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Ny graver på Løvel kirkegård

Læs præsentationen af Hans-Jørn Brøndum på side 7.

SIDEN SIDST
Døbte

15. april i Løvel kirke:
Annika Højsvig Bech,
Kornvænget 1b, Løvel.

21. jan. i Løvel kirke:
Emilia Næsby Aagaard,
Havrisvej 29, Løvel.

6. maj i Løvel kirke:
Bine Helstrup Møller Gomaa,
Kløvermarken 16, Løvel.

4. marts i Rødding kirke:
Magnus Hovgaard Thomsen,
Korsbakken 39, Rødding.

17. maj i Rødding kirke:
Luka Wandy Thorgaard,
Byhøjen 166, Frederikssund.

18. marts i Rødding kirke:
Soﬁe Vinderslev Bjerregaard,
Nørresøbakken 175, Viborg.

Begravede

18. marts i Rødding kirke:
Felix Krupka Kornbech Larsen,
Meldgårdsvej 117, Rødding.

21. februar i Rødding kirke:
Karsten Vestergaard Kristensen,
Odshøjvej 9B, 1.th, Viborg.

5. april i Pederstrup kirke:
Cecilia Marie Lautrup,
Løvelbrovej 8, Pederstrup.

9. marts i Løvel kirke:
Martha Kirsten Klavsen,
Randrupsvej 6, 1.tv. Viborg.

8. april i Pederstrup kirke:
Andrea Trojahn Bjørn,
Løvelbrovej 11, Pederstrup.

13. marts i Løvel kirke:
Alfred Nedergaard,
Kommenvej 4, Viborg.

8. april i Rødding kirke:
Lærke Mariager Olesen,
Engblommevej 11, Rødding.

30. marts i Rødding kirke:
Aase Bak Nielsen,
Koldingvej 41F, Viborg.

8. april i Rødding kirke:
Anne Katrine Faber Jensen,
Tinghøjvej 9, Vammen.

31. marts i Rødding kirke:
Kristian Lie,
Korsbakken 16, Rødding.

15. april i Rødding kirke:
Cecilie Marie Gaunø,
Åkandevej 8, Rødding.

19. april i Rødding kirke:
Karin Schou Sørensen,
Klokkelyngen 9, Viborg.
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Tillykke konﬁrmander !!

Rødding-holdet, 29. april 2007

Løvel-holdet, 6. maj 2007
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Åbent hus for sognets nye beboere
Af Hanne Rind, sundhedsplejerske

Gennem det sidste halve år har sognets
spæd- og småbørnsfamilier, haft glæde
af de lyse og dejligt beliggende lokaler i
Arken. En formiddag om måneden er vi
her sammen med den lokale sundhedsplejerske, hvor der er mulighed for:
• at møde andre spædbørnsfamilier i
lokalområdet.
• at drøfte aktuelle emne
• at få en snak om sit barn
• at få vejet sit barn m.m.

Barnevognene er linet op, når sundhedsplejersken holder åbent hus i Arken

For tiden er der mellem 15 og 20 småbørn, der møder op med deres mødre.
Vi har heldigvis også en gang imellem
besøg af en far med sit barn og nej
han sidder ikke for sig selv. Vi snakker
også om andet end bleer. Her udveksles
erfaringer og snakken går livligt.
En del af familierne er tilﬂyttere, så her
er der virkelig en mulighed for at skabe

et netværk, med såvel nye som gamle
borgere.
Vi har også nydt, når børnehaven, efter
en tur rundt om søen, lige har mulighed
for at kikke ind og sige hej til lillesøster
og mor.
Fra februar er Åbent hus arrangementet
i Vammen lagt sammen med Rødding.

