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Læs mere på side 2.
Se konﬁrmandernes navne på side 3.

SIDEN SIDST
Døbte

Begravede

21. december i Rødding kirke:
Frida Borup-Larsen,
Kirkegade 15, Rødding.

1. november i Løvel kirke:
Gerda Bech, Sygehusvej 31, Ørsted.
9. december i Rødding kirke:
Jens Østerballe, Batum Hedevej 7,
Batum.

4. januar i Løvel kirke:
Simone Aagaard Dethlefsen,
Kløvermarken 11, Løvel.

17. januar i Løvel kirke:
Dirk Hermann Pannewig, Tinggade 48,
Løvel.

4. januar i Løvel kirke:
Emily Hjortshøj Aagaard,
Kløvermarken 11, Løvel.

20. januar i Løvel kirke:
Kristian Kvorning, Kornmarken 127,
Viborg.

18. januar i Løvel kirke:
Alexander Skov Thorup,
Rødkløvervej 8, Løvel.

Billederne på side 1 og 3 stammer
fra konﬁrmandundervisningen. Gennem rollespil lærte konﬁrmanderne
om gudstjenestens indhold og forløb.
De spillede selv rollerne som præst,
organist, kirkesanger, graver og
menighed. Alle billederne kan ses på
kirkens hjemmeside.

1. februar i Løvel kirke:
Karla Hjorth,
Tinggade 2E, Løvel.
1. februar i Løvel kirke:
Laust Hjorth,
Tinggade 2E, Løvel.
8. februar i Løvel kirke:
Lucas Henneberg Hansen,
Kirkelund 14, Løvel.
15. februar i Løvel kirke:
Sandian Dalsgaard Henker
Schønwaldt, Tinggade 16, Løvel.
15. februar i Rødding kirke:
Mikkel Samuel Pedersen,
Korsbakken 28, Rødding.

Se ﬂere billeder på
www.roddingkirke.dk
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Konﬁrmander i Rødding 26. april

Jonathan Thomas van Leeuwen, Batum Hedevej 10 • Johanne Dalsgaard Abrahamsen, Haugårdsvej 44 • Kasper Jönsson Andersen, Meldgårdsvej 141 • Frederik Kristensen Bay, Hobrovej 67 • Jakob Kruse Boilesen, Sønderupvej 8 • Simon Nørskov
Christensen, Søbakken 37 • Søren Bjerk Christiansen, Søbakken 7 • Diana Brümmer Christoffersen, Kokholmvej 45A • Rikke Dyrberg, Vansøgårdsvej 11 • Carsten
Dietz Fuglsang, Meldgårdsvej 133 • Jacob Haugaard, Batum Hedevej 8 • Mads
Gebhard Helm, Røddingvej 4 • Lasse Holmgaard, Meldgårdsvej 55 • Laus Hvorslev Huusfelt, Korsbakken 20 • Andreas Tauber Jakobsen, Kirkegade 28 • Lasse
Bitsch Jensen, Bystævnet 5 • Kasper Foldager Kjærgård, Iversvej 7 • Amanda
Kornbech Larsen, Meldgårdsvej 65 • Morten Nielsen, Kirkegade 24A, st. • Nicolaj
Jørn Steffensen, Hobro Landevej 173 • Mette Hahn Sørensen, Meldgårdsvej 17.

Konﬁrmanden i Pederstrup, 2. maj

Helena Hørdum Andersen, Løvelbrovej 15, Pederstrup.

Konﬁrmander i Løvel, 3. maj

Helena Gregersen Bach, Tinggade 44 • Julie Kongsted Bech, Jordemodervej 6 •
Mike Hansen, Møllevej 8 • Laura Lysholm Haugland, Tinggade 23 • Morten Holst
Hvid, Tinggade 19 • Morten Thorup Jacobsen, Ingstrup Møllevej 21 • Lena Jakobsen, Gl. Aalborgvej 27 • Morten Dalsgaard Kusk, Aalborgvej 188 • Nicolai Bruun
Laursen, Aalborgvej 170 • Jesper Frimand Nielsen, Sødalvej 5 • Marcus Alexander
Hjortshøj Vissing, Næstegårdvænget 20.
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Menighedsråd konstitueret
De tre menighedsråd har konstitueret sig. Det vil føre for vidt at nævne hele den
lange række af poster, der blev fordelt. Men her er medlemmernes navne og fordelingen af nogle af de centrale opgaver. Kirkeværgens opgave er at føre det daglige
tilsyn med kirke, kirkegård og tilhørende bygninger. Det er også kirkeværgen, der
udfærdiger gravfæstebreve og fører den ene kopi af kirkegårdsprotokollen. Kontaktpersonen påtager sig menighedsrådets arbejdsgiverrolle. Kontaktpersonen er
således bindeleddet til de ansatte og har alle instruktionsbeføjelser.

