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I løbet af tre travle uger i september mødte vore gæster fra Tanzania
ﬂere hundrede mennesker - konﬁrmander, minikonﬁrmander, skoleelever, gudstjenestedeltagere, medarbejdere i genbrugsbutikker og
mange andre. Læs eftertankerne side 6-7.

SIDEN SIDST

Døbte

21. september i Løvel kirke:
Zacharias Holmer Sandvig Vorre,
Kløvermarken 10, Løvel.

10. august i Løvel kirke:
Johanne Guldager Lüthje Gade,
Aalborgvej 192, Løvel.

5. oktober i Løvel kirke:
Mikkel Christian Lautrup,
Mosevænget 5, Løvel.

17. august i Løvel kirke:
Emma Fruergård Qvist,
Kløvermarken 14, Løvel.

5. oktober i Løvel kirke:
Emma Christine Lautrup,
Mosevænget 5, Løvel.

24. august i Løvel kirke:
Johanne Berg Jensen,
Kirkelund 7, Løvel.

5. oktober i Løvel kirke:
Mathilde Mächler Lykke Thomsen,
Stenkløvervej 8, Løvel.

24. august i Løvel kirke:
Jonas Holger Fibiger Nørgaard,
Tinggade 2J, Løvel.

5. oktober i Rødding kirke:
Sander Feldborg Koch,
Iversvej 9, Rødding.

24. august i Rødding kirke:
Jonaz Østergaard Holm,
Engblommevej 9, Rødding.

12. oktober i Løvel kirke:
Bastian Bjerre Gravgaard,
Ingstrup Møllevej 7B, Ingstrup.

24. august i Rødding kirke:
Cecilia Krogsgaard Diget,
Korsbakken 32, Rødding.

12. oktober i Løvel kirke:
Kasper Lysdal Kunc,
Rosbjergvej 2, Løvel.

14. september i Rødding kirke:
Mads August Anderloni Kolding,
Engblommevej 14, Rødding.

19. oktober i Rødding kirke:
Haley Traks Vindum,
Søbakken 23, Rødding.

21. september i Løvel kirke:
Joseﬁne Sloth Dalsgaard,
Kløvermarken 12, Løvel.

9. november i Rødding kirke:
Isabella Karin Winther Larsen,
Kirkegade 11, Rødding.

21. september i Løvel kirke:
Mikkel Krickau Olsen,
Næstegårdvænget 23, Løvel.

9. november i Rødding kirke:
Silje Thybo Frederiksen,
Sødalvej 12, Rødding.
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Viede

Begravede

16. august i Løvel kirke:
Maggi Raben Aagaard og Thomas Rasmussen, Kløvermarken 11,
Løvel.

8. juli i Rødding Kirke:
Svend Erik Hansen, Klosterhaven 46 ,
Viborg.
20. august i Ørum Kirke:
Kirsten Fiil, Kildevænget 2, Rødding.

22. august i Løvel kirke:
Lene Erna Jørgensen og Troels Markmann Laursen, Rødkløvervej 5, Løvel.

2.september i Pederstrup kirke:
Inger Kampp Jakobsen, Tjele Møllevej
12F, Vammen.

24. august i Løvel kirke:
Randi Gunhilda Elvine Nielsen og
Christian Johan Fibiger Nørgaard, Tinggade 2J, Løvel.

3. september i Tjele Kirke:
Troels Nedergaard Nielsen, Kirkegade
18, Rødding.

30. august i Rødding kirke:
Helena Høgild Brogaard og Michael
Smaakjær Jørgensen, Overlundvej 36A,
Ingstrup.

13. september i Rødding Kirke:
Søren Christen Christensen,
Tjele Møllevej 10Q, Vammen.
7. oktober i Pederstrup Kirke:
Erna Boline Pedersen, Tjele Møllevej
10K, Vammen.

20. september i Rødding kirke:
Ann Brit Overgaard Larsen og Jens
Flarup Andersen, Gøhlmannsvej 122,
Kolding.

29. oktober i Løvel kirke:
Rigmor Nielsen Feldballe Kallestrup,
Engvej 6, Løvel.

