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En søndag aften i oktober sang Rødding kirkes sangerlaug for en fyldt
kirke. En ﬂot koncert, som ﬁk stort bifald. Sangerlauget består af Sune
Hjertmann, Egon Noe, Poul Engholm og Poul Erik Kristensen. Organist
Søren Lind sørgede for den musikalske ledsagelse på orgel og klaver.

SIDEN SIDST
Døbte
6. september i Løvel kirke:
William Oliver Nedertorp,
Kirkelund 3, Løvel.

11. oktober i Rødding kirke:
William Abildgaard Kromann, Engblommevej 3, Rødding.

13. september i Rødding kirke:
Emil Smaakjær Jørgensen,
Fædalhøjvej 5, Ingstrup.

18. oktober i Rødding kirke:
Julie Vinderslev Bjerregaard,
Engblommevej 7, Rødding.

13. september i Rødding kirke:
Emma Hedegaard,
Meldgårdsvej 97, Rødding.

18. oktober i Rødding kirke:
Clara Lie Cramer, Søblink 13,
Rødding.

20. september i Rødding kirke:
Oscar Skipper Sørensen,
Åkandevej 20, Rødding.

25. oktober i Pederstrup kirke:
Noah Sterring,
Rosbjergvej 3, Løvel.

27. september i Pederstrup kirke:
Luka Skov Kornum Jensen,
Kirkelund 13, Løvel.

1. november i Rødding kirke:
Julia Berg Ankersen,
Søskrænten 8, Rødding.

4. oktober i Rødding kirke:
Mads Skaarup Nielsen,
Meldgårdsvej 7, Rødding.

1. november i Rødding kirke:
Astrid Werge,
Søbakken 13, Rødding.

Dåbstræf for de 3-4 årige

Den 3. søndag i advent, der i år falder på Luciadag
- 13. december - er der uddeling af dåbsbibler til de
børn, der blev født i 2006. I Rødding Kirke sker
uddelingen i forbindelse med børnegudstjenesten
kl. 10.30, mens den i Løvel ﬁnder sted ved børnegudstjenesten kl. 13.30 forud for juletræsfesten i Løvel Kultur og Forsamlingshus. Vi
håber at se alle børnene med deres familier.
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Hvad gør man ved ...

1. november i Rødding kirke:
Joseﬁne Werge,
Søbakken 13, Rødding.

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.

15. november i Rødding kirke:
Kristian Markussen,
Meldgårdsvej 123, Rødding.

Viede
12. september i Løvel kirke:
Camilla Louise Skov Petersen og Dennis Tage Holm, Sødalvej 8, Løvel.
19. september i Rødding kirke:
Helle Lindhardt Olesen og John Andersen, Vandstjernevej 7, Rødding.

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.

3. oktober i Rødding kirke:
Annitta Jørgensen og Kim Kristiansen,
Aarestrupvej 88, Karup.

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.

Begravede
27. august i Løvel kirke:
Svend Aage Vejrum, Tjele Møllevej
12B, Vammen.
28. august i Løvel kirke:
Peder Madsen, Tjele Møllevej 10T,
Vammen.

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.

2. oktober i Pederstrup kirke/Løvel
kirkegård: Niels Christian Jellesen, Gl.
Aalborgvej 17, Løvel.
8. oktober i Pederstrup kirke/Løvel
kirkegård: Anna Kirstine Nedergaard,
Rosenstien 10, Skals.

Gravsteder
Henvendelse til graveren.
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Løvel Kirke er åben igen
Af Villy Bach, formand for Løvel menighedsråd

Kirken i Løvel er nu åben igen efter en
længere periode med renovering. Vi har
fået elvarme med radiatorer under bænkene og langs væggene. Radiatorerne er
af en ny type, hvor varmekabler er støbt
ind i en stenplade. Herved undgår man
de sædvanlige knirkelyde, som er et
problem med traditionelle el-radiatorer.
Før var kirken opvarmet af et 5o år
gammelt oliefyr på våbenhusets loft,
som via nogle store blæsere under kirkens tag sendte varm luft ned gennem
kirkeloftet. Menighedsrådet ønskede, at
erstatte oliefyret med et gasfyr og fortsætte med luftopvarmning, idet dette
både er en billigere og en miljømæssig
god løsning. Men kirken er fredet i
klasse A, så derfor skulle projektet godkendes af Nationalmuseet. Vi ﬁk blankt
afslag. Det gamle anlæg var aldrig
godkendt, og Nationalmuseet kunne
ikke acceptere de store installationer på

