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Der fødes mange børn i Rødding, Løvel og Pederstrup.
Her er det et billede fra Lauras dåb 6. juni i Løvel kirke.
Se ﬂere navne på næste side • Foto: Erik Overgaard

SIDEN SIDST
Døbte

1. august i Løvel kirke:
Janus Kjærgaard Pedersen,
Ingstrup Møllevej 19, Ingstrup.

16. maj i Løvel kirke:
Nikoline Sloth Dalsgaard,
Kløvermarken 12, Løvel.

8. august i Rødding kirke:
Ditte Müller Nielsen,
Søbakken 27, Rødding.

23. maj i Rødding kirke:
Cody Erik Horup Thorgaard,
Byhøjen 166, Frederikssund.

8. august i Rødding kirke:
Adam Valentin Vestergaard Mørup,
Ingstrupvej 42, Rødding.

23. maj i Løvel kirke:
Sebastian Nedergaard Christensen,
Gl. Aalborgvej 20, Løvel.

8. august i Rødding kirke:
Jakob Odgaard Dindler Rasmussen
Brudelysvej 5, Rødding.

6. juni i Løvel kirke:
Enya Troels Berg Christensen,
Margrethevænget 13, Løvel.

Viede

6. juni i Løvel kirke:
Laura Soﬁe Lautrup,
Mosevænget 5, Løvel.

22. maj i Løvel kirke:
Annegrethe Lorentzen og Kaj Daubjerg
Fyllgraf. Kirkehøj 14, Løvel

13. juni i Rødding kirke:
Freja Hanne Brøndum Bjerregård,
Slesvigsgade 30, st. Viborg.

14. august i Rødding kirke:
Liselotte Puggaard og Rolf Thostrup
Poulsen, Batum Hedevej 11, Batum.

13. juni i Rødding kirke:
William Brorson Nielsen,
Vansøgårdsvej 5, Rødding.

Begravede

13. juni i Rødding kirke:
Merle Emilie Fredenslund,
Søbakken 25, Rødding.

20. maj i Løvel kirke:
Thomas Bach, Kjærgårdsvej 9, Løvel.

13. juni i Løvel kirke:
Justin Meilgaard Bøtker,
Kjærgårdsvej 6, Løvel.

5. juni i Viborg kirkegårdskapel:
Ove Sørensen, Kirkegade 39c, Rødding.
11. juni i Pederstrup kirke:
Jan Søltoft, Vråvej 14, Vrå.

4. juli i Løvel kirke:
Jonas Bjerg Primdal,
Aalborgvej 186, Løvel.
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Man ﬂytter ikke på hospice for at dø,
men for at leve, til man dør!
Tirsdag den 5. oktober 2010 kl. 19.00 holder Arken et arrangement, hvor temaet
er Hospice. En medarbejder fra HospiceLimfjord i Skive vil fortælle om, hvad et
hospice er, og hvad det kan tilbyde.
Hospice er latinsk og stammer fra “hospitium”, der betyder herberg eller gæstehjem for rejsende. Nu om dage anvendes ordet hospice om – “Et hus, der rummer
omsorg og livskvalitet til mennesker ved livets afslutning samt for deres pårørende”.
På hospice er patienten – det hele menneske – i centrum, og formålet er at tilbyde
det menneske, der nærmer sig livets afslutning, professionel hjælp, pleje og omsorg, så patienten opnår størst mulig livskvalitet i livet før døden
Mange kender lidt til hospice, har set det nævnt i dødsannoncer eller mindeord,
men for mange er det også noget, man vender det blinde øje til. Ved arrangementet
i Arken er der efter oplæg fra personalet fra HospiceLimfjord, mulighed for at få
svar på egne spørgsmål om hospice.
Arrangementet starter kl. 19.00 og forventes afsluttet kl. 21.30.
Der er gratis entre. Kaffen koster 25 kr.
Arr.: Søren Bastholm og menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup.
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På soldatermission i Kosovo
Af Tina Vestergaard

