SOGNET
Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 2, 2009

juni - juli - august

Besøgstjenesten må benyttes af alle,
som har brug for en besøgsven.

Hvis du selv har behov for 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, tlf. 86 62 21 20.

SIDEN SIDST
Døbte

17. maj i Rødding kirke:
Kajsa Winther Aagaard, Solbakken 8.

1. marts i Løvel kirke:
Lærke Berg Justesen, Sødalvej 19.

Viede

1. marts i Løvel kirke:
Mathilde Lund Poulsen,
Hvidkløvervej 6b.
8. marts i Rødding kirke:
Noah Nedergaard, Meldgårdsvej 145.

14. marts i Rødding kirke:
Sara Elsia Sørensen Langkilde og Dan
Thomassen, Ellekonebakken 40, 1. tv.
Viborg.

14. marts i Rødding kirke:
Valdemar Langkilde, Ellekonebakken
40, 1. tv. Viborg.

4. april i Rødding kirke:
Jannie Nielsen og Michael Werge,
Søbakken 13.

22. marts i Løvel kirke:
Shirley Stella Jade Velasco Santos,
Aalborgvej 166.

16. maj i Løvel kirke:
Helle Lautrup og Glenn Poulsen,
Mosevænget 5.

5. april i Rødding kirke:
Matilde Nygård Poulsen, Søbakken 9.

23. maj i Løvel kirke:
Marie Louise Olesen og Anders Milo,
Skt. Paulsgade 45, st.th. Århus.

5. april i Rødding kirke:
Mie Nygård Poulsen, Søbakken 9.
19. april i Pederstrup kirke:
Bjørk Jeremias Kampp Christensen,
Silkeborgvej 45, Sdr. Vissing.

Kirkeligt velsignede
23. maj i Rødding kirke:
Tine Juul Stougaard og Keld Robert
Juul Christensen, Ingstrupvej 29.

19. april i Pederstrup kirke:
Astrid Vous Eriksen, Ingstrupvej 6b.
10. maj i Løvel kirke:
Niels Hauerslev Hansen, Kornvænget 7.

Begravede

10. maj i Løvel kirke:
Mikkel Grøndal Meldgaard, Hobrovej
40, Vammen.

14. februar i Løvel kirke:
John Pape, Gillebakken 15.

10. maj i Løvel kirke:
Frederikke Næsby Aagaard,
Havrisvej 29.

28. april i Løvel kirke:
Kaj Andersen, Gl. Røddingvej 18.
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Derfor - på ugens morgen må vi herhen igen ...
Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd
ikke når, og alle vore højtﬂyvende planer drukner i hverdagens stress og jag.

De ﬂeste har nok prøvet at gå rundt med
en melodistump i hovedet. Den dukker hele tiden op, og man nynner med,
men kan så alligevel ikke helt huske,
hvordan teksten er. Sådan havde jeg det
for en tid siden med salmen: Nu blomstertiden kommer, der jo også passer
til årstiden. De tidligste forårsblomster,
erantis, vintergæk og krokus, stod på
det tidspunkt i fuldt ﬂor, mens blomsterknopperne i påskeliljer og hyacinther
endnu ikke havde foldet sig ud.

Men salmen giver os svaret på, hvordan
det hele kan give mening:
Derfor – på ugens morgen må vi derhen
igen, hvor kirken åbner døren som for
en gammel ven. Og ord får atter mening; skønt vi har slidt dem ned, kan de
forundret synge om håb og kærlighed.
Og det er jo lige præcis det, man kan
opleve, når man kommer i kirken – alle
hverdagens små fortrædeligheder bliver
ligegyldige, og i stedet bliver der plads
til de store tanker og følelser. Her tør vi
bruge de store ord, som vi til daglig er
for blufærdige til at sige. Det er
ikke kun i forbindelse med store
kirkelige handlinger som dåb,
konﬁrmation, bryllup og
begravelse, at den stemning kommer til kirkegængerne, også til
de almindelige
gudstjenester
kan man ﬁnde
ro, sjælefred,
eftertænksomhed, glæde,
samvær,…

Det pudsige var, at da jeg næste gang
var til gudstjeneste i Løvel Kirke, var én
af salmerne I går var hveden moden
(nr. 717) af Lisbeth Smedegaard
Andersen, der synges på samme
melodi som Nu blomstertiden kommer. Jeg kendte
ikke salmen på forhånd, men blev rigtig glad for
den. Den
beskriver
i nutidigt
sprog, hvordan mange
menneskers
fortravlede
hverdag ser
ud: Tiden
ﬂyver afsted
og stædigt
vokser stakken af det, vi

Det kan varmt
anbefales at
prøve det!

