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SIDEN SIDST
Døbte

17. juli i Rødding kirke:
Sebastian Lausten Hansen,
Gøgeurtvej 7, Rødding.

22. maj i Rødding kirke:
Lea Kousgaard Kloster,
Ingstrupholmvej 5, Ingstrup.

Fremstillet

22. maj i Rødding kirke:
Casper Rye Riddermann,
Soltoften 4, Rødding.

12. juni i Løvel kirke:
Soﬁa Nøhr Rasmussen,
Rørbæksvej 3, Løvel.

22. maj i Rødding kirke:
Johanne Markussen,
Meldgårdsvej 123, Rødding.

Viede

2. juni i Rødding kirke:
Lærke Højgaard Andersen,
Åkandevej 2, Rødding.

4. juni i Rødding kirke:
Gitte Feldborg Madsen og Allan Johansen Koch, Iversvej 9, Rødding

12. juni i Løvel kirke:
Silas Klitgaard Callesen,
Næstegårdvænget 22, Løvel.

30. juli i Rødding kirke:
Eva Dahl og Morten Christensen Angaard, Korsbakken 16, Rødding.

19. juni i Rødding kirke:
Anders Østergaard Henriksen,
Vandstjernevej 5, Rødding.

Begravede
19. maj i Løvel kirke:
Johannes Egholm Kuhr, Kirkelund 1C,
Løvel.

Dåbstræf for de 3 - 4 årige

Søndag den 4. december er der dåbstræf i Løvel
kirke for de af sognets børn, der er født i 2008.
Der er børnegudstjeneste i kirken kl. 13.30,
hvor børnene får deres børnebibel overrakt,
og bagefter er der juletræsfest i Forsamlingshuset. Børnene fra Rødding og Pederstrup
bliver ikke snydt. De får deres chance til foråret.
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Konﬁrmandforberedelsen under forandring
Af Niels-Peter Jacobsen, præst

Skal konﬁrmandforberedelsen nødvendigvis foregå onsdag eller torsdag
morgen? Er det bedre, at konﬁrmanderne går til præst om eftermiddagen?
Eller om lørdagen? Eller en hel uge i
efterårsferien? De ﬂeste avislæsere vil
vide, at de spørgsmål har været til debat
i Viborg kommune.

En arbejdsgruppe bestående af skolechefen, to provster og to præster
følger forsøgene og sørger for at der
bliver foretaget en grundig evaluering
af de afprøvede modeller. Enkelte af
konﬁrmanderne og deres forældre må
forvente at blive interviewet undervejs.
Forhåbentlig vil der så i løbet af foråret
foreligge en rapport, som kan give et
ﬁngerpeg om, hvordan konﬁrmandforberedelsen bedst kan tilrettelægges
fremover.

Først kom der nogle lidt forhastede
politiske udmeldinger. Dernæst en
alt for ophedet debat mellem præster
og kommunalpolitikere. Men da de
første bølger havde lagt sig, opstod der
en konstruktiv samtale om, hvordan
konﬁrmandforberedelse og skoleundervisning bedst kan arrangeres i forhold
til hinanden. Denne samtale kan ikke
gøre færdig i en håndevending, så den
fortsætter mindst et år endnu.

Hvis vi ser bort fra den lidt kluntede
start, synes jeg, at debatten er en god
udfordring til kirkens konﬁrmandforberedelse. Der er ingen grund til at tro,
at de traditionelle morgentimer er det
eneste eller det bedste bud på en model
for konﬁrmandforberedelsen. Det kan
meget vel vise sig, at kombinationen af
dobbelttimer og hele dage giver andre
gode muligheder, som kan udnyttes
pædagogisk.