Efter 7 måneder i Kosovo sammen med
en ﬂok danske soldater har jeg personligt erfaret, at en soldat på mission i
udlandet, kan have rigtig meget brug
for KFUM soldatermission. Mit job
som ”Kufmor” / Soldaterhjemsleder i
Kosovo, har givet en hel del livsbekræftende og opmuntrende stunder sammen
med de udsendte soldater. At møde
mine medmennesker, hvor de er, fulde
af forventning, glæde, spænding, savn
af familien og hjemve, eksistentielle
tanker og fremtidsovervejelser, har
været ganske givende og utrolig intenst.
Det er helt fantastisk at føle sig brugt af
Gud, til at være sammen med soldater
på mission. Jeg har været deres Kufmor,
medmenneske og daglige sparringspartner, ven og ikke mindst bare været deres
“Reservemor” mens de var udsendt.

En Kufmor skal kunne bage boller,
kage, sy på symaskine, lave kaffe i
lange baner, og ikke mindst og lige så
vigtigt, kunne lytte, snakke, opmuntre
og give smil i løbet af dagen. Min kristne tro på Gud er drivkraften for, at jeg
valgte at tage 8 måneders orlov fra mit
job som akutsygeplejerske, for at rejse
med de danske soldater til Kosovo. Et
valg som jeg aldrig vil fortryde.
Kosovo soldaterhjem kan bedst beskrives sådan her: En dagligstue med
friskbagt brød og kager, hjemlig hygge,
hvor alle er velkommen. Alt hvad der
er på soldaterhjemmet er til fri afbenyttelse for alle danske, såvel som
de udenlandske soldater. Der er altid
døgnåbent med selvbetjening, hvilket
er til stor glæde for alle. Når en soldat
er sulten eller tørstig, så er der altid mu-
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lighed for at tage sig en bolle eller lave
en toast. Og det meste af dagen mødes
man af Kufmor, et hej og et smil, samt
en lille eller større snak, om det der nu
fylder den pågældende dag.

vet. Eller når man har snakket og lyttet
til en soldat gennem ﬂere samtaler, og
der pludselig opstår naturlig tillid og
venskab, så er noget af kærligheden fra
Gud videregivet. Det kan også være ved
at spille spil eller se ﬁlm sammen med
soldaterne, at der en dag bliver mulighed for at svare på spørgsmål om tro,
og ellers bare dele livets op- og nedture
sammen. Det at være medmenneske og
dele liv sammen med soldaterne er det
allervigtigste.

Det, der kendetegner KFUMs Soldatermission er, at vi ønsker at møde
soldaten i hans hverdag, med de vilkår
der nu er for ham eller hende. På soldaterhjemmet er der ikke forskel på, hvem
der kommer ind, om det er Generalen,
Majoren eller en Konstabel. For som
Gud elsker alle mennesker, ønsker vi
som kristne at fortælle mennesker, at de
er elsket af en kærlig Gud, uanset hvem
og hvordan de er, eller hvad de tror på.
Det er vigtigt, at ingen bliver presset
til at høre om Gud. Alle der kommer
på soldaterhjemmet ved dog, at det er
et kristent hjem. Vi har et lille kors på
væggen, samt ugens ord fra Bibelen,
og vores Lyskors, hvor vi hver aften
tænder lys for vores soldater, pårørende,
syge og sårede soldater osv. Vi holder
hver aften aftenssang sammen med de
soldater, der måtte have tid og lyst til
at deltage. Formålet er at give dem et
indblik i, hvad Bibelen siger om Gud og
Jesus. Det er vigtigt at høre om troen, så
man kan vælge den fra eller til.