Rødding

Formand: Sune Hjertmann Frederiksen, Høndrupvej 14, tlf. 86 65 12 10.
Næstformand: Tove Kallestrup, Stigsbækvej 6, tlf. 86 65 11 58.
Kirkeværge: Hardy Møller, Enghavevej 44, tlf. 86 69 93 65.
Kontaktperson: Poul Erik Sørensen, Meldgårdsvej 103, tlf. 86 65 19 21.
Bendt Jensen, Bystævnet 5, tlf. 86 65 10 14.
Jette Giversen, Kirkegade 9, tlf. 86 65 10 38.

Løvel

Formand: Villy Bach, Tinggade 44, tlf. 86 69 93 56.
Næstformand og kirkeværge: Bertil Christensen, Mosevænget 15, tlf. 86 69 94 99.
Kontaktperson: Karin Dalsgaard Bjerrum, Ålborgvej 188, tlf. 86 69 94 98.
Rita Jakobsen, Gl. Ålborgvej 27, tlf. 86 69 93 93.
Kurt Kristensen, Ålborgvej 145, tlf. 86 69 93 40.

Pederstrup

Formand: Anne Berg Olsen, Vråvej 9, tlf. 86 69 94 97.
Næstformand: Lars Raahauge, Truehøjvej 11, Hobro, tlf. 20 85 57 39.
Kirkeværge: Anna Trojahn, Løvelbrovej 11, tlf. 86 69 02 80.
Kontaktperson: Jørgen Dalager, Vråvej 24, tlf. 86 69 90 96.
Bjarne Johnsen, Handestvej 10, Fårup, tlf. 86 45 29 80.

Hvert menighedsråd stiller to repræsentanter til de tre faste udvalg:
Aktivitetsudvalg

Kirkebladsudvalg

Præstegårdsudvalg

Bendt Jensen, Jette Giversen, Anne Berg Olsen,
Lars Raahauge, Anna
Trojahn, Karin Dalsgaard
Bjerrum, Rita Jakobsen.

Sune Hjertmann Frederiksen, Bendt Jensen, Karin Dalsgaard Bjerrum,
Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Bjarne Johnsen,
Niels Peter Jacobsen.

Kurt Kristensen (fmd),
Bertil Christensen, Anna
Trojahn, Bjarne Johnsen,
Bendt Jensen, Hardy
Møller
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Visionsmøde i Løvel Menighedsråd
Af Rita Jakobsen, Løvel

Tirsdag den 27. januar 2009 holdt Løvel
Menighedsråd et visionsmøde, hvor vi
forsøgte at sætte ord på de tanker og
ideer, vi har i forbindelse med menighedsrådsarbejdet. Vi startede med en
stak hvidt papir og nogle tuspenne.
Hver for sig skrev vi så nogle forslag,
spørgsmål, ideer og enkeltord, der
udtrykte, hvad vi ville med arbejdet.
Alle papirlapperne blev herefter sat
op på væggen og kommenteret, til der
efterhånden viste sig at være en god
sammenhæng i de fra starten meget
forskellige udsagn. Mens diskussionen
fortsatte over en bid ost og et glas rødvin, kunne vi begynde at samle papirlapperne i nogle hovedgrupper: Børn og
unge, samarbejde, kirkens ”dørtærskel”
og en restgruppe med forskelligt.

til koncerter og udstillinger. Man kunne
også forsøge at ﬂytte gudstjenesten ud
af kirken, ud i naturen eller i et telt. Der
er masser af muligheder, som vi kan
arbejde videre med.
Endvidere ønsker vi, at børn og unge
skal være mere med i kirken. Ved
konﬁrmationforberedelsen har vi fat
i en stor del af en årgang, men efter
konﬁrmationen ser vi ikke mange unge
i kirken. Også på det felt har vi ﬂere
gode ideer til, hvordan det kan blive
bedre, bl.a. i samarbejde med skolen,
børnehaven og forskellige foreninger.
Samarbejde er i det hele taget vigtigt,
dels med de andre råd i pastoratet, dels
inden for sognegrænsen med foreninger
og institutioner. Der skal ﬂere til at løfte
opgaverne, end de der sidder i menighedsrådet, hvis vi skal komme ret langt.

