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Døbte

Begravede

14. oktober i Rødding kirke:
Celina Maria Simoni Lynggaard
Bystævnet 2, Batum.

3. november i Løvel kirke:
Birgit Marie Rasmussen
Herredsvejen 28, Skals.

14. oktober i Løvel kirke:
Anna Olesen
Kløvermarken 13, Løvel.

7. november i Rødding kirke:
Helle Irene Odsgaard Nielsen
Ingstrupvej 16, Rødding.

14. oktober i Løvel kirke:
Marie Bak Jakobsen
Stordalvej 2, Løvel.

15. november i Rødding kirke:
Asta Emilie Jørgensen
Tjele Møllevej 10F, Vammen.
28. november i Rødding kirke:
Knud Møller Jensen
Røddingvej 22, Rødding.

11. november i Rødding kirke:
Ida Jæger Thorsgaard
Engblommevej 10, Rødding.

14. december i Løvel kirke:
Ester Pape
Ejstrupvej 18K, Skals

11. november i Rødding kirke:
Noah Smaakjær Jørgensen
Fælledvej 30B, Vejrum.

22. december i Rødding kirke:
Ellen Marie Sørensen
Søndermarksvej 18, 1, 6, Viborg.

2. december i Løvel kirke:
Vibe Østerlev
Vråvej 26, Pederstrup.

4. januar i Rødding kirke:
Jens Christian Skov
Sødalvej 25, Rødding.

13. januar i Løvel kirke:
Kasper Buch Fyllgraf
Søndergade 16, Løvel.

2. februar i Løvel kirke:
Henny Bodil Rittig
Kløvermarken 7A, Løvel.

10. februar i Rødding kirke:
Gustav Brøndum Christensen
Korsbakken 40, Rødding.
10. februar i Løvel kirke:
Kirstine Lisbeth Thisted
Rødkløvervej 9, Løvel.
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Forårets konﬁrmander
Løvel, 27. april kl. 10.00:

Christoffer Kongsted Bech, Jordemodervej 6 • Andrè Guttvik Hammer, Tinggade
9 • Joakim Guttvik Hammer, Tinggade 9 • Andreas Lysholm Haugland, Tinggade
23 • Anna Jakobsen, Gl. Aalborgvej 27 • Jonas Kallestrup, Åstrupvej 7 • Soﬁa
Lilholt, Rødkløvervej 10 • Frederik Kjærgård Nielsen, Åstrupvej 5 • Jonas Tolstrup
Sigaard, Aalborgvej 212 • Soﬁe Thougaard Slot, Sødalvej 7 • Xenia Klovborg
Therkildsen, Gl. Røddingvej 12 • Mathias Zwanenburg, Rosbjergvej 3B

Pederstrup, 1. maj kl. 10.00:

Jinnie Rasmussen, Løvelbrovej 19 • Mikkel Krog Martensen, Løvelbrovej 21

Rødding, 4. maj kl. 9.30 og 10.45:

Sonny Bitsch-Jørgensen, Bakkestien 3 • Soﬁe Kruse Boilesen, Sønderupvej 8 •
Simon Bank Fjelrad, Solbakken 9 • Kim Høirup, Overlundvej 46 • Lonni Jensen, Røddingvej 21 • Frederik Færch Mikkelsen, Korsbakken 15 • Mathias Holm
Pedersen, Solbakken 10 • Niklas Alexander Pedersen, Åkandevej 10 • Cecilie Berg
Rasmussen, Tinggade 24A • Morten Højbo Steffensen, Sødalvej 23 • Rasmus Bagi
Vester, Røddingvej 24.

Minikonﬁrmander
Efter adskillige tilløb er det nu blevet til virkelighed. Børnene i 3. klasse på Rødding og
Løvel skoler har fået et tilbud om at blive minikonﬁrmander. Menighedsrådene har længe
ønsket at give det tilbud, men vi har manglet
den rigtige person til at hjælpe præsten med opgaven.
Men pludselig dukkede Maybrith Lange op og ville
gerne være med. Og så var det bare med at komme i
gang. De første to hold minikonﬁrmander startede efter
vinterferien og fortsætter frem til ca. 1. juni.
Arken og Rødding kirke er rammen om aktiviteterne.