En gang om måneden
vrimler det med
babyer og mødre i
Arken.
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Noahs Ark ﬂytter ind - i Arken
Af Sune Hjertman Frederiksen

Vores konﬁrmandhus er nu godt et år
gammel, og der sker efterhånden mange
forskellige ting der. Prøv blot at se på
kalenderen i Sognet eller på hjemmesiden. Der er møder, studiekredse, fællesspisning og sundhedsplejersken holder
komsammen der. Vi har haft, og bliver
ved med at have kunstudstillinger.
Jo, vi har fået et godt hus, og det er
dejligt, at det bliver brugt!

Den kom pludselig – og alle sagde:
Selvfølgelig! Udstillet i et bankvindue
så vi en stor og ﬂot Noahs Ark med
mennesker og dyr. Vi fandt importøren
og ﬁk fortalt, at vi gerne ville have
Noah til at ﬂytte ind hos os - i Arken.
Vi købte Noahs Ark med familie og
en hel del dyr til en fordelagtig pris,
og derfor kunne vi til fællesspisningen
sidst i marts indvie et hyggeligt legerum
ovenpå i Arken. Der er kommet et blødt
og havblåt tæppe, så det er bare at gå
ovenpå begynde at lege. Det er bestemt
også tilladt for voksne.

Men vi mangler ligesom noget i indretningen og brugen af det lille rum
ovenpå. Samtidig er det som om huset
mest er for voksne. Der er ikke meget at
lave for de yngre. Der blev ved indvielsen givet nogle pengegaver til udsmykning og indretning. Så vi gik på jagt
efter en god ide.

Skulle nogen få lyst til at give en lille
gave til Arken, så ﬁndes der i samme
serie ﬂere forskellige dyr. Og der er god
plads i Arken – i Arken.
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Ombygning på Løvel kirkegård
Af Bertil Christensen

Der er “bygget om” på Løvel kirkegård.
Som nogen måske ved, er der behov
for færre kistegravsteder og tilsvarende
behov for ﬂere urnegravsteder. Det
giver nogle muligheder for nye anlæg
på kirkegården. I Løvel er der skabt to
nye områder: Et nyt urne-afsnit og et
nyt “museums”-afsnit. Ideerne er den
tidligere graver Maartens og kirkeværge
Karsten Ydings. Karsten har udført
opgaven perfekt, som I kan se.

Nord for kirken - næsten spejlvendt af
urne-afsnittet - er det nye “museumsafsnit” til de bevaringsværdige gravsten
placeret. Det er et dobbelt så stort areal
som urne-afsnittet og er helt belagt
med småsten. Så er det lidt nemmere
at holde for graveren, og indbyder til
at måtte trædes på, hvad der også er
meningen.
Går man rundt i den yderste gang på
kirkegården, får man også herfra den
samme ﬂotte baggrund, nemlig kirken,
når man ser indover arealet. Bag sig har
man så de store træer, tæt ﬂot bunddække og lidt længere afstand til kirkediget
end ved urne-afsnittet. Det er et roligt,
behageligt sted på kirkegården.

Begge steder har fået gode placeringer
hhv. nord og syd for kirken. Syd for
kirken ligger urne-afsnittet med plads
til 16 urner. Det er delt i 2 rækker med
en smal græsplæne imellem. Hver
enkelt plads er indrammet med brosten
ud mod plænen og en lille hæk bagved
gravstedet. Arealet er tæt på kirkediget
(hvor fotografen står) og midtfor kirken,
hvilket giver et ﬂot syn med kirken som
baggrund. Drejer man sig 180 grader, er
der udsigt til den nye bydel og naturområde udenfor diget. Et meget ﬂot
og idyllisk sted at besøge, når man har
behovet.

