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Aftengudstjeneste ved bredden af Rødding Sø den 29. juli.
En rigtig god oplevelse, som sikkert vil blive gentaget.

SIDEN SIDST
Døbte
20. maj i Rødding kirke: Rikke Schoubye Møller Jørgensen, Enghavevej 38.
20. maj i Rødding kirke: Emil Juhl Karlsen, Aalborgvej 190.
20. maj i Rødding kirke: Jacob Baden Nielsen, Korsbakken 9.
27. maj i Rødding kirke: William Hjerrild Poulsen, Rødkløvervej 7.
27. maj i Rødding kirke: Valdemar Graves Bager, Meldgårdsvej 23.
28. maj i Løvel kirke: Esben Bjerg Primdal, Aalborgvej 186.
28. maj i Løvel kirke: Thomas Bach Hougaard, Markedsgade 1B, Randers.
3. juni i Løvel kirke: Malou Jakobsen, Møllevej 8.
10. juni i Løvel kirke: Ronja Ammitzbøll Christensen, Kistrupvej 13.
10. juni i Løvel kirke: Silke Hovgaard Rathke, Ndr. Fasanvej 156, Frederiksberg.
17. juni i Rødding kirke: Frida Claudell Skaarup, Ingstrup Møllevej 1.
17. juni i Løvel kirke: Jens Martiny Kjær, Rødkløvervej 3.
1. juli i Rødding kirke: Kristina Estrid Kristensen, Åkandevej 6.
1. juli i Rødding kirke: Oliver Nedergaard, Meldgårdsvej 145.
1. juli i Rødding kirke: Freja Berg Gøtzsche, Batum Hedevej 2.
1. juli i Løvel kirke: Lærke Holm Hansen, Næstegårdvænget 17.
1. juli i Løvel kirke: Merle Laursen, Kirkelund 6.
5. august i Rødding kirke: Christian Vestergaard Almskou, Søskrænten 3.

Viede
7. juli i Rødding: Line Færløv Isaksen og René Chlement Isaksen, Korsbakken 10.
4. august i Rødding: Trine Clemmensen og Henrik Kjeldal Hansen, Søbakken 33.
4. august i Løvel: Kirstine Ruhoff Eriksen og Søren Thybo Andersen,
Gl.Røddingvej 13.

Begravede
15. maj i Løvel kirke: Eli Marie Poulsen, Kærsangervej 6, Viborg.
25. maj i Rødding kirke: Laurits Vagner Kjærgaard, Volden 30, Viborg.
7. juni i Løvel kirke: Harry Pedersen Nedergaard, Kjærgårdsvej 6, Løvel.
29. juni i Kirkegårdskapellet: Judi Højbjerg Træholdt, Margrethevænget 15, Løvel.
21. juli i Rødding kirke: Krista Andreasen, Tjele Møllevej 10D, Vammen.
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Britta Rind ny graver i Pederstrup
Af Jørgen Dalager

I det sidste kirkeblad tog vi afsked med Laila. Her vil vi gerne
byde Britta velkommen som graver i Pederstrup. Britta er
bosiddende i Kølsen, hvor hun sammen med mand og tre børn
bor på en gård.
Praktisk og teoretisk har Britta tidligere beskæftiget sig med
planter, idet hun er uddannet agronom inden for planteavl.
Kirkegårdsplanter fyldte nok ikke så meget i den uddannelse,
men vi er glade for, at hun vil tage udfordringen op med at
vedligeholde vores lille kirke og gården omkring den.
Vi håber hun vil nyde de smukke omgivelser og glæder os til samarbejdet.
Velkommen til hende.

Nyt for øjet i Pederstrup Kirke
Af Jørgen Dalager

Laila Sørensen, der netop er stoppet som graver ved Pederstrup Kirke nåede, inden
hun forlod os at male et nyt alterbillede. Menighedsrådet har ikke bestilt et nyt, fordi vi er trætte af det første, hun malede. Men vi synes, det kunne være spændende
– når muligheden er der – at også øjnene får nye udfordringer under gudstjenesten.
Vi har lavet en folder, hvor de tre alterbilleder
er vist, og heri har menighedsrådet udtrykt det
således:
Pederstrup Kirke ligger med sine tilhuggede
kvadre ydmygt på bakketoppen og skuer ud over
engene. I sin nøgenhed og enkelhed har den sin
charme, og det holder vi af.
Kirkerummet er til gudstjeneste og fordybelse.
Det vi ser, spiller sammen med det, vi hører i
gudstjenesten. Det enkle i rummet klarer tankerne og øjnene kan vandre lidt rundt: kruciﬁkset,
farverne i altertavlen og de rå bjælker i loftet.
Vi håber, at skiftende alterbilleder ikke blot bliver en fornyelse for øjnene, men vil understøtte
forkyndelsen til glæde for os alle.
Pederstrup Menighedsråd
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Hvem laver kirkekaffen?
I Rødding serveres der kaffe efter hver højmesse (10.30-gudstjensterne). Traktementet er meget simpelt. Der er som regel kun en småkage til kaffen. Så forberedelserne er ikke så tidskrævende. Men teen og kaffen skal dog brygges og kopperne stilles frem. Det ville være rart, hvis der var et lille hold af mænd og kvinder,
som på skift vil tage ansvar for at forberede kirkekaffen. Giv besked til menighedsrådsformanden eller præsten, hvis du vil melde dig til den opgave.

