SOGNET
Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 2, 2012

juni - juli - august

I slutningen af marts var en flok femårige fra Rødding børnehave på virksomhedsbesøg i kirken. Både præstekontoret og kirken blev kigget efter i
sømmene. Alle var en tur omme bag alteret. Orglet blev testet på både de
høje og de dybe toner. Graveren fortalte om kirkegården og viste sit kontor
frem - inden turen gik videre til den næste virksomhed, Andelskassen.

SIDEN
SIDST

Kirkeligt velsignede

Døbte

Begravede

10. marts i Rødding kirke:
Helena Smaakjær Larsen Jørgensen og
Lars Smaakjær Jørgensen, Fædalhøjvej
3, Ingstrup.

25. marts i Pederstrup kirke:
Emma Damgaard Fynbo Stefansen,
Vråvej 20, Vrå.

25. februar i Rødding kirke:
Arne Elbækgaard Kristensen, Høydalstorvet 11, Vammen.

1. april i Løvel kirke:
Ella Fransine Nedertorp,
Kirkelund 3, Løvel.

16. marts i Rødding kirke:
Helga Nielsen, Storegade 2b, Klovborg.

8. april i Rødding kirke:
Lucca Elisabeth Vium Ebbesen,
Meldgårdsvej 69, Rødding.

3. april i Rødding kirke:
Hilda Margrethe Thorup Smith, Sandstræde 36c, Hobro.

22. april i Rødding kirke:
Laura Samuel Pedersen,
Korsbakken 28, Rødding.

27. april i Rødding kirke:
Irma Marie Jokumsen, Kildevænget 9,
Rødding.

Forsøg med konfirmandforberedelsen
Konfirmandåret begyndte lidt tumultagtigt. Der var politisk uenighed om
placeringen af konfirmandforberedelsen. Men efter lidt avispolemik og et antal
møder mellem præster og kommunale embedsmænd blev det besluttet, at det
skoleår, som nu er ved at være slut, skulle bruges til at afprøve forskellige
modeller. Lokalt blev Sødalskolen og kirken enige om at afprøve den model,
som kombinerer de traditionelle dobbeltlektioner med hele dage med konfirmandforberedelse.
I årets løb er forsøgene blevet fulgt af forskere fra Center for Ungdomsstudier
og Religionspædagogik (CUR). Både skolefolk, præster og konfirmander er
blevet interviewet. I januar blev de foreløbige resultater samlet i en midtvejsevaluering, som skal danne baggrund for kommunalpolitikernes beslutning om
fremtidens konfirmandforberedelse. På baggrund af midtvejsrapporten indstiller styregruppen, som har fulgt forsøgene, at skoler og præster også fremover
skal have mulighed for at indgå fleksible aftaler og indrette konfirmandforberedelsen efter de lokale forhold. Den endelige beslutning træffes af byrådet i
løbet af foråret og bliver sandsynligvis gældende fra næste skoleår.
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Tillykke til forårets konfirmander!

Løvel 29. april ▲
Pederstrup 4. maj ►
Rødding 6. maj ▼

Billederne af Rødding- og Løvelholdene er taget af Fotograf-i v/Mette Kris
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Vi er alle præster!
Af Lars Raahauge, Pederstrup Menighedsråd.

Forkyndelsen er hele menighedens
ansvar, ikke kun præstens.

I den katolske tid var kirken og de ordinerede gejstlige bindeled mellem Gud
og menneske, hvilket i øvrigt stadigvæk
er gældende i katolsk tradition. Luther
hævdede, med baggrund i Bibelen, at
mennesket havde direkte forbindelse til
Gud. Frelsen opnås kun gennem tro og
ikke via gode gerninger eller præstens
mellemkomst. Magt korrumperer som
bekendt, og Luther tordnede også imod
det gældende system med afladsbreve
og køb af sjælemesser, hvor penge til
kirken eller dens hierarki kunne sikre en
plads i Himmerig.

Kristendom i Danmark har meget
gamle rødder. Vores tre smukke middelalderkirker her i pastoratet, Rødding,
Løvel og Pederstrup, har med runde tal
lige længe været katolske og luthersk
protestantiske. Overgangen fra katolsk
til luthersk protestantisk kristendom,
der skete med Reformationen i 1536,
gik ikke stille af sig, og især når det
gjaldt kirkens organisation og synet på
forholdet mellem Gud og menneske var
der tale om en gennemgribende kulturrevolution.