...hvor kirken åbner døren som for en gammel ven.
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Løvel kirke lukker
Af Kurt Kristensen, Løvel menighedsråd
I efteråret 2009 (uge 38 - 47)
er Løvel kirke lukket.
Det nuværende oliefyr der er
placeret oppe på våbenhusets
loft er 50 år og har udtjent sin
tid. Det gamle anlægs virker
sådan, at der bliver blæst
varm luft ned gennem nogle
indblæsningsventiler placeret
i loftet i kirken.
Det er et meget stort projekt,
da alt det gamle anlæg skal
fjernes og oliefyret skal løftes
op gennem taget. Det erstattes med nyt elvarme. Der bliver Kurt Kristensen ved det gamle varmeanlæg på
placeret nye elradiatorer under kirkeloftet i Løvel.
alle bænkene i kirken. Det er
en slags stenovnsradiatorer, der gør at systemet er meget lydsvagt og holder på
varmen. Samtidig med renoveringen vil der blive lagt nyt tegltag på våbenhuset.
Det samlede renoveringsprojekt vil tage 10 uger. Derfor er det nødvendigt at lukke
kirken fra uge 38 til og med uge 47. I den lukkede periode vil gudstjenesterne blive
ﬂyttet til Pederstrup og Rødding kirker.

Kapellet i det nordøstlige hjørne af
Løvel kirkegård er
under renovering.
Tag og spær skal
skiftes og der skal
indrettes handicaptoilet i det tidligere
graverkontor.
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Den perfekte arbejdsplads

Af Søren Købke Lind, organist ved Rødding kirke
med klaver. Alligevel var det min mor,
der ﬁk den lyse ide, at jeg skulle have et
klaver, så jeg havde noget at beskæftige
mig med i min fritid. Jeg ﬁk mit første
klaver, da jeg var ca. 8 år, og nu skulle
jeg så til at lære det nye instrument at
kende. Jeg husker det ikke selv, men jeg
har fået fortalt, at interessen for det nye
klaver ikke var særlig stor det første
års tid. Så skete det heldige, at jeg var
på kursus på Refsnæsskolen, som er en
skole på Sjælland for blinde børn, og
der var der en dreng, som var på min
alder, der sad og spillede, og dette blev
startskuddet til, at jeg begyndte at spille
ved lidt hjælp. Senere ﬁk jeg privatundervisning i Løgstrup, hvor jeg boede
den gang, hvorefter jeg fortsatte på Musikskolen i Viborg. Der gik jeg i en del
sæsoner, og havde forskellige lærere.

Jeg har nu været ansat som organist
ved Rødding Kirke i 3 måneder, og
derfor vil jeg gerne her i Kirkebladet
benytte lejligheden til at fortælle lidt
om mig selv, og om hvordan jeg ﬁk
organistjobbet, samt delagtiggøre
læserne i nogle intentioner for mit
fremtidige virke i embedet.

Ikke fra et hjem med klaver
Mit navn er Søren Købke Lind. Jeg er
32 år. Jeg bor i Viborg centrum. Jeg er
født blind, men det har heldigvis aldrig
afskåret mig fra at prøve nogle ting.
Jeg har bestået Folkeskoleeksamen og
Studentereksamen på næsten lige vilkår
med seende kammerater, samt gennemgået et par musikuddannelser, og det er
netop her, det bliver interessant. Som
mange andre udøvende og professionelle musikere, blev jeg ikke født i et hjem

Søren Lind spiller også jævnligt ved arrangementer i Arken. Så er det klaveret, der
kommer under kærlig og kreativ behandling.
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Bl.a. havde jeg en lærer, som dengang
også var næsten blind. Han vidste, hvad
det drejede sig om i forhold til at jeg
ikke kunne se. Læreren ﬁk hurtigt lært
mig at bruge ørene, så jeg uden besvær
kunne høre toner, intervaller, akkorder
o.s.v. og jeg ﬁk hurtigt opbygget en
form for repertoire. Til at begynde med
brugte jeg punktnoder. Det blev jeg dog
først introduceret til nogle år senere,
men musikstykkerne blev indspillet på
bånd, hvorefter jeg kunne lytte til musikstykkerne derhjemme og lære dem til
næste gang.

