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De ﬂeste af sangerlaugets medlemmer på orgelbænken i Rødding kirke.
Kirkesangerlauget har nu eksisteret i lidt mere end 4 år. De ﬁre mandsstemmer er for nylig blevet suppleret med en kvindestemme.
Læs om kirkesang, engagement og frivillighed (side 8-11).

SIDEN SIDST
Døbte

Begravede

20. marts i Rødding kirke:
Oliver Østergaard Holm,
Engblommevej 9, Rødding.

3. marts i Løvel kirke:
Lilly Margrethe Duelund Olesen,
Søndergade 31, Løvel.

3. april i Rødding kirke:
Clara Marie Krogh Exner,
Præstevænget 19, Rødding.

15. marts i Løvel kirke:
Jørgen Therkildsen,
Tinggade 10, Løvel.

17. april i Løvel kirke:
Agnethe Trier Pedersen,
Jordkløvervej 7, Løvel.

16. marts i Vestre Kapel, Århus:
Thomas Valdemar Hansen,
Kløvermarken 5b, Løvel.

Viede

18. marts i Løvel kirke:
Kjeld Nygård Kristensen,
Kistrupvej 4, Kistrup.

16. april i Rødding kirke:
Stavroula Ntarampa og Mikkel
Dybtved Andersen, Borups Alle 234,
2.th. København MV.

29. april i Pederstrup kirke:
Søren Andersen, Tjele
Møllevej 10 S, Vammen.

Byerne fester og kirken fester med.
 Løve- og Byfestgudstjeneste torsdag den 2. juni kl. 9.30.
Kristi Himmelfartsdag er Løvel Kirkes munkestensmure skiftet ud med vægge
og tag af teltdug. Menighedsråd og festudvalg inviterer, i forbindelse med
Løvels Løve- og Byfest, alle til at deltage i gudstjenesten i teltet på festpladsen, Engvej, Løvel. Torsdagens øvrige aktiviteter på pladsen starter først efter
gudstjenesten.
 Byfestgudstjeneste i Rødding søndag den 21. august kl. 9.30
Også byfesten i Rødding danner ramme om en gudstjeneste. Det sker i Skibet
søndag den 21. august kl. 9.30, hvor Jesper Hornstrup prædiker. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet traditionen tro på kaffe og rundstykker.
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Tillykke til forårets konﬁrmander!
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Giv os i dag vort daglige brød!
Af Niels Mark Jacobsen, Rødding.

“Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat,
da han blev forrådt et brød, takkede
og brød det, gav sine disciple det og
sagde: “Tag dette og spis det; dette er
mit legeme som gives for jer. Gør dette
til ihukommelse af mig!” Disse ord er
det første, jeg tænker på, når ordet brød
dukker op i mit hoved. Brød i sin bogstavelige forstand - mel og vand - og
det at bryde noget. Men er det at skilles
eller at dele - et opbrud eller et brud på
traditionerne?
Jeg får brød nok, for min mor har en
bagemaskine. Ja, hun har faktisk to. En
derhjemme og en i vores sommerhus.
Altid frisk brød om morgenen både til
hverdag, og når jeg holder ferie. Og
når der kommer et “altid”, indikerer det
ingen brud på traditionerne. Vi har i det
hele taget altid til dagen af vejen. Vi
har altid brød på bordet. Men tænk hvis
traditionerne brydes, og vi ikke længere
har vort daglige brød. For nogen er
brød på bordet et brud på traditionerne.
Nogen mennesker har ikke en mor med
to bagemaskiner, så de kan få brød både
i hverdagen og i sommerhuset. Det
bryder jeg mig ikke om. Men hvis
vi brød traditionerne og
delte - brød vort brød
- gav vores sultne disciple det, ville de
så ihukomme os
engang? Hvis vi
brød os om dem
og brød vores

traditioner, hver gang de sagde:
“... giv os i dag vort daglige brød” ville
vi så ihukomme noget?
Måske vi ville ihukomme hvilken
betydning brød har for os. Måske vi
ikke længere bare tager brødet for givet.
Måske vi ihukommer, at vi har skabt en
verden af disciple, der forgæves prøver
at leve op til vores standard. Det kunne
være, at vort vestlige legeme skulle
gives for jer derude.
Vi kunne ihukomme Jesus og gøre
en ende på denne brøde. Han kunne
bespise femtusinde mennesker med fem
brød og to ﬁsk, og han brød traditionerne. Der er cirka en milliard mennesker,
der lider af kronisk sult i dag, så Jesus
skulle bruge rundt regnet 1.000.000
brød og 400.000 ﬁsk til at løse problemet for en dag. Men til gengæld kunne
han samle 2,4 millioner kurve med rester bagefter. Sikke en masse madaffald.
Men pyt - mennesket lever ikke af brød
alene.
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Bær hinandens byrder - Bær din egne byrde
Af Jette Giversen, formand for Besøgstjenesten.