Maybrith Lange fra Fastrup underviser minikonﬁrmanderne.
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Gå på pilgrimsvandring i påsken

- i den danske folkekirke

Af Lars Raahauge
I de senere år er der gået voldsom mode
i pilgrimsvandringer. Det startede med
Camino’en til Santiago de Compostella i Spanien og senere er et væld af
andre pilgrimsruter blevet revitaliseret
i Italien, Frankrig og Spanien. Ja, selv i
Norden kan man nu gå på pilgrimsvandring og der er skudt specielle pilgrims
rejsebureauer op, der f.eks. tilbyder en
guided fodtur på Camino’en til
11.500 kr. per person. Argumenterne for at deltage
er mangeartede, men det
mest gennemgående er
ønsket om uforstyrret åndelig
fordybning i en
periode.

har masser af tid til både havearbejde
og påskefrokoster med familien.
Påskens gudstjenester er et samlet
forløb med op- og nedture, begejstring
og sorg, håb og forventning. Vi har det
med påskens evangelium på samme
måde som de gamle grækere havde det
med de store tragedier: vi kender historien ind og ud, men for hver ny påske,
vi oplever, er vi kommet til et nyt trin i
vores livsforløb,
der giver os en
ny facet af påskens budskab.
Og hver påske
giver os et nyt
sæt af prædikener,
der igen åbner
for ny vinkler
på forståelsen
af vores største
højtid.

Vi har imidlertid
et både billigere,
og efter min mening
bedre, alternativ lige
ved hånden, som jeg
har benyttet mig af
de seneste mange
år, nemlig at gå i
kirke til alle påskens
højmesser. Det kan
godt være, at 5 gudstjenester på 8 dage
lyder af meget,
men tro mig,
det kan nemt
lade sig gøre
samtidigt med
at man også

Påskegudstjenesterne
starter med den festligst mulige ouverture.
Evangeliet til palmesøndag er blandt mine
absolutte favoritter.
Der er saft og kraft
i den politiske
Jesus’ indtog i Jerusalem på ryggen af et æsel.
Man kan næsten
høre, hvordan
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tilskuerne i de bagerste geledder skriger
af grin over hans karrikatur af datidens
politiske og religiøse lederes svulstige
selviscenesættelser, mens de forreste
hylder ham under stormende jubel.
Begejstring og fællesskab hører sammen. På Skærtorsdag fortsætter vi med
at reﬂektere over vores forhold til hinanden i menigheden. Vores forhold til
Gud kan godt opretholdes i ensomhed,
Gud ser ikke på, om vi går i kirke eller
ej. Men vi har brug for gudstjenesten
til at dele oplevelsen med andre. Til
at modtage nadveren i fællesskab og
synge sammen. Det er for mig Skærtorsdags budskab, hvor jeg altid håber
på ﬂere i kirke det kommende år.

Lars Raahauge prædiker i Løvel
kirke palmesøndag kl. 10.30.
De øvrige gudstjenester er:
Skærtorsdag: L=10.30, R=19.30
Langfredag: P = 9.30, R = 10.30
Påskedag: L = 9.30, P = 10.30
2. påskedag: R = 10.30

Men Jesus annoncerer allerede Skærtorsdag, hvad fremtiden vil bringe, og
vi ved, at nedturen for alvor kommer
Langfredag. Er der en gudstjeneste, der
over året med en vis ret kan deklareres
som “for viderekommende”, så er det
Langfredags. Nye læsere kan bestemt
ikke begynde her, den må ikke stå
alene, men skal ses i påskesammenhængen for at kunne forstås! Som 7-årig tog
min 13 år ældre storesøster mig med til
Langfredags gudstjeneste i den katolske
kirke på Ryvangs Allé i København. Vi
havde sat os på bænkene og gudstjenesten begyndte med en Langfredags
procession op ad kirkegulvet med
skeletter, dødningehoveder, sorte kister,
sorte kors og sørgemusik. 47 år senere
kan jeg stadigvæk se alle detaljerne for
mig. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg i dag
ville være imponeret af sådan et skue.
Men som 7-årig kirkeuvant knægt ﬁk
jeg dengang et chok og satte i et kæmpe