Søren Lind ved orglet i Rødding kirke.

sang, var jeg også med til at opføre Jesus Christ Superstar i det andet år i min
gymnasietid. Det var virkelig spændende at være med til. Jeg har stadig
en drøm om at være med i et lignende
stykke en gang i fremtiden.

Efterskole, højskole, gymnasium
Da jeg skulle i 8. klasse, valgte jeg at
skifte skole for i stedet at påbegynde
et nyt liv på efterskole. Det er noget
jeg aldrig fortryder, og valget faldt da
også på en efterskole, hvor der tidligere
havde været blinde elever, nemlig Galtrup Efterskole på Mors, hvor jeg havde
3 dejlige år, som jeg aldrig vil glemme.
Det var også her at musikken for alvor
begyndte at tage fart. Jeg begyndte
nemlig at spille til morgensang, og jeg
ﬁk, som den eneste af eleverne lov til
at vælge musik, som linjefag alle 3 år,
da lærerne kunne fornemme, at det var
musik jeg skulle beskæftige mig med i
fremtiden.
Efter forløbet på efterskolen tog jeg
på Højskole, hvor jeg også dyrkede
musikken en del. Herefter var der tid til
at tænke seriøst over, hvad jeg skulle
beskæftige mig med på længere sigt.
Derfor startede jeg på et treårigt forløb
på Viborg Amtsgymnasium, hvor jeg
blev student i slutningen af 90’erne. Her
betød musikken også en stor rolle for
mig. Udover at jeg spillede til morgen-

Organistuddannelsen
Efter jeg var blevet student bestemte
jeg mig for at begynde uddannelsen
til organist. Jeg havde fået at vide, at
som synshandicappet, var det bedst at
tage uddannelsen på Blindeinstituttet
i Hellerup. Derfor tog jeg den lange
rejse derover for at snuse lidt til det,
hvorefter jeg startede permanent i 1998.
Jeg var der dog kun i 2 år, da jeg følte
der var for mange ting, som lærerne og
personalet ikke havde styr på i forhold
til at jeg skulle have dagligdag og uddannelse til at hænge sammen. Derfor
stoppede jeg i utide, og blev herefter
enig med mig selv om, at det vist ikke
var det jeg skulle beskæftige mig med.
Det blev det jo så alligevel.
Jeg påbegyndte derfor et forløb på
Fortsættes på næste side 
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Viborg Musikskole MGK (musikalsk
grundkursus), som er en slags forskole
til konservatoriet. Dette gennemførte
jeg og ﬁk papirer på bestået eksamen
efter 3 år, som er det tidsrum forløbet
strækker sig over, og det foregik også
på helt samme vilkår som mine medstuderende.

præsten Niels Peter Jacobsen og et par
medlemmer af menighedsrådet, hvor
jeg også ﬁk lejlighed til at spille på
orglet, så de var klar over, hvordan jeg
spillede. På den måde lærte vi hinanden
lidt at kende.
Jeg blev så budt ofﬁcielt velkommen i
slutningen af januar måned i forbindelse
med kirkekaffen, hvor der blev sagt
pæne ord, og jeg selv kvitterede med
ved at spille et par numre på el-klaveret, som står ved siden af orglet, men
som gerne ﬂyttes, når det skal bruges
i Arken. Det skal lige nævnes, at jeg
begyndte, som aﬂøser den l. december
2008, men blev så fastansat den 1.
februar 2009.

Organistvikar
Efter det boede jeg nogle måneder hos
mine forældre, hvor der var lidt stille
omkring mig. En dag blev jeg foreslået
at prøve at aﬂøse i Romlund, Fiskbæk
og Vorde kirker, som var tæt på mine
forældres hjem. Jeg sagde Ja tak, og ﬁk
på denne måde indsigt i mange salmer og gudstjenestens forløb med alle
ritualerne. Så langt var jeg nemlig ikke
kommet i min uddannelse, men jeg ﬁk
hurtigt styr på det.