Det betyder, at der i det kommende
skoleår skal laves forskellige forsøg
med rammerne for konﬁrmandforberedelsen. Fire steder i kommunen er skole
og præst blevet enige om at afprøve nye
modeller. Det gælder blandt andet her
hos os. Så konﬁrmanderne fra Sødalskolens 7. klasser bliver en slags prøvekaniner i den kommende sæson. Der
er dog ingen som helst grund til uro i
den anledning. Der bliver ﬁre hele dage
med konﬁrmandforberedelse. Resten
af tiden bliver fordelt på dobbelttimer.
Den ene klasse møder om morgenen,
som der er tradition for. Den anden
klasse møder først over middag.

Jeg vil gerne takke Sødalskolens ledelse
- inklusiv skolebestyrelsen - for god
vilje til samarbejde. Det kommer ikke
bag på mig. For sådan har det jo altid
været. Men derfor er jeg alligevel glad
for at møde samme åbne og ﬂeksible
holdning i den her sag. Så længe både
skolen og kirken holder fast ved, at
vi er der for børnenes skyld - og ikke
omvendt - så har jeg stor tiltro til, at vi
kan få planlægningen til at fungere også
i de kommende år.
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Restaurering af Rødding Kirke
Af Hardy Møller, kirkeværge i Rødding
Rødding menighedsråd er i samarbejde
med en arkitekt ved at udarbejde et
projekt til istandsættelse af kirken.
Allerede i 2004 blev menighedsrådet
ved et syn af kirken enige om, at kirkerummet trængte til at blive kalket, et
syn der bliver foretaget en gang om året
for at vedligeholde kirke og kirkegård
bedst muligt. Efterfølgende er ﬂere reparationskrævende opgaver kommet til,
derfor har vi nu besluttet at tage hul på
opgaven. En opgave der godt kan virke
lidt overvældende men også spændende, for her kommer man løbende lidt
mere ind bag historien omkring tingene.
Netop det historiske inventar gør, at
man ikke uden tilladelse fra Nationalmuseet må gå i gang med arbejdet.
Januar 2010 havde vi besøg af Kirsten
Trampedach, Nationalmuseets konserveringsfaglige kirkekonsulent, for at
rådgive omkring kalkning af kirken og
hvor meget vi skulle eller måtte reparere i pudslaget, et pudslag der særligt i
tårnrummet og i koret er skadet af fugt.
I den eftersendte rapport rådgiver hun
om løsningsmuligheder.

April 2010 besigtigede Karin Kristiansen, kirkekonsulent fra Nationalmuseet, det historiske inventar. Fra denne
rapport kan vi læse, at især Verner
Parsbergs epitaﬁum, der hænger i koret,
trænger til at blive restaureret. P.g.a.
ormeangreb er der opstået en stor revne
i træværket. Resten af inventaret skal
også have en ormekur, hvorefter det
skal renses.
Udover de allerede nævnte ting skal
bænkene gåes efter og repareres, gulvet
under bænkene slibes og lakeres,
varmesystemet gåes efter og loftet over
kirkerummet efterisoleres. Tårnet bliver
kalket udvendigt hvert andet år, men
p.g.a. alger holder kalkningen desværre
ikke så længe. Derfor har vi et ønske
om at få det renset af, for at opnå et
bedre resultat.
Efterhånden som projektet skrider frem
vil der løbende blive orienteret om det.
Et projekt der jo skal gennem Viborg
Østre Provsti og Viborg Stift inden en
afgørelse kan træffes.
Rødding Kirke blev sidst sat i stand i
1958.