hyl, hvorefter min storesøster beskæmmet måtte forlade kirken med sin vildt
grædende lillebror under armen!
Forløsningen kommer til gudstjenesterne Påskesøndag, hvor englen ved
graven fortæller om Jesus sejr over døden og 2. påskedag, hvor han begynder
at vise sig for kvinderne og disciplene.
Nedtur er vendt til håb, og optakten
er slået til de kommende kirkefester,
Himmelfart og Pinse. Påskens indre
pilgrimsfærd er til gengæld slut, og fem
sammenhængende, men meget forskellige gudstjenester er overstået for dette
år.
Vi ses i påsken til gudstjenesterne i
Rødding, Løvel og Pederstrup!
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Stands aids – for børnenes skyld
Støt indsamlingen søndag 2. marts og giv nogle af verdens sårbare børn en fremtid
uden aids. Indsamlere vil så vidt muligt komme til alle husstande i pastoratet.
Aids-epidemien og dens konsekvenser er uoverskuelige i verdens fattigste lande.
Især for børnene og de unge, fordi sygdommen tager livet af deres forældre. 15
millioner børn har indtil nu mistet deres forældre pga. aids – og dermed forældrenes kærlighed, forsørgelse og beskyttelse. Disse børn er i en yderst sårbar situation
og særligt udsatte for traumer, fattigdom og overgreb – overgreb, der udsætter dem
for selv at blive smittet med hiv.
Alligevel ﬁndes der lyspunkter selv i verdens fattigste lande.
Mennesker, som ikke lader sig slå ud, men som tager et ansvar som besøgsvenner,
der hjælper og støtter forældreløse ”børnefamilier” i landsbyerne; klubmedarbejdere, der giver forældreløse åndehuller midt i ensomheden; undervisere, der lærer
børn at tage hånd om sig selv, både fysisk og psykisk og slægtninge, der tager
forældreløse børn til sig og kæmper for at lade dem vokse op som deres egne.
Det er ikke gratis at drive klubvirksomhed, hjælpe og støtte ’børnefamilier’, undervise eller at tage en børneﬂok til sig. Sogneindsamling 2008 vil give disse ildsjæle
og deres aktiviteter en håndsrækning.

Lokes historie

11-årige Loke er vokset op i en lillebitte
landsby langt ude på landet i det sydlige
Etiopien. Da Lokes far og mor døde af
aids, tog hendes onkel Gamada og hans
to koner Loke og hendes søskende til sig
som deres egne.
Folkekirkens Nødhjælp har støttet familien med tre får. Det hjælper meget. Og
børnene hjælper, så meget de kan. Loke
gør rent, henter vand, ﬁnder brænde og
hjælper til med at lave mad, og hendes
yngre brødre vogter kvæg. De to ældste
børn går i skole. Det ene af dem er Loke,
selv om hun er pige. Jeg vil rigtig gerne
gøre skolen færdig. Og så vil jeg gerne
være skolelærer og undervise andre, siger
hun.
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Venskabsmenighed ... nu med ansigt på
Aktivitetsudvalget er ved at arrangere
besøg fra vores venskabsmenighed i
Kasheshe i september. Vi har fået økonomien på plads via indsamlingen ved
høstgudstjenesterne og tilsagn om tilskud
fra andre (tusind tak).
For nogle uger siden bad vi Kasheshe
om besøg af 3 personer. Hurtigt ﬁk vi
svar om, at 3 repræsentanter gerne ville
komme: En præst, en evangelist og et
kvindeligt menighedsrådsmedlem.

Fra en gudstjeneste i Kasheshe

Nu kan vi så lave en ”ofﬁciel” invitation. Det er nødvendigt for at få visa og søge
tilskud til opholdet. For at vi kan søge tilskud, er det også nødvendigt, at besøget
har et konkret formål om oplysning, og at vi har aftalt besøg hos andre. Formålet er
”… at give et mere nuanceret og levende billede af lokale leveforhold i Afrika, end
det, der kendes fra medierne…”.
Ole Blume, Stiftets medie-konsulent, hjælper os med at komme i radio og tv.
Birger Saugmann og Kaj Nielsen fra Rødding og Løvel skole vil meget gerne have
besøg og andre aftaler er på vej, så ﬂest muligt kan høre om livet i Kasheshe på et
meget personligt plan.
Vi glæder os meget til at kunne byde de tre venner velkomne i Danmark. Vi vil
sørge for at lave information i kirkebladet og på kirkens hjemmeside, så alle kan
følge udviklingen.
Aktivitetsudvalget