Dialog i Arken
Af Sune Hjertmann

Søndag 7. oktober inviterer Danmission til et spændende møde i Arken. Arngeir
Langås er præst og arbejder sammen med sin kone Dorthe på Zanzibar i Tanzania.
Deres arbejde er at skabe dialog mellem kristne og muslimer. Det sker gennem
religiøse lederes samtale og gennem kvinders praktiske arbejdsfællesskab.
Mødet vil være i naturlig sammenhæng med den studiekreds, vi har gennemført
med de 3 store religioner som tema.
Arngeir vil prædike ved gudstjenesten i Rødding kl 10.30. Der vil være frokost i
Arken (pris 25 kr), hvorefter Arngeir vil fortælle om arbejdet på Zanzibar.
Alle er velkomne, der er ingen tilmelding.

Arngeir Langås i dialog
med muslimer på Zanzibar i Tanzania.

4

Venskab - men hvordan?
Af Karin Antonsen og Sune Hjertmann

Rødding, Løvel og Pederstrup sogne har nu gennem mere end et år haft en venskabsmenighed i Kasheshe, Tanzania. Kontakten er etableret via Sune Hjertmann,
som sammen med sin kone Else har stået for brevveksling og personlige besøg.
Vi har i menighedsrådene spurgt os selv, hvad det skal indebære at have en sådan
venskabsforbindelse.
Da vi etablerede kontakten, var formålet at opleve, at vi er en del af en stor verdensomspændende kirke. Vi ville gøre det ved gennem breve at få kendskab til,
hvordan det er at være kristen i en tanzaniansk menighed, og vi ville fortælle dem,
hvordan vi har det i vores pastorat. Endelig ville vi ved gudstjenesten nævne venskabsmenigheden og have den med i vores forbøn.
Men nu efter en tid må vi erkende, at det altså er svært at få en følelse af venskab,
når der ikke er ansigter på dem, vi er venner med! For at have et venskab må man
kende hinanden.
Det har ført til ideen, at vi gerne vil inviterer et par repræsentanter fra Kasheshe
til at komme og besøge os her i pastoratet. Måske præsten og en evangelist eller et
menighedsrådsmedlem.
Men for at en sådan invitation kan sendes, må vi være villige til at påtage os
omkostningerne ved sådan en rejse. For det vil være umuligt for menigheden i
Kasheshe. Vi har besluttet, at vi i år vil bruge offergaven ved høstgudstjenesterne
til at ﬁnansiere et sådan besøg. Det vil sikkert ikke være nok, men så kommer vi i
gang, og vi vil overveje, hvordan vi ellers kan ﬁnde penge så besøget kan blive en
realitet. På hjemmesiden og i Sognet vil vi løbende orientere om, hvordan det går
med indsamlingen og besøgs-forberedelserne.

Det er svært at få en følelse af venskab, når der
ikke er ansigter på dem,
vi er venner med!
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Sogneudﬂugt til Ærø
Af Lisbeth Pedersen

Lørdag den 30. juni drog 53 eventyrlystne sognebørn på udﬂugt. Bussen startede fra Løvel Kirke
kl. 7.30 og samlede senere en ﬂok op ved Rødding
Kirke. Turen gik herefter ned gennem det jyske,
hvor vi fortærede de medbragte rundstykker og
kaffen. Vi tog turen ned over Fyn og Tåsinge til
Langeland, hvor vi var omkring Valdemar Slot. Vi
skulle med færgen fra Rudkøbing til Marstal, og
ombord spiste vi en lækker frokost. Vel ankomne til
Marstal, var vores første stop Søfartsmuseet. Det var
meget spændende at opleve øboernes liv og levned.
Herefter kørte vi en tur ud til det kæmpestore solfangeranlæg, verdens største på 18.365 m2. Her havde
vi fået en guide på bussen. Han fortalte en masse
De små, gamle huse i
om anlægget. Turen gik nu videre ud i den ﬂotte natur, Ærøskøbing.
og vi havnede til sidst i Ærøskøbing, hvor vi så de
mange små, gamle huse. Vores guide var indfødt øbo, så han kunne fortælle mange
små episoder om øen og de ting, vi så. Vi var bl.a. ude at se Voderup Klint, som er
meget speciel. Klinten er 33 m høj og består af kilometerlange skredterrasser eller
kæmpe trappetrin, som forbinder øen med havet. Herfra gik turen til Vindeballe
Kro, hvor vi skulle spise aftenmenuen – en lækker toretters menu.
Da alle var mætte af den dejlige mad og dagens oplevelser, fortsatte vi mod færgen
fra Ærøskøbing til Svendborg. Her så vi Kongeskibet ligge til kaj.
Turen gik nu videre mod Rødding – Løvel, hvor alle gav Hardy, Klemming og
Karsten en velfortjent klapsalve, som tak for en dejlig dag.