Provsten, arkitekten og
repræsentanter for både
provstiudvalget og Rødding menighedsråd.
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Inventaret i Rødding Kirke er en historisk perle
Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd
Set udefra vækker pastoratets tre kirker
ikke den store opsigt. De er alle tre
smukke, gamle middelalderkirker, som
vi ser dem fordelt overalt i det danske
landskab. Den lille, ydmyge Pederstrup
Kirke uden tårn, i sin tid bygget i et
fattigt hedeområde. Den større Løvel
Kirke med dens mere strenge og enkle
interiør, og endelig Rødding Kirke, der
imidlertid med sit overdådige indre
skiller sig fundamentalt ud fra de to
andre.
Tilknytningen til herregården Sødal har
gennem årene kastet generøse donationer af sig i form af et helt enestående
inventar. Det mest enestående unika
stammer imidlertid ikke fra Sødals
ejere, men fortaber sig meget langt ud
i kirkens middelalderlige og katolske
fortid. Undseeligt ser det ud, men når
man kommer ind fra våbenhuset hænger det på væggen til højre: en del
af et originalt alterklæde, der
muligvis kan stamme helt
tilbage fra kirkens første tid.
Motivet på alterklædet er
broderede fremstillinger af
helgener.
Traditionen med alterklæde kan spores helt
tilbage fra kirkens ungdom.
Alterklædets funktion var
at opsamle spildte vindråber
fra den hellige nadver. Rødding
Kirkes alterklæde er ikke nøjagtigt dateret, men det er sikkert, at det er meget

gammelt og helt enestående af sin art.
Stort set resten af det righoldige inventar er skænket af godsejerne fra Sødal
og stammer fra 1600- og 1700-tallet.
Altertavlen er indrammet af to stole,
en til præsten og en til degnen, og er
sammen med prædikestolen så rig på
udskæringer og detaljer, at det nærmest
er lidt for overvældende. Fra samme
periode stammer også et udskåret epitaﬁum (gravskrift) over Werner Parsberg
Christophersøn til Sødal (død 1665).
At generøsiteten også gav visse privilegier til herremanden og hans familie
ses bagerst i kirkeskibet, lige over for
når man kommer ind fra våbenhuset.
Her står herremandens “herskabsstol”,
en privat loge, der i sin tid har stået helt
fremme ved koret, så herremanden
og hans familie havde “orkesterplads” til de kirkelige
handlinger.
En del af Rødding
Kirkes unikke
inventar vil,
dersom restaureringsprojektet for
Rødding Kirke
godkendes, blive
skånsomt istandsat af faguddannede
konservatorer.
Epitaﬁet fra 1665 er et af
de stykker historisk inventar,
som har brug for istandsættelse.
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Rødding kirke sidst restaureret i 1958
Af Niels-Peter Jacobsen. præst

venlige hjælp er hentet frem fra Viborg
lokalhistoriske arkivs gemmer, fortæller, at denne nye farvesætning var den
mest iøjnefaldende forandring. Der var
dog også “forbedringer i henseende til
kirkegængernes bekvemmelighed”, som
samme avisartikel udtrykker det. Et nyt,
lyst parketgulv under bænkene skulle
forhindre træk og fodkulde. “Dertil
kommer, at samtlige kirkestole er blevet
forsynet med polstrede skumgummihynder, der paa en overordentlig behagelig
maade tager det haarde af stolene.”
Hele herligheden kostede 80.000 kr.
Viborg stifts Folkeblad bragte to artikler
om renoveringen i 1958. Begge artikler
kan læses på kirkens hjemmeside.

Der er løbende vedligeholdelse på de
gamle landsbykirker. Men ikke siden
1958 har Rødding kirke fået den helt
store tur. Da blev der renoveret både
ude og inde. Der blev bygget nyt kapel
med toilet og redskabsrum. Kirkens
tagspær blev skiftet og blytaget smeltet
om. Indvendig blev der ﬂyttet rundt på
en del af inventaret. Herskabsstolen - i
daglig tale Baronens stol - rykkede væk
fra sin oprindelige placering øverst i
skibet overfor prædikestolen. Orglet ﬁk
plads i tårnrummet og de tolv apostelbilleder blev anbragt foran orglet. Alt
det historiske træværk blev restaureret
og malet i mere oprindelige farver.
En avisartikel, som med Ruth Mellers

Rødding kirke før renoveringen i 1958. Bemærk Baronens stol i øverste venstre
hjørne af skibet, hvor kakkelovn og skorsten også ses.
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“Orglet klinger indtagende smukt”
Af Anne Berg Olsen, formand for Pederstrup Menighedsråd
“Orglet klinger indtagende smukt”
- sådan skriver orgelkonsulent Torben
Krebs om orglet i Pederstrup Kirke.
Videre skriver han at: “sin lidenhed til
trods, rummer orglet store klangmæssige kvaliteter”.