20. september i Rødding kirke:
Karina Holst Jensen og Michael Gaunø,
Åkandevej 9, Rødding.

1. november i Løvel kirke:
Gerda Bech, Sygehusvej 31, Ørsted.

26. september i Løvel kirke:
Nanthaphon Suksanan Lassen og Palle
Ole Lassen, Aalborgvej 204, Åstrup .
27. september i Løvel kirke:
Jytte Bak Mortensen og Søren Ole Busk
Sørensen, Rørbæksvej 8, Løvel.
8. november i Rødding kirke:
Helle Jönsson og Arne Bach Sørensen,
Meldgårdsvej 141, Rødding.
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Nye menighedsråd i tre sogne
Tak for samarbejdet og velkommen.

Som formand gennem de sidste 8 år vil jeg gerne sige tak
for samarbejdet til Klemming Fyllgraf, Holger Nielsen,
Jens Steffensen og Helle Martensen, der alle holder som
medlemmer Pederstrup Menighedsråd med udgangen
af dette kirkeår. Det har været en fornøjelse at arbejde
sammen med jer alle, vi er ikke altid enige, men tonen i
menighedsrådet har været præget af ønsket om at samarbejde og ﬁnde løsninger. Når jeg tænker på møder i Pederstrup Menighedsråd, er det latteren som det forløsende
element, der straks melder sig. Tak for det.
Velkommen til Anna Trojahn, Bjarne Johnsen og Lars Raahauge, som træder ind
i det nye råd. Det er dejligt, at der er nye, der vil tage en tørn i Pederstrup Menighedsråd. Jeg tror på, at vi sammen vil kunne løse de opgaver og udfordringer, der
vil komme de næste 4 år.
Anne Berg Olsen
Formand for Pederstrup Menighedsråd

Farvel og goddag til menighedsrådet.

Advent nærmer sig, og det er tiden, hvor et nyt menighedsråd i Rødding sogn skal trække i arbejdstøjet. Som
afgående formand vil jeg gerne benytte lejligheden til at
takke for det dejlige og berigende samarbejde, vi har haft
i de sidste ﬁre år. Tak for indsatsen til Lisbet, Jytte og Karin, der nu - lige som jeg - forlader rådet, efter at de har
ydet en stor indsats. På hver deres måde har de bidraget
til fremme af liv og vækst i kirken, som vi skrev under
på, da vi trådte ind i rådet. Tak til Sune, Hardy og Tove,
der har indvilliget i at tage endnu en periode. Jeg vil ønske, at der forsat må være
en god og berigende atmosfære i rådet, og at I vil tage godt imod de nye. Held og
lykke med de mange spændende opgaver, samt god arbejdslyst til de mange andre
opgaver, der også følger med.
Egon Noe
Formand for Rødding menighedsråd
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Oversigt over de nye menighedsråd

Der er et medlem mindre i hvert af de tre nye menighedsråd. Det
skyldes en lovændring, der generelt reducerer antallet af medlemmer
med én.

Rødding sogn

Tove Kallestrup, Stigsbækvej 6, Kokholm.
Hardy Møller, Enghavevej 44, Rødding.
Sune Hjertmann Frederiksen, Høndrupvej 14, Lindum.
Bendt Jensen. Bystævnet 5, Batum.
Jette Giversen, Kirkegade 9, Rødding.
Poul Erik Sørensen, Meldgårdsvej 103, Rødding.

Løvel sogn

Villy Bach, Tinggade 44, Løvel.
Bertil Christensen, Mosevænget 15, Løvel.
Kurt Kristensen, Aalborgvej 145, Løvel.
Rita Jakobsen, Gl. Aalborgvej 27, Løvel.
Karin Dalsgaard Bjerrum, Aalborgvej 188, Løvel.

Pederstrup sogn

Anne Berg Olsen, Vråvej 9, Vrå.
Jørgen Dalager, Vråvej 24, Vrå.
Anna Trojahn, Løvelbrovej 11, Pederstrup.
Bjarne Manø Johnsen, Handestvej 10, Fårup.
Lars Raahauge, Randruphus, Truehøjvej 11, Hobro.