Sammenfatning: Vi vil gerne have, at
kirken er en naturlig del af livet for alle
aldersgrupper, at man føler sig velkommen i kirken, også når der ikke er nogen
særlig anledning til at komme der. Derfor skal kirkens ”dørtærskel” (det, der
skal overvindes for at komme i kirken)
ikke være for høj. Nogle muligheder for
at gøre tærsklen nemmere at overskride
kunne være også at bruge kirkerummet
til andet end kirkelige handlinger, f.eks.

Til sidst blev vi enige om, at disse
visioner ikke bare skal gemmes væk,
men mindst en gang om året tages op
igen.

Bertil Christensen, Karin Dalsgaard
Bjerrum og Rita Jakobsen ved Løvel
Menighedsråds visionsmøde i Arken.
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Jeg kunne ønske mig, at kirken fyldte lidt mere
Af Rita Jakobsen, Løvel

Da jeg tilbage i efteråret 2000 blev
opfordret til at stille op til menighedsrådsvalget i Løvel, kom det som en stor
overraskelse, og jeg svarede straks nej.
Jeg er ganske vist, som de ﬂeste andre,
døbt og konﬁrmeret og betaler min
kirkeskat med glæde, men jeg har aldrig
opfattet mig selv som særligt religiøs
og har heller ikke overrendt kirken. Alligevel satte opfordringen nogle tanker
i gang, og jeg er senere blevet opmærksom på, at medlemskab af menighedsråd faktisk har været ret udbredt i min
familie. Min afdøde far sad for mange
år siden i rådet i Kvols, og fra 2000
til 2008 har min søster siddet i samme
råd. Her i indeværende periode er min
bror kommet med i menighedsrådet i
Døstrup ved Hobro samtidig med, at jeg
altså kom med i Løvel menighedsråd.
Grunden til, at det blev nu, jeg kom
med, er mine børn. Den ældste, Anna,
blev konﬁrmeret i 2008 og Lena går til

præst nu og skal konﬁrmeres i Løvel
Kirke den 3. maj i år. Ninna går i 5.
klasse, så det bliver hendes tur i 2011.
Det betyder naturligvis, at vi kommer
mere i kirken og taler mere om kristendom og religion, end vi tidligere har
gjort. Derfor har jeg lyst til at deltage
aktivt i menighedsrådsarbejdet og vil
bl.a. gerne prøve at fastholde de unge
mennesker i kirken efter konﬁrmationen. I det hele taget kunne jeg ønske
mig, at kirken fyldte lidt mere i vores
allesammens dagligdag – man behøver
slet ikke at være specielt religiøs for at
få noget ud af at deltage i en gudstjeneste eller blot komme i kirken. Kirkerummet indbyder til eftertænksomhed
og giver mulighed for at lade tankerne
ﬂyve både fremad og bagud i tiden, og
jeg har altid følt mig rigtig godt tilpas
i kirken og efter at have besøgt kirken.
Den oplevelse håber jeg, at ﬂere vil dele
med mig fremover.

Jeg hedder Karin Dalsgaard Bjerrum og er
nyvalgt i Løvel menighedsråd. Jeg har næsten
altid boet i omegnen af Løvel, er selv både døbt,
konﬁrmeret og gift i Løvel kirke. Mine 3 børn er
ligeledes døbt i kirken.
Grunden til jeg sagde ja til at stillle op til menighedsrådet, er blandt andet, at kirken for mig er en
naturlig del af vores opvækst og kultur.
Jeg vil arbejde for, at kirken kan blive et sted,
man mødes, både til kirkelige formål og til andre
kulturelle arrangementer, der tilgodeser forskellige aldersgrupper og interesser.
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Menighedsråd på kursus
Af Bendt Jensen, Rødding

Lørdag den 31. januar var både ansatte
samt nye, uerfarne såvel som gamle,
erfarne menighedsrådsmedlemmer fra
den gamle Tjele Kommunes Sogne
inviteret til kursus i Vorning Borger- og
Kulturhus. Overskrifterne på formiddagens program var:
• Visioner i menighedsrådsarbejdet.
Hvorfor og hvordan?
• Konkrete metoder til formuleringer
af visioner og mål.

begiver os af sted mod det, ingen ved
hvor er - mens vi er på vej, ved vi på
intet tidspunkt, hvor vi er - og når vi
når målet, som aldrig blev deﬁneret, så
ved vi ikke, hvor vi har været. Fik I den
– nej vel. Så derfor ovenstående.