For at stabilisere orglet har vi i menighedsrådet besluttet at få sat en hygrostat
ind i orglet. Den skal styre to varmelegemer i orglet, så de tænder afhængigt
af temperatur og luftfugtighed. Samtidig bliver alle orgelpiber renset.

De foregående to vintre har været lange
og meget kolde, og det har sat det
næsten 130 år gamle orgel ud af spillet.
Men med forårets komme, varmen og
fugten har orglet rettet sig og spiller
igen. I Pederstrup Menighedsråd følte
vi, at det var uholdbart, at orglet ikke
kunne spille om vinteren, og vi besluttede at undersøge, hvad der kunne gøres
for at stabilisere den gamle sag. Derfor
havde vi i maj besøg af orgelkonsulenten, som bl.a. skrev ovenstående i sin
erklæring.

Det har været en dejlig bekræftende
oplevelse at have sagkundskaben til at
vurdere orglet. Jeg oplever, at der er en
god salmesang i Pederstrup Kirke. Vi
bliver godt hjulpet af organist og kirkesanger, og orglet står tæt på menigheden i det lille kirkerum. I fremtiden vil
jeg lytte mere efter orglets indtagende
smukke klang.

Vi er blevet klogere på, hvordan et
gammelt orgel fungerer. Vores orgel er
bygget af J.A. Demant fra Dalum på
Fyn i 1872. Når en tast trykkes ned, går
trykket via træpinde og kobbertråde
til åbning af et spjæld til en pibe, der
giver lyd fra sig. I gamle dage var der
en bælgtræder, der sørgede for tilstrækkelig tryk på blæsebælgen til at få luften
og dermed lyden ud af piberne. I dag er
det en elektrisk blæser, der sørger for
lufttrykket. Når det bliver så koldt, som
det har været de forgangne vintre, bliver
luften meget tør. Det udtørrer træpindene i orglet og bevirker, at et tryk på
en tangent ikke virker efter hensigten.

Anne Berg Olsen ved orglet i Pederstrup.
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Om høst og høstgudstjenester

Ved høstgudstjenesterne i Rødding, Løvel og Pederstrup samles
der ind til støtte for venskabsmenigheden i Kasheshe, Tanzania.

Det er også denne overskudstanke,
der ligger til grund for menighedens
offergang og de auktioner, der bliver
afholdt efter mange høstgudstjenester
over de gaver, overvejende frugt, grønt
og blomster, som børn og voksne nogle
steder i fællesskab har bragt til kirken.

Af Tove Kallestrup
Når kalenderen viser det tidlige efterår,
er der tid til høstgudstjenester over det
ganske land. I dag kalder vi det høstgudstjeneste, men den gang samfundet
i langt højere grad end i dag var direkte
afhængig af høsten, kaldte man det
takkegudstjeneste. Takkegudstjeneste,
fordi man i ordets bogstaveligste forstand havde grund til at takke forsynet
for, at have høstet mad nok, så man
kunne overleve indtil næste sommer.

Selv om sammenhængen mellem jordens frugter og vores føde efterhånden
kan virke meget utydelig, er vi stadig
afhængige af, at jorden giver sine gaver,
som vi så kan købe i Brugsen.
Høstgudstjenesten, takkegudstjenesten,
er en af de store dage, hvor vi erfarer,
at høsten og høstgudstjenesten stadig
drejer sig om at sige tak, og det at dele
stadig hænger sammen med at vise
taknemmelighed.