Nye ansigter i Løvel menighedsråd.

Når det nye menighedsråd i Løvel tiltræder ved kirkeårets
begyndelse den 1. søndag i advent, bydes der velkommen
til 3 nye ansigter. De nye medlemmer af rådet er Karin
Dalsgaard Bjerrum, Rita Jakobsen og Kurt Kristensen. Fra
det nuværende menighedsråd fortsætter Bertil Christensen
og Villy Bach.
Fire medlemmer træder ud af menighedsrådet: Anne Mette
Hansen, Karin Kallestrup, Lisbeth Kjærgaard og Karsten
Rasmussen. Til Jer 4 skal der lyde en stor tak for Jeres
engagement og indsats i den tid, I har været med.
Villy Bach
Formand for Løvel menighedsråd
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Sorte venner indlogeret
Af Karin Bitsch Antonsen

For ca. 20 år siden stod jeg i en lufthavn i Østafrika og græd som pisket,
den rare mand i billetlugen foreslog at
jeg da bare kunne blive, når jeg nu var
så ked af at rejse derfra. Dengang var
jeg frivillig i et ungdomsdelegatprogram under Ungdommens Røde Kors,
hvor unge danskere og afrikanere blev
udvekslet i forbindelse med foreningens
arbejde. Det var en fantastisk måde
at møde Afrika på, vore afrikanske
samarbejdspartnere gjorde stort indtryk
på mig, selvfølgelig var det trist at sige
farvel til al denne glæde og imødekommenhed.
Og så sidder der pludselig en stor sort
dame med en hel masse ﬂetninger
smukt arrangeret på hovedet – lige ved
siden af mig, i vores helt almindelige
sofa, og hun har varme livlige øjne, og
hun sender sit ﬂotte hvide smil igen og
igen, og jeg sidder bare og mærker fornemmelsen af det, som hun senere forærer mig ﬂettet i bananblade “Nothing

is impossible to God”. Fedest!
Fedest, at Sune kom i menighedsrådet
samtidig med mig, og at han tog fat på
arbejdet med at få en venskabsmenighed stablet på benene, fedest at Niels
Peter hele tiden har været med på ideen,
fedest at Bertil er sprunget på og har
lavet mængder af benarbejde, fedest at
sognene har ladet høstkollekten gå til
projektet, og at det tidligere Fredebo har
bakket op økonomisk. For den personlige udveksling er enestående!
Majaliwa, Guidance og Fulgence var
indlogeret hos os en god uges tid,
længe nok til at vi ﬁk en slags hverdag
sammen med plads til små traditioner
og særheder, og længe nok til at vi
ﬁk vendt rigtig mange ting – lige fra
hvordan man åbner en mælkekarton og
til meningen med altertavlen i Houlkær
kirke. Godt, at jeg er venner med dem
og deres, og godt, at det er sammen
med resten af menighederne i Rødding,
Løvel og Pederstrup.
Karin og Guidence
i snak på den første
dags rundvisning i
sognene.



De tre gæster fra
Kasheshe sang sammen med Kulturrøddernes kor ved en
festlig gudstjeneste i
Pederstrup.
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Tak for samarbejdet og gæstfriheden
Af Anne Berg Olsen

Tak for samarbejdet i forbindelse med
besøg fra vores venskabsmenighed i
Kasheshe, Tanzania. Vi er meget glade
for, at vores gæster Majaliwa, Guidence
og Fulgence blev modtaget så gæstfrit,
åbent og tillidsfuldt.
Som menighedsråd har vi nu fået ansigter på vores venskabsmenighed og fået
større fornemmelse af livsbetingelserne
i Kasheshe.
Det at møde mennesker fra andre lande
med helt anderledes vaner, vilkår og
kultur giver en forståelse af, at det
perspektiv, man ser verden i, er meget
forskelligt. Vi oplevede, at vores gæster
var gode til at møde nye mennesker
og give en del af sig selv, fordi de blev
mødt med ærlig interesse, nysgerrighed
og gæstfrihed i et ønske om at dele og
udveksle livsbetingelser.
Som kirke i Rødding, Løvel og Pederstrup har dette besøg givet os en ny
mulighed for at komme ud i sognene
og derigennem skabe nye kontakter og

