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marts - april - maj

Billeder fra kyndelmissegudstjenesten i Pederstrup 31. januar

SIDEN SIDST
Døbte

Begravede

20. september i Rødding kirke:
Jeppe Rønnow Villadsen,
Korsbakken 38, Rødding.

18. november i Rødding kirke:
Bjarne Madsen, Falkevej 50, 1. 21,
Viborg.

13. december i Rødding kirke:
Tilde Soﬁe Gaunø, Åkandevej 9, Rødding.

2. december i Løvel kirke:
Anne Marie Nedergaard Højbjerg
Jensen, Kornvænget 3A, Løvel.

13. december i Rødding kirke:
William Hovgaard Thomsen, Korsbakken 39, Rødding.

2. januar i Løvel kirke:
Astrid Mølgaard Jensen, Næstegårdvænget 12, Løvel.

10. januar i Løvel kirke:
Johannes Fuglsang Breum,
Kirkelund 11, Løvel.

12. januar i Rødding kirke:
Gunnar Mougaard, Ingstrupvej 7, Rødding.

17. januar i Pederstrup kirke:
Christopher Brokholm Olesen, Engvej
15, Løvel.

13. januar i Løvel kirke:
Anna Agnethe Kristensen, Gillebakken
41, Løvel.

17. januar i Løvel kirke:
Nanna Dahl Allentoft, Liseborg Toft
4A, Viborg.

29. januar i Rødding kirke:
Niels Strathe Mikkelsen, Bjerringholmvej 20, Batum.

Kyndelmissebilleder:
Erik Overgaard

24. januar i Løvel kirke:
Frederikke Malmdorf Munk Jensen,
Stenkløvervej 1, Løvel.
7. februar i Rødding kirke:
Jeppe Jensen, Røddingvej 23, Batum.
7. februar i Rødding kirke:
Lea Buhl Aarup, Dunhammervej 3,
Rødding.
14. februar i Løvel kirke:
Mathias Mousten Eiskjær, Kistrupvej 2,
Kistrup.
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Forårets konﬁrmander i Rødding, Løvel og Pederstrup
Løvel 25. april

Andreas Bjerring, Mosevænget 8 • Andreas Dalsgaard Kusk, Aalborgvej 188 •
Christian Markvart Lassen, Gillebakken 2 • Christian Sindal Hviid, Kornvænget
1A • Christopher Sloth Vesterby, Gl. Aalborgvej 40 • Daniel Hovgaard Frimor, Kirkelund 18 • Daniella Leigh-Ann Mink Nielsen, Rødkløvervej 10 • Emilie Vesterby
Lund, Hvidkløvervej 9 • Esben Breum Andersen, Næstegårdvænget 7 • Katja
Vous Eriksen, Næstegårdvænget 15 • Lasse Handberg Gohlke, Gl. Aalborgvej 7 •
Line Worre Rasmussen, Kirkelund 12 • Marcus Fuglsang Bødker, Kærvangen 6 •
Marlice Zwanenburg, Rosbjergvej 3B • Mette Schmidt Christensen, Jernbanegade
17, 2, Viborg • Mia Lundbæk Sørensen, Næstegårdvænget 5 • Pernille Skriver
Vorre, Rørbæksvej 13 • Siv Markmann Jørgensen, Rødkløvervej 5 • Stine Tolstrup
Sigaard, Aalborgvej 212 • Søren Thougaard Slot, Sødalvej 7 • Therese Bjerrisgaard
Olesen, Vråvej 20

Pederstrup 1. maj

Ditlev Berg Overgaard, Vråvej 9, Pederstrup.

