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sept. - okt. - nov.

Tre uger i september får Rødding, Løvel og Pederstrup sogne besøg fra
venskabsmenigheden i Tanzania. Sidst det skete var i 2008. Denne gang
kommer den nye præst Karoro og tre unge mennesker hertil. Læs mere om
besøget på side 10-11.

Kirkelige handlinger
Døbte

27. maj i Pederstrup kirke: Frederikke Marie Allentoft Hansen, Elmevej 17, Viborg.
28. maj i Rødding kirke: Ida Storgaard Bager, Christian X’s Vej 10, Viby J.
28. maj i Rødding kirke: Axel Storgaard Bager, Christian X’s Vej 10, Viby J.
5. juni i Rødding kirke: Sofia Skipper Sørensen, Åkandevej 20, Rødding.
10. juni i Rødding kirke: Naomi Traks Vindum, Søbakken 23, Rødding.
10. juni i Rødding kirke: Mathias Tarm Frederiksen, Søbakken 39, Rødding.
10. juni i Rødding kirke: Mikkel Brogaard Jørgensen, Overlundvej 36A, Ingstrup.
17. juni i Løvel kirke: Nicolaj Karl Holm, Sødalvej 8, Løvel.
17. juni i Løvel kirke: Emil Krickau Olsen, Næstegårdvænget 23, Løvel.
1. juli i Løvel kirke: Nikoline Aakmann Lohse, Kirkehøj 4, Løvel.
8. juli i Rødding kirke: Rasmus Bak Sørensen, Søblink 7, Rødding.
8. juli i Rødding kirke: Kalle Müller Nielsen, Søbakken 27, Rødding.
15. juli i Røding kirke: Villads Thybo Frederiksen, Sødalvej 12, Rødding.
15. juli i Løvel kirke: Victoria Hvid Lassen, Gillebakken 14, Løvel.
22. juli i Rødding kirke: Cecilie Schønberg Meller, Hobro Landevej 91, Nr. Vinge.

Viede
2. juni i Rødding kirke: Marie Louise Holm og Morten Østergaard Knudsen,
Engblommevej 9, Rødding.
30. juni i Rødding kirke: Susanne Tornvig Jakobsen og Christian Majgaard
Nielsen, Præstevænget 1, Rødding.
28. juli i Løvel kirke: David Benjamin Møller og Mariatu Kamba Møller,
Nygade 14, Aars.

Begravede

31. maj i Rødding kirke: Johannes Jensen, Tjele Møllevej 10H, Vammen.
9. juni i Rødding kirke: Marie Kirstine Kristensen, Høydalstorvet 11 , 8830 Tjele.
23. juni i Rødding kirke: Anne Mette Busk, Odshøjvej 35, Viborg.
5. juli i Løvel kirke: Willy Louise Stam Prahl, TInggade 18, Løvel.
7. juli i Rødding kirke: Martin Leo Almtoft Iversen, Kildevænget 15, Rødding.
17. juli i Rødding kirke: Søren Aksel Rishøj Christensen, Meldgårdsvej 119.
Rødding kirke er lukket indtil sidst i marts 2013. Imens henvises bryllupper og begravelser til kirkerne i Løvel og Pederstrup. Ved kistebegravelser kan kisten efter højtideligheden i kirken køres til Rødding kirkegård.
Menighedsrådet påtager sig ekstraudgiften i forbindelse med transport.
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Søndag 10.30
Hvad sker der mon på søndag kl. 10.30? Nå ja, der
er selvfølgelig gudstjeneste kl. 10.30 på søndag.
Dette nye skilt er placeret ved indkørselen til
parkeringspladsen ved Løvel kirke, og vil orientere
alle forbipasserende om, hvornår der sker noget i
Løvel kirke næste gang.
Vi håber, at infotavlen vil komme til gavn for alle
nuværende og kommende kirkegængere. Hvis tavlen er tom, er der ikke gudstjeneste den kommende
søndag
Kurt Kristensen