åbne for andre samarbejdsformer end de
traditionelle.
Det bliver spændende at se, hvad dette
besøg vil bringe med sig fremover; vi
taler om, at det kunne være spændende
at arrangere en rejse til Kasheshe og
Tanzania i løbet af de næste par år. Og
måske har nogen af Jer, der har mødt
vores venner, lyst til at følge kontakten
op.
Ud over jer, der har lagt hjem, arbejdsplads, tid og energi i besøget, er vi taknemmelige for den kollekt, der villigt er
givet til formålet, samt den støtte, vi har
modtaget fra Fredebo og Danida.
På menighedsrådenes vegne:
Anne Berg Olsen
Bertil Christensen
Karin B. Antonsen
Sune Hjertman Frederiksen
Niels Peter Jacobsen
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Graver på den rette hylde
Af Britta Rind

indebærer at passe og renholde gravstederne, rive grusgangene og desuden
at holde de øvrige arealer på kirkens
område. Arbejdet som graver er meget
sæsonbetonet, da vejret er en afgørende
faktor for, hvor godt planterne gror, og
dermed også græsset og ukrudtet. Om
foråret klipper jeg hækkene omkring
gravstederne, så skal der plantes forårsblomster og senere sommerblomster.
Om efteråret lægger jeg gran på
gravstederne.

Man kan tale om, at havne på “den rette
hylde” her i livet. Sådan kan jeg nok
bedst beskrive mit arbejde som graver
– at jeg har fundet min rette hylde. I
hvert fald omtalte jeg ret hurtigt Pederstrup Kirke, som min kirkegård og min
kirke, som jeg skulle passe.
Jeg startede som graver i sommeren
2007, og vil her beskrive min oplevelse
af at arbejde som graver i et lille sogn
som Pederstrup. Desuden er jeg
gravermedhjælper ved Løvel
Kirke og ferieaﬂøser ved Rødding Kirke.

På Pederstrup kirkegård har
vi mange sløjfede gravsteder. Mindestenene herfra er
samlet i et lille lapidarium,
og de tomme gravsteder
bevares med beplantning,
således at der er noget
smukt at se på.

Når man kommer til Pederstrup, så ender vejen ved
kirken, som ligger så
ydmygt på en bakketop
omgivet af træer og
med den skønneste
udsigt ud mod engene. Så snart jeg
kommer indenfor
lågen mærkes en
fredfyldt form
for ro og stilhed.
Det føles naturligt at få “klaret
tankerne”, og ofte
går jeg jo også alene,
da det ikke er hver
dag, at der kommer besøgende på
kirkegården.
Mit arbejde på
kirkegården

Som afslutning
på en uge med
fysisk arbejde
ude på kirkegården, ﬁnder jeg
det naturligt og
rart at deltage i
søndagens gudstjeneste. Kirken
er uden tårn, og
for at komme ind
i selve kirken skal
man træde 3 trin
ned. Enkeltheden i
kirkerummet giver
én en indre ro, og
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det føles behageligt at være der. Jobbet
indebærer også kirketjenerfunktionen,
således at jeg gør kirken klar til de
kirkelige handlinger, ringer med klokken (automatisk) og medvirker under
gudstjenesterne.

jeg også rengøringen af menighedshuset Arken. Det giver grundlag for et
samarbejde med de 2 andre gravere,
så vi kan spørge hinanden til råds og
udveksle erfaringer. For mit eget vedkommende oplever jeg det som meget
givende, at jeg ved aﬂøsning får mulighed for at deltage i ﬂere forskellige
kirkelige handlinger. Det er også sundt
og inspirerende, at se hvordan de andre
gravere passer kirkegården. Det er et
meget selvstændigt arbejde, og ofte går
jeg alene på kirkegården, så derfor er
det vigtigt at have et godt samarbejde
med sine kollegaer.

Som graver i et lille sogn som Pederstrup oplever jeg, at besøgende på
kirkegården gerne vil snakke og mange
kender folk på egnen. På den måde får
jeg som “ny” noget lokalhistorie og et
indblik i familieforholdene herude. I
sommerhalvåret lægger mange vejen
forbi kirken for at nyde de smukke omgivelser og ﬁnde slægtninge, der ligger
begravet her.