Oplægsholder var Sven H. Madsen,
konsulent og kvalitetschef i Blå Kors.
Et menighedsråds fornemste opgave,
eller eksistensberettigelse/mission om
man vil, må være at varetage sognets/
menighedens tarv. Dette kan imidlertid
gøres på mange måder, men det dur
selvsagt ikke at forsøge sig på mange
måder på en gang.
Det er derfor vigtigt for et menighedsråd hurtigst muligt at få opsat nogle
visioner og mål for de næste 4 års
arbejde. Og her kommer så nogle sætninger fra dagen, som blev brugt til at
begrunde hvorfor det er vigtigt at have
klare visioner og mål i ens arbejde:

For at en vision af en vis størrelse kan
blive til virkelighed, er det vigtigt at få
nogle ﬂere med på ideen. Man skal og
kan nemlig ikke klare alt selv. Det er
derfor vigtigt, at man som enkeltperson
eller menighedsråd deler sine visioner
med andre i håbet om, at der er ﬂere
der kan se fornuften i visionen. Sammen kan de så opsætte og gennemføre
de delmål, som er nødvendige. Dette er
meget ﬂot beskrevet i følgende linier fra
bogen Den lille prins.
Når du vil have bygget et skib,skal du
ikke kalde folk sammen for at samle
tømmer. Du skal ikke uddele opgaver
eller delegere arbejdet. Du skal vække
deres længsel efter det store åbne hav.

• Du kan ikke score før du har et mål.
• Et skib, der ikke styrer mod nogen
havn, har aldrig medvind (for egen
regning: ej heller modvind).
• Hvis du ikke ved, hvor du vil hen,
er det lige meget hvilken vej du
vælger.
• For at undgå Columbusproblemstillingen.

Dette var en meget kort version af
udkommet af denne lørdag formiddag.
Måske de enkelte menighedsråd om
nogle uger begynder at dele ud af nogle
visioner for det videre arbejde. Så må vi
jo se, om der er andre, der også kan se
lyset i dem.

Den sidste går i korthed ud på at: - vi
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Kristendommen udvikles ikke i vores egen fantasi
Lars Raahauge interviewer Søster Abraham
Kristendommen udvikles ikke i vores
egen fantasi. Den gives til os udefra
gennem traditionen, siger hun, og
understreger at netop traditionen med
minutiøst at kopiere de gamle forlæg af
ikoner er et godt eksempel på, hvordan
vi skal tage imod Gud gennem koncentration og fordybelse. Men Søster Abraham må også selv indrømme, at hun til
tider selv har måttet nyskabe motiver,
når det har været nødvendigt.
På et tidspunkt ﬁk jeg ønske om en ikon,
der skulle forestille Zakæus i træet, og
jeg kunne ikke ﬁnde traditionelle forbilleder for dette motiv. Så måtte jeg jo
selv skabe det. Det samme gjaldt da en
dansker ønskede en ikon af den danske
helgen Nicolaus Steno (1638-1686).
Ideen om at afbilde Gud eller
hellige personer er jo i allerhøjeste grad kontroversiel
i dagens globale verden.
Balladen om Jyllands
Postens Muhammed tegninger står
i klar erindring
hos os alle. Det
gamle Testamente
udsteder da også
i 2. Mosebog et
billedforbud,
som jøder og
muslimer i stort
omfang har
holdt fast i, for
muslimernes
vedkommende
yderligere
understreget 