I denne tak lå - og ligger - også en omtanke for dem, som er knap så heldige
som en selv. Det er derfor vi i Adolph
Recks høstvise synge: Rev vi marken
let, det er gammel ret, fuglen og den
fattige skal også være mæt. Skikken
med at der skal være lidt tilbage, både
i vingården og på marken, går helt
tilbage til jøderne. Der skulle altid ligge
lidt til den fremmede og den fattige, der
kom forbi.

Hvor længe man har holdt høstgudstjenester i de danske kirker, er der ingen,
der ved. Sandsynligvis lige så længe
som kirkerne har bestået, da sammenhængen mellem høsten og det at
opretholde livet er ubrydelig.
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Kirkesangerlaug med i konkurrencen om initiativpris
Sidste nummer af SOGNET bragte et stort portræt af de fem frivillige kirkesangere i Rødding. Artiklen var fuld af gode pointer og spændende synsvinkler
på frivilligheden i kirken. Så da Kristeligt Dagblad et øjeblik senere efterlyste
kandidater til titlen som årets bedste kirkelige initiativ, var det oplagt at melde
kirkesangerlauget ind i konkurrencen. I alt 169 gode ideer blev indsendt, og de
syv bedste gik videre til ﬁnalen. Kirkesangerlauget var blandt de syv ﬁnalister
og ﬁk på den baggrund en del opmærksomhed både i avisen og på diverse
hjemmesider. Dommernes endelige valg faldt dog på et de andre initiativer.
Men der er god grund til at ønske kirkesangerlauget tillykke med nomineringen og samtidig takke for en solid og trofast indsats i det daglige kirkeliv.

Ny formand for menighedsrådet i Rødding
Af Tove Kallestrup, næstformand i Rødding menighedsråd

Fra og med den 1. juli overtog Jens Vestergaard, Ingstrup, hvervet som menighedsrådsformand efter Sune Hjertmann Frederiksen. Jens Vestergaard er ikke ukendt
med menighedsrådsarbejdet, da han tidligere har siddet i Rødding menighedsråd
- nemlig i to perioder fra 1984 - og i forbindelse med to menighedsrådsvalg bestridt
posten som valgformand. Et stort og varmt velkommen skal her lyde til Jens fra
hele menighedsrådet. Vi håber, at du vil beﬁnde dig godt iblandt os og ser frem til
et muntert og frugtbart samarbejde.

Jens Vestergaard (tv.) overtager formandskabet efter Sune Hjertmann.

9

Musikgudstjeneste med musik af U2
Af Thomas Frøkjær, sognepræst i Skivholme

Søndag den 2. oktober kl.16.00 vil sognepræst
Thomas Frøkjær stå bag en musikgudstjeneste i
Rødding kirke. Mens de voksne går i kirke, vil der
være leg og aktiviteter for børnene i Arken.

Siden Jørn Hjorting i slutningen af
60’erne præsenterede Dansktoppen i radioen, har musik haft en stor plads i mit
hjerte. I de første år samlede interessen
sig om danske navne som Keld & The
Donkeys og det lokale Hurup-orkester
Bjørn & Okay. Sidenhen blev det store
internationale kunstnere som især Bob
Dylan, Leonard Cohen og senest det
hårdtslående irske rockband, U2, med
den karismatiske forsanger, Bono, som
kom til at fylde mere og mere i min
musikverden.
I de seneste år har jeg lavet en række
musikgudstjenester med disse kunstnere i mine egne tre kirker, Skivholme,
Sjelle og Skjørring, ved Århus, hvor jeg
har virket som præst siden 1991. Og nu
har jeg fået lejlighed for også at holde
en musikgudstjeneste for jer - hvilket
jeg glæder mig meget til. Efter aftale
med Niels-Peter bliver det en gudstjeneste med musik af U2.
U2 har mig bekendt ikke lavet speciﬁk
kristen musik, men i hvert fald tre af
de ﬁre medlemmer i bandet bekender