Hele turen rundt oplever man en utrolig
velholdt kirkegård, hvor den tidligere
graver Kaj og Gunhild har foræret os
mange timers arbejde. De tre - Karsten, Kaj og Gunhild – kunne vinde
mesterskaber i velholdt kirkegård. (P.s.
De sparede udgifter skal bruges på en
oplevelse i kirken – Tak for det, Kaj.
Oplevelsen har jeg fået på denne tur.)
Billederne er taget en varm og solrig
dag midt i april, og jeg kunne ikke
andet end få lyst til at blive der i endnu
længere tid, lade roen falde på og få ny
energi, efter en hektisk dag. En oplevelse, jeg synes læserne skulle have med.
God tur på kirkegården!
<< Det nye urnegravsted syd for kirken.
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Ny graver ved Løvel kirke
Menighedsrådet i Løvel har pr. 1. maj 2007 ansat
Hans-Jørn Brøndum som graver ved Løvel Kirke.
Hans-Jørn er 51 år, bor i Bjerregrav sammen med
Vibeke og deres to drenge på 15 og 19 år.
Med i bagagen har Hans-Jørn bl.a. 11 års erfaring
som gartner på Viborg Kirkegård, hvorimod det at
være kirketjener er nyt.
Menighedsrådet byder Hans-Jørn velkommen og
håber, at alle vil tage godt imod ham.
Telefonnumre til Hans-Jørn vil fremover være at ﬁnde her i bladet (i vejviseren
på næstsidste side), på www.lovelkirke.dk og i info-skabet ved indgangen til
Løvel Kirke.

Afdelingen for de bevaringsværdige gravsten
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Syv år med Laila!
Af Jørgen Dalager

Laila Sørensen har valgt at stoppe som
graver ved Pederstrup Kirke for at binde
blomster hos Klokkeblomsten i Sparkær.

Heldigvis blev det kun til tre begravelser i de syv år, men for alt det andet
sender Pederstrup Sogn Laila en stor
tak og ønsker hende en blomstrende
fremtid.

Laila blev ansat den 1. juni 2000, og
allerede det første år satte hun nogle
synlige spor på den skønt beliggende
kirkegård. Store udgåede træer blev
fjernet og erstattet af hække, frugttræer
og græsplæne blev anlagt på de nedlagte grave og urnegravplads etableret.
Når Laila i øjeblikket er på blomsterbinderkursus, starter hun absolut ikke
på bar bund. Til højtider og høstfest
har Pederstrup Kirke været kreativt og
smukt udsmykket. Og ikke nok med
det. Hvilken kirke har haft en graver,
der har malet en altertavle til sin kirke?

Hvem tager over??

Stillingen som graver er opslået, og når
man sidder med dette blad i hånden,
har vi forhåbentlig ansat en graver. Der
er kvaliﬁcerede ansøgere, og man vil
på kirkens hjemmeside og i den lokale
presse kunne se, hvem man nu kan
træffe på Pederstrup Kirkegård. Man
skal dog ikke tro, at vedkommende er
der dagligt, da stillingen kun er en 35%
stilling.

Menigheden tager afsked med
Laila i Pederstrup kirke.
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Nyt fra besøgstjenesten
Af Sune Hjertmann Frederiksen

I april holdt Rødding, Løvel og Pederstrup
Menighedspleje den første ordinære generalforsamling.
Besøgstjenesten har nu virket i godt et år. Og arbejdet kører stille og roligt. Der er
en gruppe frivillige besøgsvenner, som er klar, hvis og når der er en, som gerne vil
have et besøg. Flere har i årets løb gennem Samvirkende Menighedsplejer været på
kurser om det at være besøgsven.
Rigmor Rasmussen er koordinator og vil formidle kontakten mellem besøgsvært og
besøgsven. Der kan være forskellige grunde til at ønske en besøgsven, der er ikke
nogle bestemte krav. Føler du behov for at få et besøg, eller kender du nogen, der
gør, så kontakt Rigmor Rasmussen på tlf 30 42 49 72.

