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Babysalmesang i Rødding kirke
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SIDEN SIDST
Døbte

Begravede

21. februar i Rødding kirke:
Magnus Juhl Karlsen,
Aalborgvej 190, Løvel.

10. februar i Rødding kirke:
Gunnar Rabis, Vølundsvej 43, Holstebro.

21. marts i Rødding kirke:
Eskild Bastian Kristensen, Åkandevej
6, Rødding.

11. februar i Løvel kirke:
Henning Gerner Jensen, Kløvermarken
7A, Løvel.

21. marts i Rødding kirke:
Edward Amdi Hansen, Batum Hedevej
20, Batum.

16. februar i Rødding kirke:
Svend Aage Nielsen, Præstevænget 12,
Rødding.

21. marts i Løvel kirke:
Daniella Leigh-Ann Mink Nielsen,
Rødkløvervej 10, Løvel.

5. marts i Løvel kirke:
Ingerlise Klausen, Kirkelund 8, Løvel.
6. marts i Rødding kirke:
Jane Ørris Hansen, Hamarvej 1,
Viborg.

4. april i Rødding kirke:
Andreas Svendsen Kristensen, Bakkestien 1, Rødding.

31. marts i Løvel kirke:
Anders Christian Knap, Tjele Møllevej
12G, Vammen.

11. april i Rødding kirke:
Ida Svenstrup Kinch, Soltoften 2, Rødding.
30. april i Rødding kirke:
Alma Grøngaard Madsbjerg, Korsbakken 24, Rødding.

Babysalmesang i Rødding og Løvel kirker
Babysalmesang er et tilbud til forældre med børn fra 1-10 måneder. Formålet er at stimulere børnenes glæde ved musik og inspirere forældrene til den
særlige kontakt, som musikken giver. Aktiviteten foregår i kirkerummet. Man
behøver ikke være speciel dygtig til at synge eller danse for at deltage.
Kontakt sognemedhjælper Maybrith Lange på tlf. 51 31 40 00, hvis du og dit
barn vil være med til babysalmesang.
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Nu er det pinse, og så skal vi synge salmen over alle salmer
Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd

Er du selv eller præsten uoplagt? Er pinsen mod forventning regnfuld og kold? Gå
i kirke alligevel, for en pinsegudstjeneste er altid en sikker succes. Vi skal nemlig
synge Grundtvig’s fantastiske pinsesalme I al sin glans nu stråler solen, og det
gælder om at benytte sig af lejligheden, for det er jo kun pinse en gang om året.
En helt unik ting ved de store danske salmedigtere som Grundtvig og Ingemann er
den stærke måde som de formår at sætte troen ind i rammen af den danske natur. I
salmens første tre vers bliver scenen sat. Den spæde sommer, hvor det ånder himmelsk over støvet, og Guds nærvær føles i naturen, går nu sin sejrsgang efter en
lang og hård vinter.
I salmens sidste halvdel knyttes forbindelsen til pinseevangeliet, der fortæller os at
frelsen i Jesus ikke er en lukket fest, men gælder alle folkeslag til alle tider. Pinsen
er også et vink til os om at droppe berøringsangsten, lukke munden op og personligt stå ved, at det glædelige budskab er værd at fortælle til andre. At kristendommen absolut hører til i det offentlige rum.
Når en salme er meget tæt knyttet til en bestemt højtid kan det være et tveægget
sværd. Det er en skøn tradition og et sikkert holdepunkt, men betyder også at den
desværre kan føles malplaceret resten af året. I al sin glans nu stråler solen er alt
for god til kun at blive sunget til pinse. Men det er en helt anden historie…

Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet...
Grundtvig sætter troen ind i rammen af den danske natur.
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1. I al sin glans nu stråler solen,
livslyset over nåde-stolen,
nu kom vor pinselilje-tid,
nu har vi sommer skær og blid,
nu spår os mer end englerøst
i Jesu navn en gylden høst.