Hør en prædiken, mens du er på farten
Nej, det er ikke en opfordring til at droppe gudstjenesten. For det bedste er
naturligvis at deltage i gudstjenestens fællesskab og høre prædikenen i sammenhæng med salmer, nadver, bøn og alt det andet, som tilsammen udgør
gudstjenestens helhed. Men hvis du ikke havde mulighed for at være med i
kirken, kan du nu efterfølgende høre søndagens prædiken fra Rødding, Løvel
eller Pederstrup via kirkens hjemmeside. Du kan også vælge at podcaste prædikenerne. Gå ind på www.roddingkirke.dk og find den blå boks (herunder).
Fremgangsmåden afhænger herefter
af din computers opsætning. I nogle
internetbrowsere kan du bare klikke
på podcast-linket for at åbne siden,
hvor du får adgang til lydfilerne og
mulighed for at abonnere på podcasten. Hvis ikke det fungerer, skal
du højreklikke på linket og vælge
“Kopier linkadresse”. Derefter indsætter du linket i dit podcast-program. Dette skal kun gøres én gang
for alle. Derefter kommer prædikenerne automatisk til din computer,
tablet eller smartphone hver uge.
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Gudstjenester i Arken

Af Tove Kallestrup, Rødding menighedsråd.

I den tid, hvor Rødding Kirke er lukket
på grund af renovering vil de fleste
af gudstjenesterne foregå i Arken. På
den ene side kan man spørge: Hvorfor
holde gudstjenester i Arken, når vi har
to andre kirker i pastoratet, og så kan vi
dyrke fællesskabet med disse sogne på
en særlig måde ved den lejlighed?

På den anden side kan man spørge:
Hvorfor tage ud af sognet, når nu vi har
sådan et dejligt hus som Arken? Her
kan vi udnytte muligheden for at eksperimentere lidt og dyrke fællesskabet i
vores eget sogn på en ny måde.
Ved barnedåb, bryllup og begravelse vil
det være naturligt at vælge en af de an-

Maleri udlånt til Arken af J. Chr. Storgaard, Mors
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I skrivende stund (midt i juli) er
det svært at forestille sig, hvordan
Rødding kirke ser ud indvendig, når
kirkebladet kommer på gaden sidst
i august. Men allerede nu kan man
se, at der er forandringer på vej.
Farvekonsulenten har malet farveprøver på flere af bænkegavlene, for
at give menighedsrådet mulighed for
at træffe et kvalificeret farvevalg.
Allerførst i august bliver bænkene
afmonteret. Al inventar, som ikke
kan fjernes fra kirkerummet bliver
dækket forsvarligt af. Væggene skal
repareres og kalkes. Trægulvene skal
evt. skiftes. Noget af det helt gamle
inventar skal behandles for opståede
skader og restaureres.

dre kirker til den pågældende handling.
På denne her måde vil begge synspunkter blive imødekommet.
Der blev dannet en lille gruppe bestående af dem fra menighedsrådet, der
havde lyst til at arbejde med gudstjenesten i nye rammer. De nye rammer er
den væsentligste forskel. Gudstjenesten
vil stort set følge den samme liturgi,
som havde det været i en af kirkerne.

Et par gange i løbet af restaureringsperioden vil menighedsrådet slå
dørene op og invitere alle interesserede til at kigge ind og høre, hvordan
projektet forløber. Datoerne bekendtgøres ved opslag og via infomailen.

At skulle indrette Arken som et gudstjenesterum er en spændende opgave, som
vi glæder os til. Vi har fået mulighed for
at låne nogle malerier – lavet af J. Chr.
Storgaard, Mors – til at hjælpe os med
at understrege det kirkelige. Et skib er
der jo allerede, og der vil blive fremstillet et kors specielt til dette gudstjenesterum. Desuden vil vi bringe visse ting
fra kirken derned, lysestager m. v.