Når man møder den 76-årige Søster
Abraham er man ikke et øjeblik i tvivl
om, at man står foran en stor personlighed. Kirsten Stoffregen Pedersen, som
er Søster Abrahams dåbsnavn, blev født
i Valby i 1932, og hun har levet et liv,
der for mange af os almindelige danskere forekommer meget anderledes.
Allerede som 18-årig konverterede
Kirsten til katolicismen og tilbragte 11
år som Søster Maria Birgitta i Vadstena
klostret i Östergötland. Tiden som birgittinernonne blev aﬂøst af 3 års studier
på Københavns Universitet, hvorefter
hun gennemførte sin store drøm om at
bo i Det Hellige Land.
Siden 1965 har Søster Abraham boet
i Jerusalem, det meste af tiden som
etiopisk ortodoks nonne. Det er
også den strenge, etiopiske
tradition for ikonmaleri, som
Søster Abraham har praktiseret selv, og som hun
nu giver videre på
sit kursus i Arken.
Søster Abraham
giver ikke meget for det moderne menneskes fokusering
på selvet og
overbevisning
om, at hvis Gud
ﬁndes, så er han
min helt personlige version,
som skabes i
mig selv.
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Venskabsmenighed - hvordan kommer vi videre?
Af Sune Hjertmann Frederiksen

Der er nu gået nogle måneder siden
de fantastiske 3 uger i september,
hvor vi havde besøg fra vores venskabsmenighed i Kasheshe. Det var
3 uger fyldt med gode oplevelser.
Der blev knyttet kontakt til mange
mennesker i pastoratet – takket være
Fulgence, Guidence og Majaliwa.
Venskabsforbindelsen er der stadig,
selvfølgelig ikke så intensiv som
dengang.
Spørgsmålene til overvejelse nu
kunne være: Hvordan holder vi kontakten og kommer vi videre?
Menighedsrådene er enige om, at vi
skal fortsætte på en eller anden måde.
Og det samme har venskabskomiteen
i Kasheshe givet udtryk for. Derfor
vil vi gerne invitere alle interesserede
med i arbejdet med at fastholde og
videreudvikle kontakten til vores venskabsmenighed i Kasheshe. Sammen
kan vi lave en venskabskomite. Det er
sådan man kalder det i Kasheshe, så
kan vi jo passende gøre det også.
Menighedsrådene foreslår at ven-

skabskomiteen bliver en komite
under det fælles aktivitetsudvalg.
Bendt Jensen fra Batum er aktivitetsudvalgsmedlem og vil gerne være
med i komiteen som repræsentant for
aktivitetsudvalget. Der er også andre,
som allerede har meldt sig. Men der
er plads til mange ﬂere, så hold jer
ikke tilbage.
Hvad skal venskabskomiteen lave og
hvordan skal kontakten til Kasheshe
fremover være? Ja, det er jo op til
venskabskomiteen her og venskabskomiteen i Kasheshe at ﬁnde ud af.
Skal vi skrive nyhedsbreve? Kan vi
støtte menigheden i Kasheshe på en
eller anden måde? Skal vi arrangere
et genbesøg i Kasheshe? Der er masser af muligheder, og det er helt op
til dem, der har lyst at være med til at
ﬁnde på.
Hvis du har lyst at være med i en
venskabskomite, så kontakt Bendt
Jensen, 86651014 eller Bertil Christensen, 86699499. De vil begge vil
være med i komiteen.

Men sådan ser Søster Abraham slet ikke
på det. Gud blev til kød med Jesus. Det
gør det muligt for os at male billeder af
Gud, sådan som Han har åbenbaret sig
for os i Jesus Kristus. Og så kan vi jo
benytte lejligheder til at glæde os over
den rolige udstråling, som vi modtager
ved at se på et ikon. Nogen kalder det
for meditation...

i Koranen. De første strømninger i
reformationen var da også kritiske
over for billeder, her i Danmark blev
vores kalkmalerier jo i stort omfang
dækket til, og den dag i dag kan man
i f.eks. hollandske calvinistiske kirker
opleve helt minimalistiske kirkerum
uden nogen som helst form for religiøse
dekorationer.
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Ikonen - et vindue til påsken
Af Kirsten Felter, hjælpepræst

Jeg var med på
holdet, der skulle
lære at male ikoner i
Arken. I ﬁre intense
dage prøvede vi
at arbejde os ind
i et fremmedartet
univers, som var nyt
for de ﬂeste af os, og
at lære at tænke som ikonmalere. Det
var som at komme ind i en helt anden
verden. Ikonen følger nemlig sine helt
egne regler, og hver detalje har sin særlige betydning. Der er ikke megen plads
til individuelle udtryk, når man skal
male en ikon. Og det er helt bevidst. For
ikonen skal ikke fremstille kunstnerens
tanker, men kirkens tradition og lære.