Kirkegårdsalleen
Af Peder Thougaard Pedersen

Som man nok har bemærket, har kirkegårdsalleen i Løvel for nylig fået
en ordentlig omgang med motorsaven. Mange af alleens træer har jo i
lang tid set temmelig miserable ud,
så det skal blive interessant at se, om
“foryngelseskuren” kan rette op på
tingenes tilstand.
For nogle år siden fandt vi, blandt
gamle papirer, en nota fra 1906. Af
den fremgår det, at en daglejer har
plantet og opbundet træerne til støttepinde. For dette stykke arbejde har
han fået udbetalt 1 krone - skriver én
krone. Så når vi, forhåbentlig inden
længe, kan glæde os over nye skud
og nyt løv på de gamle træer, kan vi
jo passende sende en venlig tanke
til ham, der knoklede med spade og
støttepinde for 104 år siden - og ﬁk
en hel krone for det.

2. I sommernattens korte svale
slår højt fredskovens nattergale,
så alt, hvad Herren kalder sit,
må slumre sødt og vågne blidt,
må drømme sødt om Paradis
og vågne til vor Herres pris.
3. Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter liﬂigt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets ﬂod.
4. Det volder alt den Ånd, som daler,
det virker alt den Ånd, som taler,
ej af sig selv, men os til trøst
af kærlighed med sandheds røst,
i Ordets navn, som her blev kød
og fór til Himmels hvid og rød.
5. Opvågner, alle dybe toner,
til pris for menneskets forsoner!
Forsamles, alle tungemål,
i takkesangens offerskål!
Istemmer over Herrens bord
nu menighedens fulde kor!
6. I Jesu navn da tungen gløder
hos hedninger så vel som jøder;
i Jesus-navnets offerskål
hensmelter alle modersmål;
i Jesu navn udbryder da
det evige halleluja.
7. Vor Gud og Fader uden lige!
Da blomstrer rosen i dit rige,
som sole vi går op og ned
i din Enbårnes herlighed;
thi du for hjertet, vi gav dig,
gav os med ham dit Himmerig.
N.F.S. Grundtvig 1843 og 1853.
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Kirken bygges af levende stene
Af Sune Hjertmann og Else Bjerg

I februar var en gruppe fra Rødding,
Løvel og Pederstrup på besøg i Kasheshe i Tanzania. Vorers venskabssogn
dér består af 7 kirker/menigheder. Vi
var rundt og besøge de ﬂeste af kirkerne
i de 2 uger, vi var der. De ﬂeste steder
ﬁk vi kaffe og te, ristede jordnødder,
friske ananas og små søde bananer. Alle
steder var der kor, der sang, og der blev
danset trommedans, så støvet rejste sig
omkring os. Vi vænnede os næsten til
det, og vi nød at gå fra den ene fest til
den anden, selvom vi også godt kunne
blive lidt trætte ved endnu engang at
skulle præsentere os og blive kigget på.
Da vi kom til Rugu skete der pludselig
noget andet, end der plejede. Vi stod af
bussen på en bjergryg med en fantastisk

udsigt ud over en dalsænkning med
en ﬂod i bunden. Der var en menighed
og et kor, der tog i mod os, men der
var ingen kirke. Kun et fundament,
som tydeligvis lige var blevet færdigt.
Foran fundamentet var der sat et skilt
op, som vi blev bedt om at pakke ud
af et stykke papir. De ville lige benytte
lejligheden til sammen med os at lægge
grundstenen til deres nye kirke. Først
troede vi, at vi virkelig skulle lægge
en sten, men murstenene var ikke lavet
endnu. Dem ville de mødes og lave
senere. Den symbolske handling, som
vi skulle gøre sammen, var at vi gik ned
af bjergsiden og hentede sten, der skulle
bruges til byggeriet. Det gør menighedens medlemmer normalt hver søndag
efter gudstjenesten.
Man kan sagtens få
en hyggelig snak
undervejs, især når
man går tomhændet
ned ad skrænten
efter en ny sten. Vi
havde svært ved at
få stenene til at balancere på hovedet,
selvom vi støttede
dem med den ene
hånd og syntes også,
de var lidt tunge. Vi
kiggede med forundring på nybagte
mødre med spædbørn på ryggen, der
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Menigheden bærer sten
til den nye kirke i Rugu.

