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Viede

16. marts i Løvel kirke:
Oliver Topp Madsen, Rødkløvervej 4,
Løvel.

5. april i Rødding kirke:
Ann-Katrin Pedersen og Morten Jensen,
Røddingvej 23, Batum.

6. april i Rødding kirke:
Asker Hjorth Nørgaard, Bystævnet 2a,
Batum.

10. maj i Løvel kirke:
Litha Kjeldsen Jensen og Per Thomsen,
Kirkelund 20, Løvel.

6. april i Rødding kirke:
Daniel Fisker Nielsen, Åkandevej 11,
Rødding.

Begravede

12. maj i Løvel kirke:
Christian Møller Hansen, Kløvermarken 8, Løvel.

21. februar i Løvel kirke:
Magda Jensine Pedersen, Tjele Møllevej 12a, Vammen.

18. maj i Rødding kirke:
Lærke Bjerregaard Lorentsen, Vansøgårdsvej 7, Rødding.

28. marts i Rødding kirke:
Elith Hilmer Nielsen, Præstevænget 8,
Rødding.

Resultat af indsamling

Støtte fra Danida 

Den 2. marts deltog Rødding, Løvel
og Pederstrup sogne i Folkekirkens
Nødhjælps landsindsamling. Tak til
alle som bidrog. Resultatet blev:

•
•
•

En betingelse for
at modtage støtte
fra Danida er, at
vi bruger organisationens logo
og fortæller om
deres engagement i
projektet. Det gør vi
med glæde, så her
er det.

Rødding: 6046 kr
Løvel: 4021 kr
Pederstrup: 1362 kr
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Besøg fra venskabsmenigheden
Af Bertil Christensen
Nu er det en realitet. Til september
kommer 3 gæster fra venskabsmenigheden i Kasheshe i Tanzania. Vi har netop
fået bevilget penge fra Danida, så vi er
sikre på at økonomien hænger sammen.
Med pengene følger nogle krav; dem
mener vi at have styr på: Vi skal sørge
for ordentlig oplysning om hverdagsliv i Tanzania. Det er altså ikke kun et
religiøst besøg. De mange arrangeNadverfejring i menigheden i Kasheshe
menter, vi laver med gæsterne, handler
både om geograﬁ, sprog, kultur, mad og meget andet. Og den mest interessante og
konkrete form må være at høre det fra dem selv.
Følg med på hjemmesiden (www.roddingkirke.dk). Vi opdaterer løbende med nyt
om besøget fra venskabsmenigheden i Tanzania.

Sune Frederiksen (til højre ) fra Rødding menighedsråd på besøg i Kasheshe.
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En appelsin i vores turban
Af Niels Peter Jacobsen
Indtil begyndelsen af dette år var
Kirsten Felter religionspædagogisk
konsulent i Viborg Stift. Hendes opgave
var at inspirere og kvaliﬁcere den kirkelige undervisning i stiftet. Hun var den
drivende kraft i det såkaldte stiftsudvalg
for undervisning, hvor jeg også har en
plads.

hedsrådene kunne få lejlighed til at
møde hende. Herefter gav rådene fuld
tilslutning til, at vi skulle arbejde videre
for at få Kirsten hertil som hjælpepræst.
Efterfølgende har både præsteforeningen, provsten, biskoppen og kirkeministeren godkendt ansøgningen. Og så har
vi pludselig en hjælpepræst!!

På det sidste udvalgsmøde, som Kirsten
deltog i, faldt snakken naturligt på
hendes nye job og de muligheder, det
ville give. Herunder også muligheden
for at blive tilknyttet et nyt sogn som
frivillig, ulønnet hjælpepræst. Uden at
vide om det overhovedet var realistisk
foreslog jeg Kirsten at søge om at blive
hjælpepræst hos os i Rødding, Løvel og
Pederstrup.

Jeg synes, det er en fantastisk appelsin,
der pludselig faldt ned i vores turban. I
landsogne er det meget tit den samme
stemme, der høres. Nu har vi mulighed
for mere variation. Og det er godt for
alle. Samtidig kender jeg Kirsten som
et klogt menneske og en dygtig præst
og prædikant. Så jeg glæder mig til
samarbejdet!
Se i gudstjenestelisten på bagsiden efter
initialerne KF. Kirsten vil være på cirka
seks søndage om året. Jeg vil stærkt
opfordre menighederne til at slutte op,
så vi får nogle festlige gudstjenester!