Grundlovsfest - traditionen tro
Grundlovsfesten begynder vanen tro med gudstjeneste
i Rødding kirke kl. 13.00. Her viser både spejderne og
folkedanserne fanen. Bagefter fortsætter festen på plænen
ved Arken. Folkedanserne optræder. Kulturrøddernes kor
synger. Spejderne laver bål. Skoleleder Birger Saugmann
holder årets grundlovstale. Kort sagt: Det bliver en dejlig
tirsdag eftermiddag med sol, sommer, sang og søudsigt.

Birger Saugmann

Rødding menighedsråd deltager i Lokalrådet!
Af Karin Antonsen

Rødding Lokalråd er en sammenslutning af de mange foreninger i byen, og
varetager bl.a. områdets fælles interesser i den nye storkommune.
For tiden bliver der arbejdet i et hjemmesideudvalg, et borgerplanudvalg, og et
aktivitetsudvalg. Der er ønsker om også at starte et lokalhistorisk udvalg. Der
er naturligvis plads til ﬂere i disse udvalg – og er det ikke altid spændende at
mødes om fælles interesser i lokalområdet ?
Til at samle trådene i Lokalrådet har man et forretningsudvalg. Fra menighedsrådet deltager jeg fremover i forretningsudvalget og aktivitetsudvalget.
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Kirkesangerlaug
Af Niels Peter Jacobsen

Da jobbet som kirkesanger i Rødding
blev ledigt, valgte menighedsrådet at
tænke i utraditionelle baner. I stedet for
at ansætte én person til at synge ved alle
gudstjenester og kirkelige handlinger,
spurgte menighedsrådet nogle af de
gode sangere i sognet om at indgå i et
kirkesangerlaug.
Indtil videre har tre mænd sagt ja til
opgaven: Poul Engholm, Egon Noe og
Sune Hjertmann Frederiksen. De tre
delte i første omgang gudstjenesterne
fra palmesøndag til grundlovsdag mellem sig. Der blev ikke truffet nogen
beslutning om, hvor længe ordningen
skulle fungere. Men efter at lauget nu
har klaret både påske og konﬁrmation
og en del almindelige søndage med stor

succes, så er indstillingen, at de fortsætter på ubestemt tid. Stillingen som
kirkesanger bliver altså ikke slået op i
denne omgang.
Kirkesangerlauget er ikke en lukket
gruppe. Hvis andre har lyst til at være
med, er det muligt at blive optaget i
lauget. Eneste forudsætning er, at man
kan synge rent og tilstrækkelig kraftigt.
Laugets medlemmer står selv for optagelsesprøven.
De nye kirkesangere ønsker ikke at
blivet aﬂønnet for deres arbejde. I stedet
går det sædvanlige honorar til en fælles
pulje, som senere vil blive brugt til
en eller anden musikalsk oplevelse til
glæde for hele sognet.

Poul Engholm, Egon Noe og Sune Hjertmann Frederiksen deler indtil videre opgaven som kirkesanger.
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Ingegerd Bogh udstiller i Arken

Ingegerd Bogh er organist ved Sorte Brødre
kirke i Viborg. Ved siden af musikken dyrker
hun også maleriet. Ingegerd kalder sig selv en
glad amatør, men tager dog sine kunstneriske
udfoldelser alvorligt. Om sig selv siger hun:
Jeg har tegnet og malet, siden jeg var ung og
har i de senere år taget det mere seriøst op
igen. I 2005-06 havde jeg orlov fra mit job og blev optaget på Århus Kunstakademis grundkursus. Jeg er stadig under uddannelse samme sted. Billederne, jeg vil
udstille, er både akryl og oliemalerier og et par graﬁske tryk.