Nye malerier i Arken
Marianne Vinther, Rødding, har tidligere haft
billeder udstillet i Andelskassen i Rødding. Nu
har hun nye malerier klar, som vil blive udstillet i
Arken. Udstillingen bliver præsenteret ved fællesspisningen fredag den 28. marts, hvor Marianne
også selv vil være med og svare på spørgsmål.
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Gamle gravsten ... Hvad gør vi?
På en eller anden måde har vi alle et
forhold til de gamle gravsten. Der er jo
et liv bag enhver gravsten, som vi eller
omgivelserne har været en del af. En
gravsten hedder også en mindeplade og
for mange er det netop det, de oplever: Den vækker eller holder liv i alle
de gode minder fra før den blev sat.
Så en gravsten er dyb følelsesmæssig
person- og familiehistorie. Samtidig
er det vigtig lokal- og regionalhistorie
og ser man ud over landet, kan stenene fortælle spændende og vigtige ting om den
samlede udvikling i samfundet. Ikke kun ved navne og beskrivelser på dem; men
også stenenes form og materiale.
I Løvel har vi samlet den historie på ét sted, museumsafsnittet (det ofﬁcielle ord er
”Lapidarium”) på nordsiden af kirken. Allerede nu kan man se, at det snart er fyldt
op. Der nedlægges kontinuerligt gravsteder, og nye skal laves, så antallet af sten på
kirkegården øges altså hele tiden.
Reglen er, at når der ikke længere betales for gravsted og fredningstiden er udløbet
får man besked om at gravstedet nedlægges. Ejeren kan så vælge at hente stenen
indenfor 12 uger. Hvis ikke man ønsker det, kan kirken destruere stenen. I et par
år har vi ikke gjort det og vi vil også gerne sikre nogle af de helt specielle sten. Og
det er svært at vælge! Men vi bliver nødt til at tage beslutningen inden længe. Gør
vi det ikke nu, skal andre beslutte indenfor relativt kort tid. Derfor vil vi prøve at
lave et regelsæt, som vi kan gå frem efter, når/hvis vi sorterer. Det vil vi gerne gøre
åbent, så der kan gives kommentarer.
Vi kan ikke opfylde konkrete, personlige ønsker; men vi vil prøve at lytte til
ideer, om hvordan sortering kan foregå,
så vi beholder den høje standard på
kirkegården.
Du er velkommen til at kontakte os for
at give din kommentar eller for at få
mere at vide.
Løvel menighedsråd
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Tre i en ... eller?
Af Jørgen Dalager, Pederstrup

Regeringen nedsatte i 2006 et udvalg, som ”.. skal
fremkomme med forslag, bl.a. om ændring af regler
og strukturer, der kan bidrage til at sikre bedre greb
om udgiftsudviklingen”. En udmærket ide, og der er
da også i den grønne betænkning, der er kommet ud
af det, mange udmærkede anbefalinger, som ganske
vist især er rettet mod større sogne og kirker. En anbefaling er dog klart rettet mod et pastorat som vores
med tre små sogne:
15. Udvalget anbefaler, at der på længere sigt etableres fælles menighedsråd i
alle ﬂersognspastorater. Det fælles menighedsråd har det samlede budgetansvar, er
arbejdsgiver for kirkefunktionærerne i pastoratet og står for vedligeholdelsen af alle
pastoratets kirke- og andre bygninger, herunder præsteboligen.