Den 11. marts var vi ﬁre fra besøgstjenesten på kursus i
Ansgarkirkens krypt i Aalborg. Efter velkomst og kaffe var
der morgenandagt ved sognepræst Anders Jensen. Derefter
et kort oplæg om De samvirkende Menighedsplejer ved
generalsekretær Kirsten R. Laursen.
Overskriften for hele kurset var:
Bær hinandens byrder - Bær din egen byrde!
Oplæg ved sygehuspræst Preben Kok, Vejle: Den
frugtbare grænse - hvilket barn er du i Guds børneﬂok?
Skæld ud på Gud - den frugtbare grænse.
»Alting kan blive bedre, siger mange med den største selvfølgelighed. Men der er
ikke rigtigt. Meget kan blive bedre - men det er ikke alting, der kan blive bedre.
Når sætningen så ikke blot afvises, er det fordi, den indeholder en tankegang, som
er blevet moderne: Vi vil så gerne lade som om, vi har magten over tingene - og
kan kontrollere dem. Når vi overser, at der er grænser for, hvor meget et menneske
kan, tvinges vi ud i overanstrengelser, og hvis de bliver ved længe nok, får vi stress.
Medicinen i den situation kan for eksempel hedde: “Og når min sjæl blev af sin
grublen træt, så hviled’ den ved Fadervor at bede”. I denne tankegang sættes en
grænse for, hvor meget et menneske skal kunne bære - og den grænse er frugtbar,
for det er ved den, vi kan hvile os og samle kræfter til at gøre det, vi kan og skal
gøre.« (Fra Preben Koks bog Skæld ud på Gud).
I dette livssyn udspiller der sig i øvrigt et nyttigt samarbejde mellem tro og psykologi, som Preben Kok har belyst i bogen “Skæld ud på Gud”. Det var et meget
spændende oplæg af en særdeles dygtig fortæller, hvor der var plads til megen
latter - men i høj grad også til eftertanke! Vi ﬁre, som deltog, var meget enige om,
at vi havde fået en masse at tænke på, og fået meget med hjem.
Efter en let frokost var der oplæg ved sygehuspræst Lotte Martin Jensen fra Viborg
om “Mødet med den psykisk syge”.
»Vi ved, de er der! Hvad gør vi for ikke at overse dem? Hvad gør vi, hvis de beder
om en besøgsven eller selv melder sig som frivillig?«
Også et spændende oplæg, der gav anledning til mange overvejelser.
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Verdensstjerner i Rødding Kirke
Af Poul Engholm.

Der var ingen ledige pladser i Rødding Kirke, den aften Michala Petri og Lars Hannibal lagde vejen forbi på deres 20 års jubilæumsturné. (Fotos: Erik Overgaard).

Og der sad man så med åben mund og
forbløffelse og lod sig fylde af den vellyd og den energi, der strømmede ud i
kirkerummet fra de to musikere. Det var
smukt, det var ﬂot, det var betagende
og det var sjovt. Det rørte ved følelser,
der kunne få tårerne frem - og det ﬁk os
til at grine af bare forbløffelse over helt
uventede lyde.

og hun blev mesterligt ledsaget af Lars
Hannibal på guitar og lut. Undervejs
ﬁk vi en kort indføring i de forskellige
numre, og ﬁk fortalt om instrumenterne
og de teknikker, der bruges for at skabe
de forskellige lydbilleder. Vi ﬁk i rigt
mål at høre, hvad store kunstnere kan
få ud af deres instrumenter. Og så har
kirkerummet i Rødding Kirke en rigtig
god akkustik til en sådan intimkoncert.

Der var ingen ledige pladser i Rødding
Kirke, den aften Michala Petri og Lars
Hannibal lagde vejen forbi på deres 20
års jubilæumsturné. De leverede en fantastisk koncert med et bredt repertoire,
der bragte os vidt omkring i genrer og
verdensdele - fra Bach til Mads Doss
- fra Europa til Argentina og Kina.