ubesværet gik med store kantede sten
på hovedet. Præsten lagde sin alterbog under stenen, heller ikke han var
længere vant til at bære de byrder, som
kvinder og børn i landsbyen dagligt
påtager sig at bære.
Det hele begyndte i 2007 med 16 medlemmer og et par, der blev viet i deres
dagligstue, hvor de første gudstjenester
også blev holdt. Siden var ﬂere kommet
til, dagligstuen blev for lille og et klasseværelse i skolen var heller ikke længere nok. Menigheden var blevet til 98
aktive medlemmer, og en gammel kone
havde besluttet at give et stykke af sin
jord til kirkebyggeriet. Vi slæbte tunge
døde sten op af bjergsiden og de vil en
dag blive til en kirke, men det var også

tydeligt, at en kirke bygges og bæres
mest af alt af de “levende stene” som
Grundtvig kaldte dem (Salmebogen nr.
323). Der hvor der er mennesker, der vil
samles til gudstjeneste, der er en kirke. I
Tanzania så vi mange kvinder og mænd,
børn og unge som lagde deres kræfter i
det både at bygge og være kirke.
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En super koncertoplevelse med Basix i Løvel kirke
Tekst og foto: Henning Mousten Nielsen, Løvel

Onsdag den 17. marts 2010 havde
aktivitetsudvalget i Rødding, Løvel
og Pederstrups menighedsråd arrangeret en koncert i Løvel Kirke med den
lands- og verdenskendte vokalgruppe
BASIX. Det skulle hurtigt vise sig, at
det var en rigtig god beslutning at være
til stede denne aften. Kirkebænkene var
proppet. Enkelte sad på stole på gangen.
Stemningen var intim og nærværende.
Rummet osede af spændt forventning,
da gruppen blev introduceret af Rita.
Døren til våbenhuset gik op og efter
bare få sekunders oplevelse af de friske,
velklingende toner og glade ansigter,
var ingen i tvivl længere. Det ville blive
en dejlig aften.
Gruppen tog hurtigt fat i os publikummer. Der skulle varmes stemmer op i
både højre og venstre side af rummet.
Alle skulle være deltagere denne aften
og de slap os ikke før vi gik hjem.
BASIX var veloplagte og vi ligeså, så
det tegnede rigtig godt. Efter de første
par sange blev gruppens 6 medlemmer
og deres stemmer introduceret. Enkelte,
for hvem en koncert med BASIX var
en førstegangoplevelse, havde måske
siddet og spejdet efter instrumenter.
Her blev de overraskede. Gruppen laver
nemlig selv alle instrumentale lyde med

deres velsmurte stemmebånd, suppleret
af en god lydmand med en mixerpult,
så den enkelte solist rigtig træder frem,
når han er på. Det lød fantastisk i Løvel
kirke den aften.
Så var vi rigtig i gang. Publikum sang
omkvæd. Der blev danset en siddende
rumba til sydamerikanske toner. Det
blev også til en enkelt dans med en publikummer og der blev klappet i takt undervejs og ﬂere gange undervejs måtte
vi bare op og give stående applaus. De
gode, kendte numre som ”Australien”
og ”Englishman in New York” manglede heller ikke. Et andet nummer, der tog
kegler, var et nummer afsunget på tyrkisk. Til slut, som det andet ekstranummer, gav de en fremragende fortolkning
af Princes ”Purple Rain”.
Dejlig opløftet gik vi hver til sit efter
den ca. 1½ time lange koncert. Det
havde været en super oplevelse og på
vejen hjem takkede man sig selv for at
have valgt denne oplevelse til. Et kig
i gæstebogen på BASIX hjemmeside
(www.Basix.dk) afslører, at man ikke er
alene om at have fået en god oplevelse.
Tourplanen afslører også at det er travle
herrer, der gæstede Løvel denne aften.
Tak for oplevelsen.
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Kirken om 40 år?
Af Rita Jakobsen, Løvel