Ja, hvorfor skal kirken ikke følge med tiden? Fusionsbølgen er over os. Såvel private ﬁrmaer som offentlige institutioner fusionerer, så hvorfor ikke komme i gang?
Ørum, Viskum, Vejrum sogne, har netop lavet fælles menighedsråd, og de er meget
positive.
Om et år er der valg til menighedsrådene, så det kan jo være yderst aktuelt at
overveje at følge ovenstående anbefaling. Et lille sogn som Pederstrup med 43 husstande, må da vel især være interesseret. Tænk, at hver ottende husstand i sognet
skal sende en repræsentant til menighedsrådet.
Ind til videre er de blevet fundet – altså de seks, (fremover kun fem) som var
villige til at tage deres tørn for sognets eneste fælles samlingspunkt, kirken.
Spørgsmålet, som man i de enkelte sogne bør overveje og diskutere, er: Vil det øge
engagementet omkring de enkelte kirker, hvis man kunne ”nøjes” med at vælge
færre repræsentanter til et fælles menighedsråd? Vil det f.eks. i Pederstrup blive
lettere at ﬁnde to personer til et fælles menighedsråd, end det er at ﬁnde fem til det
lille i Pederstrup Sogn? Er det bedre, at to personer har ”store aber” på skuldrene
end fem har ”små aber”? Tænk over det?
Det skal siges, at alle i de tre menighedsråd vist er enige om, at det er utrolig
væsentligt, at man fortsat samarbejder mest muligt om fælles opgaver. Præsten,
præsteboligen og nu Arken er fælles, men der er også et godt samarbejde omkring
kirkegårdsdrift, regnskab og diverse arrangementer, og dette samarbejde skal selvfølgelig under alle omstændigheder udnyttes mest muligt.
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Arrangementer i Arken
Dato
29/2

Kl.
18.00

6/3

14.00

11/3
26/3
28/3
3/4

19.00
19.30
18.00
14.00

15/4
16/4
17/4

19.30
19.30
14.00

25/4
30/5
5/6

18.00
18.00
13.00

Arrangement
Fællesspisning, Anne Berg fortæller om sin tur til Nicaragua i november 2007
Torsdagsmøde, Jytte og Jørgen Halkjær, fortæller om en
rejse til Nicaragua
Filmklub - ny dansk prisvindende ﬁlm
Offentligt regnskabs- og budgetmøde
Fællesspisning, Marianne Vinther fortæller om sin kunst
Torsdagsmøde, Niels Peter Jacobsen viser billeder fra
Betlehem
Møde i Løvel menighedsråd
Musikaften med tidligere vikarpræst, Jørgen Husted
Torsdagsmøde, Signe og Knud Erik Bødker fra Vejrumbro synger og spiller.
Fællesspisning
Fællesspisning
Grundlovsfest

Musikaften i Arken
med Jørgen Husted

Side

Bibelkredsen

Kontaktpersoner: Gerda og Ole Pedersen, tlf. 86 67 50 69

Onsdag 16. april 19.30
Mens Jørgen Husted var vikarpræst
i pastoratet, var vi heldige at opleve
hans musiske evner. Det skete ved
julefest i Arken, hvor Jørgen spillede
på ﬂere forskellige instrumenter. Det
vil vi gerne opleve igen. Og vi synes,
at andre også skal have muligheden.
Derfor har vi inviteret Jørgen til at
komme og holde en musikaften med
os. Så, onsdag d. 16. april kl 19.30
indbyder vi til Musikaften i Arken.
Vi er sikre på, at det bliver en hyggelig og god aften med masser af dejlig
musik og fællessang.

4/3

Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71.
1/4 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.
29/4 Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
3/6 Gitte Sørensen, Krogen 2b.

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

2/3

Midfaste

9/3

Maria bebudelse

16/3

Løvel

Pederstrup

-

14.00 JH

-

9.30

10.30

-

Palmesøndag

-

10.30 LR

-

20/3

Skærtorsdag

19.30

10.30

-

21/3

Langfredag

10.30

-

9.30

23/3

Påskedag

-

9.30

10.30

24/3

2. påskedag

10.30 K

-

-

30/3

1.s.e.påske

-

-

10.30

6/4

2.s.e.påske

9.30

10.30

-

13/4

3.s.e.påske

10.30 K

9.30

-

18/4

Bededag

-

14.00 JH

-

20/4

4.s.e.påske

9.30

-

10.30

27/4

5.s.e.påske

-

10.00 Ko

-

1/5

Kr. Himmelfart

-

-

10.00 Ko

4/5

6.s.e.påske

9.30 + 10.45 Ko

-

-

11/5

Pinsedag

9.30

10.30

-

12/5

2. pinsedag

-

9.30

10.30

18/5

Trinitatis

10.30 K

9.30

-

25/5

1.s.e.trin.

-

-

10.30

1/6

2.s.e.trin.

9.30

10.30

-

5/6

Grundlovsdag

13.00

-

-

JH = Jesper Hornstrup, Vammen
LR = Lars Raahauge prædiker

K = kirkekaffe
KO = Konﬁrmation