Etiopisk påskeikon

En af de ikoner, som vi blev præsenteret
for på kurset, var en etiopisk påskeikon
malet af Søster Abraham, som underviste os. Korsglorien – en glorie med
et rødt kors i – symboliserer som altid
Kristus. Kvinden til venstre med en
lidt mindre glorie er Jesu mor, Maria.
De to mænd, der løfter den døde ned
fra korset, er Josef af Arimatæa, der
ifølge traditionen ejede den grav, som
Jesus blev lagt i, og Nikodemus, som
i hemmelighed var en af Jesu disciple.
Billedet er enkelt og fredfyldt. Bortset
fra hullerne i Jesu hænder og fødder er
der ingen tegn på lidelse. Marias ansigt
er smukt og afklaret, og de to mænd
rolige og værdige. Ikonens budskab er
tydeligt. Vi skal forstå, at det er Guds
vilje, der sker her. At der er fuld kontrol
over begivenhederne, da Jesus dør på
korset langfredag.

Emil Nolde

Etiopisk påskeikon

Ikonen ﬁk mig til at tænke på et meget
anderledes billede, malet af den dansktyske kunstner Emil Nolde i 1915 ud fra
det samme motiv. Som på ikonen er der
ﬁre personer på billedet: Jesus, Maria
og to mænd, en ældre og en yngre. Men
her hører enhver lighed også op. Maria
sidder halvt gemt bag sin døde søn,
som hun har taget på skødet og knuger
ind til sig. Den dødes krop er stiv og
gusten med uhyggelige sår og hans
ansigt mørkt og forvredet. Den ældre
mand stirrer vantro frem for sig, mens
den yngre lukker sine øjne og spærrer
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munden op i en hulken.
Her er der ingen fred, ingen
afklaring, ingen himmelsk
kontrol. Det er, som om
Nolde har malet hele 1.
Verdenskrigs gru med ind
i sit langfredagsbillede.
Det forestiller Jesus. Men
samtidig kan vi tænke, at
det forestiller al lidelse og
meningsløshed i verden til
alle tider.

Påskens yderpunkter

Emil Noldes maleri Nedtagelsen

I al deres forskellighed afspejler de to billeder påskens yderpunkter, som vi hører om i det Nye Testamente. Jesu
sidste dage i Jerusalem, hans afsked med disciplene, rettergangen, korsfæstelsen og
begravelsen handler om svigt og nederlag, om sorg og gru og brudte håb, som vi
også kender fra vores verden. Det er den historie, Nolde fortæller med sit billede.
Men med Jesu opstandelse påskemorgen begynder en ny historie om tilgivelse,
glæde og håb. En fortælling, der handler om, at Gud er midt i vores verden med
dens nød og lidelse og at han har fat i den lange ende når det ser sortest ud. Det
er det, påskeikonen fortæller. Og det er den historie, vi i dag kan prøve at fortælle
videre på, med ord hentet fra den verden, vi lever i, og med billeder fra vores liv.

Ny organist ved Rødding kirke
Søren Lind, som siden 1. december
har vikarieret for organisten i Rødding, er blevet fastansat. Søren spiller også klaver, så ikke sjældent vil
kirkegængerne i Rødding opleve, at
præ- eller postludium bliver spillet
på klaveret. Det kan også være en af
de nyere salmer, som lægger op til
klaverakkompagnement. Søren får
lejlighed til at præsentere sig nærmere i næste nummer af kirkebladet.
Men hermed et velkommen! fra menighedsrådet og de øvrige ansatte.
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Sonja Tougaard i færd med
at skrive sin ikon.