Nyt tag på våbenhuset.

kirkeloftet. Derfor måtte vi pille hele
det gamle anlæg ned, og vælge løsningen med el-varme.
Der er også lagt nyt tag på våbenhuset.
Det gamle tegltag var meget ringe, og
desværre var der også råd i træværket.
Taget er lagt med den traditionelle røde
vingetegl, og den gamle nu overﬂødige skorsten er pillet ned. Der er også
lagt nyt gulv i våbenhuset. Dele af det
gamle teglgulv i våbenhuset måtte tages
op, for at føre elkablerne ind i kirken.
Det klarede de gamle, møre sten ikke;
slidt af mange generationers trin og det
faktum, at i en middelalderbygning ligger gulvet direkte på jorden.
Vi har fået fremstillet 5 nye lampetter magen til dem, der blev stjålet ved
indbruddet i kirken i foråret. De stjålne
lampetter var fremstillet af en gørtler
i Thy, og han havde heldigvis gemt
støbeformene.
På kapellet er der også lagt nyt tag, og
toilettet er bygget om, så der nu også er
adgang for kørestolsbrugere.

Al inventar pakket ind i plastik og pap.
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Fredebo - Laust Chr. Jacobsen til minde
Af Arne Grud, formand for Foreningen Fredebo

Bygningen Fredebo, der ligger i Ingstrup, blev bygget i 1929 af Laust Chr.
Jacobsen – med lejlighed og mødesal.
Mødesalen blev efter hans ønske stillet til rådighed til kristelige møder og
andet. Ejendommen har gennem tiden
skiftet ejere ﬂere gange, men Laust Chr.
Jacobsens intentioner blev hele tiden
holdt i hævd.

beskrivelse af projektet - gerne med
dokumentation, program el. lignende.
Yderligere spørgsmål besvares gerne af
bestyrelsen:
Bodil Vestergaard, tlf.86651079,
Kai Jensen, tlf. 86699347,
Arne Grud, tlf. 86653185.
Ansøgninger behandles kontinuerligt.
Ansøgninger sendes til: Foreningen
Fredebo, v/formand Arne Grud, Nørreåvej 29, 8830 Tjele

I 1995 købte foreningen Fredebo huset,
men grundet dalende medlemstal og
stigende gennemsnitsalder så foreningen Fredebo sig desværre nødsaget til at
afhænde huset, hvilket skete i 2007.

Stor tak til Fredebo-puljen
Vi er glade for muligheden for at
søge økonomisk støtte hos Fredebopuljen. Ja faktisk har vi allerede
gjort brug af muligheden i det fælles menighedsråd. I oktober søgte
præstegårdsudvalget om støtte til
køb af et el-klaver til Arken. I løbet
af bare en lille uge blev en ansøgning formuleret, behandlet og efter
et positivt svar fra Fredebo blev der
købt et nyt klaver, som blev indviet
ved Sangerlaugets musikalske aften
25. oktober. Det nye klaver er let at
transportere, og kan derfor bruges,
hvis der er gudstjenester eller andre
arrangementer f.eks. i Skibet eller
udendørs.

At bygningen blev solgt, betød imidlertid ikke nedlæggelsen af foreningen
Fredebo. Salget gav en del økonomiske
midler, som ifølge foreningens vedtægter skal videregives til kristelig/kirkeligt
arbejde – fortrinsvis lokalt.
En del af midlerne er allerede givet
videre til forskellige kirkelige organisationer. Resten af midlerne er det nu
foreningens opgave, at fordele til lignende arbejde. Læs videre om, hvordan
projekter kan komme i betragtning.