Rødding 2. maj

Andreas Malthe Henriksen, Lergravsvej 23B, Bigum • Camilla Aarestrup Christensen, Ingstrupholmvej 6 • Casper Stisen Varnum, Sødalvej 35 • Christina Lladó
Grove, Meldgårdsvej 4 • Jens Bjorholm Lund, Kirkegade 41 • Karina Svensson,
Hobrovej 9G • Kathrine Poulsen, Ingstrupvej 5 • Line Havtorn Vestergaard, Sødalvej 18 • Magnus Baarup Noe, Sødalvej 20 • Magnus Norup Kjær, Fædalhøjvej 1 •
Mathias Casper Steffensen, Ingstrupvej 39 • Nana Sørensen, Ingstrupvej 47 • Nikolaj Bay, Hobrovej 67 • Sabrina Johnson Kjeldsen, Korsbakken 22 • Sidsel Levring
Madsen, Meldgårdsvej 95 • Stephan Villumsen Stigsen, Klarisgårdvej 2.

Marlice, Line og Daniella.
Tre af årets konﬁrmander på
opdagelse i Rødding kirke.
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Babysalmesang i Rødding kirke
Af Maybrith Lange, sognemedhjælper

Til foråret tilbydes forældre med børn fra 1-10 måneder at
deltage i babysalmesang (bedsteforældre med børnebørn er
også velkomne). Formålet med undervisningen er at stimulere børnenes umiddelbare glæde ved musik og inspirere forældrene til den særlige kontakt, som musikken giver mulighed
for. Vi skal synge salmer, sange og sige remser. For at tage
hensyn til barnets udvikling kobles der dans, bevægelse, gestik og leg på. Undervisningen kommer til at foregå i kirken,
Maybrith Lange
så både forældre og børn kan nyde det ﬂotte rum og akustikken, når vi synger. Det er vigtigt at understrege, at man ikke
behøver være speciel dygtig til at kunne hverken synge eller danse for at deltage.
Bare man har lyst til en rolig stund med sit barn, er man velkommen.

Minikonﬁrmander - snart klar til start!
Børnene, som går i 3. klasse på Sødalskolens afdelinger i Rødding og Løvel
får nu snart muligheden for at blive minikonﬁrmander. Midt i april begynder
vi. Og vi fortsætter skoleåret ud. Vi skal synge, lege, høre historier og gå på
opdagelse. Arken og Rødding kirke danner rammen om aktiviteterne. Børnene fra Rødding bliver fulgt fra skolen til Arken. Børnene fra Løvel bliver
kørt i bus frem og tilbage.

Maybrith Lange til børnegudstjeneste i Rødding kirke sammen med sidste
års minikonﬁrmander.
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Giv sultne hjælp til selvhjælp
Rødding, Løvel og Pederstrup sogne deltager igen i år i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag den 7. marts og går dermed til kamp mod
sult i verden.
Hvert sjette menneske på kloden får
ikke nok at spise. Hver aften går de
sultne i seng, uden at vide om de får
mad næste dag. Josephine Bwanali er
en af dem. Hun er ﬂyttet fra sin voldelige ægtemand og bor nu i landsbyen
Kagodo i det nordlige Malawi sammen
med sine ﬁre børn og sin mor. Familien er så fattig, at de voksne højst får
mad én gang om dagen, mens børnene
får majsgrød, når de kommer hjem fra
skole og igen om aftenen.
Når Rødding, Løvel og Pederstrup
sogne søndag den 7. marts er med i
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling er det for at hjælpe familier
som Josephine Bwanalis. De kan f.eks.
lære at dyrke jorden, så den giver et
større udbytte.
En milliard mennesker lever med daglig
sult. Men sådan bør det ikke være i en
verden, der kan producere mad nok til
alle. Du kan være med i sogneindsamlingen for at bekæmpe sult i verden.
Enten ved at give et beløb, når indsamlerne kommer rundt. Eller ved selv at
melde dig som indsamler.

Josephine Bwanali har ikke mad nok til
at mætte sine ﬁre børn hver dag. Den
lille jordlod, som hun dyrker sammen
med sin mor, giver ikke udbytte nok.
Folkekirkens Nødhjælps internationale
arbejde kan hjælpe den fattige mor i Malawi – og andre som hende.