Kirsten gik videre med sagen, og det
viste sig, at det slet ikke var en umulig
tanke. Den 17. februar holdt Kirsten en
gudstjeneste i Løvel kirke, så menig-

Kirsten Felter fortæller om sig selv:
□ jeg hedder Kirsten Donskov Felter.
□ jeg er født 1963 i Vendsyssel.
□ jeg arbejder til daglig som forskningsassistent og ph.d.-studerende ved det
teologiske fakultet ved Københavns Universitet.
□ jeg er gift med Thomas Felter, der er sognepræst i Vesterbølle i Vesthimmerland, hvor vi også bor.
□ jeg har (sammen med Thomas!) tre store børn, hvoraf den ældste studerer i
Århus og den yngste lige er blevet konﬁrmeret. Den mellemste går på
Viborg Katedralskole.
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Ny hjælpepræst - hvad laver hun her?
Af Kirsten Donskov Felter
Der er en regel, der siger, at ansatte på de
teologiske fakulteter, kan få tilladelse til at
fungere som frivillige, ulønnede hjælpepræster i en menighed. I praksis betyder
det, at man holder et nærmere aftalt antal
gudstjenester i sognets eller pastoratets
kirker – men som frivillig og ulønnet ikke
indgår i den almindelige aﬂøsning eller
turnus mellem præsterne i området.
Ordningen har den fordel, at ansatte ved
fakultetet kan få nærkontakt med livet i
den kirke, man uddanner præster til. Og
for menigheden kan det – forhåbentlig
- være inspirerende at lytte til en anden
stemme af og til.
Kirsten Felter ”prøveprædikede” ved
en gudstjeneste i Løvel kirke 17.
februar

Reglen blev relevant for mig, da jeg for
nylig blev ansat som ph.d.-studerende
og forskningsassistent ved det teologiske
fakultet ved Københavns Universitet.

Ganske vist har jeg selv været præst gennem ﬂere år. Dels som vikar rundt om i
Himmerland (1997-98), som sognepræst i Aars og Haubro (1998-2002) og senest
som hjælpepræst ved Viborg Domkirke (2002-2008). Og ganske vist lever jeg sammen med en præst til daglig. Men jeg vil nødig undvære selv at have kjolen på af
og til, sådan at jeg stadig bliver mindet om, hvad det handler om. Og eftersom mit
ph.d.-projekt oven i købet handler om, hvad det vil sige at være præst i dag, var det
oplagt for mig at prøve at ﬁnde en menighed, som kunne tænkes at have lyst til at
få mig som ”bonuspræst”.
Derfor blev jeg endda meget glad, da Niels Peter opfordrede mig til at søge om at
komme til Rødding, Løvel og Pederstrup. Niels Peter har jeg kendt siden studietiden, og vi har endda været næsten naboer, mens Thomas var sognepræst i Vammen, Bigum og Lindum fra 1988-96. Jeg glæder mig til at tænke på Rødding,
Løvel og Pederstrup sogne som et sted, hvor jeg får lov at have foden lidt inden for.
Og til efterhånden også at lære jer alle lidt at kende, når vi mødes i en af pastoratets
kirker!
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Kirke-shopping
Af Bertil Christensen
Den 18. maj indsattes vores nye hjælpepræst Kirsten Felter. Hvor er vi fantastisk heldige i vores pastorat: 3 kirker
med 4 prædikanter: Jesper, Lars, Niels
Peter og nu også Kirsten. Så kan de få
en kirke hver + én af dem til aﬂøsning!
Jeg tror, det er lidt vildt i forhold til
mange andre. Og hvor er jeg glad for,
at der kan tilbydes mulighed for rigtig
kirkeshopping indenfor pastoratet:
Uanset hvilket humør man er i, kan man
altid få præcis den form, man synes
bedst om. Det kan også udnyttes til bare
at opleve noget anderledes i kirken.
Helt grundlæggende giver alle ﬁre
altid en meget nærværende udlægning
af dagens tekst. Der lægges vægt på
forskellige detaljer; men den personlige forklaring og sammenkoblingen til
vores dagligdag er ualmindelig behagelig og brugbar. Alle 4 belægger deres
ord uden fordomme og på en måde, der

ansporer til eftertanke.
De formår - ved blot naturligt at sige,
hvad de mener på dansk - at få en
prædiken til at holde længere end en
søndag.
For mig er det både lærerigt og fornøjeligt, at de alle rammer ”nerven”. Det
mindes jeg jævnligt om, når jeg efter
5 eller 10 dage kommer i tanke om en
linie fra prædikenen. Jeg bliver i godt
humør, hver gang jeg oplever disse
deja-vuer, uanset teksten. Humøret stiger også, fordi jeg fornemmer, at andre
må gå rundt med samme oplevelse.
Hvis alle ﬁre har lige så meget lyst til at
være ”på”, som vi andre har til at høre
dem, har de da en opgave i fordeling af
prædikener. Kan de ikke blive enige,
må de gå på alle sammen - på en gang
- det kunne være sjovt!
God fornøjelse med kirkeshopping.