At være tæt på musikerne i et rum med
så ﬂot en klang, gjorde koncerten til en
meget intens oplevelse. Tilhørerne kvitterede da også med et langt og kraftigt
bifald, og gav ikke slip på kunstnerne
før vi havede fået et par ekstranumre.
Stor tak til Menighedsrådene, Sangerlauget og Fredebo-fonden, som gjorde
det økonomisk muligt at give os denne
oplevelse.

Michala Petri gav os fortryllende ﬂøjtespil med triller og spring, som man ikke
troede det muligt at udføre på blokﬂøjte,
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Tillykke, det var da ærgerligt!

Sådan fald ordene spontant, da Sune Hjertmann Frederiksen på et møde i Rødding menighedsråd kunne fortælle, at hans kone, Else Bjerg, nu har fået fast
ansættelse som sognepræst i Stoholm.
Selvfølgelig vil vi - menighedsråd og præst - ønske jer tillykke. Det er dejligt, at det projekt, som I har arbejdet på i ﬂere år, hermed kom et stort skridt
videre. Allerede da Else for ﬂere år siden begyndte at læse teologi, anede vi,
at det kunne ende sådan her. Men set fra Rødding sogn har det den uheldige
konsekvens, at I forlader os. Og det er vi ikke glade for. Til gengæld er vi glade
for den tid, I har været her! For I har begge to bidraget med meget godt - ikke
mindst i menighedsrådet, i kirkesangerlauget og i venskabskomiteen. Men også
langt ud over det har I taget ansvar for stort og småt. Tak for jeres engagement i
kirkens liv og dagligdag.
Rødding menighedsråd tager ofﬁcielt afsked med formanden ved en frokost
efter gudstjenesten Kristi Himmelfartsdag - 2. juni kl. 10.30.
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Kirkesang, det klarer vi selv!
Af Lars Raahauge.

Sangerlauget ved Rødding Kirke har
nu eksisteret i 4 år og vil meget gerne
have endnu ﬂere frivillige.

mandsstemmer i sangerlauget har netop
udvidet med en kvindelig stemme. Og
ﬂere er hjerteligt velkomne. Vi har taget
en snak med 4 af laugets medlemmer
(Egon Noe kunne desværre ikke være
med) for at høre lidt om, hvordan erfaringerne har været.

Menigheden i Rødding er på et område helt enestående i Danmark: Der
er ikke, som stort set alle andre steder,
ansat lønnede kirkesangere. Det klarer
menigheden nemlig selv. De ﬁre faste

Sune: “Vi startede sangerlauget for 4
år siden, den 1. april 2007. Baggrunden
var, at vi skulle have en ny kirkesanger, da vores gamle blev organist. I
stedet for at søge, fandt vi ud af, at vi
lige så godt kunne klare det selv. Vi
har siden da været 4 faste sangere, der
har kunnet klare stort set alle opgaver
på skift, både gudstjenester, bryllupper og begravelser. Og nu er vi fem, da
Charlotte heldigvis også har ønsket at
give en hånd med. Det føles aldrig som
et pres, da vi har den faste aftale, at hvis
ingen af os mod forventning kan møde
frem, så bliver der rekvireret en lønnet
vikar. Men det er kun sket nogle ganske
få gange i forbindelse med begravelser,
hvor varslet jo altid er meget kort.”
Bliver det aldrig en sur pligt?

Charlotte L. Steffensen.
40 år, lige begyndt i sangerlauget.
“Til gudstjenesten om søndagen
nyder jeg det uforpligtende i blot at
være med. Jeg håber, jeg stadig vil
nyde gudstjenesten, når det bliver
lidt mere forpligtende som frivillig
kirkesanger.”

Sune: “Nej, det gode ved frivilligheden
er jo, at man er forpligtet, men på egne
betingelser. Det er for eksempel ikke
altid at vi møder frem i det foreskrevne,
mørke tøj. Jeg føler mig i hvervet som
sanger som en del af menigheden og
optræder derefter.”
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Hvorfor valgte I at gå med?
Poul Erik: “Jeg er opvokset med at
gå i kirke, og det har betydet utroligt
meget for mig. Og da jeg godt kan lide
at synge, jeg har blandt andet sunget i
kammerkor i Harlev ved Århus, har det
været en oplagt mulighed for mig for at
give kirken noget igen.”
Poul: “Jeg har altid gerne villet være
kirkesanger. Min far var degn, og jeg
har selv sunget i kor, blandt andet Domkirkekoret i Viborg. I starten var jeg dog
lidt nervøs, og for at være på den sikre
side har jeg skrevet hele liturgien, med
korsvar og det hele, ind i salmebogen.”