Vil du give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv?
Så meld dig som indsamler den 7. marts hos en indsamlingslederne:
• Pederstrup: Anne Berg Olsen, tlf. 8669 9497.
• Løvel: Villy Bach, tlf. 8669 9356.
• Rødding: Niels Peter Jacobsen, tlf. 8665 1011.
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Bevæg vore sind med dit ord
Kirkedagsalme

Tekst: Lars Busk Sørensen ♦ Melodi: Erling Lindgren
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Danske kirkedage 2010
I Kristi himmelfarts-weekenden fra den 13.-16. maj
kommer den store kirkefestival Danske Kirkedage til
Viborg. Kirkedagene afholdes hvert tredie år forskellige steder i landet. Og nu er turen altså kommet til
os. I løbet af de ﬁre dage er der et væld af aktiviteter:
Sang og musik, kunst, teater, ﬁlm, spillemandsgudstjeneste, bikergudstjeneste, natkirke, pilgrimsvandring, foredrag, workshops
og debatter. Byen vil vrimle med kendte og ukendte personer fra ind- og udland:
Sigurd Barrett, Clemens Kjærsgaard, Ida Auken og mange ﬂere. Kort sagt vil der
være noget at komme efter for både børn, unge og ældre.

Himmel og jord i bevægelse
WWW.DANSKEKIRKEDAGE.DK

Vi deltager i
åbningsgudstjenesten
På biskoppens anbefaling har
menighedsrådene i Rødding,
Løvel og Pederstrup valgt at
slutte sig til den store, fælles
gudstjeneste, som åbner kirkedagene. Gudstjenesten bliver
holdt den 13. maj - Kristi Himmelfartsdag - kl. 16.00 i Tinghallen. Der vil være buskørsel
fra alle tre kirker i pastoratet.
Interesserede skal bestille plads
i bussen senest tirsdag den 11.
maj hos Niels Peter Jacobsen,
tlf. 8665 1011.

Info-avisen kan downloades
fra kirkedagenes
hjemmeside.
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Pilgrimsvandring skærtorsdag
Det er dejligt at gå, både at gå sammen og få en god snak og at gå alene og få
lidt styr på sine egne tanker. I den kristne tradition har nogle af og til af specielle
grunde begivet sig ud på lange besværlige vandringer mod en særlig udvalgt kirke,
mens det for andre var deltagelse i almindelige søndags- eller festdags-gudstjenester der ﬁk dem til at klæde sig godt på og begive sig på vandring mod den
nærmeste kirke.
Skærtorsdag den 1. april vil vi prøve, hvordan det er at gå en god lang tur (ca. 6
km), hvor vi dels taler sammen og dels giver hinanden ro til at gå i egne tanker. Vi
mødes i Løvel Kirke kl. 15.30 med solidt fodtøj på fødderne og en ﬂaske drikkevand til eget forbrug. Der vil der være en kort introduktion og en præsentation af
ruten, som primært vil være på stier. Noget af turen vil vi gå i stilhed, men der vil
også være lejlighed til at snakke sammen.
Klokken ca 17.30 vil vandrerne være nået frem til Slugten, hvor der serveres varm
suppe, også de der ikke har været med på turen er velkommen til at møde vandringsmændene her og spise suppe sammen med dem for derefter at gå det sidste
lille stykke op til kirken, hvor der er gudstjeneste kl.19.00.
Alle er velkomne, der er ingen tilmelding. Vi glæder os til turen og svarer gerne på
spørgsmål.
Connie Kvorning, Else Bjerg og Niels Peter Jacobsen.