Vær opmærksom på besøgstjenesten
Sygdom, handicap eller manglende kræfter kan
gøre det svært at skabe nye kontakter og holde
gamle vedlige. I Rødding, Løvel og Pederstrup
sogne ﬁndes en besøgstjeneste, som må benyttes af
alle, der har et behov for en besøgsven.
alle
Hvis du selv har behov for at få et jævnligt besøg eller er opmærksom på et
andet menneske, som kunne have behovet, så tøv ikke med at henvende dig
til besøgstjenestens kontaktperson, Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, Rødding, tlf. 30 42 49 72 - eller til sognepræsten.
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Forandring fryder – også kirkegængere…
Af Karin Antonsen
Sommer og sol kan være en kærkommen anledning til at bryde nogle af de
vante rutiner, og få mod på at prøve
noget nyt – ikke fordi alting skal laves
om, men bare for lige at se, hvad der så
dukker op. Måske er der noget, der kan
bruges, måske kaster det nyt lys over
rutinerne.
I Løvel og Rødding er der i sommerens
løb mulighed for at gå til gudstjeneste
udendørs – så får kirkegængerne og
den faste stab lidt ekstra sommerluft,
menighedsrådene o.a. får anledning
til at give en praktisk hånd med, og
tærsklen til gudstjenesten bliver måske
lidt lavere.

☼ Gudstjeneste i byfest-teltet i Løvel
grundlovsdag den 5. juni kl 10.00.
Nyt! Nyt!

Hermed mine varmeste
anbefalinger til 

☼ Gudstjeneste i Skibet i Rødding i
forbindelse med sommerfesten den
17. august kl. 9.30.

☼ Gudstjeneste ved søen i Rødding
den 27. juni kl. 19.30. Leo Madsen,
Rødding, deltager med trompet. Der
er fællesspisning i Arken kl. 18.00.
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Menighedsrådsvalg til efteråret
Af Niels Peter Jacobsen

Menighedsrådene spiller en helt afgørende rolle for det kirkelige
liv i lokalområdet. Derfor er det et vigtigt valg, vi har foran os.
Først og fremmest har menighedsrådene stor indﬂydelse på, hvad
der skal foregå i og omkring kirken. Mulighederne er næsten uendelige, hvis bare der er engagerede og iderige folk til at udnytte dem. Dernæst har
rådene også en vigtig administrativ funktion. Der er relativt store økonomier, der
skal styres. Der er bygninger og arealer, der skal vedligeholdes. Der er lovgivning,
der skal overholdes. Mens man mange steder i landet klager over ringe opbakning
til menighedsrådene, så har Rødding, Løvel og Pederstrup i mange år været rigtig
godt kørende, når det gælder arbejdet i menighedsrådene - både kreativt og administrativt. Måske er det grunden til, at de ﬂeste menighedsrådsmedlemmer oplever
det, som meget positivt at blive en del af arbejdet. Læs fem menighedsrådsmedlemmers historier på de følgende sider - og overvej, om ikke du skulle gribe chancen til efteråret, når der skal vælges nye menighedsråd.

Spændende og givtig
Af Karin Kallestrup, Løvel menighedsråd

For næsten 4 år siden valgte jeg at blive
en del af Løvel Menighedsråd. Jeg følte,
at tiden var inde og begge vore sønner
ville nå at blive konﬁrmeret inden for
perioden, så det faldt naturligt for mig
at kunne følge med der også, næsten
ligesom når man vælger at sidde i
forældre- eller skolebestyrelse, mens
børnene er skolesøgende, at kunne være
med og samtidig få informationer fra
tætteste hold.