Jeg blev engang provokeret af spørgsmålet: Hvem sidder på kirkebænkene om
20 – 30 – 40 år? Min første tanke var, at det var da et underligt spørgsmål, selvfølgelig vil der altid være mennesker, der går i kirke.
Og dog! De mennesker, man ser i kirken på en ganske almindelig søndag, er
oftest ude over den første ungdom, og unge mennesker under 40 er der ikke mange
af. Så kan man spekulere på, om det altid har været sådan, at det mest er den ældre
generation, der går i kirke. Det er måske ikke noget, man skal bekymre sig om,
sådan er det bare!
Jeg kan godt blive lidt bekymret over tingenes tilstand. En af mine bevæggrunde for at gå ind i menighedsrådsarbejdet var, at jeg gerne vil have ﬂere mennesker
til at komme i kirken, det være sig børn, unge, midaldrende eller ældre. For at få
nye kirkegængere tror jeg, vi er nødt til at lave nye ting i kirken. I vore dage er
tilbuddene, ikke mindst fritids- og underholdningstilbuddene, utallige, og samtidig
bliver kirkegang af mange betragtet som lidt gammeldags, og noget man kun gør
ved særlige lejligheder, eller hvis man er dybt religiøs. Den indstilling vil jeg gerne
prøve at rokke ved; alle er velkomne i kirken, også selvom man ikke kan synge
med på alle salmerne eller ikke kan ﬁnde ud af, hvornår man skal rejse sig op. Når
man ikke er vant til at gå i kirke, kan det let komme til at virke som noget, der kun
er for særligt indviede, og man kan være bange for, at der ser misbilligende på
”amatørerne”.
En måde at åbne kirken for nye mennesker på er at lave andre arrangementer
end de sædvanlige gudstjenester. Kirkerummet i sig selv er så smukt, stemningsfuldt og med en formidabel akustik, at musik og sang i kirken kun kan blive en helt
fantastisk oplevelse, der kan tiltrække andre end de daglige brugere af kirken.
Her igennem kan mange ﬂere få øjnene op for, hvilket utroligt, dejligt hus kirken er og forhåbentlig få lyst til at komme igen.

Gospelkoncert med 6.a og 6.b
Af Karin Dalsgaard Bjerrum, Løvel

Igen i år vil vi i samarbejde med Sødalskolen afholde et gospel-arrangement
for 6. klasserne. Korleder Rune Herholdt og tre musikere vil styre slagets
gang og lære børnene nogle gospelsange, så de sammen kan give koncert om
aftenen.
Børnene mødes ved Løvel kirke onsdag den 16. juni kl. 14.45 og er så klar
til at give koncert i Løvel kirke kl. 19.00 til ca. 20.00. Der er gratis entre til
koncerten.
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Sommerudﬂugt 2010
Løvel, Rødding og Pederstrup sogne
Lørdag den 21. august

Turen går over Mors og Nees Sund til Vestervig Kirke og
Hanstholm Fæstningen. Der er rundvisning begge steder.
Kaffen nydes undervejs.
Rødding Andelskasse giver ﬁsk på Færgegrillen i Hanstholm.
Strandtur på Lild Strand. Måske vil Sigurd Christensen
fortælle lidt om fugle og natur på Bygholm Vejler.
På Aggersborg møder vi vores tidligere sognepræst Karsten
Jervad, som vil fortælle om stedet der og senere
guide os lidt rundt i Løgstør, inden vi sammen
får middag i Kanalfogedens Køkken.
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Praktiske oplysninger
Afgang fra Rødding kirke kl. 8.15 og fra Løvel kirke kl. 8.30.
Hjemkomst ca. kl. 21.30.
Bussen har plads til 50 personer, så ... først til mølle … får plads i
bussen. Pris for tur og forplejning (uden drikkevarer) 300 kr.
Tilmelding senest 1. juli til
 Hardy Møller: 20 86 38 92 (prøv først her)
 Karsten Yding: 29 26 69 30
 Jørgen Dalager: 86 69 90 96

Billederne er fra
Ringborgen ved Aggersborg,
Hanstholmfæstningen og
Vestervig Kirke.
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Liv i Rødding
Lørdag den 19. juni summer Rødding
af aktiviteter. Alle byens foreninger
går den dag sammen om at skabe
Liv i Rødding. Festlighederne begynder ved Røddinghus kl.13.00, hvor
forskellinge info-stande vil præsentere
byens foreninger. Fra kl. 13.30 til 15
er det muligt at deltage i en række
forskellige aktiviteter. For eksempel vil menighedsrådet arrangere en
pilgrimsvandring. Andre foreninger
tilbyder andre aktiviteter i løbet af
eftermiddagen. Hele viften af muligheder bliver præsenteret på www.rodding-borger.dk.
Om aftenen kl. 17.30 er der fællesspisning i Røddinghus. Menighedsrådet har
hyret hospitalsklovnen Petunia til at underholde under middagen.
Billetter til aftenarrangementet kan købes i Rødding Brugs.

Søgudstjeneste
Snart er det en tradition med en sommergudstjeneste ved bredden af Rødding Sø. I
år bliver det fredag den 25. juni kl. 19.30.
For dem, der har lyst til det, er der først
fællesspisning i Arken kl.18. Aftenen sluttes af med kaffe i Arken.