Fredebo-puljen
Der er nu mulighed for at søge om
økonomisk tilskud til arrangementer
med kristelig/kirkeligt islæt. Eksempelvis kan nævnes børne/ungdomsarbejde,
foredrag, koncerter, lederuddannelse,
sommerlejre o.a.
Ansøgning fra vores pastorat vil blive
prioriteret højt, men alle ansøgninger
bliver taget i betragtning. Ansøgninger
skal indeholde en begrundelse og en

Det gamle el-klaver er slet ikke
gået på pension. Det står nu fast i
Rødding Kirke, hvor organist Søren
Lind vil spille på det ved gudstjenester, ligesom Sødal Happy Singers-koret kan bruge det ved deres
øveaftner.
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Nye overenskomster for kirkeligt ansatte

Af Sune Hjertmann, formand for Rødding menighedsråd
Nye overenskomster for de
ansatte giver nye
opgaver til menighedsrådene.

ges, og de skal i god tid vide, hvilke
arrangementer, der kommer. En anden
baggrund for de nye overenskomster
er et ønske om mere ﬂeksibilitet, både
fagligt og geograﬁsk. Det kan også
blive nødvendigt, når de 2 ugentlige
fridage skal passes sammen med, at der
kan være begravelser og andre kirkelige
handlinger og arrangementer udover
ugens dage. Endelig er de regulativer,
som hidtil har været bestemmende for
det arbejde, som den ansatte skulle lave
nu ikke længere gældende. Indholdet af
den enkelte ansattes arbejde skal nu forhandles med menighedsrådet, ligesom
menighedsrådet også skal til at lave nye
ansættelseskontrakter og lønforhandlinger. Menighedsrådet er jo arbejdsgiver,
og så følger sådanne udfordringer med.

Sidst i oktober
var ca. 500
menighedsrådsmedlemmer
fra Viborg Stift
samlet i Tinghallen. Emnet var nye
overenskomster for de kirkeligt ansatte.
Biskop Karsten Nissen indledte med at
understrege menighedsrådenes vigtigste
opgave: At skabe gode rammer for kirkens liv. Men dernæst kommer opgaven
at være gode arbejdsgivere for dem, der
er ansat i og omkring kirken.
Til denne store opgave er der nu
kommet nye overenskomster for de
ansatte. På 3½ time ﬁk vi gennemgået
de væsentligste punkter i den store og
komplekse sag, som en sådan omlægning er. Og indrømmet, vi sad noget
forpustet bagefter.

Vi regner ikke med, at det kommer til
at volde problemer, men at det kommer
til at foregå i den positive ånd, som der
er lagt op til i den information, som
er udsendt. Vi vil i kommende numre
af Sognet komme mere ind på, hvilke
ændringer der kommer på grund af de
nye overenskomster.

Hvorfor, kunne man spørge, skal vi
have nye overenskomster? Jo, der er
ﬂere grunde. Hidtil har ansættelser i
kirken været meget forskellige fra det
øvrige offentlige arbejdsmarked. Kirken
er en speciel arbejdsplads, og det må
det gerne blive ved med at være, men
arbejdsvilkårene bør tilnærme sig, hvad
der kendes fra andre steder. Det betyder, at de ansatte fremover skal have
2 ugentlige fridage, og ikke som hidtil
1 fast, ugentlig fridag. Ligeledes skal
deres arbejdstid i højere grad planlæg-

Ps. Nej, præster er ikke omfattet af de
nye overenskomster!!
Særligt interesserede kan læse
mere om de nye overenskomster
på kirkeministeriets hjemmeside:
www.km.dk - eller på en ny netportal, som samler alle informationer om personale og ansættelser:
www.folkekirkenspersonale.dk
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Udfordringer og ﬂeksibilitet og godt samarbejde
Af Hans-Jørn Brøndum, graver ved Løvel kirke
Jeg blev ansat som graver på Løvel
kirkegård i forsommeren 2007. Forinden havde jeg 11 års erfaring fra Viborg
kirkegård. Privat er jeg gift og vi har
tilsammen 4 sønner og to døtre. Vi er
bosiddende i Viborg. I min fritid går jeg
på jagt, når det er sæson for det. Ellers
bliver det til en god tur med ﬁskestangen og familien. I vinter halvåret går jeg
til linedans, sammen med min kone.