Glad for arbejdet
Til sidst vil jeg sige, at jeg er utrolig
glad for mit arbejde ved Rødding Kirke,
og jeg er meget glad for den positive
feedback jeg har fået på det jeg laver,
og jeg håber, at jeg kan være her i
mange år. En af mine planer for fremtiden er at afholde en lille koncert med
egne improvisationer på orglet, samt
afholde en salmesangsaften, hvor der
bliver mulighed for at synge nogle af de
nyere salmer.

Ansættelse i Rødding
Jeg havde egentlig ikke forestillet mig,
at jeg nogensinde ville blive fastansat,
som organist i en kirke, da jeg ikke
havde gjort uddannelsen færdig.
Men så kom den dag sidst i november
sidste år, hvor jeg blev ringet op af et af
menighedsrådsmedlemmerne i Rødding, som spurgte mig, om jeg kunne
have lyst til at aﬂøse i Rødding Kirke,
da den organist de havde på den tid,
havde sagt sin stilling op. Og nu stod
de og manglede en ny. Jeg ﬁk samtidig
at vide, at jeg var blevet anbefalet af
Jens Christian Hansen, som er organist
i Houlkær Kirke, som kender mig godt,
da vi samarbejder i Viborg Koret. Jeg
sagde, at jeg lige ville tænke over det,
men jeg tog meget hurtigt beslutningen,
og som sagt så gjort. Jeg sagde Ja tak
til tilbuddet. Jeg var til samtale ved

Hyggepianist i Skibet
I forbindelse med sommerfesten i
Rødding er der gudstjeneste i Skibet
ved Røddinghus. Søren spiller selvfølgelig til gudstjenestens salmer,
men har også lovet at påtage sig
rollen som hyggepianist under den
efterfølgende morgenkaffe. Benyt
lejligheden til at høre organisten
udfolde sig.
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Åbent værksted og udstilling i Arken
I weekenden 13.-14. juni holder Kulturrøddernes Billedmagere åbent
værksted i Arken. Alle er velkomne til at kigge ind mellem kl.10 og 16 de to
dage. Efterfølgende udstiller Billedmagerne deres værker på Arkens vægge
sommeren over.

Billedmagerne skriver om sig selv:
Billedmagerne samles om bl.a. croquistegning, fotoemulsion,
sampling, forskellige tegn-sammen-øvelser, lerarbejde, fællesmaleri,
motiver i naturen, collager, m.m.. Gruppen, der består af såvel øvede
som amatører, mødes den sidste lørdag i hver måned, kl. 9.30, Hobro
Landevej 139.
I nogle perioder arbejder vi alle ud fra et fælles emne. Ellers arbejder
hver især efter eget valg. Gruppen har oftest mellem 10 og 12 medlemmer og er åben for alle, som har lyst til at være med. Interesserede kan læse mere om os på hjemmesiden www.kulturroedderne.dk,
hvor der også er ﬂere eksempler på de arbejder, vi har lavet.
Vi bruger hinanden til at give ris og ros, gensidig inspiration, socialt
netværk og fælles aktiviteter, f.eks. besøg på udstillinger. Gruppen
har eksisteret i knapt 10 år og er en del af Kulturrødderne, som også
har sangkor, dukketeatergruppe og teatergruppe.
Billedmagerne har bl.a. udstillet ﬂere steder i Tjele Kommune, på
Ålestrup Rådhus, Medborgerhuset i Viborg, Rådhuset i Møldrup, Klinikker i Arden
og Viborg. Gruppen holder, for det meste, en udstilling om året i Tjele Kommune.

De fem udstillende Billedmagere er
Lene Ovesen,
Anne Rasmussen,
Hanne Lund,
Birthe Claudell,
Sine Claudell.
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Venskabskomite og venskabsmenighed
- to sider af samme sag

Af Bendt Jensen, fmd. venskabskomiteen

I Rødding-Løvel-Pederstrup menighedsråd har vi en fælles venskabskomite. Venskabskomiteen har til hovedopgave at holde kontakt og venskab
ved lige mellem to menigheder - nemlig
mellem Kasheshe i Tanzania (hvorfra vi
havde besøg sidste sommer i september
måned) og Rødding-Løvel-Pederstrup.
Det vellykkede besøg blev arrangeret
af de forrige menighedsråd, og de nye
menighedsråd har derfor oprettet komiteen til at varetage denne opgave. P.t. er
der 7 medlemmer, hvoraf de 3 ikke er
fra menighedsrådene. Så sidder du som
læser af dette og har lyst til at vide mere
eller til at være med så kontakt undertegnede.
Vi har indtil videre haft et møde, hvor
vi besluttede at føje ﬂg. opgaver til
hovedopgaven:

1. Det første og nok vigtigste er at få
sat gang i det vi har lovet venskabsmenigheden i Kasheshe – nemlig støtte
til nogle af deres projekter, som blev
fremlagt under besøget.
2. Evt. besøge venskabsmenigheden
3. Give informationer til pastoratet om
ovenstående – evt. via hjemmesiden.
Her skal fortælles lidt om punkt 1.
Ved de sidste to års høstgudstjenester
er der kommet tilsammen ca. 16.000
kr. ind. Disse penge er øremærket til
at støtte nogle af de projekter, som
venskabsmenigheden i Kasheshe ønsker
hjælp til. Og det er ikke noget problem
at ﬁnde projekter at støtte, for ønskelisten var temmelig lang. Og 16.000 kr.
lyder ikke umiddelbart af meget, men
alt andet lige rækker pengene noget

De tre gæster fra
Kasheshe på besøg
hos biskoppen i
Viborg.
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Hvad gør man ved ...
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.

En af de 7 kirker i Kasheshe sogn.

længere i Kasheshe, end de ville gøre i
Danmark.
Pengene bliver sendt derned gennem
Danmission, som har en meget stor
del af æren for at det lykkedes at få sat
besøget på skinner. Danmission har en
holdning til hvordan tingene skal gøres,
og derfor er det også betryggende med
dette samarbejde nu, hvor pengene skal
sendes derned – helst på en ordentlig
måde, så de havner de rigtige steder.

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.
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.

Vi sender således nu 11.500 kr. af sted
til Kasheshe. Heraf går de 1500 kr. til
administration, mens de 10.000 kr. går
til at sende to studerende (Agnetha Thomasi og Melida Mathayo) på bibelskole
og en (Lenies Benias) på secondary
skole. Også søndagsskolen får et beløb
til undervisningsmateriale.

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.
Gravsteder
Henvendelse til graveren.
Tid til afsked og gaveoverrækkelse.
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Grundlovsfest i Rødding
5. juni holdes den traditionsrige grundlovsfest i Rødding.
Dagen begynder med en gudstjeneste i Rødding kirke
kl.13.00. Derefter er der fest i og omkring Arken. Årets
grundlovstaler er Anne Vind, som er formand for Rødding
Lokalråd og en af de aktive ildsjæle i byen. Folkedanserne,
spejderne og Kulturrøddernes kor deltager som sædvanlig i
festlighederne. Og hvis alting er, som det plejer at være, kan
vi også forvente et fremragende vejr til lejligheden! Kom
og vær med, når hele byen fester sammen.
Anne Vind,
årets grundlovstaler

Teltgudstjeneste i Løvel
Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd
Vi har ikke tradition for grundlovsfester i Løvel, men sidste år blev dagen markeret
med en gudstjeneste i teltet på sportspladsen, da grundlovsdag faldt midt under
byfesten. Det var sådan set en ganske almindelig gudstjeneste, der blev holdt, men
omgivelserne bevirkede, at den alligevel blev usædvanlig. Der er en mere afslappet stemning, når man sidder i et telt, og derfor kommer der måske deltagere til en
teltgudstjeneste, som ikke ville komme til en traditionel gudstjeneste i kirken.
Igen i år falder grundlovsdag midt i byfesten, så vi prøver at gentage succes’en:
Fredag d. 5. juni kl. 10.00 er der gudstjeneste i teltet på sportspladsen i Løvel.
Vi håber på et stort fremmøde igen i år.

Fra teltgudstjenesten 5. juni 2008
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Sommerudﬂugt 2009
Løvel, Rødding og Pederstrup sogne
Søndag den 9. august

Afgang Rødding Kirke kl. 8.15 og Løvel Kirke kl. 8.30
Formiddagskaffe i Sct. Sørens Hus ved Sct. Sørens Kirke, Gl. Rye.
Glud Museum: Rundvisning og frokost.
Frilandsmuseum - der gør historien levende. Museet er åbent og de 14 historiske
bygninger fra Juelsmindehalvøen står klar
til at fortælle om livet på landet i Østjylland de seneste 350 år.