Arbejdet som graver er meget alsidigt,
og det giver mulighed for, at jeg frit kan
tilrettelægge mit arbejde i løbet af ugen,
og få det passet ind i hverdagen med
vægt på et godt familieliv på vores lille
landbrug. Dette kombineret med min
glæde ved naturen gør, at jeg synes,
det er dejligt at være graver ved
Pederstrup Kirke.

Da det er en mindre graverstilling, er
der tid til, at jeg kan ferieaﬂøse ved
Rødding Kirke og være gravermedhjælper ved Løvel Kirke. Desuden har
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Præstegårdsudvalget orienterer
Af Karin Kallestrup

var jo “kun” en have. Men vi er blevet
klogere.

I 2008 har renoveringen af præsteboligen fyldt rigtig meget. Et nyt tag havde
været tiltrængt længe og resulterede i
et samlet projekt hvori præsteboligen
skulle bringes tilbage til det oprindelige
- altså før konﬁrmandstuen - med isolering, nye vinduer, maling m.m. til følge.

HedeDanmark blev udvalgt til opgaven og de gik straks i gang, men ﬁk
desværre i skyndingen fældet en del
forkerte træer ud mod søen - øv - så der
må plantes nogle nye. Disse planter og
plantningen af øvrige blomster/buske/
træer vil ske inden udgangen af 2008.

Renoveringen har desværre taget rigtig
lang tid, men slutresultatet kan vi vist
godt være bekendt, og når “roderiet” er
kommet lidt på afstand, håber jeg også
det færdige resultat bliver til glæde for
præstefamilien.

Sideløbende med “projekt have” har
præstegårdsudvalget også arbejdet i et
projekt, som skulle gøre tilkørsel- og
parkeringsforholdende til Arken mere
bruger- og især handicap- og ældrevenlige. Dette projekt arbejdes der stadig
på, da provstiet fandt vores først projekt
alt for dyrt. Færdiggørelsen af dette projekt vil derfor overgå til det kommende
præstegårdsudvalg.

I forbindelse med renovering af
præsteboligen blev haven kørt godt
og grundigt op af diverse maskiner og
derfor blev “projekt have” sat i værk.
Et projekt som vi i præstegårdsudvalget troede, vi nemt kunne klare uden
arkitekter og projektstyring – for det

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.
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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Rødding kirke tager afsked med medarbejder
Marina Dalgaard har opsagt sin stilling som organist ved
Rødding kirke med virkning fra udgangen af november.
Marina har været ansat i knapt 4 år og forlader altså kirken
sammen med det menighedsråd, som ansatte hende. Både
menighedsråd og øvrige kirkegængere har bemærket, hvordan Marinas uddannelse til organist medårene har givet sig
udslag i ﬂottere og ﬂottere orgelspil. På den baggrund er det
forståeligt, at Marina nu søger nye udfordringer. Vi takker
Marina for hendes musikalske bidrag til gudstjenesten og
ønsker hende alt godt!
Menighedsrådet går straks i gang med at ﬁnde en efterfølger til organiststillingen.
Stillingsopslaget kan ses på kirkens hjemmeside: www.roddingkirke.dk, hvor vi
selvfølgelig også vil præsentere den nye organist, når vi kommer så langt.

Før kuvertarkiv og lysbilleder
blev aﬂøst af Word og digitale billeder
Haaning Andersen, der var præst i sognene fra 1947-78, efterlod sig en
lysbilledsamling fra de tre sogne. De billeder, der omhandler Rødding og
Pederstrup sogne, er scannet ind til brug i lokalhistorisk sammenhæng. Inden
samlingen går videre til Lokalhistorisk Arkiv i Ørum kan lokalhistorisk
interesserede fra Løvel henvende sig til Jørgen Dalager for at få samlingen til
gennemsyn. Samlingen består af såvel naturbilleder fra området som diverse
billeder fra livet i og omkring kirkerne. Lejlighedssange og et sogneopdelt
“kuvertarkiv” med avisudklip m.v. over sognebørnene vil også tilgå arkivet.
Haaning Andersens datter, Anne Marie Haaning har videregivet samlingen
efter forældrenes død.