sig efter sigende til kristendommen,
og gruppens sange er da også tydeligvis inspireret af kristendommen og
dens forkyndelse. Men det er ikke en
ﬁrkantet, fuldstændig afklaret kristendom. Gruppen er fortsat på vej mod et
mål - sådan som den har været, siden
den blev dannet i slutningen af 70’erne.
Hvis man skal forsøge at sætte en overskrift på U2’s musik, så kunne det være
Det vanskelige menneskeliv. Det, som
kendetegner gruppens tekster og musik
– og også store sociale og politiske
engagement – er “kampen”. Det gode
liv kommer ikke af sig selv. Der skal
kæmpes for kærligheden og freden. For
lighed og broderskab. For menneskerettigheder. For troen og håbet – for at
holde sammen på det hele i en verden,
som nogle gange ser ud til, at den er
lige ved at gå op i limningen.
Musikgudstjenesten varer en times tid
og kommer til at bestå af 4-5 musiknumre, bibellæsninger i tilknytning
til musikken, salmesang, bønner og
velsignelsen.
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Ny kunstudstilling
Karen Degn - med kunstnernavnet
Bedste Blå - er selvlært kolorist. Selv
kalder hun sig en glad amatør-original,
der kan lide at tegne og male, fotografere, skrive eventyrlige fortællinger og
meget andet sjovt. Karen Degn udstiller
i Arken fra slutningen af august og frem
til jul. Motiverne på hendes malerier
er både naturalistiske, naivistiske og
abstrakte. Der er en del malerier med
huse på rækker, som kunstneren kærligt
kalder ”Skæve eksistenser” for på den
måde at signalere, at vi alle har noget
skævt i os - og at det netop er det, der
gør os unikke. Ved fællesspisningen
sidste fredag i august vil Karen Degn
fortælle om de udstillede billeder.

Venskabsdag i Pederstrup kirke søndag den 30. oktober
Af Sune Hjertmann Frederiksen
Som de sidste par år vil vi igen denne søndag huske på vores venner i menigheden i Kasheshe og markere, at vi har denne gode venskabsforbindelse trods
stor afstand, grænser og mange forskelle i daglig levevis. Og samtidig vil menigheden i Kasheshe også markere venskabet ved deres søndagsgudstjeneste.
I år har venskabskomiteen i Kasheshe valgt det bibelord, som er fælles for os
denne søndag. Efter gudstjeneste vil venskabskomiteen være vært for en kop
afrikansk te (eller en kop kaffe) og lidt at spise. Derudover vil vi fortælle nyt
fra Kasheshe og orientere om, hvad vi har af planer for den kommende tid.
Vi kan godt røbe, at der er ﬂere spændende ting undervejs. Bl.a. et nyt
besøg fra Kasheshe her til pastoratet
næste år. Mere om det 30. oktober.
Følg ellers med på kirkens hjemmeside, hvor vi bringer hilsner og andet
nyt, når det kommer.
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To møder i efteråret
Af Sune Hjertmann Frederiksen