Ingen pave, ærkebiskop eller biskop kan
definere kristendommen. Som luthersk
protestantiske accepterer vi under ingen
omstændigheder et kirkeligt hierarki,
alle er lige for Gud. Det har selvfølgelig
haft sin pris. I modsætning til den katolske kirke, der med sin veltrimmede og
topstyrede organisation, såvel teologisk
som økonomisk, kan manøvrere med
dekreter og fælles initiativer med kort
varsel, så er den protestantiske kirke i
dag splittet i tusinde fraktioner på nærmest anarkistisk vis.

Luther gjorde oprør mod en hierarkisk,
autoritær og økonomisk korrupt kirke,
der efter hans opfattelse helt havde
svigtet sit oprindelige grundlag i jagten
på magt og rigdom. Et vigtigt element
i dette opgør var indførelsen af “det
almindelige præstedømme”, et princip,
der har været helt fundamentalt i vores
kirke frem til i dag.

Lars Raahauge er medlem af Pederstrup Menighedsråd og har de sidste 5 år prædiket ca. 2
gange om året i pastoratets kirker. Næste gang
Lars prædiker bliver i Rødding Kirke søndag den
10. juni kl. 10.30.
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Det almindelige præstedømme slår fast,
at alle, der tror og er døbte, er præster.
Eller sagt på en anden måde: her i pastoratet er vi alle i menigheden præster,
men det er kun Niels Peter, der får løn
for det! Og der følger også et ansvar
med: det er hele menigheden, der har
ansvaret for forkyndelsen, ikke kun
sognepræsten.

til gengæld særdeles højtråbende i det
offentlige rum. Debatten foregår ikke
kun i aviser og TV, men også ude på
arbejdspladserne, ved middagsbordene
og over hækken. Latterliggørelse og
manipulation af fakta er desværre en
ofte anvendt metode.
Vores svar på dette skal ikke være lange
teologiske udredninger, men blot at
lukke munden op når emnet rejses ude i
det virkelige liv, og med vores egne ord
turde fortælle, hvad troen betyder for
os. Forkyndelse kan foregå på mange
plan, og som kristne kan vi alle være
med. Vi er nemlig alle præster!

Hvordan kan vi så forvalte det ansvar?
Vi befinder os lige nu i en tid, hvor
kirken er udsat for et massivt angreb fra
en tiltagende aggressiv ateistisk bevægelse, der talmæssigt er meget beskeden
i forhold til de ca. 80 % af befolkningen, der er medlem af Folkekirken, men

Præsten skal ikke tro, at han er noget særligt
I Rødding kirke har tanken om det almindelige præstedømme, som Lars
Raahauge beskriver her på siderne, sat sig direkte spor i udsmykningen. Under
alterbilledet er der et såkaldt præstespejl, som under gudstjenesten skal minde
præsten om, at han ikke har en særlig hellig position hævet over resten af menigheden, men står ved alteret på menighedens vegne. Teksten på tavlen er:
Her står jeg dum og stiv, Guds altersted at ære. Jeg er vel uden Liv. Dog kand
jeg andre lære. Min Krop er livløs træe, skjønt guld mig glindser paa. See til o
Christen Sjæl, du ey er lige saa. Naar du gaaer her til Bords, hvor Jesus er at
finde, I viin og drue bloed, Mit guld lad dig da minde, At du har troens guld.
Saa staar vi begge vel. Jeg med en malet krop. Du med en salig Sjæl.
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Små og større børn i kirken
Af Maybrith Lange, sognemedhjælper

Efter endt barselsorlov er jeg igen
begyndt på mit arbejde som sognemedhjælper i Rødding, Løvel og Pederstrup
Sogne. Jeg glæder mig til igen at synge
med babyerne, lege med dagplejebørnene og undervise minikonfirmanderne!

understrege, at man ikke behøver være
speciel god til at synge eller danse. Alle
der har lyst til en hyggelig og afslappende musikoplevelse med deres barn
er velkomne. Undervisningen er gratis
og henvender til sig babyer fra 1-10
måneder.
I Løvel er der babysalmesang i kirken
om onsdagen kl. 10.30-11.15. I Rødding er der ikke noget hold på nuværende tidspunkt. Men jeg opretter gerne
et hold, hvis der er nok interesserede.