vil typisk være
når redskaber,
maskiner eller
andet repareres
og smøres. Det
foregår nemlig
i maskinhuset.
Til andre tider,
vil jeg være at
ﬁnde i graverhuset, hvor jeg
ordner lettere kontoropgaver. I forhold
til en bykirkegård og en kirkegård i et
landsbysogn kan jeg godt mærke, at der
er forskel. I et landsogn er der et tættere
samarbejde med de pårørende. Her
kommer eksempelvis de pårørende og
tager direkte kontakt til en. Det syntes
jeg er godt. Det fortæller mig, at der er
tillid til mit arbejde.

Arbejdet som graver er et meget alsidigt
og meningsfyldt. Det spænder vidt fra
at renholde og kirkegården og diverse
bygninger til forberedelse af forskellige
kirkelige handlinger, da jeg også varetager funktionen som kirketjener.
Jeg går for det meste alene med mit
arbejde. Men i perioder har jeg hjælp
fra Britta, som er medhjælper 210 timer
om året. Det er typisk i grandækningsperioden og ferie, hun hjælper til. I den
senere tid, hvor kirken er under renovering, har jeg også gjort brug af min
medhjælper, til renhold af gravstederne,
da der så har været noget ud over det
sædvanlige at se til. Til daglig er Britta
ansat som graver ved Pederstrup kirke.
Generelt er arbejdet rimelig sæsonbetonet. Hver årstid sine arbejdsopgaver
der skal gøres. Ligeledes kan vind og
vejr har betydning for, hvilke arbejdsopgaver der skal laves. Hertil kommer
der også gerne udefra komne ting, der
er med til at give udfordringer i det
daglige arbejde.

Jeg er glad for det gode samarbejde, der
er med graverne, fra de andre kirkegårde, under den tidligere Tjele Kommune.
Vi er det, der kaldes en ERFA-gruppe.
Her tales der bl.a. om det daglige arbejde, nye tiltag og m.m. Her er der rigtig
god inspiration og viden at hente. Så
vi er hinandens sparringspartnere. Alle
har som regel noget at byde ind med. Vi
mødes ca. hver anden måned.
Hvis der er nogen, som går rundt med
en lille graver i maven, kan lide udfordringer og ﬂeksibilitet og godt samarbejde med menighedsråd og andre,
kan jeg varmt anbefale arbejdet, da det
rummer det hele. Det er det, der er med
til, at det daglige arbejde bliver mere
spændende og meningsfyldt.

Nogle gange kan folk godt undre sig
over, at de ikke lige ved første øjekast,
kan se mig på selve kirkegården. Det
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Lokal kunstner udstiller i Arken
Bodil Hedegaard kan med
rette kaldes lokal kunstner.
Hun er nærmeste nabo
til Rødding kirke. Bodil
Hedegaard er uddannet
industriel designer, men
debuterede i 1996 som billedkunstner. Hun arbejder
overvejende i akryl og
akvarel. De foretrukne motiver er fra naturen. Andre
lokale vil kunne genkende
landskabet omkring Rødding sø i ﬂere af de malerier, som nu er ophængt i
Arken. Bodil Hedegaards
billeder kan ses i Arken
indtil ca. 1. februar. Og
ellers holder kunstneren
åbent i sit værksted på
Enghavevej 5 i dagtimerne
og efter aftale.
Besøg også netgalleriet:
www.bodil-hedegaard.dk.

Ny garage og gårdsplads

Af Kurt Kristensen, formand for præstegårdsudvalget
I uge 42 startede entreprenøren med at vælte den gamle garage, beliggende ved
præsteboligen. Efterfølgende bliver bygget en ny dobbeltgarage.Der lægges vægt
på, at der bygges i samme stil som præsteboligen. Der opføres brænderum, samt 2
depotrum henholdsvis til præsteboligen og til Arken.
Der vil også blive lavet ny gårdsplads, samt parkeringsplads og nedkørsel. Der
laves nye bede med beplantning og belysning, samtidig kommer der en handicapvenlig belægning på hele arealet.
Formålet med projektet er at få en mere markant adskillelse mellem præsteboligen
og Arken. Hele projektet skulle gerne stå færdig til jul.
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Pilgrimsvandring - en anderledes kirkegang
Af Connie Kvorning, Løvel

En pilgrimsvandring kan sammenlignes
med hver enkelt menneskes vandring
i livet fra fødsel til død, idet hver dag
er et stykke af livets pilgrimsvandring.
Set i et kristent perspektiv er en pilgrimsvandring en anderledes form for
kirkegang. En gudstjeneste til fods.