Om alt går vel - og der ikke dukker
for mange ubehagelige overraskelser
op undervejs - satser menighedsrådet
på at genåbne kirken ved en festlig
gudstjeneste palmesøndag 2013.

Vi håber meget, at menigheden har lyst
til at være med til dette nye!
Udvalget er åbent for nye ideer og nye
muligheder, så man er velkommen til at
henvende sig til Niels Peter Jacobsen,
Jette Giversen, Jens Vestergaard eller
undertegnede.

Farvekonsulent Bent Jacobsen i gang
med at blande farveprøver.
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Menighedsrådsvalg til efteråret
Af Niels Peter Jacobsen, sognepræst.

Arbejdet i menighedsrådene er utrolig vigtigt for livet i sognene. Uden gode
menighedsråd er der ikke ret meget, der kan lykkes. Heldigvis har Rødding, Løvel
og Pederstrup igennem tiden haft gode folk på alle posterne. Der er blevet arbejdet
kreativt og engageret på rigtig mange fronter. Gamle bygninger er blevet vedligeholdt og nye er vokset frem. Kirkegårdene bliver drevet omhyggeligt. Der er
arrangeret koncerter og foredrag og sommerudflugter. For de mindste er der startet
babysalmesang og musikalsk legestue. Forbindelsen til venskabsmenigheden i Tanzania er blevet plejet. Besøgstjenesten fungerer. Der bliver serveret kirkekaffe og
lavet mad til fællesspisning. Og meget mere! Alt dette fungerer kun, fordi menighedsrådene og andre frivillige får det til at fungere.
Efterårets valg til menighedsrådene er derfor en vigtig sag. Der er heldigvis nogle
af de erfarne, som godt vil fortsætte i rådene, men der er andre, som ønsker at
stoppe. Så derfor bliver der brug for nogle stykker i hvert sogn, som vil lade sig
vælge til opgaven. På de følgende sider fortæller tre menighedsrådsmedlemmer om
arbejdet i menighedsrådene. Læs deres fortællinger og lad jer inspirere til at møde
op til orienteringsmøderne, som holdes i september.

Tider og steder for de lokale orienteringsmøder:
○ Rødding: 11. september kl. 19.00 i Arken
○ Pederstrup: 12. september kl. 19.00 på Løvelbro Bistro
○ Løvel: 13. september kl. 19.00 i Løvel Forsamlingshus

Information fra Landsforeningen af Menighedsråd
Menighedsrådenes paraplyorganisation - Landsforeningen af Menighedsråd har lavet en særlig hjemmeside, som informerer grundigt om alle aspekter ved
efterårets valg til menighedsrådene. Her findes alle de faktuelle oplysninger
om valget: Guide til kandidater med oplysninger om datoer, krav til kandidater osv. Hvad får du indflydelse på? Hvad siger du ja til? Hvad forventes der
af dig? Desuden er der interviews med
og videoportrætter af menighedsrådsmedlemmer, debat, statistikker og meget
mere. Find det hele på webadressen:
www.menighedsraadsvalg2012.dk
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I menighedsrådet trækker vi på samme hammel
Af Tove Kallestrup, Rødding Menighedsråd
Det, der
vækkede min
interesse for
menighedsrådsarbejdet,
var tre små
artikler, der
stod i kirkebladet for ca.
8 år siden.
De var skrevet
af tre menighedsrådsmedlemmer, der
fortalte om deres oplevelse af menighedsrådsarbejdet, og jeg tænkte: Det
lyder spændende, de mennesker kunne
jeg godt tænke mig at arbejde sammen
med. Kort tid efter blev jeg ringet op og
spurgt, om jeg kunne tænke mig at stille
op til menighedsrådet, og der skulle
ikke mange timers overvejelse til, inden
jeg ringede tilbage og sagde ja.