Nysgerrigheden/den manglende viden
om, hvad der foregår i et menighedsråd,
ﬁk mig til at stille op. Efter at være
blevet valgt, kom jeg med i bl.a. kirkebladsudvalget og præstegårdsudvalget,
og senere er jeg også blevet kontaktperson.
Alle opgaverne og underudvalgene har
for mig været rigtig givtige. Det at få
et indgående kendskab til de kirkelige
arbejdsgange og opgaver, at kunne
medvirke til løsningen af opgaverne, at
have prøvet at have personalekontakten
m.m. har været rigtig spændende og kan
kun anbefales og jeg overvejer fortsat
min egen deltagelse i endnu en 4-årig
periode i menighedsrådsregi.

“Alle opgaverne og underudvalgene har for mig været
rigtig givtige.”
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Iderigdom og samarbejdsevne
Af Tove Kallestrup, Rødding menighedsråd

Nu er det snart 4 år siden, der var en,
der ringede til mig og spurgte, om jeg
ikke havde lyst til at stille op til menighedsrådet. Det var noget, jeg netop
aldrig havde haft lyst til. Og dog. Jeg
havde jo lige læst, hvad de 3 formænd
hver især havde skrevet i kirkebladet,
og det lød jo i grunden meget positivt,
så det endte med, jeg efter en tid ringede tilbage og sagde ja.

fælles menighedsrådsmøder, kirke- og
kirkegårdssyn, udvalgsmøder osv.
Med alt dette - og mere til - er tiden
hurtigt gået.
Der er desværre mange, der forlader
menighedsrådet ved det kommende
valg. Derfor vil jeg gerne inderligt bede
om, at har du lidt lyst til kirkeligt og
praktisk arbejde, så at tænke på om ikke
menighedrådsarbejdet var noget for dig!

Noget af det første, vi gjorde i det nye
menighedsråd, var at holde et møde,
hvor vi ﬁk udvalgsposterne fordelt, og
vi lavede en brainstorming over alt det,
vi gerne ville. Her kom rigtig mange
ting frem, og så gik vi i gang efter devisen: man laver det, man har mest lyst
til, eller - som de siger i tv-reklamerne:
vi laver det, vi er bedst til. For lige at
nævne nogle eksempler: Bibelmaraton,
salmestudiegruppe, temagudstjenester,
søgudstjenester, kirkegårdsvandring
med Snefred Sørensen, kirkevandring
med Jette og Jens Peter Giversen og
udﬂugter.

“Jeg synes, at vi i langt de
ﬂeste tilfælde har trukket på
samme hammel, og jeg håber, at det nye menighedsråd hurtigt må ﬁnde fodslag.”
Samlet set synes jeg, at denne her periode i Rødding menighedsråd har været
en god oplevelse. Jeg har fornemmet en
iderigdom og en god samarbejdsevne
og -vilje, hvilket er meget vigtigt for
ikke at komme til at køre sur i det. Jeg
synes, vi i langt de ﬂeste tilfælde har
trukket på samme hammel, og jeg håber, at det nye menighedsråd hurtigt må
ﬁnde fodslag, så det gode liv i Arken
må kunne fortsætte.

Nogle gange opstår der dog situationer,
hvor der ikke er nogen af os, der synes,
vi er bedst, og det kan godt give lange
og fortvivlende stunder.
Ud over dette er der de mere bundne
opgaver så som menighedsrådsmøder,

Tak til jer alle for et godt samarbejde!
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Vil det lykkes igen i år?
Af Anne Berg Olsen,
formand for Pederstrup menighedsråd.

Sådan er der vist mange i Pederstrup
Menighedsråd der har tænkt gennem
årene. Hvert 4. år rettere sagt. Så er det
tid til nyvalg til menighedsrådet. Nogen
træder ud. Er der andre, der vil træde
ind? Sådan er det også i år.
Klemming Fyllgraf har været med i 16
år, Holger Nielsen i 12 år, Helle Martensen og Jens Steffensen i 8 år og de
ønsker alle at træde ud. De har alle ydet
en stor indsats hver på deres måde:
● Klemming og Holger i høj grad i
præstegårdsudvalget, hvor der gennem de sidste 8 år er blevet solgt jord,
bygget konﬁrmandhus og renoveret
præstebolig.
● Helle har altid været med på at lave
et arrangement, bage en kage og lave en
kande kaffe.
● Jens har som kirkeværge med stor
ansvarlighed sørget for at kirkens og
kirkegårdens vedligeholdelse er i top.
De har alle taget deres tørn, tak for det!
Men er der nogen, der vil træde til?