At være udsendt som soldat på mission
kan let give anledning til mange eksistentielle spørgsmål. Det at skulle undvære sin familie og venner i 6 måneder
giver helt naturligt op- og nedture.
Måske er der sygdom i familien, måske
er der store fester, man går glip af. Det
kan også være problemer i parforholdet,
der skaber spekulationer. Tanker om
liv og død, tillid, tvivl og kærlighed
fylder derfor naturligt på en mission i
udlandet. Her er Kufmor, der er civil,
og derfor neutral, i et ellers hierarkisk
militærsystem, ofte den man kan betro
sig til, snakke med og bruge som sparringspartner.
Kufmor keder sig aldrig, for der er liv
på KFUM soldaterhjem hver dag, og
mange nætter. De mange praktiske opgaver giver nok at lave, men det er det
medmenneskelige samvær, der giver det
hele værdi og mening. Jeg har været på
Soldater-Mission i Kosovo, og det vil
jeg aldrig fortryde eller glemme, for det
er undværligt med en Kufmor, når man
er soldat i Kosovo. Det har de gang på
gang vist mig med ord og i handling, og
det har givet mine 7 måneder i Kosovo
ufattelig stor værdi.

Næstekærlighed er kodeordet, når
man vil lave mission blandt soldater i
Danmark såvel som i Kosovo. Når man
møder et menneske med kærlighed, er
der stor sandsynlighed for, at der på et
tidspunkt opstår en naturlig mulighed
for at fortælle lidt om det, vi tror på.
Når man f.eks. bager en kage eller boller, og man så ser en soldats øjne, der
bare udstråler lykke, når han tager en
bid, så er lidt af kærligheden videregi5

Trinitatistiden er kirkens hverdag
Af Lars Raahauge, medlem af Pederstrup menighedsråd

“Jeg holder af hverdagen.
Mest af alt holder jeg af
hverdagen.”
frufødsler, opstandelse, himmelfart og
pinsens mystiske ildtunger, er det nemt
og ligetil at forstå lignelsernes budskaber, fordi de udspringer af almindelige
menneskers daglige overvejelser om,
hvad der er ret og rimeligt, og hvordan
vi behandler hinanden. Enhver ateist
kan være med til at fryde sig over,
hvordan den påtagede fromhed hos farisærerne bliver afsløret og sat til vægs.
Enhver dansker kan identiﬁcere sig med
den ene eller den anden af brødrene i
lignelsen om den fortabte søn, og gøre
sig sine egne overvejelser om Jesu
pointe i fortællingen.

Sådan indleder digteren og B.S. Ingemann-fan’en Dan Turell et af sine
mange pragtfulde digte. Digtet er en
lovprisning af alt det almindelige i
vores liv. Rutinerne, det kendte, trygheden, det forudsigelige. Alt det, som er
vores basis for at vi, når tiden kommer,
kan værdsætte festen og stjernestunderne.
Lige nu er vi midt i kirkens hverdag,
Trinitatistiden, der strækker sig i
halvåret fra pinse til advent. Et halvt
år uden kirkefester, hvor vi til gengæld
hører gode historier hver eneste søndag.
Trinitatis halvåret er tiden for den go’e
gamle bibelfortælling, hvor vi blandt
andet får beretninger fra de utallige
sammenstød mellem Jesus og de fundamentalistiske farisærer og skriftkloge,
der gang på gang prøver at lokke ham
i gyngen med, for dem, kætterske og
kontroversielle udsagn. Jesus svarer
ofte på et spørgsmål med at fortælle en
lignelse, hvor en historie fra hverdagen
får lov til at forklare pointen.

Trinitatistidens prædikentekster er hverdagskristendom i ordets bedste forstand.
Det er vores ”bread and butter”. Derfor
holder jeg af hverdagen.
Mest af alt holder jeg af
hverdagen.