Eksamens-koncert
I anledning af at jeg endelig har fået min kirkesangereksamen, vil jeg gerne
invitere alle interesserede, familie, venner og bekendte til en lille koncert i
Rødding Kirke fredag d. 15. juni kl. 19.30.
Her vil jeg vise, hvad jeg har lært, fortælle om nogle
oplevelser undervejs, og så skal vi naturligvis synge
sammen. Jeg vil også vise og fortælle lidt om, hvorfor
jeg nu er gået i gang med at arbejde og uddanne mig
som organist.
Venlig hilsen Karin B. Antonsen
Efter koncerten byder vi på øl/vand og hjemmebag på
Bystævnet 5, Batum.
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Ny distriktsforening
Ændringerne i stifts- og provstistrukturen medførte, at den gamle distriktsforening blev nedlagt og en ny oprettet. Det skete på en stiftende generalforsamling den 13. marts 2007. Den nye forening bærer navnet Distriktsforeningen
af Menighedsråd i Viborg Østre provsti og dækker - som navnet antyder - det
samme geograﬁske område som det nye Viborg Østre provsti. Det vil sige 39
sogne fra de gamle kommuner Karup, Bjerringbro, Møldrup og Tjele plus et
lille stykke af Ålestrup kommune.
Distriktsforeningen er den lokale afdeling af Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningens opgave er at styrke samarbejdet mellem de tilsluttede menighedsråd. Den nyvalgte bestyrelse har desuden planer om at arrangere forskellige kurser for medlemmerne og på andre måder give hjælp og inspiration til
det daglige arbejde i menighedsrådene.
Bestyrelsen består af 4 menighedsrådsmedlemmer og to præster. På det konstituerende møde blev Jørgen Vindvad valgt til formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen for den nye distriktsforening.
På billedet ses fra venstre: Fmd. Jørgen Vindvad fra Hersom, Grethe Laursen
fra Nøddelund, Thorvald Jensen fra Karup, sognepræst Ulrik Pilemand for
Ulbjerg-Lynderup-Låstrup sogne, Ernst Nielsen fra Bjerringbro og sognepræst
Niels Peter Jacobsen for Rødding-Pederstrup-Løvel sogne.
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Sommerudﬂugt til Ærø
Lørdag 30. juni

Turen går i år til Ærø. I Marstal, med de små gader
og smukke huse, vil vi besøge Marstal Søfartsmuseum, med dens store samling af alt det, der vidner
om at byen gennem tiderne har været en stor søfartsby. Lige udenfor byen kan vi se verdens største
solfangeranlæg. Videre går turen gennem den utrolig
smukke natur, som man kun ﬁnder på øer, bl.a til
rundtur i Ærøskøbing.

Verdens største solfangeranlæg ﬁndes på Ærø
Marstals små gader og smukke huse.

Dagen starter med afgang fra Løvel Kirke kl. 7.30 og fra Rødding Kirke kl. 7.40.
Formiddagkaffen med rundstykker drikkes i bussen, frokosten nydes under overfarten fra Rudkøbing til Marstal. Middagen indtages på Vindeballe Kro, en gammel
landevejskro, der ligger midt på øen. Afsejling fra Ærøskøbing til Svendborg kl.
17.55.
Pris: 200 kr plus drikkevarer.
Vel mødt!
Rødding-Løvel- Pederstrup
Menighedsråd

Tilmelding senest 22 juni til:
Klemming Fyllgraf, tlf. 20609218
Hardy Møller, tlf. 20863892
Karsten Rasmussen, tlf. 29266930
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Arrangementer i Arken
Dato
25/5
5/6
12/6
15/6
29/6
30/6
29/7
12/9
19/9

Kl.
18.00
13.00
19.30
19.30
18.00
7.30
19.30
19.30
19.30

Arrangement
Fællesspisning, Ingegerd Bogh fortæller om sin kunst
Grundlovsfest
Møde i Løvel menighedsråd
Eksamenskoncert i Rødding kirke
Fællesspisning
Udﬂugt til Ærø
Søgudstjeneste
Møde i Rødding menighedsråd
Møde i Løvel menighedsråd

Gudstjeneste i Skibet

Side
11
9
11
13
14

Fredebo

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

I anledning af byfesten bliver
gudstjenesten den 19. august ﬂyttet
til sportspladsen. Tidligere år har vi
siddet under en blafrende teltdug,
men nu bliver gudstjenesten holdt i
Skibet, det fantastiske bygningsværk,
som på én gang er både ude og inde.
Menighedsrådet serverer kaffe og
rundstykker efter gudstjenesten.