At skrive en ikon
Af Sonja Tougaard, Pederstrup

I ﬁre dage fra kl. 9 – 18 har jeg været
på kursus i at SKRIVE en ikon, for man
maler ikke en ikon, men skriver. Søster
Abraham, der er vores lærer, kommer
fra Jerusalem, hvor hun bor i en hytte
på Oliebjerget. Søster Abraham forklarer: En ikon er et kristent helligt billede
fra østkirkerne. Der er altid skrevet
noget på en ikon, skriften forklarer
hvad det er. En ikon taler til vores forstand og ikke til vores følelser, som de
moderne billeder man maler i dag.
Vi var 13 deltagere på kurset, alle
kvinder. Nu vil nogle nok tro, at der var
en livlig snakken – men nej, man bliver
dybt opslugt af arbejdet med ikonen.
Hver gang vi havde fået forklaret en ny
proces og gik tilbage og arbejdede på
vores egen ikon, så var der dyb stilhed.
Da vi skulle lægge 18 karats bladguld
på glorien i vores ikon, var der bomstille i en halv time. Vi turde næsten ikke
trække vejret, for bladguld er bestemt
ikke let at arbejde med. Og som søster
Abraham strengt havde sagt: Så ikke
fråse, ikke fråse. Fra start ﬁk vi alle den
samme ikon at lave, den hedder Gudsmoder Vejvisersken fra Kazan. Det er
Jomfru Marie, der sidder med Jesus.
Man laver ikon på en træplade, der er
behandlet med en grundingsfarve med
kalk. Så kopierer man en tegning af ikonon på et gennemsigtigt papir, vender
papiret og prikker huller på alle linjer
med en nål, vender den igen på træpladen og overstreger linjerne med trækul,
trækker kulprikkerne op med en blyant
til streger uden at puste eller gnide i
kulprikkerne. Så først kan man begynde

at lægge farver på. Der skal ﬂere lag
på. Grunden til at man skal tegne af er,
at det handler om at gengive nøjagtig.
Som søster Abraham siger: Det kræver
tålmodighed og vilje. Der er ikke plads
til jeres fantasi og tro ikke, at I lige kan
sætte en streg som I vil – nej, kunsten er,
at det skal være helt nøjagtig. Ikke noget med at gøre det hurtigt, nej- respekt
for fuldkommenheden. Søster Abraham
blandede farverne af pigmenter, æggeblomme, vand og vodka.
Allerede dag to kunne vi se, at vi snart
ville være færdige med vores første
ikon og vi havde ikke ﬂere plader at
tegne på. Vi tog kontakt til tømrer Bent
Pedersen i Løvel, der i løbet af ½ time
havde lavet 26 nye plader til os og
tilmed forærede os pladerne. Det siger
vi mange tak for!
Tidlig dag tre var vores 13 ens ikoner
færdige og havde fået voks, så de kan
holde i 100 år. Ens er så meget sagt,
for når vi stillede dem op på række, så
var der 13 forskellige fortolkninger af
“nøjagtig gengivelse”.
Men Søster Abraham sagde, at vi var
meget dygtige, så alle var glade og vi
kunne begynde på vores anden ikon.
Denne gang var der forskellige motiver
at vælge imellem, så iveren var lige
så stor igen. Det har været en lærerig
opgave, at skrive en ikon.
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Gå en tur på Løvel
kirkegård!

Hvad gør man ved ...

Af Villy Bach

Fødsel og dåb
Fødselsanmeldelsen aﬂeveres til
præsten senest 14 dage efter fødslen.
Hvis barnet skal døbes, kontakter
forældrene præsten og aftaler en tid
dels for selve dåben og dels for en
samtale inden dåben. Her oplyser
forældrene om barnets navn og navnene på 2-5 personer, som er villige
til at være faddere for barnet. Faddere skal selv være døbte og mindst
13 år gamle.

Næste gang du skal gå tur i Løvel, så
lad kirkegården indgå i turen. Kirkegården er et mindested for de personer, der
var før os. Men den er også en smuk og
velholdt have, hvor alle er velkomne,
uden at have et bestemt ærinde.
På kirkegården sker der løbende ændringer. Urnegravenes antal vokser, og
der bliver færre kistegrave. Urnegravene kræver ikke meget plads, og der er
mange ubenyttede kistegrave.

Navneændring
Det koster 440 kr. at foretage navneændring. En hel familie, der ændrer
navn samtidig skal dog kun betale ét
gebyr. Navneændring på bryllupsdagen er gratis.

Nord for kirken indretter vi to områder
med gravsten fra sløjfede grave.
Kapellet får nyt tag inden sommer. I
samme forbindelse indretter vi et nyt
handicapvenligt toilet med pusleplads.
Der kommer nye bænke rundt på kirkegården. Du er velkommen til at sætte
dig her, nyde den særlige fredfyldte
stemning på kirkegården eller måske få
en snak med en anden besøgende.
Kirken er åben for besøg hver dag mellem solopgang og solnedgang

Bryllup
Tidspunktet for vielsen aftales med
præsten. Hos kommunen ansøger
parret om en prøvelsesattest. Der
aftales tid for en samtale med præsten forud for vielsen. Prøvelsesattesten medbringes ved samtalen med
præsten.