En busfuld eventyrlystne
borgere fra Rødding,
Løvel og Pederstrup
på guidet rundvisning i
Ærøskøbing.
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Filmklubben
En god ﬁlm er som en god fortælling, og fortællinger vækker billeder i os.
Det kan være meget forskelligt, hvad vi hæfter os ved, eller hvilke perspektiver, vi ser gennem en ﬁlm. Men sikkert er det, at vi bevæges, hver gang vi lever os ind i handlingen og i skildringen af menneskelivet på det store lærred.
Kom derfor ud af sofakrogen! En god ﬁlm skal ses i ﬁlmklubben BioArken
sammen med andre, der også har lyst til at se og tale om ﬁlm.
I efteråret 2007 viser vi i Arken tre ﬁlm.
◘ Tirsdag d. 25.09.07, kl. 19.00
◘ Onsdag d. 31.10.07, kl. 19.00
◘ Torsdag d. 22.11.07, kl. 19.00
Vi har valgt ﬁlmene ud fra temaet: En fremmed kommer til byen.
Medlemskab af klubben koster 20 kr., som betales ved første fremmøde. Det
er gratis at se ﬁlmene, men du må betale for kaffen eller rødvinen. Desuden er
det en god idé at medbringe en pude til stolen, så du sidder behageligt.
Erik Kock fra Øby er ﬁlmentusiast. Erik vil kort introducere aftenens ﬁlm og
være med i samtalen bagefter.
Vi ses!
Erik Overgaard
Gunhild Bach
Edith Mark

86 69 94 97
86 69 93 56
86 65 10 11

7

...og gjorde danerne kristne ...
Karsten Jervad, tidligere sognepræst i Rødding, Løvel
og Pederstrup, står for en aftengudstjeneste i Rødding
kirke den 18. 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.
Arrangementet var på programmet sidste efterår, men blev - til
manges skuffelse - aﬂyst p.g.a.
sygdom. Vi prøver igen!

Renovering af præsteboligen
Af Holger Nielsen, fmd. præsteårdsudvalget

Som tidligere meddelt er vi ved at forberede en renovering af hele overetagen på
præsteboligen. I skrivende stund (3. august) er der udsendt udbudsmateriale til
håndværkerne, som skal aﬂevere tilbuddene den 17. august. Hvis ellers økonomien
tillader det, er det planen, at projektet skal påbegyndes den 7. september og stå
færdig primo november.
Projektet kommer i hovedtræk til at omfatte følgende:
• Nyt, sort, engoberet tegltag, magen til det på konﬁrmandhuset.
• Skorstenene repareres
• Ny kvist mod nord (havesiden)
• Nye vinduer i hele overetagen, samt udskiftning af 3 kældervinduer.
• Vinduer i stueetagen repareres efter behov.
• Efterisolering af hele overetagen.
• Den gamle konﬁrmandstue rives ned og facaden genopføres.
Præstegårdsudvalget.
8

Præsten på studieorlov
Af Niels Peter Jacobsen

Så blev det min tur! Jeg har været så heldig at få bevilget studieorlov i de sidste
tre måneder af 2007. I den tid skal jeg ikke lave præstearbejde, men beskæftige
mig med et andet spændende emne, som har optaget mig i ﬂere år: Palæstinensisk
teologi og kirkeliv. Jeg skal besøge den lutherske kirke i Betlehem, hvor jeg også
var for 3 år siden. Livsvilkårene i Betlehem - og på Vestbredden i det hele taget - er
meget vanskelige. Men til trods for det har kirken haft held og evner til at opbygge
mange gode faciliteter: skoler, værksteder, sundhedscenter og forskellige kulturelle
aktiviteter. Midt i håbløsheden giver det håb - ikke bare til de kristne palæstinensere, men også deres muslimske naboer. Det glæder jeg mig til at se nærmere på,
når jeg sammen med en del af familien ﬂytter derned i hele december måned.