Man hører – og læser – ofte om menighedsrådsarbejdet generelt, at det kun
drejer sig om mursten og tal. Det synes
jeg absolut ikke er tilfældet i vores lille
menighedsråd. Når man læser i kirkebladet, får man et indtryk af alt det, der
sker i forbindelse med Kirken og Arken,
og det meste af det, er menighedsrådet
– eller nogle fra menighedsrådet – involveret i. Og det er ved arrangementer
i Arken, jeg overvejende har brugt mine
kræfter.
Det er ikke sådan, at alle medlemmer
møder op til alt, men skal der virkelig
tages fat, så skal der en god grund til at
blive væk, men de findes jo også. Jeg
har fornemmet igennem alle 8 år, at vi
i menighedsrådet (rådene) har trukket
på samme hammel, og når det opleves
sådan, er det med til at give arbejdslyst
og energi til den enkelte.

En af menighedsrådets vigtige opgaver er at være arbejdsgiver og få alle gode
kræfter - fra både frivillige og lønnede medarbejdere - til at spille sammen. Her en
situation fra en medarbejderdag ved Rødding Sø. I år er medarbejderdagen med de
fælles oplevelser og udfordringer henlagt til Naturskolen ved Hald.
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Menighedsrådsarbejde - er det spændende?
Af Kurt Kristensen, Løvel Menighedsråd

Er det virkelig
spændende at
sidde i menighedsrådet?
Mon ikke
mange tror, det
med at sidde i
menighedsrådet
handler om at
snakke om Gud,
Jesus, synge
salmer og smage på altervin? Men det
gør vi ikke så meget i. Det handler mere
om aktiviteter, økonomi, medarbejdere
og bygninger, osv. Vi arbejder som en
bestyrelse i en forening eller i et firma
med ansatte. Vi laver et budget, som
bliver godkendt i provstiet, og det styrer
vi efter resten af året. Der skal afholdes
medarbejderudviklingssamtaler med de
ansatte, graver, gravermedhjælper, organist og kirkesanger.

Sekretær/protokolfører: Skriver referat
fra møderne
Kirkeværge: Har en del kontakt til graveren og brugere af kirkegården.
Aktivitetsudvalg: Sørger for at alle
medarbejdere, kunder og brugere får
nogle spændende og interessante oplevelser i løbet af året.
Bladudvalg: Sammensætter materiale
til kirkebladet, som omdeles til alle i
sognet.
Bygningsudvalg: Tager sig af bygningsvedligeholdelse, kirke, graverhus og
kapel.
Kontaktpersen: Har kontakten til
medarbejderne og afholder medarbejdermøder.
Præstegårdsudvalg: Tager sig af opgaver i forbindelse med præsteboligen,
Arken og udenomsarealer m.v.
De fleste udvalg er fællesudvalg sammen med Pederstrup og Rødding sogne.
Det gør det også spændende og lærerigt.
Selv om vi har et stramt budget, så er
der plads til, at hver enkelt kan komme
med ideer eller forslag til noget nyt, der
skal prøves. Derfor er det spændende at
sidde i menighedsrådet!

Alle i menighedsrådet har forskellige
opgaver.
Formand: Indkalder og leder menighedsrådsmøderne, samt løser diverse
formandsopgaver.
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Kirken – sognets sidste bastion
Af Jørgen Dalager, Pederstrup Menighedsråd

Den 13.
november er
der valg til
menighedsråd, og da
“valget” normalt finder
sted, når der
er Orienteringsmøde
på Bistroen
den 12. september, så det er nu, jeg bør
overveje, hvad jeg vil.

Vi har en utrolig hyggelig lille kirke,
der er placeret i en skøn natur, personale der gør et godt arbejde og en præst
det er værd at lytte til, så hvad kan man
forlange mere.

Jeg var suppleant i Pederstrup Menighedsråd i rigtig mange år, og jeg
havde en kone, der var formand i flere
perioder, så jeg havde føling med det
kirkelige liv blandt de ca. 100 sjæle, der
er i vort sogn. I december 2006 kunne
jeg ikke lurepasse mere, da et medlem
forlod sognet.