Til det administrative har vi en meget
dygtig og engageret kasserer i Sonja
Tougaard, hun er inde i de ﬂeste regler
og paragraffer, og hvis hun ikke lige
ved det, ﬁnder hun ud af det. Jeg har
efterhånden vænnet mig til formandsrollen, og synes ikke det er så uoverkommeligt mere. Internettet er blevet en
stor hjælp til at holde sig ajourført med,
hvad der sker og formidle nyheder.
Vi har i Menighedsrådet fundet hver
vores rolle. Vi er ikke altid enige, men
med respekt og humor har vi nået frem
til løsninger til tilfredshed for alle.
For at stille op til menighedsråd er der
ingen krav, ud over at man er medlem
af folkekirken. Alle kan bidrage på den
ene eller anden måde. Hvad der skal ske
er afhængig af dem, der sidder i rådet.

Jørgen Dalager og jeg er villige til at
tage en periode mere. Jørgen er god
til at skrive og følge op på et initiativ.

Når så mange træder ud melder tanken
sig: Er det bæredygtigt fremover at
have et selvstændigt menighedsråd i Pederstrup? Er der nogen, der melder sig?

“Vi har i menighedsrådet
fundet hver vores rolle. Vi er
ikke altid enige, men med
respekt og humor har vi nået
frem til løsninger...”

Hvis du har lyst til at tage en tørn i menighedsrådet eller godt vil stille op som
stedfortræder, så giv evt. en melding til
en af dem, der sidder der nu, og mød
op til opstillingsmødet på Bistroen i
september.
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Jeg blev nysgerrig
Af Bertil Christensen, Løvel menighedsråd

Jeg blev rigtig nysgerrig på opgaverne, da jeg blev spurgt før
sidste valg og gik derfor med i rådet. Det viste sig at være en
god beslutning. Vi er tæt knyttede til Rødding og Pederstrup i
fællesopgaver og det er spændende mennesker med forskellig
baggrund; alle med et sundt kristent livssyn. Jeg tænkte over,
om der var meget “religion” i arbejdet; men det handler det
ikke om - det er præstens gerning. Vi bakker ham op.
Hvad laver jeg så i Rådet: Bruger kirkens penge! Helst fornuftigt.
I Løvel ser jeg på planer for ombygning af kapel, nyt varmeanlæg og tag på
våbenhuset. I aktivitetsudvalget gælder
det oplevelser: Kirkekaffe, juletræsfest,
“Det har været lærerigt og
personalefest, fællesspisning, gæster
sjovt. Jeg giver gerne en
fra Afrika og den slags. I bladudvalget
periode mere.”
informerer vi om det hele, så I kan følge
med og kommentere, hvis I har lyst.
En mindre opgave er at være sekretær: Skriver referater fra møder og laver opgørelse over kirkens ejendom - ikke økonomisk; men en optælling af ting vi ejer. For
sjov prøver jeg at ﬁnde historien bag, hvis der en.
Nogle gange har jeg fået lov at aﬂøse lidt i kirken: Klargøre til gudstjeneste, slå
græs og rive et par dage. Det har været lærerigt og sjovt i alle sammenhænge. Jeg
giver gerne en periode mere; og jeg kan opfordre alle der har lyst, til at melde sig
på banen inden valget i efteråret. Det er nemt, hvis I har set vores valgplakat: Tag
en rød næse og krave på, så er du klar til valget .

Jeg har bestemt ikke fortrudt...
Af Lisbeth Kjærgaard

Hvorfor sige ja til at være med i menighedsrådsarbejdet?
Fordi ﬁre år i menighedsrådet har givet mig et større kendskab til det liv og
den gøren, der er i og omkring kirken. Og det var egentlig det, jeg gerne ville
opnå, da jeg sagde ja for ca. ﬁre år siden.
Jeg synes, det har været spændende og har bestemt ikke fortrudt, men ved på
nuværende tidspunkt, at jeg ikke tager ﬁre år mere. SÅ DERFOR BLIVER
DER BRUG FOR DIG!
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Tillykke til forårets konﬁrmander !!