Disse lignelser og fortællinger er så rige
på stærkt billedsprog at de er blevet en
del af vores kulturgrundlag, hvad enten
vi bekender os til at være kristne eller
ej. Hvor den almindelige dansker kan
have svært ved at forholde sig til jom6

Hverdagen

den biologiske. De uundgåelige procedurer
i badet og på toilettet. Den obligatoriske
barbermaskine. De breve der skal skrives.
Huslejeopkrævningen. Afstemningen af
checkheftet. Opvasken. Erkendelsen af at
være udgået for bleer eller tape. Jeg holder
af hverdagen. Ikke i modsætning til fest og
farver, tjald og balfaldera. Det skal til med
alle sine efterladte slagger. Så meget usagt
og tilnærmelsesvist svævende og hængende
i luften bagefter. Som en art psykiske tømmermænd kun hverdagens morgenkaffe kan
kurere. Fint nok med fester! Al plads for
euforien! Lad de tusinde perler boble!
Men hvilken lykke så bagefter
at lægge sig i hvilens
og hverdagens seng
til den kendte og
alligevel ikke så
kendte samme udsigt. Jeg holder af
hverdagen. Jeg er
vild med den. Hold
da helt ferie hvor jeg
holder af hverdagen.
Jeg holder stinkende meget
af hverdagen.

Jeg holder af hverdagen. Mest af alt holder
jeg af hverdagen. Den langsomme opvågnen
til den kendte udsigt der alligevel ikke er
helt så kendt. Familiens på en gang fortrolige og efter søvnens fjernhed fremmede
ansigter. Morgenkyssene. Postens smæld i
entréen. Kaffelugten. Den rituelle vandring
til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser. Jeg holder af hverdagen. Selv
gennem alle dens irritationer. Bussen der
skramler udenfor på gaden. Telefonen der
uaﬂadelig forstyrrer det smukkeste, blankeste stillestående ingenting i mit
akvarium. Fuglene der pipper
fra deres bur. Den gamle
nabo der ser forbi. Ungen
der skal hentes i børnehaven
netop som man er kommet i gang. Den
konstante indkøbsliste i jakkelommen med
sine faste krav
om kød, kartoﬂer,
kaffe og kiks. Den lille
hurtige på den lokale når vi alle
sammen mødes med
indkøbsposer og
tørrer sved af
panderne. Jeg
holder af hverdagen. Dagsordenen. Også
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Varieret kirkemusik gennem 32 år
Af Jens E. Christensen, organist i Løvel og Pederstrup
Et tidligere indlæg fra
min hånd havde overskriften “Tanker ved
Kyndelmisse 2003”.
Det er altså som antydet
nogle år siden, og det
blev skrevet i anledning
af, at jeg havde spillet i
Løvel og Pederstrup kirker i 25 år. Jeg
havde dengang for de mange år siden
ikke den fjerneste anelse om, at det ville
blive til så mange - altså nu 32 år. Det
er i grunden ikke så nemt at fatte.

Lige lidt sjovt: efter en gudstjeneste,
hvor ovennævnte fremgangsmåde med
a capella-sang anvendtes, lød følgende
bemærkning fra menighedsrådsformanden i Løvel: “I dag skal du trækkes for
2 vers” (altså på lønsedlen!) Dén var jo
ikke lige sådan at “gi´ igen” på.
Ved bryllupper og begravelser ønskes
ofte noget helt specielt - musikstykker, som jeg aldeles ikke ville spille af
egen fri vilje. Og disse ønsker har jeg
så været heldig altid at kunne indfri. Jeg
er glad for, at mangen en kirkegænger
har ytret sig med positive kommentarer - tak for det! I øvrigt tror jeg ikke
længere så meget på værdien af tunge,
“ﬁrkantede” præ- og postludier. Nogle
er nærmest matematisk konstrueret
(læs: komponeret), men de siger næppe
menigheden ret meget.

Er der så sket ændringer, siden jeg skrev
sidst? Næppe mange, men den opmærksomme - eller interesserede - kirkegænger har nok alligevel lagt mærke til, at
repertoiret med nænsomhed er ændret
derhen, at det i dag indbefatter en hel
del mere såkaldt populærmusik, ikke
forstået som decideret pop (dét ord
har i visse sammenhænge en lidt odiøs
biklang), derimod som populærmusik
i ordets bedste betydning: musik for
folket (populus). Om det så altid er det ja, det må den enkelte ganske ad libitum
vurdere.