Tidligere havde man udover kirken,
skole, forsamlingshus, idrætsforening
og frysehus at samles om. Nu er der kun
kirken tilbage.

Der må da ske en sammenlægning eller
nedlæggelse, når der kun er 43 husstande og ca. 100 mennesker i sognet!
Ja, sådan lyder det ofte.
Kirken har været samlingspunkt i sognet i næsten 800 år, og kirkebygningen
kan jo absolut ikke nedlægges.

Jeg går absolut ind for samarbejde mellem pastoratets menighedsråd, men jeg
synes, at vi skal bevare er selvstændigt
menighedsråd i Pederstrup så længe, at
sognets beboere vil være med til det.

Jeg har aldrig haft modvilje mod at gå
ind i menighedsråd, men følte nok, at
jeg på arbejde havde møder nok af den
slags. Nu var jeg pensionist, og hvordan
har det så været? Al den stund, at jeg
lod mig vælge i 2008 skulle vel være
udtryk for, at det var ikke så tosset
endda.

Der er ikke det store arbejde i at drive
Pederstrup Kirke, men man skal være
klar over, at samarbejdet mellem menighedsrådene og udvalgsarbejde også
kræver møder. (Se Ritas artikel i sidste
nr. af Sognet).
Med den indstilling til arbejdet og i
erkendelse af, at flere forlader rådet, er
jeg villig til at fortsætte og kan så kun
opfordre til, at flere melder sig, så vi
også fremover har andet end sommerfesten at samles om.

Jeg vil ikke prale af at have ydet en
stor indsats, men vi har haft et godt og
hyggeligt samarbejde både i vores eget
menighedsråd og i samarbejdet med
Rødding og Løvel Menighedsråd.
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Snart får vi igen besøg fra Kasheshe,
Tanzania i Afrika
Af Bendt Jensen, fmd. Venskabskomiteen

Igen

Mange vil nok kunne huske at vi også
havde besøg fra samme sted i Afrika i
2008. Dengang stillede de tre gæster
op og bidrog med undervisning og
foredrag på Sødalskolen, og de besøgte
genbrugsbutikker, biskoppen og private
familier som bød på middag og meget
mere.
To af gæsterne underholder minikonfirmanderne.

Vigtigt

Under besøget får vi i venskabskomiteen/menighedsrådene helt sikker brug
for lidt hjælp i forbindelse med besøget.
Kan du allerede nu se at du kan afse en
halv eller en hel dag i perioden fra 5. til
26. september, så kan du kontakte Jette
Giversen på tlf. 86651038. Så finder vi
hen ad vejen ud af at udnytte mulighederne i jeres tilbagemeldinger. Det vi
helt sikkert ind imellem får brug for er
hjælp til transport – altså en der vil køre
og lægge bil til med plads til 4 personer ud over chaufføren selv.

Snart

Nærmere bestemt i en tre-ugers periode
fra 5. til 26. september. Datoerne ligger
p.t. ikke helt fast, da biletterne endnu
ikke er købt.

Vi får besøg

Hermed menes at alle i Rødding, Løvel
og Pederstrup sogne, som har tid og
lyst, får mulighed for at møde vores
gæster fra Kasheshe i Tanzania. Der
bliver nemlig rig lejlighed for at møde
dem til en eller flere af de arrangementer/møder m.m. der enten allerede er
eller bliver planlagt. Du kan følge med
i udviklingen op til og med besøget på
kirkens hjemmeside www.lovelkirke.dk
Denne gang får vi besøg af fire personer, som alle taler engelsk. Det er to
damer og to mænd. Navnene på de fire
personer er Melania, Advera, Edigar og
Jovinary Karoro.

Rundvisning i sognene
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Gæsterne fra Tanzania fortæller for eleverne på Sødalskolen i Rødding i 2008

Venskabsdag den sidste søndag i oktober
Af Bendt Jensen, fmd. Venskabskomiteen.