Guidet tur rundt på Juelsmindehalvøen.
Guidet tur omkring Frijsenborg.
Middag i Jægerstuen på Pøt Mølle.

OBS!!

Da vi har guide med i bussen ﬂere steder, kører vi i én bus med plads til 50
personer. Først til mølle …. får plads i bussen.
Pris for tur og forplejning (uden drikkevarer) 300 kr.
Tilmelding senest 1. juli til:




Karsten Yding 29266930
Hardy Møller 20863892
Jørgen Dalager 86699096
Turen støttes af Rødding Andelskasse
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Kalender
Dato
5/6
5/6
9/6
26/6
9/8
16/8
26/8
28/8

Kl.
10.00
13.00
19.00
18.00
8.15
9.30
19.00
18.00

Arrangement
Teltgudstjeneste i Løvel
Grundlovsfest i Rødding
Menighedsrådsmøde, Pederstrup
Fællesspisning
Sogneudﬂugt
Gudstjeneste og kirkekaffe i Skibet
Menighedsrådsmøde, Rødding
Fællesspisning

Side
12
12
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Filmaftener i Arken for 6. og 7. kl.
Der er virkelig lagt op til hygge, når vi viser ﬁlm i Arken.




Vi holder ﬁlmaften i Arken den 26. maj kl. 19 - 21.30 for begge
7. klasser på Sødalskolen.
Filmaften for 6. klasserne på Sødalskolen, både Løvel afd. og
Rødding afd. er den 10. juni kl. 19 - 21.30.

Kom og se en god ﬁlm og få en sjov aften sammen med dine kammerater. Ta’
gerne en blød pude med, du kan sidde på. Det koster 20 kr., men så får du også
popcorn og en sodavand.
Arr. menighedsrådenes aktivitetsudvalg, Karin Bjerrum

Bibelkredsen

Fællesspisning i Arken

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

Sidste fredag i hver måned (undtagen juli og december) er der fællesspisning i Arken. Tilmelding er ikke
nødvendig. Pris for maden 25 kr. Øl
og vand kan købes.
Datoer:
• 26. juni kl. 18.00
• 28. august kl. 18.00

2/6
4/8
1/9
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Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.
Gerda Vestergaard, Krogen 3a.

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. 86 62 21 20.
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:
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

31/5

Pinsedag

1/6

2. pinsedag

5/6

Grundlovsdag

7/6

Trinitatis søndag

14/6

Løvel

Pederstrup

-

-

10.30

9.30 KF

10.30 KF

-

13.00

10.00 Telt

-

10.30 Kaffe

9.30

-

1.s.e.trin.

-

10.30

-

21/6

2.s.e.trin.

14.00 JH

-

-

28/6

3.s.e.trin.

-

-

14.00 JH

5/7

4.s.e.trin.

10.30 Kaffe

9.30

-

12/7

5.s.e.trin.

9.30 JH

-

-

19/7

6.s.e.trin.

-

9.30 JH

-

26/7

7.s.e.trin.

-

-

9.30 JH

2/8

8.s.e.trin.

9.30 KF

10.30 KF

-

9/8

9.s.e.trin.

10.30 Kaffe

-

-

16/8

10.s.e.trin.

9.30 Skib + SF

19.30 SF

-

23/8

11.s.e.trin.

19.00 Sø

10.30

-

30/8

12.s.e.trin.

-

-

10.30

6/9

13.s.e.trin.

-

14.00 JH

-

13/9

14.s.e.trin.

13.30

10.30 Høst

KF = Kirsten Felter
JH = Jesper Hornstrup
SF = Sune Hjertmann Frederiksen
Kaffe = Kirkekaffe efter gudstj.
Telt = I teltet på sportspladsen
Skib = Byfestgudstjeneste i Skibet
Sø = Gudstjeneste ved Rødding Sø

Løvel kirke vil være lukket pga.
ombygning fra 14. sept. til 22. nov.
Høstgudstjenesten bliver altså sidste
gudstjeneste inden renoveringen. Til
gengæld skulle kirken være klar igen
til juletravlheden. Læs mere side 5.