Egon Noe.
49 år, 4 år i sangerlauget.
“Jeg kan godt lide at synge i kirken,
men har ikke mulighed for at binde
mig hver søndag, så et sangerlaug,
hvor vi deler ansvaret er en rigtig
god idé. Og de sparede penge kan
bruges på andre spændende arrangementer.”

Charlotte: “Jeg blev spurgt, fordi jeg
var fast kirkegænger, og de andre åbenbart syntes, at jeg godt kunne synge.
Jeg glæder mig til rigtigt at komme i
gang, men kan også godt have lidt sommerfugle i maven.”
Hvordan ser I på det med Folkekirken
og frivilligheden?
Poul Erik: “Der er meget lidt frivillighed i danske kirker, sammenlignet med
mange andre kirker i verden. Men hvis
vi en dag skulle få kniven på struben og
stå til at miste kirken, er jeg sikker på,
at der nok skal komme mere gang i den
frivillige aktivitet. Se blot på, hvad der
sker med børnehaver og skoler i de små
lokalsamfund, når de trues af lukning.”

men også over hvor få, der rent faktisk
kom i kirke. Vores venskabsmenighed
i Kasheshe, Tanzania, klarer sig ved
at præsten, der har 7 menigheder, og
evangelisten som den lokale ansatte
får en meget beskeden løn. Alt andet
arbejde er frivilligt. Til gengæld er
kirkerne fyldte. Folkekirkens velorganiserede økonomi burde være et gode,
men kan desværre ende med at blive en
sovepude.”

Sune: “Vi havde for nylig besøg af
en præst og Ph. D. i teologi fra Madagascar. Han var overrasket over, hvor
ﬂotte og velholdte vore kirker var,

Artiklen fortsætter på næste side 
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Sune Hjertmann Frederiksen.
44 år. 4 år i sangerlauget.
“Det vigtigste er engagementet og
menighedens aktive deltagelse, ikke
besparelsen. Men vi afholder på den
anden side heller ikke gudstjenester
for at skabe jobs.”

Poul Engholm.
61 år. 4 år i sangerlauget.
“Hvis ikke vi ﬁk alle de penge smidt
i nakken, havde vi garanteret en
mere aktiv menighed. I virkeligheden ser jeg helst en adskillelse fra
staten.”

Poul: “Det lyder lidt barskt, men hvis
ikke vi ﬁk alle de penge smidt i nakken,
havde vi garanteret en meget mere aktiv
menighed. I virkeligheden ser jeg helst
en adskillelse fra staten. Under alle
omstændigheder bliver der helt sikkert
færre penge fremover, så vi kan lige så
godt indstille os på fremtiden før som
siden.”

tre hjørnestene”. De ville oven i købet
have, at jeg skulle synge den solo! Jeg
fandt den på internettet i en udgave fra
1939, og alt foregik under godt humør.”

Har I haft nogen lidt usædvanlige
oplevelser?
Poul: “Til et bryllup blev jeg bedt om
at synge en sang, som hedder “Der står

Hvordan forbereder I jer?
Sune: “Det er selvfølgelig vigtigt,
især til begravelser, hvor der tit ikke er
så mange, der synger med, at man er
velforberedt og kan levere varen. Det
sætter vi alle en stor ære i. Heldigvis
er salmemelodierne nemt tilgængelige,
f.eks. på Den Danske Salmebog Online
og CD’er.”
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Poul Erik: “Og vi har et rigtigt godt
samarbejde med vores dygtige organist,
Søren, som vi tit lige clearer diverse
spørgsmål af med over telefonen. Søren
mestrer oven i købet kunsten på stedet
at kunne sætte en melodi en tone op
eller ned, så ved godt samarbejde klarer
vi os altid igennem.”
Gør I jer nogen tanker om, at I som
frivillige udfylder et job, der stort set
alle andre steder er lønnet?
Charlotte: “Jeg kender ﬂere, der ernærer sig som kirkesangere, og føler mig
lidt i et dilemma. Jeg vil jo nødigt tage
job fra andre.”
Poul Erik Kristensen.
46 år. 2 år i sangerlauget
“Hvis vi en dag får kniven på struben og står til at miste kirken, er jeg
sikker på, at der nok skal komme
mere gang i den frivillige aktivitet.
Se blot på erfaringerne fra børnehaver og skoler.”