Også i kirkemusikalsk henseende er
der noget, der hedder lødighed. Ordet
er svært deﬁnerbart, og dog ved vi vel
alle nogenlunde, hvad vi kan eller bør
lægge i det. Jeg håber og tror, at jeg
altid har spillet musik, som kunne siges
at beﬁnde sig inden for disse ret vide
grænser.

Sådan lidt “hen ad vejen” har jeg fået
for vane at undlade at spille et vers eller
to i en lang salme. Hvorfor nu det? Jo
- menigheden kan så synge a capella af
karsken bælg, hvilket også er med til at
give afveksling. Jeg mener alvorligt, at
hvis man spiller 10 vers med samme registrering - måske endda i et dræbende
langsomt tempo - så kan man være med
til at gøre en lang salme kedelig: den
slæber sig af sted, hvilket ikke kan være
meningen. Det er synd, for salmen kan
have ﬁne tekstlige kvaliteter.

Gennem årene er det blevet til et 4cifret antal kirkelige handlinger. Det
har været godt - for jeg har altid været
meget glad ved arbejdet. Her vil jeg
gerne rette en stor tak til såvel præst(er)
som skiftende menighedsråd for stor
positivitet - jeg har aldrig mærket andet.
Det glæder jeg mig naturligvis (også)
over.
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Menighedsmøder
Rita Jakobsen, Løvel

Efter ændring af lov om menighedsråd stilles der krav om, at menighedsrådet en
gang om året indkalder til et menighedsmøde. På mødet skal rådet redegøre for sidste års regnskab og forelægge det kommende års budget. Der skal endvidere aﬂægges en beretning om, hvad rådet har arbejdet med i det forløbne år samt orienteres
om planlagte aktiviteter i det kommende år. Møderne er åbne for alle medlemmer
af folkekirken i sognet.
Ud over det obligatoriske årlige menighedsmøde kan der indkaldes til møde efter
anmodning fra kirkelige tilsynsmyndigheder, menighedsrådets formand, et ﬂertal af
menighedsrådet, præsten eller mindst 25 valgberettigede medlemmer.
I forbindelse med menighedsmøder kan der også sættes andre ting på dagsordenen,
end hvad der er foreskrevet i lovgivningen, f. eks. et foredrag, oplæsning eller
sang.
De tre menighedsråd i vores pastorat indkalder hver især til menighedsmøde for
deres sogn.

Høstgudstjeneste og menighedsmøde i Rødding
Efter høstgudstjenesten i Rødding kirke 12. september inviterer menighedsrådet til høstfrokost og menighedsmøde i Arken. Menighedsrådet redegør for sit
arbejde og fortæller om planerne for den nærmeste fremtid.

Høstgudstjeneste og menighedsmøde i Løvel Kirke
Søndag den 19. september kl. 10.30 afholdes høstgudstjeneste i Løvel Kirke.
Efterfølgende bliver der serveret en bid brød uden for kirken. Herefter afholder
menighedsrådet det årlige menighedsmøde i kirken, hvor alle er velkomne til
at komme og høre om, hvad rådet har arbejdet med i det forgangne år og om
planerne for det indeværende år. Vi håber, mange har lyst til at deltage i arrangementet.

Menighedsmøde og sognehistorisk fortælling i Pederstrup
Onsdag den 3. november kl. 19.00 indkalder Pederstrup sogns menighedsråd
til menighedsmøde på Løvelbro Bistro. Efter det obligatoriske program vil
Jørgen Dalager fortælle sjove, spændende og drabelige historier fra Pederstrup
sogns fortid.
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Venskabsdag i Pederstrup kirke
Vores venskabssogn i Kasheshe vil ved en gudstjeneste i oktober tænke specielt
på os, deres venner i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne. Da vi var på besøg i
februar, bad de os om at vælge et bibelcitat og sende det til dem, som en særlig
hilsen, vi kunne dele denne dag. Meget i vores kultur og livsmåde er forskelligt,
men vi er fælles om de bibelske tekster. Vi har søgt efter noget, som kunne passe,
og fandt en formaning til en menighed i 1. Petersbrev kapitel 4 vers 8. Den lyder:
Først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærligheden
skjuler mange synder. Det minder os om det forunderlige, at man godt kan være
venner, selvom man er forskellige. Og lige så vigtigt, at vi alle sammen i alle vore
relationer har meget brug for overbærenhed. Vi kommer nemt til at træde hinanden
over tæerne uden at ville det. Ved gudstjenesten søndag den 31. oktober
i Pederstrup vil vi også huske venskabet med Kasheshe.