Pederstrup kirke
juleaften 1965
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Julen sig nærmer ...
De ældres juletræsfest i Løvel
forsamlingshus 1965.
Billedet stammer fra Haaning
Andersens arkiv, læs mere på
foregående side.

Julekoncert i Rødding kirke

Søndag den 30. november kl. 19.30 kommer Lemvig Lillekor til Rødding kirke og
hjælper med at synge den gode julestemning ind i kroppen. Koret, som består af
9 sangere under ledelse af Jørgen H. Bruntse, synger helst mangestemmige satser
med udfordring for den enkelte. Repertoiret er meget bredt. Sangene bevæger sig
tidsmæssigt fra renæssancen til nyere rytmiske satser og geograﬁsk fra det traditionelle danske over engelske og franske til cubanske korsatser.
Julekoncerten vil bestå af et sammensat og varieret program, som kan give såvel
genkendelsens glæde som nye oplevelser. Herudover vil koret også spille og synge
for ved fællessange undervejs. Der venter os en god musikalsk oplevelse. Efter
koncerten vil menighedsrådet være vært for kaffe eller lignende i Arken.

Juletræsfest i Løvel

Søndag den 7. december. Vi begynder ligesom tidligere år med børnegudstjeneste
i Løvel kirke kl.13.00. Her får børnene fra årgang 2005 deres dåbsbibel. Kl.14.00
fortsætter juletræsfesten i Løvel Kultur- og forsamlingshus indtil ca. kl. 16.30.
Her er alt, hvad der hører til en rigtig juletræsfest. Det koster 15 kr. at være med
i Forsamlingshuset. Gudstjenesten er selvfølgelig gratis. Festen er arrangeret i et
samarbejde mellem Løvel menighedsråd og Løvel og omegns Borgerforening.

Luciaoptog i Rødding kirke

Fredag den 12. december kl. 15.30 er der Luciaoptog i Rødding kirke. Fra kl. 14.30
er der kaffe, saftevand og måske Luciabrød i konﬁrmandhuset Arken.
Luciaoptoget arrangeres af Rødding menighedsråd i samarbejde med SFO på Sødalskolen, Rødding afdeling, og alle er velkomne. Børn i Luciaoptog er noget af
det smukkeste, de synger så ﬁnt under SFO-leder Trine Jørgensens dygtige ledelse,
og kirkens rum er virkelig velegnet! Prioritér denne oplevelse.
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Julekoncert i Løvel kirke

Igen i år får vi besøg af sangkoret fra Sødalskolens Løvelafdeling. Koncerten ﬁnder
sted onsdag den 17. december kl 19.00 - 20.30, hvor 14 sangglade elever sammen
med lærer Annelene Poulsen vil glæde os med deres sang. Sæt X i kalenderen og
kom og vær med til en stemningsfuld aften.

Julefest i Arken

Mandag den 29. dec. kl. 19.30.
Temaet er Engle. Vi vil synge om engle og høre om engle - først og
fremmest om dem, vi kender fra bibelen. Har du en engel derhjemme,
der har en ganske særlig betydning (eller som du bare godt kan lide),
må du meget gerne tage englen med og delagtiggøre forsamlingen i dens historie.
Hele aftenen kan vi glæde os over juletræet fra Løvel kirke, og der vil naturligvis
blive serveret kaffe. For arrangementet står Jette Giversen, Gitte Sørensen og Tove
Kallestrup, og man er hjertelig velkommen fra hele pastoratet.