Pilgrimsvandring fra Mariager til Viborg
I forbindelse med Danske Kirkedage (se side 7) bliver der arrangeret en lidt længere pilgrimsvandring. Vandringen, som varer i ﬁre dage, begynder i Mariager og
ender i Viborg. En rutebeskrivelse kan ses på www.viborgpilgrimscentrum.dk. Her
vil man se, at turens sidste etape går gennem Rødding. Pilgrimmene har bestilt
overnatning i Arken fra den 12.-13. maj. Kristi himmelfartsdag om morgenen deltager de vandrende i en lille morgenandagt i Rødding kirke kl. 9.00, hvorefter de går
den sidste del af turen til Domkirken.
Alle er velkomne til at deltage enten i
hele vandringen eller i den sidste del.
Pilgrimsandagten i Rødding kirke bliver den eneste gudstjeneste i pastoratet
Kristi himmelfartsdag. Alle fra sognene
opfordres til at deltage i kirkedagenes
åbningsgudstjenesten i Tinghallen i
Viborg torsdag den 13. maj kl.16.00.
Se de mange andre spændende muligheder på www.danskekirkedage.dk
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Dåbskjole til Rødding kirke
Også en kirke kan være heldig og få en julegave. Kort før jul dukkede Morten
Emborg fra Præstevænget i Rødding op i præstegården med en pakke. Morten
Emborg havde på eget initiativ bedt sin
svigerinde, Kirsten Benlemkawnssa,
om at sy en dåbskjole til Rødding kirke.
Adskillige kirker på Lolland havde
allerede fået lignende dåbskjoler - bl.a.
Maribo Domkirke. Kjolerne er alle syet
af gamle materialer og kniplinger.
Tanken er, at dåbskjolen kan lånes ud til
familier, som skal have dåb i Rødding
kirke. En del har selvfølgelig allerede
udstyr, som går i arv i familien, men andre har måske ikke. I stedet for at købe
eller sy en dåbskjole til lejligheden, kan
interesserede altså nu låne en ﬁn, gammel kjole af kirken.
Graver Birgit Pluszek viser den nye
dåbskjole frem. Kjolen kan lånes ved
henvendelse til præsten.

Fredebo-puljen
Det er muligt at søge om økonomisk tilskud til arrangementer med kristeligt/
kirkeligt islæt. Eksempelvis kan nævnes børne/ungdomsarbejde, foredrag,
koncerter, lederuddannelser, sommerlejre o.a.
Ansøgninger fra vores pastorat vil blive prioriteret højt, men alle ansøgninger
bliver taget i betragtning. Ansøgninger skal indeholde en begrundelse og en
beskrivelse af projektet – gerne med dokumentation, program el. lign.
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
9

Hymne til sangen

Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd.
En kold aften midt i december var jeg
til julekoncert i Løvel Kirke. Skolekoret
fra Sødalskolens Løvelafdeling optrådte
under ledelse af Annelene Poulsen.
Repertoiret var en vellykket blanding
af nye og gamle julesalmer og -sange,
og hvor sang børnene dog smukt. Alle
i den godt fyldte kirke ﬁk virkelig en
god oplevelse, og hvis man ikke havde
fundet julestemningen før, så blev den
nu serveret for tilhørerne, så jeg i hvert
fald ﬁk en klump i halsen.
Den sang, der gjorde størst indtryk på
mig, var imidlertid slet ikke en julesang, men den for mig helt ukendte
”Hymne til sangen”. Den rummer i al
sin enkelhed en dyb sandhed om sangens væsen, så jeg ﬁk lyst til at ﬁnde ud
af lidt mere om den sang.
Det viste sig, at der er tale om intet
mindre end vindersangen i Spil Dansk
Dagens sangskriverkonkurrence 2008
i kategorien årets danske sang. Teksten
er af Lars Kaaber og melodien af Viggo
Steincke.
Siden 2001 har Spil Dansk Dagen været
en årligt tilbagevendende begivenhed,
hvis formål er at sætte fokus på dansk
musik og den danske sang. Det, synes
jeg, er en rigtig god idé – ikke fordi der
er noget galt med udenlandsk musik,
men via medierne får vi det meste af
tiden serveret engelsksprogede tekster,
så lidt positiv særbehandling af dansk
musik er ﬁnt.
Prøv at læse sangteksten nedenunder.
Den fortæller om, hvordan vi bruger
sangen i utallige sammenhænge, lige
fra slagsange, der skal være med til at