Sune: “Det vigtigste er engagementet
og menighedens aktive deltagelse, ikke
besparelsen. Det er dog selvfølgelig
også en god ting, at menighedsrådet nu
kan disponere over pengene til andre
kirkelige aktiviteter. Vi holder jo ikke
gudstjenester for at skabe jobs.”
Er der negative sider ved arbejdet?

gudstjeneste. Og have lidt ﬂere stemmer at gøre godt med, når vi en gang
imellem laver et arrangement uden
for de kirkelige handlinger. Det var en
fantastisk oplevelse for os allesammen
sidste gang at synge for en helt fuld
kirke i Rødding.”

Charlotte: “Som almindelig kirkegænger slapper jeg altid helt af og kan nyde
gudstjenesten som uforpligtet modtager.
Jeg er spændt på, om jeg stadig vil nyde
gudstjenesten, når jeg pludselig bliver
forpligtet som en del af teamet, der
afholder den. Men det vil tiden vise.”
Hvad med fremtiden for sangerlauget?
Sune: “Vi vil meget gerne have ﬂere
nye med i sangerlauget. Alle er velkomne. Måske kunne vi så ved endnu
ﬂere lejligheder være to sammen til en
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Mail fra præsten i Kasheshe
Oversat og kommenteret af Sune Hjertmann Frederiksen
Lige før påske kom en hilsen fra pastor Karoro fra Kasheshe. Her
kommer en oversættelse med vores forklarende bemærkninger i [ ]
Kære venner i Rødding-Løvel-Pederstrup
Jeg hilser jer i Jesu Kristi navn, og håber, I har det godt. Her i Kasheshe har vi
det ﬁnt. I dag vil jeg gerne orientere jer om sidste måned, hvor vi havde sognekomitemøde [svarende til fælles menighedsrådsmøde], og tre dage senere holdt vi
sognemøde, hvor 53 ud af 62 repræsentanter fra menighederne deltog. Overordnet
var det et godt møde. Vigtigste punkter var en evaluering af sidste års arbejde og
planlægning af, hvordan vi implementere vores ideer og planer i dette år. Fra sidste
år ser vi nogle udfordringer i arbejdet, og vi prøver at ﬁnde måder at løse disse udfordringer på i år. På mødet blev jeg pålagt at informere jer om, hvad der er blevet
sagt, som har med venskabsforbindelsen at gøre:
1. Vi vil gerne takke jer for den støtte I fra Rødding-Løvel-Pederstrup har givet til
folk i Kasheshe sogn, særligt til uddannelse.
2. Med hensyn til pigekollegiet ved Nyakasimbi Secondary School [Kasheshe sogn
ønsker at bygge et pigekollegium tæt på skolen, så de kvindelige elever ikke skal bo
til leje privat eller bruge urimelig lang tid på transport], på mødet blev der nedsat
en særlig komite, og medlemmer blev valgt. Komiteen vil koordinere alle aktiviteter omkring pigekollegiet. Vi besluttede at begynde at bygge fundamentet til et
rum. Det er, hvad vi har byggematerialer til nu. Vi vil holde jer orienteret om, hvor
langt vi er kommet, men vil også fortsat anmode jer om hjælp til dette projekt.
3. I Rugu, hvor I var med til at lægge grundstenen [under besøget i feb. 2010] til
kirken, er vi nu begyndt at mure ydervægge. Det går dog meget langsomt, på grund
af de begrænsede økonomiske muligheder i menigheden i Rugu.
4. I Kabale, hvor I bidrog med nogle penge [kirken manglede det halve tag og
væggene var slået i stykker] er pengene brugt til at købe tagplader, så kirken nu
er i rimelig stand. Det er dog ikke en permanent bygning [jordvægge i stedet for
mursten].
Til sidst takker vi for kontakten til jer og for støtte på både den ene og anden måde.
Må Gud velsigne jer og venskabsforbindelsen.
Mange hilsner til jer alle
Pastor Karoro.
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Sommerudﬂugt 2011
Løvel, Rødding og Pederstrup sogne
torsdag den 11. august