8/6 Udﬂugt.
14/9 Høstfest. Lis og Vagn Andersen, Holstebro.

Bibelkredsen

Søgudstjeneste

Kontaktpersoner: Anna og Sten
Vestergaard, tlf. 86651037.

Søndag den 29. juli om aftenen rykker menigheden ud af kirken og slår
sig ned ved bredden af Rødding sø.
Anderledes omgivelser giver i sig
selv en anderledes gudstjenesteoplevelse. Vi håber på dejligt sommervejr
denne aften. Efter gudstjenesten
sørger menighedsrådet for en lettere
servering på terrassen ved Arken.

12/6 Anna og Sten Vestergaard,
Fædalhøjvej 5.
Tekst: Luk.14, 16-24.
7/8 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
Tekst: Luk.19,41-48
4/9 Anna og Laurits Nielsen
Iversvej 2
Tekst: Luk.17,11-19
14

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: .
Organist: Marina Dalgaard, tlf. 61 86 86 05
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: Hans-Jørn Brøndum, Skovvænget 7, Bjerregrav, tlf. 86 69 15 38 / 28 74 71 48
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: Ingen fastansat graver i øjeblikket. Kontakt kirkeværgen eller kontaktpersonen.
Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå, tlf. 86 69 94 97.
Kirkeværge: Jens Steffensen, Vråvej 30, Pederstrup, tlf. 86 69 90 78.

Kirkeradioen VIKRA

SOGNET redigeres

af Karin Antonsen, Tove Kallestrup,
Bertil Christensen, Karin Kallestrup,
Helle Martensen, Jørgen Dalager og
Niels Peter Jacobsen.

Rødding sogn er medlem af kirkeradioen under Radio Viborg. Det
betyder blandt andet, at menighedsrådet kan få sine arrangementer annonceret i radioen. Engang imellem
sendes der også gudstjeneste fra
Rødding kirke.

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.

Kirkeradioen sender hver søndag
aften kl. 20.00-21.00 på 106,4 Mhz.
Programmet kan ses på VIKRAs
hjemmeside: www.kirkeradio.dk

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

3/6

Trinitatis søndag

5/6

Grundlovsdag

10/6
17/6

Løvel

Pederstrup

-

14.00 JH

-

13.00

-

-

1.s.e.trin.

9.30

10.30

-

2.s.e.trin.

10.30 K

9.30

-

24/6

3.s.e.trin.

-

-

10.30

1/7

4.s.e.trin.

9.30

10.30

-

8/7

5.s.e.trin.

9.30 JH

-

-

15/7

6.s.e.trin.

-

9.30 JH

-

22/7

7.s.e.trin.

9.30 JH

-

-

29/7

8.s.e.trin.

19.30 Sø

-

10.30

5/8

9.s.e.trin.

10.30 K

9.30

-

12/8

10.s.e.trin.

-

9.30

-

19/8

11.s.e.trin.

9.30 Skibet

10.30

-

26/8

12.s.e.trin.

-

-

14.00 JH

2/9

13.s.e.trin.

10.30 K

9.30

-

9/9

14.s.e.trin.

9.30

10.30 Høst

-

16/9

15.s.e.trin.

10.30 Høst

-

-

23/9

16.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

30/9

17.s.e.trin.

-

-

10.30 LR/Høst

JH = Jesper Hornstrup, Vammen
K = kirkekaffe
Sø = Søgudstjeneste
Skibet = I anledning af byfesten holdes gudstjenesten i Skibet ved Kulturhuset
Høst = Høstgudstjeneste
LR = Lars Raahauge prædiker