Kursus i ikonmaling - endnu få ledige pladser
Endnu er det muligt at melde sig til kurset i ikonmaling. Kirsten Stoffregen,
også kaldet Søster Abraham, kommer til Rødding for at undervise i traditionel
ikonmaling sidste weekend i januar
Tid: 29. januar til 1. februar.
Sted: Arken, Rødding.
Pris: 1500 kr. pr. person.
Tilmelding: Else Bjerg,
mail: elsenasune@mail.dk
tlf. 86651210.
Arrangør: Menighedsrådene i
Rødding, Løvel og Pederstrup.
Indtil slutningen af januar udstilles der
ikoner i Arken. De 10 ikoner i Arken er
alle malet af Bent Gildsig som nøjagtige kopier af klassiske ikoner.
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Kalender
Dato
30/11
7/12
12/12
17/12
29/12
8/1
22/1
28/1
29/1 5/2
19/2

Kl.
19.30
13.00
14.30
19.00
19.30
14.30
14.30
19.00
1/2
14.30
14.30

24/2
5/3
23/3

19.00
14.30
19.00

Arrangement
Side
Julekoncert i Rødding kirke og efterfølgende i Arken
12
Julefest i Løvel forsamlingshus
12
Luciabrød i Arken og luciaoptog i Rødding kirke
12
Julekoncert i Løvel kirke, sangkoret fra Sødalskolen
13
Julefest i Arken
13
Torsdagsmøde: Knud Erik Mark: Fra min bedstemors tid.
Torsdagsmøde: Karin Antonsen, fællessang.
Filmklubben BioArken
Ikonmalingskursus ved Søster Abraham
13
Torsdagsmøde: Anne og Sten Vestergaard, Korea.
Torsdagsmøde: Bendt Klausen: Fra skibsdreng til hovmester.
Filmklubben BioArken
Torsdagsmøde: Gudenådalens spillemænd
Filmklubben BioArken

Dåbstræf for de 3-4 årige

Søndag den 7. december er der igen dåbstræf - denne
gang for børnene fra årgang 2005. Alle andre børn er
selvfølgelig også velkomne i Rødding kirke kl.10.30
eller i Løvel kirke kl. 13.00. Efter børnegudstjenesten i Løvel er der juletræsfest i Løvel Kultur- og
Forsamlingshus. Læs mere om det på side 12.

Bibelkredsen

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

I vinteren 2009 viser ﬁlmklubben
BioArken ﬁlm disse tre aftener:
• 28. januar kl. 19.00
• 24. februar kl. 19.00
• 23. marts kl. 19.00
Fri entre, medlemsskab 30 kr.
Kaffe, øl og vin kan købes.

2/12 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.
6/1 Gerda Vestergaard, Krogen 3a.
3/2 Gitte Sørensen, Krogen 2b.
3/3 Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
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Vejviser
Sognepræst: Niels Peter Jacobsen, Kirkegade 14, tlf.86 65 10 11, nplj@km.dk.
Kasserer: Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3, tlf. 86 69 93 68, soto4971@hotmail.com.
Koordinator for besøgstjenesten: Rigmor Rasmussen, Søskrænten 2, tlf. 30 42 49 72.
Rødding sogn:
Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten.
Organist:
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. 28 25 42 03.
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

30/11 1. s. i advent
7/12

2. s. i advent

Løvel

Pederstrup

-

-

14.00 JH

10.30 Dåb

13.00 Dåb

-

14/12 3. s. i advent

9.30

10.30

-

21/12 4. s. i advent

14.00 JH

-

-

24/12 Juleaften

16.00

15.00

14.00

25/12 Juledag

9.30

10.30

-

26/12 2. juledag

10.30 K

-

-

28/12 Julesøndag

-

-

10.30 KF

1/1

Nytårsdag

-

16.00

-

4/1

Helligtrekonger

10.30 K

9.30

-

11/1

1. s.e.h.3.k.

14.00 JH

-

-

18/1

2. s.e.h.3.k.

9.30

10.30

-

25/1

3. s.e.h.3.k.

-

-

10.30

1/2

Sidste s.e.h.3.k.

10.30 K

9.30

-

8/2

Septuagesima

9.30

10.30

-

15/2

Sexagesima

10.30 K + KF

9.30 KF

-

22/2

Fastelavn

-

-

14.00 JH

1/3

1. s. i fasten

9.30

10.30

-

JH = Jesper Hornstrup, Vammen
Dåb = Dåbstræf, de 3-4 årige får deres dåbsbibler
KF = Kirsten Felter
K = kirkekaffe efter gudstjenesten