Babysalmesang
Til babysalmesang synger vi salmer og
sange, siger rim og remser. Vi danser,
bevæger os, laver gestik og leger, laver
babymassage og lytter til afslappende
musik. Det hele foregår i kirken, så vi
kan nyde det flotte rum og akustikken,
når vi synger. Formålet med babysalmesang er at stimulere barnets umiddelbare
glæde ved musik og inspirere forældre
til den særlige kontakt, som musikken
giver mulighed for. Det er vigtigt at

Musikalsk legestue
Mandag den 14. maj kl. 9.30-10.15
starter vi op med musikalsk legestue
igen. Den bløde og venlige tøjkanin
Ninus synger goddag- og farvelsang til
alle børnene. Derudover synger vi og
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danser, leger og lytter, spiller rasleæg
og bruger vores fantasi i kirkerummet.
Også sæbeboblerne vækker stor glæde
og begejstring hos børnene. Tilbuddet henvender sig til de 1-3 årige børn.
De kommunale dagplejere i Rødding
deltager, og private dagplejere samt
børn, der bliver passet hjemme er også
velkomne til at deltage.

tegner og laver andet kreativt, leger,
synger, og er til mini-gudstjeneste i
Rødding Kirke. Niels Peter og jeg står
for undervisningen, som foregår i Arken
og i kirken. Når vejret er godt, laver vi
også aktiviteter udendørs.
Da jeg har haft orlov i et år, er de nuværende 3. klasser blevet snydt for at være
minikonfirmander. Derfor får de muligheden efter sommerferien, altså når de
går i 4. klasse. Efter nytår 2013 tilbydes
de til den tid 3. klasses elever at være
minikonfirmand. Alle får en invitation,
hvori der vil stå dato for opstart.

Minikonfirmand
At være minikonfirmand vil sige, at
man lærer om kristendom og kirken.
Børnene får læst historier, ser film, de

Præstevikar på Færøerne
Søndag den 18. marts blev Kirsten Felter indsat som præstevikar i Norderøernes Østre Præstegæld på Færøerne. Kirsten skal vikariere i kirkerne i Viðareiði, Hvannasund, Svínoy, Hattarvík og Kirkja frem til august som led i et
forskningsprojekt om færøske præsters kalds- og professionsforståelse.
På kirkernes hjemmeside kan man læse et rejsebrev om folkekirken på
Færøerne og livet i et af øernes mindste pastorater med
830 mennesker fordelt på tre øer og fem kirkesogne.
Folkekirken på Færøerne blev selvstændig i 2007
og står - som det øvrige færøske samfund - midt
i den proces det er at omstille sig fra et
traditionelt præget samfund til den
moderne, globaliserede verden.
Læs mere på kirkens hjemmeside:
www.roddingkirke.dk

Fra indsættelsen i i Viðareiði
kirke søndag den 18. marts.
Kirsten Felter sammen med
sine færøske kollegaer.
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Nyt fra vore studerende i Tanzania
Af Sune Hjertmann Frederiksen

Vi har de sidste år sendt det indsamlede beløb fra høstgudstjenesterne til Kasheshe.
Pengene bliver brugt til at støtte uddannelse af unge fra Kasheshe, enten på secondary school (gymnasium) eller på bibelskole, hvor de uddannes til evangelister.
Søndagsskolen er også blevet støttet.
Vi har fået en lille hilsen fra Lenias Benias, som nu læser “form IV” (4.årgang) på
Kajunguti Secondary School. Der læser hun sammen med Melida Mathayo. Lenias
læste tidligere på Rugu Secondary, men spurgte, om vi ville støtte hende i at flytte
til Kajunguti. Der kan hun nemlig bo på skolen i stedet for at skulle gå langt til og
fra skolen i Rugu. Og alle var enige om at det var en god ide.