Pilgrimsvandringen kan opleves som et
afbræk i en travl hverdag med mulighed for at mærke fred og ro og dermed
måske bedre mærke sig selv. Ny energi
til krop og sjæl.
Udsprunget af aftnen med pilgrimspræst Anette Foged Schultz i oktober
måned 2009 har en gruppe besluttet
at arbejde henimod en kombineret
pilgrimsvandring og -gudstjeneste i
foråret 2010.

På en vandring går vi i naturen og
oplever med alle sanser. Hører fuglene
synge, mærker solens varme
stråler, ser et græssende rådyr og
hører vindens susen samtidig
med, at vi vandrer med Gud.

Gruppen bestående af Niels
Peter Jacobsen, Else Bjerg
og Connie Kvorning
forestiller sig at pilgrimsvandring/-gudstjeneste vil være et
kirkeligt tiltag med
jævne mellemrum
gennem kirkeåret.

Vi går sammen i perioder
med stilhed og andre gange snakker vi sammen
om emner, der optager
os. Under vandringen
holder vi pauser ved
hellige steder f.eks. en
kirke eller en
bakketop.
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Kyndelmisse i Pederstrup
Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd

Når man synger Blichers melankolske vinterdigt - Det er hvidt herude - på Laubs
melodi i mol risler følelsen af den mørke og trøstesløse vinter lige så stille ned ad
rygsøjlen. Men hvad er det egentlig for en Kyndelmisse, der slår sin knude?
Kyndelmisse er en gammel, dansk helligdag, der falder den 2. februar, 40 dage
efter Jesu fødsel. Efter jødisk tradition kunne Maria efter denne periode blive
fremstillet i templet og gennemgå den traditionelle renselse som beskrevet i Lukas
evangeliet. Men som mange af vore andre kirkelige højtider hænger Kyndelmisse
også sammen med naturens gang i Danmark. Det er her, at halvdelen af vinteren
er overstået, og man fejrede derfor med levende lys at foråret kunne skimtes for
enden af tunnelen.
Kyndelmisse er nemlig aﬂedt af det latinske ord for lysmesse (candelarum missa),
og det er lige præcis, hvad man kan opleve i Pederstrup søndag den 31. januar kl.
17.00. Vi vil oplyse kirken, udvendigt som indvendigt, med fakler og lys og holde
en i øvrigt almindelig dansk højmesse krydret med nogle musikalske tiltag, som vi
dog først vil afsløre på et senere tidspunkt.
Man kan ikke udelukke, at Blicher på en af sine utallige og lange vandringer kan
have kommet forbi Pederstrup kirke en mørk vinterdag i første del af 1800-tallet.
Men alle vi i Rødding, Løvel og Pederstrup vil i hvert fald have chancen for sammen at fejre lyset i mørket den 31. januar kl. 17.00

Venskabsdag

På vej til Tanzania

Søndag den 25. oktober fejrede vi venskabsdag. Ved gudstjenesten i Pederstrup sang vi
Nu takker alle Gud på swahili!
Efter gudstjenesten spiste vi
mandazi (tanzanianske kager)
og drak mælke-te og hørte nyt
fra Kasheshe. Samme dag fejrede menigheden i Kasheshe
også venskabsdag ved gudstjenesten, hvor de havde fokus på
vores venskabsforbindelse og
læste op af en hilsen, som vi
har sendt til dem.