Traditionen tro vil der også i år blive afholdt en gudstjeneste den sidste søndag
i oktober (i år den 28. oktober), hvor der bliver gjort ekstra meget ud af at
sende tanker om og ønsker for vore venner i Kasheshe. Dette sker i Pederstrup
Kirke kl.10.30. Efter gudstjenesten vil der blive serveret et lille traktement
med “en smag af Afrika”.
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Nyt fra Kasheshe om kor og kirkebyggeri
Af Sune Hjertmann Frederiksen, Venskabskomiteen.

Midt i forberedelserne til det kommende besøg fra Kasheshe er der også kommet
en hilsen til os med nyt fra dagligdagen i Kasheshe. Der er 8 menigheder i Kasheshe sogn – og som præsten Karoro her skriver er der altså kirkebyggerier i gang
i 4 af menighederne. Brevet er fra 18. juli.

Jeg er glad for, at informere om at vi fortsætter planmæssigt med vore
kirke-bygge-projekter. De nye kirker i Rugu og Kahanga er nu taget i brug
til søndagsgudstjenester. Det har været nødvendigt, selvom byggeriet ikke er
helt færdig endnu. Jeg vil gerne benytte lejligheden til på hele Kashehse sogns
vegne at takke for støtten til kirkebyggeriet.
Jeg er taknemmelig for hvad der skete på sognet Kantate Dag 1. juli. Det
var i Kabale. Vi begyndte Kantaten med en todages ungdomslejr, hvor de unge
kormedlemmer samlede sten til fundament for en ny kirke. Der blev desuden
samlet mere end 200.000 shillings ind (ca. 800 kr). Om kort tid vil vi begynde
at bygge i Kabale.
Søndag d. 22. juli er Kantate Dag i Ihembe Provsti. Alle kor fra de 4 pastorater i provstiet vil deltage. Den dag vil der være en konkurrence mellem
korene. Vi har foreslået, at Kantaten bliver holdt i Rugu. Jeg vil så benytte
lejligheden til at fortælle om kirkebyggeriet. Vi kan sikkert lave en indsamling
blandt deltagerne, så vi kan få færdigbygget Rugu kirke.
Til sidst om Nyakasimbi. I maj lavede vi en særlig indsamlingsdag. Som
resultat kan vi nu i denne uge færdiggøre fundamentet til en ny stor kirke der.
De bedste ønsker
Pastor Jovinary Karoro

De nye kirkebygninger
i Rugu og Kahanga er
taget i brug, selvom
de ikke er helt færdige
endnu.
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To stærke foredragsholdere i Arken
Preben Kok: Skæld ud på Gud

Onsdag den 3. oktober kl. 19.30
Preben Kok, som er sygehuspræst i Vejle og sognepræst i Engum, har stor erfaring som sjælesørger og
har for nylig skrevet bogen “Skæld ud på Gud – Sjælesorg i det moderne samfund”.
Det er magtpåliggende for Preben Kok at understrege, at der er grænser for hvor
meget et menneske kan bære. Som moderne mennesker er vi opdraget til at tage
ansvar for alt. Men det magter vi ikke. Derfor driver vi os selv ud i overanstrengelse og stress. Vi er nødt til at genopdage vores magtesløshed og finde den frugtbare
grænse mellem, hvad der er vores ansvar, og hvad der er Guds ansvar. I vores
magtesløshed kan Guds kraft udfolde sig. Det er temaet for Preben Koks foredrag i
Arken den 3. oktober.