Melida foran de andre studerende på Kajunguti Secondary. Billedet er taget, da en
gruppe fra Rødding, Løvel og Pederstrup besøgte venskabsmenigheden i 2010.
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Tjele Quilterne udstiller i Arken
Tjele Quilterne er på hjemmebane,
når de udstiller i Arken. Igennem
flere år har Arken nemlig dannet
rammen om quilternes aktiviteter
med nål og tråd.
Tjele Quilterne har netop færdiggjort et stort projekt, som har
været tre år undervejs: Et vægtæppe på to gange fire meter sammensat af 6000 små stofstykker.
Kirsten Huuse Jensen (th) og Vanda
Motivet er Ask Ygdrasil - Livets
Køjborg (tv) er henholdsvis formand og
træ - fra den nordiske mytoligi.
næstformand for Tjele Quilterne. Her er
de sammen med et af værkerne.
Det store vægtæppe er blevet til i
samarbejde med Tjele Efterskole
og skal fremover pryde efterskolens sportshal. De værker, der nu giver farve
til Arkens hvide vægge, er naturligvis af en noget anden størrelse, men den
kunsthåndværksmæssige indsats er ikke mindre imponerende. Der er syet
mange sting og brugt mange stykker stof for at fremstille de i alt 22 værker.

Kære alle venner i Rødding pastorat
Ære være Herren Jesus Krist, vor frelser.
På vegne af min kollega Melida Mathayo og mig selv ønsker jeg først at takke Gud,
som muliggjorde, at vi kunne komme på Secondary School. Han giver os styrke til
konstant at møde udfordringerne både på skolen og udenfor skolen.
Dernæst vil jeg takke jer i Rødding fordi I støtter os med betaling af skolepenge og
andre udgifter, fra vi begyndte på Form I og til nu, hvor vi er i Form IV. Må Gud
velsigne jer.
Vi er glade for at fortælle jer, at Gud er god til alle tider. Det er derfor, han har hjulpet os til at studere på en god secondary school. Vores familier er glade for det.
Nu vil vi gerne bede jer om ikke at stoppe med at tænke på os. Der er mange, som
behøver hjælp, så hvis det er muligt, må I fortsætte med at hjælpe dem, på samme
måde som I har hjulpet os. Vores tak går til alle jer, som har støttet os.
Jeres
Lenias og Melida.
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Om at sidde i menighedsrådet
Af Rita Jakobsen, Løvel Menighedsråd.
Da jeg for cirka tre et halvt år siden
startede som medlem af menighedsrådet
for Løvel Sogn, var jeg ret spændt på,
hvordan det egentlig ville være at deltage i rådets arbejde. Jeg havde overhovedet intet kendskab til, hvad arbejdet
drejede sig om, men det har været både
spændende og lærerigt.
På menighedsrådsmøderne, der som
oftest afholdes i Arken, har vi mange
gode diskussioner, hvor vi ofte kommer
vidt omkring – også udenfor punkterne
på dagsordenen! En stor del af rådets
arbejde er fastlagt på forhånd, budgetlægning, løbende gennemgang af
regnskabet (kvartalsrapporter), møder
med ansatte, tilsyn med kirke og kirkegård, orientering fra forskellige udvalg
og meget mere. Desuden afholdes
fælles menighedsrådsmøder for de tre
sogne i pastoratet, hvor emner med
fælles betydning behandles. Det kan for
eksempel være renovering af præsteboligen, nyanskaffelser til Arken, nyt fra
vores venskabsmenighed i Kasheshe,

sogneudflugt, nyt fra provstiudvalget
og oplæg til fællesarrangementer for
menighedsrådsmedlemmer i den gamle
Tjele Kommune.
Men ud over, hvad der er fastlagt i
diverse bekendtgørelser og regulativer,
er der næsten uanede muligheder for at
tage initiativer – dog sætter økonomien
i disse år ret snævre grænser, men der
er håb forude. Da Løvel Sogn er vokset
rigtig meget de seneste år, har vi søgt
om øgede bevillinger fra 2013. Vi har
for eksempel arrangeret kirkekoncerter,
juletræsfest sammen med borgerforeningen, gospelarrangementer for 6.
klasserne i samarbejde med Sødalskolen og filmklub for 7. og 8. klasserne.
Her er plads til masser af nye ideer.
Under menighedsrådene findes forskellige udvalg; kirkebladsudvalg,
aktivitetsudvalg og præstegårdsudvalg
med repræsentanter fra de tre råd.
Disse udvalg holder møder efter behov,
bladudvalget således fire gange årligt,