En gruppe på 13 har meldt sig til en
besøgsrejse til Kasheshe. Vi planlægger at besøge Karagwe stift og vores
venskabsmenighed i Kasheshe 2 uger
i februar. Vi håber med besøget at få et
indtryk af hverdagen for menigheden i
Kasheshe og gennem de 2 ugers samvær
at få udbygget venskabsforbindelsen.
Vi har ikke planer om at skulle lave så
meget på turen. Det primære er at være
sammen med vores venner i Kasheshe
og leve med i deres dagligdag.
Følg med på www.roddingkirke.dk. Dér
vil vi fortælle nyt om turen.
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Kyndelmisse i Pederstrup
Vær med til at tænde lyset i
vintermørket den 31. januar
Det er hvidt herude,
Kyndelmisse slår sin knude
overmåde hvas og hård
hvidt forneden, hvidt foroven
pudret tykt står træ i skoven
som udi min abildgård.
St. St. Blicher
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Julekoncert Kulturrøddernes Kor
Traditionen tro indbyder menighedsrådet i Rødding til julekoncert i kirken.
Efter nogle års pause er det igen vores lokale kor fra Kulturrødderne, som vil
synge for og med os. Korets leder og dirigent er Grethe Kvistgaard. Koncerten
er tirsdag den 10. december kl. 19.30. Efterfølgende er der kaffe og æbleskiver i forsamlingshuset, hvor der også vil blive mulighed for mere sang.
Vel mødt til en aften med sang og hyggelig før-jule-stemning.

Juletræsfest i Løvel
Dette års juletræsfest afholdes Luciadag, søndag den 13. december kl. 14.00 i
Løvel Kultur- og Forsamlingshus. Forud for dette har der været børnegudstjeneste i Løvel Kirke med uddeling af dåbsbibler. Til festen vil der som sædvanligt være kaffe, kage og æbleskiver samt sodavand og slikposer til børnene.
Det store, pyntede juletræ skal tændes, og vi skal synge nogle af de smukke
julesalmer og -sange. Hvis vi er heldige, kommer julemanden forbi!
Juletræsfesten er ligesom tidligere arrangeret i samarbejde mellem Løvel og
Omegns Borgerforening og Løvel Menighedsråd.

Luciaoptog i Rødding Kirke
Mandag den 14. december kl. 15.00 er der kaffebord i Arken. Kl. 16 optræder
børn fra skolefritidsordningen under ledelse af Trine Jørgensen med Luciaoptog og julesange i kirken – der bliver også fællessang, orgel- og tværﬂøjtespil,
og måske andre indslag. Kom og vær med til en rolig stund ved fyraftenstid
- børn i Luciaoptog er noget af det smukkeste.
Karin Antonsen.

Fra sidste års
Luciaoptog i
Rødding kirke
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Julekoncert i Løvel kirke
Traditioner er af det gode, og igen i år vil skolekoret fra Sødalskolens Løvelafdeling synge julen ind med glade og stemningsfyldte toner. Dette arrangement
foregår i Løvel Kirke onsdag den 16. december kl. 19.00. Koncerten vil være
af en times varighed, og her vil der være korsang men også mulighed for at
synge med på nogle af vore dejlige julesalmer.
Koret består af 13 sangglade børn fra 5. og 6. klasse + en gammel elev fra 7.
klasse. Vi holder korøvelse en gang om ugen, og det er jo rigtig dejligt at få lov
til at dele med andre af de sange, vi arbejder med. Derfor
vil vi igen i år
glæde os til at synge julen ind i Løvel Kirke.
Annelene Poulsen, korleder.

Julefest i Arken
Tirsdag 29. december kl. 19.30. I år har vi
inviteret Inyang Pedersen fra Houlkær – tidligere Nigeria – til at fortælle om, hvordan
hun holdt jul i sit hjemland, inden hun kom
her til Danmark. Derudover er der naturligvis juletræ og julesalmer/sange, kaffe
og hvad der ellers måtte høre sig til en
julefest. Vel mødt!
For arrangementet står
Jette Giversen, Gitte Sørensen
og Tove Kallestrup.