Jørgen Husted vikarierer

Kære menigheder i Rødding, Løvel og Pederstrup.
Viborg stift har betroet mig at tage vare på præstens funktioner i kirke og sogn under Niels-Peter Jacobsens studieorlov.
Jeg hedder Jørgen Lomholt Husted, er 53 år og bor i Randers med min kone og vore to døtre. Gennem årene har jeg
vikarieret en række steder i Århus stift - i et par omgange også
i Viborg stift. Nu glæder jeg mig til at besøge jer, og lover at
gøre, hvad jeg kan for, at sognenes dagligdag kan ligne sig
Jørgen Husted
selv også i mine tre måneder hos jer. Vi ses til oktober.

Høstgudstjenester
September er tiden for høstgudstjenesterne.De nye konﬁrmander er med og
får deres bibel overrakt. Biblen er en gave fra kirken og skal bruges i undervisningen. I Pederstrup prædiker Lars Raahauge
ved høstgudstjenesten. I Rødding og Løvel vil
Hvornår?
menighedsrådene sørge for en bid mad efter
Løvel kirke, 9. sept.
gudstjenesten. De penge, der bliver indsamlet i
Rødding kirke 16. sept.
kirkerne de tre søndage, vil gå til en pulje, som
forhåbentlig på et tidspunkt bliver stor nok til, at Pederstrup kirke 30. sept.
vi kan invitere et par repræsentanter for venAlle gange kl. 10.30
skabsmenigheden i Tanzania på besøg i Danmark. Se også artiklen side 5.
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Arrangementer i Arken
Dato
31/8
12/9
13/9
19/9
25/9
27/9
28/9
7/10
11/10
25/10
26/10
31/10
8/11
18/11
22/11
22/11
30/11
6/12
9/12

Kl.
18.00
19.30
14.00
19.30
19.00
14.00
18.00
10.30
14.00
14.00
18.00
19.00
14.00
19.30
14.00
19.00
18.00
14.00
19.30

Arrangement
Fællesspisning
Møde i Rødding menighedsråd
Torsdagsmøde, Karin Antonsen underholder og spiller
Møde i Løvel menighedsråd
Filmklub
Torsdagsmøde, Eva & Ingo Bundgaard: Sct. Petersborg
Fællesspisning
Danmission, gudstjeneste og møde i Arken
Torsdagsmøde, Erling Thorup: Mit liv som købmand
Torsdagsmøde, Esther & Børge Smith: Færøerne
Fællesspisning
Filmklub
Torsdagsmøde, Bodil Sørensen: Harmonika og banjo
Aftengudstjeneste, Karsten Jervad
Torsdagsmøde, Herdis Hansen, Anne Sørensen m.ﬂ.
Filmklub
Fællesspisning
Torsdagsmøde, Bent Ole Pedersen: juleunderholdning
Julekoncert i Rødding kirke og forsamlingshus

Julekoncert i Rødding

Side

7

4

7

7

10

Bibelkredsen

Søndag den 9. december er der julekoncert i Rødding kirke. Rindsholmkoret synger under Bente Nielsens
ledelse. Fra kirken går vi i forsamlingshuset til kaffe, æbleskiver og
lidt mere sang.

Kontaktpersoner: Anna og Sten Vestergaard, tlf. 8665 1037.

4/9

Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.
Tekst: Luk.17,11-19
2/10 Gerda Vestergaard, Krogen 3a
Tekst: Matt.22,34-46.
13/11 Gitte Sørensen, Krogen 2b,
Tekst: Matt.9,18-26
4/12 Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6,
Tekst: Matt. 25,1-13.

Fællesspisning

Sidste fredag i hver måned er der
fællesspisning i Arken. Pris 25 kr.
Tilmelding er ikke nødvendig.
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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: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten.
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: Britta Rind. Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 86 64 23 40.
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

Løvel

Pederstrup

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 Høst/LR

7/10

18.s.e.trin.

10.30 DM

-

-

14/10 19.s.e.trin.

9.30

10.30

-

21/10 20.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

28/10 21.s.e.trin.

-

-

10.30

4/11

19.30

16.00

-

11/11 23.s.e.trin.

Alle Helgen

9.30

10.30

-

18/11 24.s.e.trin.

19.30 KJ

-

-

-

-

10.30

25/11 Sidste s. i kirkeåret
2/12

1.s. i advent

9.30

10.30

-

9/12

2.s. i advent

10.30 B

13.00 B

-

16/12 3.s. i advent

14.00 JH

-

-

23/12 4.s. i advent

-

10.30

-

24/12 Juleaften

15.00

16.00

14.00

25/12 Juledag

10.30

9.30

-

26/12 2.juledag

-

10.30

-

30/12 Julesøndag

-

-

10.30

JH = Jesper Hornstrup, Vammen
K = kirkekaffe
Høst = Høstgudstjeneste
LR = Lars Raahauge prædiker

DM = Danmission, se side 4.
KJ = Karsten Jervad, se side 8.
B = Børnegudstjeneste, de 3-4 årige
får deres dåbsbibler.