“Først og fremmest skal I
holde fast ved den indbyrdes
kærlighed, for kærligheden skjuler mange synder.”
1.Pet.4,8.
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Kasheshe-aften i Rødding Kultur- og forsamlingshus
I februar var en gruppe her fra pastoratet på besøg hos vores venskabssogn i Kasheshe i Tanzania. Det blev til to fantastiske uger fyldt med stor gæstfrihed, hvor
folk i Kasheshe åbnede dørene og bød os indenfor til såvel hverdag som fest. Det
gav os en oplevelse for livet. Dette vil vi gerne dele med andre. Derfor inviterer vi
i samarbejde med Rødding Kultur- og forsamlingshus til en Kasheshe-aften tirsdag
den 21. september kl 19.00. I lyd og billeder vil vi prøve at formidle de indtryk, vi
ﬁk på vores besøg i Kasheshe. Vi håber, mange har lyst til at komme og høre om
dette spændende venskab mellem 2 landsbysamfund - meget forskellige - og dog…
Venskabskomiteen & Rødding Kultur- og Forsamlingshus
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Møder i Arken
Ligesom i foråret vil vi gerne invitere alle til at komme i Arken og møde nogle
personer, som har noget de brænder for og som de gerne vil dele med andre. Vi
har planlagt 2 aftener i oktober, fælles for dem er, at de begynder kl. 19.30, og
at der vil blive serveret kaffe med brød. Det koster 25 kr pr. aften.
Se nærmere præsentation herunder. Vel mødt.
Med hilsen fra udvalget
Jette Giversen, Bodil og Jens Vestergaard,
Ove og Tove Kallestrup, Sune Hjertmann

Tirsdag den 12. oktober

Soldaterhjemsleder i Kosovo
Sygeplejerske Tina Vestergaard bor i Holstebro, men
kommer fra Ingstrup. Hun har fra januar til august i år
været udsendt som soldaterhjemsleder i Kosovo.
Tina vil i ord og billeder formidle indtryk og oplevelser
derfra.
Læs også Tinas artikel på side 4-5.

Torsdag den 28. oktober

Bibelske kvindeskikkelser - i lyst og nød
Lisbeth Filtenborg, bosiddende i Hammerum ved
Herning, er cand. theol. fra Århus Universitet, ordineret præst, tidligere højskolelærer på SeniorHøjskolen i
Nørre Nissum. Nu sogne- og studenterpræst i Gjellerup
sogn ved Herning.
Fortællingen handler om syv af bibelens kvindeskikkelser. De er syv som de syv skabelsesdage: Eva, Sara og
Hagar, Lea og Rakel, Batseba og Maria, Jesu mor.
Som perler på en snor. Nogle hører sammen to og to, som i et had – kærlighedsforhold. Andre står alene. Fælles for dem alle er, at de blev mødre. Nogle
mistede deres børn, andre døde fra dem. En dramafortælling på ca. 50 minutter, hvor jeg fortæller/er disse kvinder. Efterfulgt af en kort redegørelse for
stykkets tilblivelse og inspiration.
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Høstgudstjenester

Hvad gør man ved ...

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

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.

Årsmøde i
besøgstjenesten

Navneændring
Det koster 460 kr. at foretage navneændring. En hel familie, der ændrer
navn samtidig skal dog kun betale ét
gebyr. Navneændring på bryllupsdagen er gratis.