Gudstjeneste i Skibet
I forbindelse med sommerfesten i Rødding
vil der igen i år være gudstjeneste i Skibet
ved Røddinghus. Tidspunktet er søndag
den 22. august kl. 9.30. Den anderledes
ramme plejer at give en særlig stemningsfuld gudstjeneste.
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Fællesspisning

Hvad gør man ved ...

Sidste fredag i hver måned er der
fællesspisning i Arken - undtagen
i juli og i december. Tilmelding er
ikke nødvendig. Man møder bare
op og tager del i fællesskabet. Maden koster 25 kr. Drikkevarer 10 kr.
I forbindelse med fællesspisningen
i juni er der friluftsgudstjeneste ved
Rødding Sø.

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.
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.

Høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester holdes på
de sidste tre søndage i september.
Rødding 12. september ved Kirsten
Felter. Løvel 19. september. Og Pederstrup 26. september. Sognenes
nye konﬁrmander vil få deres bibler
og der samles ind til venskabsmenigheden i Kasheshe.

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.

Sommerferie
Præsten holder sommerferie fra
den 5. til 25. juli. Embedet passes
af sognepræsten i Vammen, Jesper
Hornstrup, tlf. 8669 0150.

Gravsteder
Henvendelse til graveren.
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Kalender
Dato
28/5
1/6
3/6
5/6
12/6
16/6
25/6
25/6
17/8
21/8
22/8
27/8

Kl.
18.00
19.00
19.30
13.00
19.00
18.00
19,30
19.00
8.30
9.30
18.00

Arrangement
Side
Fællesspisning
13
Møde i Løvel menighedsråd
Møde i Pederstrup menighedsråd
Grundlovsfest
14
Liv i Rødding - Pilgrimsvandring
12
Gospelkoncert med 6.klasserne i Løvel kirke
9
Fællesspisning
13
Søgudstjeneste
12
Møde i Rødding menighedsråd
Sogneudﬂugt
10
Gudstjeneste i Skibet. Menighedsrådet giver rundstykker. 12
Fællesspisning
13

Grundlovsfest
Traditionen tro bliver der igen i år holdt
Grundlovsfest i Rødding 5. juni. Dagen
begynder i kirken kl. 13.00, hvorefter
resten af dagen foregår ved Arken.
I modsætning til arrangementet i øvrigt
er årets taler nok ikke særlig traditionel. Det drejer sig nemlig om en ung
mand på kun 23 år ved navn Andreas
Gyldenkærne. Han er medicinstuderende i Århus på andet år. Men før det
blev han i en alder af kun 21 år sendt til
Helmand provinsen i Afganistan i ½ år.
Her fungerede han i egenskab af konstabel som signalmand og sygehjælper
ved infanteriet.
Andreas ser frem til en dag igen at
komme til Afganistan og Helmand som
turist. Kom og hør hvad han har at sige
om dette i relation til vores hjemlige
Grundlovsdag.
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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

1/6

Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
10/8 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
7/9 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg

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.

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

5/6

Grundlovsdag

6/6

1.s.e.trin.

13/6

2.s.e.trin.

20/6

3.s.e.trin.

25/6

Søgudstjeneste

27/6

4.s.e.trin.

4/7

5.s.e.trin.

11/7

6.s.e.trin.

18/7

7.s.e.trin.

25/7

8.s.e.trin.

1/8

9.s.e.trin.

9.30

10.30

8/8

10.s.e.trin.

10.30

9.30

15/8

11.s.e.trin.

22/8

12.s.e.trin.

29/8

13.s.e.trin.

5/9

14.s.e.trin.

9.30

10.30

12/9

15.s.e.trin.

10.30 Høst KF

9.30

19/9

16.s.e.trin.

9.30

10.30 Høst

26/9

17.s.e.trin.

Pederstrup

13.00
10.30 JH
10.30

9.30
10.30

19.30
10.30 K
10.30

9.30
9.30 JH

9.30 JH
9.30 JH

10.30
9.30 Skibet
10.30

JH = Jesper Hornstrup,
KF = Kirsten Felter,
K = Kirkekaffe efter gudstjenesten,
Skibet = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus i anledning af byfesten
Høst = Høstgudstjeneste

10.30 Høst