give gejst i kampen til blide sange, der
kan trøste i sorgen og give os nyt håb.
Mon ikke vi alle kender den følelse af
fællesskab, som en god sang kan give i
et selskab. Og har vi ikke alle prøvet at
synge små børn til ro med en vuggevise? Eller haft tårer i øjnene ved at høre
en rigtig ﬂot stemme synge en storslået
sang?
Jo, det er rigtig nok, som sangteksten
siger: ”Sangen vandrer gennem hjertet…Den forbinder alle men’sker….
Den er hjertets modersmål”.
Sangen vandrer gennem livet
som en ven med råd og trøst.
Den fortolker vores lykke,
vores længsler, vores lyst.
Den forstår når vi er nede,
som kun sange virk’lig kan.
Når det smerter siger sangen:
”Jeg har haft det li’sådan”.
Sangen vandrer gennem verden
i det forreste geled.
Den er med på barrikaden,
først i kamp og først i fred.
Den kan fejle som os andre,
men dens tro er altid stærk.
Har vi mod til at forandre
er det sikkert sangens værk.
Sangen vandrer gennem hjertet
med en drøm om evighed,
for den knytter os til alle dem,
der for længst har fået fred.
Den forbinder alle men’sker
med sit blide bånd af stål.
Den er vores pant i livet.
Den er hjertets modersmål.
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Besøg hos venskabsmenigheden i Kasheshe
I februar måned har 11 personer fra Rødding pastorat været på besøg hos vores
venskabsmenighed i Kasheshe. Vi kan ikke fortælle om turen i dette nummer af
Sognet, da bladet allerede var sendt til trykkeriet, da vi rejste. Men i næste nummer
vil der komme indtryk fra turen. Og på hjemmesiden vil I kunne ﬁnde billeder og
andet, som fortæller mere. Så hold øjne og ører åbne, vi skal nok fortælle og vise
frem, hvad vi har oplevet på besøget hos vores venskabsmenighed.
På gruppens vegne
Sune Hjertmann Frederiksen

Billeder fra et tidligere besøg hos menighederne i Kasheshe
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Kirkekoncert med
Af Jens E. Christensen, organist
Onsdag den 17. marts kl. 20 holdes der i Løvel kirke en særdeles ﬁn koncert med
vokalgruppen Basix. Det handler om vokalpop i verdensklasse!
Med fødderne solidt plantet i pop-, rock-, jazz-, R’n’B- og soul-traditionen, synger
de 6 unge herrer i Basix sig direkte ind i hjertet på publikum med et repertoire,
hvor egne kompositioner går hånd i hånd med innovative arrangementer af nogle af
tidernes mest gedigne numre.
Siden 1999 har Basix præsenteret førsteklasses vokalmusik for fans i hele verden.
Med shows karakteriseret af stærke vokale præstationer, humor og varme, har fyrene overvældet deres publikum ved et utal af koncerter på spillesteder og festivals, i
kulturhuse, teatre, kirker og skoler, på konferencer, ved private arrangementer m.m.
Siden er det desuden blevet til en lang række optrædener på TV og i radio. Bl.a. har
de både i 2004 og 2005 medvirket i DR’s »Det store juleshow«, hvor de optrådte
alene og sammen med navne som Sissel Kjyrkebø, Sanne Salomonsen, Bent Fabricius Bjerre og Beth Hart.
Koncerten arrangeres i samarbejde mellem Rødding, Løvel og Pederstrup menighedsråd. Billetter á 100 kr kan købes hos købmanden i Løvel og i Dagli’ Brugsen i
Rødding.
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Liv og frugtbarhed
Hvad gør man ved ...

Det andet foredrag med menneskers
forhold til Gud som tema.
Else K. Bjerg har i 2009 skrevet teologisk speciale om ”Vintræet og grenene”
et udtryk , som bruges i Johannesevangeliet. Den 8. april kl. 19.30 i
Arken vil hun fortælle om vintræer,
om hvordan mennesker bruger kendte
billeder, når de skal prøve at forstå og
beskrive noget nyt, og om hvordan
vintræs-billedet skaber nærhed mellem
Gud og mennesker. Alle er velkomne.
Med hilsen fra udvalget
Jette Giversen, Sune Hjertmann,
Gunhild og Kai Jensen, Bodil og Jens
Vestergaard, Ove og Tove Kallestrup.