Rødding menighedsråd inviterer i dette efterår til to møder med et fælles alvorligt
tema. Vi håber, at vi med de to inviterede foredragsholdere kan få berørt emnet fra
forskellige vinkler og kan få nogle berigende møder. Møderne begynder kl. 19.30.
Der er kaffe og brød, som koster 25 kr. Vær opmærksom på, at mødet med Flemming Kofod-Svendsen er i Rødding Kirke.
Mandag den 26. september - Ruth Østergaard Poulsen:
Vi er mere troende, end vi tror,
- især når døden kommer tæt på.
Ruth Østergaard Poulsen har de sidste 11 år været sygehuspræst på Aalborg Sygehus. Mange spørger hende i den
sammenhæng: “Hvad laver du egentlig?” Det har man nu
mulighed for at høre nærmere om. At være sygehuspræst er at
arbejde i et felt, hvor man i høj grad møder mennesker i krise,
sorg og fortvivlelse, og hvor døden er tæt på. Men samtidig er det et arbejde, der er
fyldt af liv, kærlighed og mening. Hvad har kristentroen at sige ind i den sammenhæng? Det vil Ruth Østergaard Poulsen, der er en meget engageret foredragsholder, komme omkring i dette foredrag, der er tænkt som et oplæg til spørgsmål og
samtale senere på aftenen.
Onsdag den 26. oktober - Flemming Kofod-Svendsen:
Døden, sorgen, håbet.
Flemming Kofod-Svendsen er præst og tidligere folketingsmedlem. Han mistede i julen 2004 sin søn, svigerdatter og to
børnebørn i tsunamien i Asien.
Han siger om det: “Hvad der er sket for mig, har presset mig
til mine grænser. Jeg er blevet stillet over for livets mørke
side, og jeg har mødt min egen svaghed som aldrig før. Min
egen erfaring er, hvor hårdt det er at møde tab, og hvor lang
tid det tager at gennemleve det. Jeg har læst ﬂere beskrivelser
af, hvor meningsfyldt, ja næsten vidunderligt livet kan blive forvandlet gennem
lidelse. Sådanne ord kan jeg ikke bruge, for det er ikke min erfaring. Min daglige
bøn til Gud har været, om han vil give mig kraft, styrke og frimodighed til netop
denne dags opgaver. Kort sagt hælp til at leve”.
Mødet holdes i Rødding Kirke. Efter foredraget er der kaffe i Arken.
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Menighedsmøder

Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd
Så nærmer tiden sig for afholdelse af de årlige menighedsmøder. Møderne blev
afholdt første gang sidste efterår efter ændring af lov om menighedsråd. De tre
menighedsråd i pastoratet afholder hver især et møde, som omtalt nedenfor. På
menighedsmødet skal rådet gennemgå sidste års regnskab og fremlægge det kommende års budget, ligesom det skal redegøres for rådets arbejde i det forløbne år og
hvilke planer, der er for den kommende periode. Møderne er åbne for alle medlemmer af folkekirken i sognet, og der bliver naturligvis lejlighed til at stille spørgsmål
og komme med kommentarer til menighedsrådets beretning.

Høstgudstjeneste og menighedsmøde i Løvel Kirke
Søndag den 11. september kl. 10.30 afholdes høstgudstjenesten i Løvel Kirke.
Vanen tro vil der efterfølgende blive serveret en bid brød og lidt drikkelse uden
for kirken. Det årlige menighedsmøde vil herefter blive afholdt i kirken på samme
måde som sidste år. Formanden for menighedsrådet vil aﬂægge beretning om det
forgangne år samt løfte sløret for nogle af de ting, der skal arbejdes med i det nye
år. Der vil desuden være mulighed for at komme med forslag og kommentarer til
menighedsrådets arbejde. Alle er velkomne.

Høstgudstjeneste og menighedsmøde i Rødding Kirke
Søndag den 18. september kl. 10.30 er der høstgudstjeneste i Rødding. Også her vil
høstgudstjenesten blive fulgt op af en frokost, der samtidig fungerer som det årlige
menighedsmøde. Den afgåede og den nytiltrådte formand for menighedsrådet vil
i fællesskab fortælle om året, der er gået, og om udsigterne for det kommende år
- herunder selvfølgelig den omfattende renovering af Rødding kirke.

Menighedsmøde og sognehistorie i Pederstrup
Den 9. november kl. 19.00 inviterer Pederstrup menighedsråd til menighedsmøde
på Løvelbro Bistro. Ud over det obligatoriske stof vil der også være en bonusrunde, hvor Jørgen Dalager og Erik Overgaard rundhåndet vil dele ud af deres store
samling af sognehistorisk viden. Særligt interesserede kan allerede nu ﬁnde mange
gode historier og sjove, gamle billeder på Pederstrups lokalhistoriske hjemmeside:
www.pederstrup-tjele.info.
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Kalender
Dato
26/8
1/9
7/9
15/9
22/9
26/9
27/9
30/9
6/10
12/10
20/10
26/10
28/10
30/10
3/11
9/11
11/11
15/11
17/11
22/11
25/11