Løvel, 27. april 2008

Rødding, 4. maj 2008
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Sommerudﬂugt
Lørdag 26. juli
Turen går i år til Vestjylland med mål på Nr.
Vosborg ved Vemb. Denne gamle herregård
er gennem de sidste 3 år blevet gennemrestaureret ude og inde. Arbejdet har Realea
udført efter overtagelsen i maj 2004. Dette
samt historier omkring herregårdsanlægget
vil vi få Torben Brask, der er rundviser, til at fortælle om. Han er en meget vidende
og ikke mindst underholdende fortæller.
Godt sultne efter denne rundvisning ﬁnder vi et hyggeligt sted at spise aftensmad
inden hjemturen.
Inden vi når så langt skal vi have frokost, se en attraktion eller to mere. Det kunne
være Laugesens Have eller Præstbjerg Naturreservat. Vi har ikke helt lagt os fast
på dagens program. Det vigtigste er også, at du husker datoen 26. juli, for da skal
du på udﬂugt. De nærmere detaljer vil blive bekendtgjort via opslag og annoncer i
Ugeavisen.
Rejsebureauet
Karsten, Klemming, Hardy.

Herregården Nr. Vosborg er målet for årets sommerudﬂugt
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Arrangementer i Arken
Dato
30/5
5/6
27/6
26/7
14/8

Kl.
18.00
13.00
18.00
19.30

Arrangement
Fællesspisning
Grundlovsfest
Fællesspisning og søgudstjeneste
Sommerudﬂugt
Møde i Løvel menighedsråd

Side
14
7

Ikon-malingskursus på vej
Endnu en af de gode ideer, som kom på tavlen ved Arkens
invielse, ser nu ud til at blive realiseret. Kirsten Stoffregen
Pedersen - måske bedre kendt som Søster Abraham - er dansk
men har i mere end 40 år været bosat i Jerusalem. I perioder opholder hun sig
i Danmark og underviser i ikonmaling. I øjeblikket arbejdes der på at få et sådant kursus til Arken fra 29. januar til 1. februar 2009. Der bliver et begrænset
antal pladser på kurset. Du er velkommen til allerede nu at melde din eventuelle forhåndsinteresse til Else Bjerg på tlf. 86 65 12 10.

Grundlovsfest

Bibelkredsen

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

Traditionerne skal holdes i hævd.
For 15. gang i træk fejres grundlovsdagen i Rødding. Vi indleder
med gudstjeneste i Rødding kirke
kl.13.00. Resten af dagens program
foregår på plænen mellem Arken og
søen. Vores nyindsatte hjælpepræst,
Kirsten Felter, har lovet at holde
grundlovstalen. Folkedanserne danser for. Spejderne bager pandekager.
Kulturrødderne synger. Og en god,
stor ﬂok af byens borgere deltager.
Så der er gode udsigter til en rigtig
hyggelig eftermiddag! Kom og vær
med.

3/6
5/8
2/9

Gitte Sørensen, Krogen 2b.
Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
Ragne og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.

Sommerferie
Præsten holder sommerferie fra
19. juli til 13. august. Imens passet
embedet af sognepræst Jesper Hornstrup, Vammen, tlf. 86 69 01 50.
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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, tlf. 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, Åstrupvej 7, Løvel, 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

1/6

2.s.e.trin.

9.30

10.30

-

5/6

Grundlovsdag

13.00

10.00 Telt

-

8/6

3.s.e.trin.

10.30 K

-

-

15/6

4.s.e.trin.

-

10.30

-

22/6

5.s.e.trin.

10.30 K

9.30 K

-

19.30 Sø

-

-

27/6
29/6

6.s.e.trin.

-

-

10.30 LR

6/7

7.s.e.trin.

9.30 KF

10.30 KF

-

13/7

8.s.e.trin.

10.30 K

9.30

-

20/7

9.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

27/7

10.s.e.trin.

-

-

14.00 JH

3/8

11.s.e.trin.

14.00 JH

-

-

10/8

122.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

17/8

13.s.e.trin.

9.30 Skibet

10.30

-

24/8

14.s.e.trin.

10.30 KF + K

9.30 KF

-

31/8

15.s.e.trin.

-

-

10.30

JH = Jesper Hornstrup, Vammen
LR = Lars Raahauge prædiker
KF = Kirsten Felter
K = kirkekaffe efter gudstjenesten
Sø = Gudstjeneste ved Rødding sø efter fællesspisningen.
Skibet = I anledning af byfesten holdes gudstjenesten i Skibet ved Kulturhuset.
Telt = I anledning af byfesten holdes gudstjenesten i teltet på sportspladsen.
Høstgudstjenesterne vil blive placeret på tre af de ﬁre søndage i september. Vi
vil gerne lægge det sådan til rette, at vore gæster fra venskabsmenigheden i
Kasheshe kan deltage. Så når vi kender deres ankomsttidspunkt, vil datoerne for
høstgudstjenesterne blive fastlagt.