“Der er næsten uanede
muligheder for at tage
initiativer ...” Da det nuværende menighedsråd i
Løvel trådte til, fyldte det
væggen med gode ideer
til nye initiativer. En del er
realiseret. Andet venter på
det næste menighedsråd.
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hvor det kommende nummer af Sognet
planlægges.

meget lang tid. Nu er de snart gået – og
de er gået godt. Det har været en tilfredsstillelse og en berigelse for mig at
have været med i de fire år. Nu nærmer
sig et nyt menighedsrådsvalg til efterår,
og da flere af de siddende medlemmer
ikke genopstiller, er der brug for nye
kræfter. Jeg vil derfor gerne opfordre
alle til at overveje mulige kandidater
og gerne give dem et lille puf – det kan
være svært at foreslå sig selv.

Alt i alt kan det altså godt blive til en
hel del møder i løbet af året, afhængig
af, hvilke udvalg man deltager i, men
jeg synes ikke, arbejdsbyrden har været
stor. Jeg kan godt lide at komme til menighedsrådsmøderne, hvor der er en god
stemning, og vi kan tale sammen om
stort set alt. Vi skiftes til at stå for kaffe/
te og kage/brød, så der er også plads til
hygge. Ved at deltage i menighedsrådsarbejdet har jeg lært mange nye, dejlige
mennesker at kende, i sognet, i pastoratet og i den gamle Tjele kommune, og
har derudover lært meget om, hvordan
“systemet” fungerer.

Der vil blive afholdt orienteringsmøder
forud for menighedsrådsvalget, hvor
opstilling af kandidater også kan finde
sted. Disse møder vil blive annonceret i
næste nummer af Sognet og på kirkernes hjemmeside.

Når man starter som nyt medlem af
menighedsrådet, synes man, fire år er

Jeg genopstiller gerne til en ny fireårsperiode.

De gamle gravsten på Løvel kirkegård
Af Kirsten Nielsen, kirkeværge ved Løvel kirke

Når fredningstiden på et gravsted på Løvel kirkegård er udløbet, og fredningstiden ikke ønskes forlænget, bliver gravstedet nedlagt. Proceduren har indtil
nu været, at de gamle gravsten herefter er blevet placeret i de to lapidarier på
Løvel kirkegård. Imidlertid er begge lapidarier nu fyldte. Menighedsrådet har
besluttet, at der ikke skal laves yderlig et lapidarium. Derfor vil nogle af de
gamle gravsten i løbet af sensommeren blive destrueret. Menighedsrådet vil
tilstræbe, at det er de ældste gravsten, der først bliver destrueret.
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Sommerudflugt 2012
Løvel, Rødding og Pederstrup sogne
onsdag den 16. august

Afgang fra Rødding Kirke kl. 8.00
og fra Løvel Kirke kl. 8.15.
Turen går til Thorsminde, hvor vi drikker
kaffe i en barak på havnen inden den
guidede rundvisning på Strandingsmuseet St.
George. Herefter kører vi til Thyborøn. Svend
Madsen fra Lemvig er med som guide fra fra Bovbjerg over Thyborøn til Lemvig. Efter frokost på Mallemukken er der rundvisning i Thyborøns nye kirke.
Fra Thyborøn kører vi med VLTJ til Lemvig, hvor
der er en fritime. Damerne skal måske i “Damernes
Magasin” og mændene på havnen - eller ...
Fra Lemvig går turen over Nr. Nissum til Humlum. På
Humlum Kro venter en treretters menu. Vi forventer at
være hjemme kl. ca. 21.00.
Bussen kan have 55 personer, så ... først til mølle ... får plads i bussen.
Pris for tur og forplejning (uden drikkevarer): 425 kr.
Rødding Andelskasse giver et lille bidrag til frokosten.
Tilmelding senest 15. juli til
• Hardy Møller
• Karsten Yding
• Jørgen Dalager

20863892 (prøv først her)
29266930
86699096

Menighedsrådene i Løvel, Rødding og Pederstrup.
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Gudstjenesten flytter ud af kirkerummet
Når Rødding kirke fra august skal renoveres, kommer vi til at flytte gudstjenesterne ud af kirkerummet i en periode. De kirkelige handlinger bliver
flyttet til Løvel og Pederstrup kirker. En del af gudstjenesterne vil blive
holdt i Arken. Den anderledes ramme vil af sig selv give en anden og mere
uhøjtidelig gudstjenesteoplevelse. Samtidig vil menighedsrådet og præsten
også bruge anledningen til at eksperimenter lidt med gudstjenestens form.
Dem, der ikke har lyst til at være med til det, er naturligvis altid velkomne til
at køre i kirke i nabosognene.