Kl.
18.00
19.00
19.00
18.00
14.00
19.30
19.00
18.00
14.00
19.00
14.00
19.30
18.00
10.30
14.00
19.00
18.00
19.00
14.00
19.00
18.00

Arrangement
Fællesspisning i Arken
Møde i Rødding menighedsråd
Møde i Pederstrup menighedsråd (hos Lars Raahauge)
Årsmøde i Besøgstjenesten
Torsdagsmøde: “2½ fra Skive” underholder
Møde i Arken med Ruth Østergaard
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning i Rødding Forsamlingshus
Torsdagsmøde: Studietur til Hviderusland/Dinesminde
Møde i Rødding menighedsråd
Torsdagsmøde: Efterårets farver, Lotte Kaas’s blomster
Møde i Kirken og Arken med Fl. Kofod Svendsen
Fællesspisning i Arken
Venskabsdag i Pederstrup Kirke
Torsdagsmøde: Hessellunds Rejser. Om Færøerne
Menighedsmøde i Pederstrup, Løvelbro Bistro
Møde i Rødding menighedsråd + medarbejdermøde
Møde i Løvel menighedsråd
Torsdagsmøde: Bankospil
Møde i Pederstrup menighedsråd (medarbejdermøde)
Fællesspisning i Arken

Side

14
12
14

12
11
13

Fællesspisning

Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned. Fredag den 30. september arrangeres fællesspisningen dog i samarbejde med Rødding Kultur- og
Forsamlingshus og spisningen begynder i forsamlingshuset kl. 18.30.

Årsmøde i besøgstjenesten

15. september kl. 18.00 er der årsmøde i besøgstjenesten. Bestyrelsen byder på
aftensmad, hvorefter der afholdes årsmøde 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.
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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: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf. 86 65 10 79.
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 Tove Kallestrup, Bendt Jensen, Karin
Dalsgaard Bjerrum, Rita Jakobsen, Lars
Raahauge, Bjarne Johnsen, Niels Peter
Jacobsen.

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

6/9

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
4/10 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg
8/11 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
6/12 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.

Bladet udkommer 4 gange årligt:
1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og
postomdeles til alle husstande. Hvis du
ikke får bladet, kan du henvende dig til
bladudvalget, som også gerne tager imod
ideer og indlæg.
Se også sognenes hjemmeside:
www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk

Nye medlemmer er altid velkomne!
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Gudstjenester
Rødding

14/8

8.s.e.trin.

21/8

9.s.e.trin.

28/8

10.s.e.trin.

4/9

11.s.e.trin.

11/9

12.s.e.trin.

18/9

13.s.e.trin.

25/9

14.s.e.trin.

2/10

15.s.e.trin.

9/10

16.s.e.trin.

16/10

Løvel

Pederstrup

9.30 JH
9.30 Skibet JH
10.30
10.30 K

9.30
10.30 H

10.30 H
10.30 H
16.00 ♫

10.30

17.s.e.trin.

10.30 KF + K

9.30 KF

23/10

18.s.e.trin.

9.30 JH

30/10

19.s.e.trin.

6/11

Alle helgen

16.00

10.30

13/11

21.s.e.trin.

10.30 K

9.30

20/11

Sidste s. i kirkeåret

27/11

1.s. i advent

4/12

2.s. i advent

10.30 K

11/12

3.s. i advent

9.30 JH

9.30 JH

10.30 Ven

9.30 JH
10.30
13.30 Dåb

Skibet = I anledning af byfesten holdes gudstjenesten i Skibet ved Røddinghus.
JH = Jesper Hornstrup, KF = Kirsten Felter, K = Kirkekaffe, H = Høstgudstjeneste,
♫ = Musikgudstjeneste (side10), Ven = Venskabsdag (side 11), Dåb = Dåbstræf (side 2)