Afg. fra Rødding kirke kl. 8.15 og fra Løvel kirke kl. 8.30. Hjemkomst kl. 21.30.
Turen går til Søby Brunkulslejre, hvor der er kaffe og guidet rundvisning.
I Jelling ser vi Jellingestenen og kirken og får en let frokost. Herefter kører vi til
Børkop Vandmølle og ser møllen male. Sidste udﬂugtsmål er Brejning, hvor vi
bliver vist rundt på de Kellerske Anstalter. Middagen spiser vi på hjemturen.
Bussen kan have 50 personer, og de, der kommer først til mølle, får plads i bussen.
Pris for tur og forplejning (uden drikkevarer) er 350 kr.
Rødding Andelskasse giver frokost.
Tilmelding senest 1. juli til:
• Hardy Møller 20863892 (prøv først her)
• Karsten Yding 29266930
• Jørgen Dalager 86699096
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Kalender
Dato
27/5
2/6
2/6
5/6
16/6
24/6
11/8
21/8

Kl.
18.00
10.30
9.30
13.00
19.00
18.00
8.15
9.30

Arrangement
Fællesspisning, Poul Engholm fortæller om halmhus
Afskedsfrokost efter gudstjenesten i Rødding
Byfestgudstjeneste i Løvel
Grundlovsfest
Gospelkoncert med 6. klasserne i Løvel kirke
Fællesspisning og søgudstjeneste
Sogneudﬂugt
Gudstjeneste og kirkekaffe i Skibet v/Røddinghus

Side
14
7
2
14
14
13
2

Grundlovsfest i Rødding
5. juni kl. 13.00 begynder festen med gudstjeneste i Rødding kirke, hvor Kirsten Felter prædiker.
Henrik Hjort Hansen er årets grundlovstaler. Han
har i ﬁre år været nabo til Rødding kirke, idet han bor
sammen med billedkunstner Bodil Hedegaard i den lille
stråtækte nord for kirken. Henrik Hjorth arbejder som
vejleder for de lidt ‘skæve eksistenser’ i Skive Kommune og driver derudover selvstændig praksis som
psykoterapeut.

Fællesspisning i Arken

Den sidste fredag i hver måned (bortset fra juli og december) er der fællesspisning i Arken. Tilmelding er ikke nødvendig. Man dukker bare op kl. 18.00 og
betaler 25 kroner for maden. De ﬂeste aftener vil der ud over maden være et lille
programpunkt, som kan inspirere og give et indblik i et andet menneskes dagligdag. Den 27. maj vil Poul Engholm fortælle om at bygge halmhus.

Søgudstjeneste

På årets længste dag - fredag den 24. juni
- holder vi igen gudstjeneste ved bredden af
Rødding Sø. Inden gudstjenesten er der fællesspisning i Arken. Maden er klar kl. 18.00
og gudstjenesten begynder kl. 19.30. Efter
gudstjenesten er der kaffe i Arken.
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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, Gothersgade 32, 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. 21 31 31 88.
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

3/5

Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.
7/6 Gitte Sørensen, Krogen 2b.
16/8 Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
6/9 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.

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

20/5

Bededag

22/5

4.s.e. påske

29/5

5.s.e. påske

2/6

Kr. himmelfart

10.30 

5/6

Grundlovsdag

13.00 KF

12/6

Pinsedag

10.30 K

13/6

2. pinsedag

Løvel

Pederstrup

9.30 JH
9.30

10.30
10.30
9.30 Telt
9.30
10.30

16/6

19.00 Go

19/6

Trinitatis søndag

24/6

Søgudstjeneste

26/6

1.s.e.trin.

3/7

2.s.e.trin.

10/7

3.s.e.trin.

9.30

17/7

4.s.e.trin.

10.30 K

24/7

5.s.e.trin.

9.30

31/7

6.s.e.trin.

7/8

7.s.e.trin.

14/8

8.s.e.trin.

21/8

9.s.e.trin.

28/8

10.s.e.trin.

4/9

11.s.e.trin.

JH = Jesper Hornstrup,

10.30 JH + K
19.30 Sø
10.30
9.30 JH
10.30
10.30
10.30 KF
9.30 JH
9.30 JH
9.30 Skibet JH
10.30
10.30 K

9.30

KF = Kirsten Felter,
Go = Gospelkoncert
K = Kirkekaffe, Sø = Søgudstjeneste

 = Afsked med Sune Hjertmann,