Gudstjeneste ved søen og i Skibet
Det er ikke fuldstændig uvant at holde gudstjeneste uden for kirkerummet.
I flere år har der for eksempel været en sommeraftengudstjeneste ved
Rødding Sø. Den gode oplevelse vil vi gentage den 17. juni kl. 19.00.
Det er også en velafprøvet tradition, at byfesten i Rødding afsluttes med
en gudstjeneste søndag morgen. I år bliver det den 28. august kl. 9.30.
Efter gudstjensten i Skibet ved Røddinghus giver menighedsrådet kaffe og
rundstykker.
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Kalender
Dato
25/5
5/6
17/6
19/6
26/6
29/6
16/8
28/8

Kl.
18.00
13.00
19.00
19.00
19.00
18.00
8.00
9.30

Arrangement
Fællesspisning, Søren Lind fortæller
Grundlovsfest, Borgmester Søren Pape Poulsen taler
Søgudstjeneste med efterfølgende kaffe i Arken
Møde i Løvel menighedsråd
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning, Lars Raahauge fortæller
Sommerudflugt
Gudstjeneste i Skibet i anledning af byfesten

Fællesspisning

Side
14
14
13

14
12
13

Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned (undtagen i juli og
december). Maden koster 35 kr. Tilmelding er ikke nødvendig. Udover maden
er der som regel også et lille oplysende eller underholdende programpunkt.
Fredag den 25. maj vil organist Søren Lind fortælle om sine fritidsinteresser.
Det er blandt andet sporten Show Down. Fredag den 29. juni vil Lars Raahauge
fortælle om sit arbejde på Viborg virksomheden Genan, der arbejder med genanvendelse af bildæk i både Europa, USA og Mellemøsten. Og forhåbentlig er
vejret så godt, at det går an at grille.

Grundlovsfest
Igen i år inviterer Rødding menighedsråd til
grundlovsfest tirsdag den 5. juni kl. 13.00.
Programmet indledes med en festgudstjeneste i Rødding kirke. Årets grundlovstaler,
borgmester Søren Pape Poulsen, har også
indvilget i at prædike i kirken, så der bliver
rig lejlighed til at opleve borgmesteren i
forskellige roller. Som noget nyt er der også
gymnastikopvisning på programmet - og derudover de sædvanlige aktiviteter: folkedans,
korsang og fællessang, kaffe og lagkage,
glade mennesker og solskin.
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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, 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: Charlotte Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf. 86 61 03 24.
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: Charlotte Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf. 86 61 03 24.
Organist: Jens Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 24 46 58 62.
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, Niels Peter Jacobsen.

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

1/5

Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
12/6 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.
7/8 Gitte Sørensen, Krogen 2b.

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

12/9 Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.

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

Nye medlemmer er altid velkomne!
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Gudstjenester
Rødding

Løvel

27/5

Pinsedag

28/5

2. pinsedag

3/6

Trinitatis søndag

5/6

Grundlovsdag

10/6

1.s.e.trin.

10.30 LR + K

17/6

2.s.e.trin.

19.00 Sø

24/6

3.s.e.trin.

1/7

4.s.e.trin.

8/7

5.s.e.trin.

10.30 K

9.30

15/7

6.s.e.trin.

9.30

10.30

22/7

7.s.e.trin.

10.30 K

9.30

29/7

8.s.e.trin.

5/8

9.s.e.trin.

12/8

10.s.e.trin.

19/8

11.s.e.trin.

26/8

12.s.e.trin.

9.30 Skibet

2/9

13.s.e.trin.

9.30

Pederstrup
10.30

10.30 K

9.30
10.30

13.00
10.30 K
10.30
9.30 JH

9.30 JH
9.30 JH + K
9.30 JH
9.30 JH
10.30
10.30

Skibet = I anledning af byfesten holdes gudstjenesten i Skibet ved Røddinghus.
JH = Jesper Hornstrup, LR = Lars Raahauge prædiker, K = Kirkekaffe,