Mod håbets vendepunkt - nyt tiltag i Arken
Rødding menighedsråd vil gerne arrangere nogle møder, der sætter ord på
forholdet mellem Gud og mennesker. Det har et udvalg arbejdet videre med.
Den første aften får overskriften: Mod håbets vendepunkt. Sætningen er hentet
fra Ole Wiwels fantastiske sang Der truer os i tiden. En sang, der rummer både
skabelse, nutid og håb for fremtiden. Det mener vi, er et godt udgangspunkt.
Karsten Høgild, sognepræst i Houlkær, vil stå for den første aften, onsdag den
10. februar kl. 19.30.
Med hilsen fra udvalget
Sune Hjertmann, Jette Giversen, Gunhild og Kaj Jensen,
Bodil og Jens Vestergaard, Ove og Tove Kallestrup.
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Kalender
Dato
27/11
10/12
13/12
14/12
16/12
29/12
5/1
14/1
19/1
20/1
21/1
28/1
29/1
4/2
10/2
11/2
18/2
25/2
25/2
26/2

Kl.
18.00
19.30
14.00
15.00
19.00
19.30
19.00
14.00
19.00
19.00
14.00
14.00
18.00
14.00
19.30
14.00
14.00
14.00
19.00
18.00

Arrangement
Side
Fællesspisning i Arken
Julekoncert i Rødding kirke, Kulturrødderne
12
Juletræsfest i Løvel (efter børnegudstjenesten i kirken)
12
Lucia med SFO’ens børn i Arken og i Rødding kirke
12
Julekoncert i Løvel kirke med skolens kor
13
Julefest i Arken
13
Møde i Pederstrup menighedsråd
Torsdagsmøde, Bodil Sørensen, sang og musik
Filmklubben BioArken
Møde i Rødding menighedsråd
Torsdagscafé i Arken
Torsdagsmøde: Asta og Jens Mølgaard, Med på en sejltur
Fællesspisning i Arken
Torsdagscafé i Arken
Mod håbets vendepunkt
13
Torsdagsmøde: Jytte og Jørgen Halkjær, Sydamerika
Torsdagscafé i Arken
Torsdagsmøde: Program følger senere
Filmklubben BioArken
Fællesspisning i Arken

Kirkeradioen VIKRA
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.
Kirkeradioen sender hver søndag kl.20 - 21 på 106,4 Mhz. Programmet kan
ses på VIKRA’s hjemmeside: www.kirkeradio.dk. Her kan man også lytte til
tidligere udsendelser, bl.a. gudstjenesten fra Rødding kirke 11. oktober 2009,
der blev afrundet med en lille koncert med kirkesanger Hanne Hornum og
organist Jens E. Christensen.
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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. 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: Kirsten Nielsen, Åstrupvej 5, Åstrup, tlf. 86 69 91 74
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.

Bibelkredsen

SOGNET redigeres

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

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

1/12 Ragna og Bent Jørgensen.
Ingstrup Møllevej 8.
5/1

Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71.

2/2

Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.

2/3

Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A.

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.
Se også sognenes hjemmeside:
www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk
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Gudstjenester
Rødding

Løvel

Pederstrup

29/11

1.s.i.advent

-

10.30

-

6/12

2.s.i advent

-

14.00 JH

-

13/12

3.s.i advent

10.30 Dåb + K

13.30 Dåb

-

20/12

4.s.i advent

9.30

10.30

-

24/12

Juleaften

15.00

16.00

14.00

25/12

Juledag

10.30 KF

-

-

26/12

2. juledag

-

10.30

-

27/12

Julesøndag

-

-

10.30

1/1

Nytårsdag

10.30 K

-

-

3/1

H.3.k. søndag

9.30

10.30

-

10/1

1.s.e.h.3.k

-

14.00 JH

-

17/1

2.s.e.h.3.k

10.30 K

9.30

-

24/1

Sidste s.e.h.3.k

9.30

10.30

-

31/1

Septuagesima

-

-

17.00 Ky

7/2

Seksagesima

10.30 K

-

-

14/2

Fastelavn

-

10.30

-

21/2

1.s. i fasten

14.00 JH

-

-

28/2

2.s. i fasten

-

-

10.30

7/3

3.s. i fasten

10.30 K

9.30

-

Dåb = Dåbsbibler til de 4-årige
JH = Jesper Hornstrup
KF = Kirsten Felter
K = Kirkekaffe efter gudstjenesten
Ky = Kyndelmissegudstjeneste (læs mere på side 10-11)