Ved vestsiden af tårnet kan du i klart
vejr måske skimte fjorden. Herfra kan
turen fortsætte gennem lågen mod vest,
hvor du enten kan følge stien op til
Gillebakken eller stien mod syd ned til
Slugten.

Dødsfald og begravelse
Dødsfald meddeles til præsten, som
gerne hjælper med at udfylde de
nødvendige papirer. Tidspunkt for
og forløb af begravelsen aftales med
præsten.

God tur!

Gravsteder
Henvendelsse til graveren.
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Kalender
Dato
24/2
3/3
5/3
17/3
23/3
26/3
27/3
21/4
24/4
5/5
19/5
29/5
5/6

Kl.
19.00
19.00
14.30
19.00
19.00
19.00
18.00
19.00
18.00
19.00
19.00
18.00
13.00

Arrangement
Filmklubben BioArken
Fælles menighedsrådsmøde
Torsdagsmøde: Gudenådalens spillemænd
Møde i Løvel menighedsråd
Filmklubben BioArken
Offentligt regnskabs- og budgetmøde
Fællesspisning
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning
Møde i Rødding menighedsråd
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning
Grundlovsfest i kirken og ved Arken

Side

Vær med i kampen for en verden uden sult
Den 1. marts sender Rødding, Løvel og Pederstrup sogne
igen frivillige indsamlere på gaden for at hjælpe verdens
fattigste i kampen mod sult. Meld dig som indsamler hos
en af de tre kontaktpersoner:
Pederstrup: Anne Berg Olsen, tlf. 8669 9497.
Løvel: Villy Bach, tlf. 8669 9356.
Rødding: Niels Peter Jacobsen, tlf. 8665 1011.

Bibelkredsen

Fællesspisning i Arken

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

Sidste fredag i hver måned er der
fællesspisning i Arken. Tilmelding
er ikke nødvendig. Pris for maden 25
kr. Øl og vand kan købes.
Datoer:
• 27. marts kl. 18.00
• 24. april kl. 18.00
• 29. maj kl. 18.00

3/3

Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
31/3 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
5/5 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
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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: Søren Lind, Gravene 30b, st.tv. 8800 Viborg, tlf. 86 62 37 87.
Graver: Birgit Pluszek, Hobrovej 46, Fastrup, tlf. 86 65 26 24, mobil: 51 52 56 49.
Formand: Sune Hjertmann Frederiksen, Høndrupvej 14, Lindum, tlf. 86 65 12 10.
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: Bertil Christensen, Mosevænget 15, Løvel, 86 69 94 99.
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: Anna Trojahn, Løvelbrovej 11, Pederstrup, tlf. 86 69 02 80.

Kirkeradioen VIKRA

SOGNET redigeres

af Sune Hjertmann Frederiksen, Bendt
Jensen, Karin Dalsgaard Bjerrum,
Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Bjarne
Johnsen, 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

1/3

1. s. i fatsen

9.30

10.30

-

8/3

2. s. i fasten

10.30 Kaffe

9.30

-

15/3

3. s. i fasten

-

14.00 JH

-

22/3

Midfaste

9.30 EB

10.30 EB

-

29/3

Mariæ bebudelse

-

-

10.30

5/4

Palmesøndag

10.30 Kaffe

9.30

-

9/4

Skærtorsdag

-

-

19.30 KF

10/4

Langfredag

12/4

Påskedag

13/4

-

10.30

-

10.30 Kaffe

9.30

-

2. påskedag

9.30

10.30

-

19/4

1. s. e. påske

-

-

10.30 LR

26/4

2. s. e. påske

9.30 + 10.45 K

-

-

2/5

Lørdag

-

-

10.00 K

3/5

3. s. e. påske

-

10.00 K

-

8/5

Bededag

10.30 Kaffe

9.30

-

10/5

4. s. e. påske

9.30

10.30

-

17/5

5. s. e. påske

10.30 Kaffe

-

-

21/5

Kristi himm.

-

14.00 JH

-

24/5

6. s. e. påske

14.00 JH

-

-

31/5

Pinsedag

-

-

10.30

1/6

2. pinsedag

9.30 KF

10.30 KF

5/6

Grundlovsfest

EB = Else Bjerg
LR = Lars Raahauge
JH = Jesper Hornstrup

13.00
KF = Kirsten Felter
K = Konﬁrmation
Kaffe = Kirkekaffe efter gudstjenesten

