedag

10.30

-

9.30

9/4

2. påskedag

-

10.30

-

15/4

1.s.e. påske

10.30

9.30

-

22/4

2.s.e. påske

14.00 JH

-

-

28/4

Lørdag

-

-

11.00 K

29/4

3.s.e. påske

9.30 + 10.45 K

-

-

4/5

Bededag

-

14.00 JH

-

6/5

4.s.e. påske

-

10.00 K

-

13/5

5.s.e. påske

19.30 Hist.

10.30

-

17/5

Kr. himmelfart

10.30

19.30

-

20/5

6.s.e. påske

10.30

-

-

27/5

Pinsedag

9.30

-

10.30

28/5

2. pinsedag

-

10.30 F

-

3/6

Trinitatis søndag

-

14.00 JH

-

5/6

Grundlovsdag

13.00

-

-

27/3

19.30 S

LR = Lars Raahauge
S = Sangaften
JH = Jesper Hornstrup, Vammen
K = Konﬁrmation

F = Frokost efter gudstjenesten
Hist. = Efter gudstjenesten fortæller
Jette og Jens Peter Giversen m.ﬂ. om
kirkens historie.