23. september kl. 18.00. Bestyrelsen
serverer en bid mad til de fremmødte, hvorefter der afholdes årmøde i
henhold til vedtægterne - se www.
roddingkirke.dk. Forslag, der ønskes
behandlet på årsmødet, indgives
skriftligt til formand, Jette Giversen,
senest 14 dage før årsmødet.

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.

Aftengudstjeneste
og fortælling
Jørgen Lasgaard har været præst i
25 år og i mange af disse har han
også fungeret som korshærspræst
ved Sct. Pauls Kirke i Århus.
Den 21. nov. kl.19.00 vil Jørgen
Lasgaard prædike i Rødding Kirke,
hvorefter der er kaffe i Arken, og her
vil vi høre om hans arbejde i Kirkens
Korshær. Der vil være mulighed for
at give en pengegave til korshærsarbejdet i Århus.

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.
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Kalender
Dato
21/8
22/8
27/8
9/9
21/9
21/9
23/9
23/9
24/9
5/10
6/10
7/10
12/10
21/10
28/10
29/10
31/10
3/11
4/11
16/11
18/11
18/11
21/11
26/11

Kl.
8.30
9.30
18.00
19.30
19.00
19.00
14.00
18.00
18.00
19.00
19.00
14.00
19.30
14.00
19.30
18.00
10.30
19.00
14.00
19.00
14.00
19.30
19.00
18.00

Arrangement
Side
Sogneudﬂugt
Gudstjeneste i Skibet. Menighedsrådet giver rundstykker.
Fællesspisning
Møde i Pederstrup menighedsråd
Møde i Løvel menighedsråd
Venskabsmenigheden, møde i Rødding forsamlingshus
11
Torsdagsmøde: Lis og Martin spiller og underholder
Generalforsamling i Besøgstjenesten
13
Fællesspisning
Præsentation af HospiceLimfjord, Skive
3
Møde i Rødding menighedsråd
Torsdagsmøde: Et liv med udvekslingsstuderende
Møde: Soldaterhjemsleder i Kosovo, Tina Vestergaard
12
Torsdagsmøde: Biens vidunderlige liv
Møde: Bibelske kvindeskikkelser, Lisbeth Filtenborg
12
Fællesspisning
Venskabsdag - Pederstrup kirke
10
Menighedsmøde, Pederstrup, på Løvelbro Bistro
9
Torsdagsmøde: Safari i Kenya, Jytte og Jørgen Halkjær
Møde i Løvel menighedsråd
Torsdagsmøde: Julebanko
Møde i Pederstrup menighedsråd
Aftengudstjeneste og efterfølgende møde i Arken
Fællesspisning

Kirkeradioen VIKRA
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.
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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

7/9

Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg
5/10 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
2/11 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:

Nye deltagere er altid velkomne!
Henvendelse på ovenstående
telefonnummer.

www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk
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Gudstjenester
Rødding

Løvel

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 KF

19/9

16.s.e.trin.

9.30

10.30 Høst

26/9

17.s.e.trin.

3/10

18.s.e.trin.

10/10

19.s.e.trin.

10.30 K

9.30

17/10

20.s.e.trin.

9.30

10.30

24/10

21.s.e.trin.

14.00 JH

31/10

22.s.e.trin.

7/11

Alle Helgen

14/11

24.s.e.trin.

21/11

Sidste s.i kirkeåret

28/11

1.s.i advent

5/12

2.s.i advent

10.30 KF+K

9.30 KF

12/12

3.s.i advent

10.30 K

13.30

19/12

4.s.i advent

14 JH

24/12

Juleaften

16.00

25/12

Juledag

26/12

2.juledag

Pederstrup

9.30 Skibet
10.30

10.30 Høst LR
14.00 JH

10.30 V
10.30 K

16.00

9.30

10.30

19.00 JL
10.30

15.00

14.00

10.30
10.30

Skibet = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus i anledning af byfesten
Høst = Høstgudstjeneste, K = Kirkekaffe efter gudstjenesten, V = Venskabsdag
JH = Jesper Hornstrup, KF = Kirsten Felter, JL = Jørgen Lasgaard, LR = Lars Raahauge