Lisbeth Smedegaard Andersen:
Bibelens billedsprog i moderne salmer

Torsdag den 15. november kl. 19.30
Da danskerne fik en ny salmebog i 2002, skabte det
en forøget interesse for nyere salmedigtning. Ikke
bare for de salmer, der kom med i salmebogen,
men også for de principielle spørgsmål omkring en
fortsat fornyelse af traditionen. Hvad er en salme? Hvordan kan man forny en så
gammel genre, og er det overhovedet muligt og nødvendigt at skrive salmer i dag?
Blandt de nyere salmedigtere er også Lisbeth Smedegaard Andersen, der med
udgangspunkt i egne salmer vil fortælle om at skrive salmer i dag og redegøre for
tanker bag det billedsprog, en ændret omverden må kalde på.
Lisbeth Smedegaard Andersen er født 1934, er cand, theol. et art., præst og salmedigter. Hun har tidligere udgivet bøger om kunst og teologi og er kendt gennem
kronikker og artikler i aviser og fagskrifter.

Årsmøde i besøgstjenesten

4. 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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Kalender
Dato
31/8
4/9
5/9
11/9
12/9
13/9
20/9
25/9
28/9
3/10
4/10
18/10
26/10
1/11
7/11
15/11
15/11
20/11
30/11

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

Arrangement
Fællesspisning i Arken
Årsmøde i Menighedsplejen
Møde i Rødding menighedsråd
Rødding menighedsråd holder orienteringsmøde
Pederstrup menighedsråd holder orienteringsmøde
Løvel menighedsråd holder orienteringsmøde
Torsdagsmøde: Musik fra Aalestrup
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning i Arken
Foredrag med Preben Kok
Torsdagsmøde: På rejse med Jytte og Jørgen Halkjær
Torsdagsmøde: Musik med Bodil Sørensen m.fl.
Fællesspisning i Arken
Torsdagsmøde: På pilgrimstur i Spanien
Fælles menighedsrådsmøde
Torsdagsmøde: Bankospil
Foredrag med Lisbeth Smedegaard Andersen
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning i Arken

Side
14
13
6
6
6

14
13

14

13
14

Søndag den 26. august slutter sommerfesten i Rødding med en morgengudstjeneste i Skibet kl. 9.30.
Det er efterhånden blevet en tradition, som samler
pænt mange. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en kop kaffe og et rundstykke.

Fællesspisning

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.
Den 31. august vil Karsten Rasmussen og Sonja Tougaard fortælle om at drive
moderne svinelandbrug.
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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

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

af Tove Kallestrup, Bendt Jensen, Karin
Dalsgaard Bjerrum, Rita Jakobsen, Lars
Raahauge, Niels Peter Jacobsen.

12/9 Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.
2/10 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
6/11 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71.

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 er altid velkomne!
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Gudstjenester
Rødding

Løvel

19/8

11.s.e.trin.

26/8

12.s.e.trin.

9.30 Skibet

2/9

13.s.e.trin.

9.30

10.30

9/9

14.s.e.trin.

10.30 Høst

9.30

16/9

15.s.e.trin.

9.30

10.30 Høst

23/9

16.s.e.trin.

30/9

17.s.e.trin.

7/10

18.s.e.trin.

14/10

19.s.e.trin.

9.30

10.30

21/10

20.s.e.trin.

10.30 KF

9.30 KF

28/10

21.s.e.trin.

4/11

Alle helgens dag

16.00

15.00

11/11

23.s.e.trin.

9.30

10.30

18/11

24.s.e.trin.

25/11

Sidste s. i kirkeåret

2/12

1.s. i advent

10.30 K

9.30

9/12

2.s. i advent

9.30

10.30

Pederstrup

9.30 JH
10.30

9.30 JH
10.30 Høst
10.30 K

9.30

10.30 Ven

9.30 JH
10.30

På grund af renovering er gudstjenesterne i denne periode flyttet fra
Rødding kirke til det nærliggende konfirmandhus Arken.

Skibet = I anledning af byfesten holdes gudstjenesten i Skibet ved Røddinghus.
JH = Jesper Hornstrup, KF = Kirsten Felter, K = Kirkekaffe, Høst = Høstgudstjeneste,
Ven = Venskabsdag, vi markerer relationen til venskabsmenigheden i Kasheshe.