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.
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.

Musikgudstjeneste ♫♪
i Rødding Kirke
I efteråret startede en ﬂok glade og
ihærdige nye sangere et kor, som øver
i Rødding kirke hver torsdag under
ledelse af Karin Antonsen. Før jul holdt
koret en ﬂot lille koncert for pårørende i
kirken - nu har koret mod på at medvirke i en offentlig musikgudstjeneste,
som kommer til at foregå om aftenen
søndag den 18. april kl.19.30. Det
bliver en stemningsfuld oplevelse med
ord og musik.

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.
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.

Grundlovsfest
Også i år bliver der grundlovsfest i
Rødding 5. juni, hvor alle traditioner
holdes i hævd. Endnu er det ikke fastlagt, hvem der holder årets grundlovstale. Se næste nummer af SOGNET.

Gravsteder
Henvendelse til graveren.
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Kalender
Dato Kl.
11/3
14.30
17/3
20,00
23/3
19.00
25/3
14.30
1/4
15.30
8/4
19.30
18/4
19.30
13/5 - 16/5
27/5
19.00
5/6
13.00

Arrangement
Torsdagsmøde, Karin Antonsen synger og spiller
Koncert i Løvel kirke med BASIX
Filmklubben BioArken
Torsdagsmøde, Ulla Horsholt om Kirkens Korshær
Pilgrimsvandring fra Løvel kirke
Møde i Arken: Liv og frugtbarhed, Else Bjerg
Musikgudstjeneste i Rødding kirke
Husk Danske Kirkedage i Viborg
Jubilæumsfest i Ørum Genbrugs
Grundlovsfest i Rødding kirke og Arken

Side
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8
13
13
7
12
13

Jubilæumsfest i Ørum Genbrug
Kirkens Korshærs genbrugsbutik i Ørum fylder 10 år
i maj. Det fejrer vi - gerne sammen med jer - torsdag
den 27. maj kl. 19.00 i Ørum missionshus med blandt
andet modeopvisning ved medarbejderne. Knud Erik
Bødker er konferencier. Marianne Justesen, konstitueret leder af Varmestuen i Viborg, fortæller om

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

2/3
6/4
4/5
1/6

Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A.
Gerda Vestergaard, Krogen 3a
Gitte Sørensen, Krogen 2b

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.

Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.

Nye deltagere er altid velkomne!
Henvendelse på ovenstående
telefonnummer.

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

Løvel

Pederstrup

28/2

2.s. i fasten

-

-

10.30

7/3

3.s. i fasten

10.30 K

9.30

-

14/3

Midfaste

9.30

10.30

-

21/3

Mariæ bebudelse

10.30 K

9.30

-

28/3

Palmesøndag

-

-

9.30 JH

1/4

Skærtorsdag

10.30 K

19.00

-

2/4

Langfredag

4/4

Påskedag

9.30

10.30

-

5/4

2.påskedag

-

9.30 JH

-

11/4

1.s.e.påske

9.30 JH

-

-

18/4

2.s.e.påske

19.30 ♫

10.30

-

25/4

3.s.e.påske

-

9.30+10.45 ☼

-

30/4

Bededag

9.30

10.30

-

-

-

10.30 ☼

16.00 KF

1/5
2/5

4.s.e.påske

9.30+10.45 ☼

-

-

9/5

5.s.e.påske

-

9.30 JH

-

13/5

Kristi himmelfart

9.00 Pilgrim

-

-

16/5

6.s.e.påske

10.30 K

9.30

-

23/5

Pinsedag

9.30

10.30

-

24/5

2.pinsedag

10.30 K

-

-

30/5

Trinitatis søndag

-

-

10.30

5/6

Grundlovsdag

13.00

-

-

JH = Jesper Hornstrup, KF = Kirsten Felter, K = Kirkekaffe efter gudstjenesten
☼ = Konﬁrmation, Pilgrim = Andagt for pilgrimme og andre interesserede (se s. 8),

♫ = Musikgudstjeneste (se s. 13)

