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Melania Biruta prædiker ved høstgudstjenesten i Løvel
søndag 16. september. Sune Hjertmann tolker.

Kirkelige handlinger
Døbte

Begravede

26. august i Pederstrup kirke: Ditlev
Lausten Hansen, Gøgeurtvej 7, Rødding.

23. august i Vammen kirke og på
Rødding kirkegård: Erling Andersen
Nørgaard, Krogen 5A, Rødding.

Kirkeligt velsignede

5. september i Løvel kirke og på Rødding kirkegård: Jutta Marie Jensen,
Voer Færgevej 2, Ørsted.

11.august i Løvel kirke: Pernille Fransine Ramsdal Nedertorp og Bo Nedertorp, Kirkelund 3, Løvel.

29. september i Løvel kirke: Christian
Lydolff Breede, Kirkelund 4B, Løvel.

Viede

16. oktober i Løvel kirke: Poul Erik
Olesen, Trekløvervej 12, Løvel.

25. august i Løvel kirke: Camilla
Kolding Jensen og Steffen Peder Skov,
Næstegårdvænget 1, Løvel

Hardy Møller og Jens Vestergaard besøger tømrerens værksted og tager et kig på
en af kirkebænkene. Bemærk hvor meget af træet, der er udskiftet.
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Håndværkere i Rødding kirke
Af Hardy Møller, kirkeværge

Det er den 8. oktober og håndværkerne
er nu rykket indendørs.
Som planlagt er de udendørs arbejder nu færdige, og stilladset vil blive
fjernet.Efter at have repareret tårnets
og våbenhusets murværk er det blevet
vandskuret og derefter kalket tre gange.
Tømreren har lavet nye karme til
lugerne, fornyet to luger og repareret
de resterende. Den lille luge øverst er
også ny. Sternbrædderne mod syd er
også skiftet. På nordsiden er et gammelt “staldvindue” skiftet ud med en ny
luge. En anden detalje på denne side er
bindingsværket øverst oppe, der hele
tiden har været der, men det har været
delvis dækket af puds og var nu pilrådden. Nu er træet fornyet og malet sort,
som det oprindelig har været.

Tømrer Niels Thomsen i færd med at
skifte en af tårnlugerne.

dybere end nødvendigt. Dybe revner
skal repareres og tidligere reparationer
med cement skal udskiftes med nyt
puds af godkendt mørtel.
Hver fjortende dag bliver der holdt byggemøde. Her deltager håndværkerne,
arkitekten og byggeudvalget. Her bliver
der gjort status, hvad er der lavet og
hvad er udfordringen for den næste
periode.

Urskiven på sydsiden har vi valgt at bevare, godt nok er den fornyet, men stille
uret efter den er ikke tilrådeligt. Et nyt
ur må være på ønskesedlen til senere.

Den 19. september holdt vi “Åben
Kirke”. Det var tænkt som et par timer,
hvor vi ville informere lidt om forløbet
og vise hvor langt, vi var nået. Vi er
glade for, at der kom så mange, ca. 50.
Håber ikke det kun var kaffen, der trak.
Vi har tænkt os at gentage dette, når vi
får noget inventar tilbage i kirken. Hold
øje med opslag, bl.a. i Brugsen.

Tømreren er nu rykket hjem på værkstedet for at reparere bænkene, Et
arbejde der er blevet mere omfattende
end planlagt p.g.a. den dårlige stand.
Byggeudvalget har været på besøg og
godtaget det flotte arbejde der bliver
lavet.
Mureren er gået i gang med indvendig
murværk før kalkning. Kirsten Trampedach fra nationalmuseet har assisteret
og vejledt den første dag, for ikke at gå

Billeder fra restaureringen kan i øvrigt
ses på www.roddingkirke.dk
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Status på menighedsrådsvalget
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst

nye kræfter, som formentlig kan bidrage
med ny inspiration og energi. Sammen
skal vi nu i de næste fire år tage ansvaret for menighedernes liv og vækst her
hos os. Det glæder jeg mig til.

Menighedsrådsvalget er nu veloverstået.
Der var erfarne folk, som ønskede at
træde ud af menighedsrådet. Det betyder selvfølgelig i første omgang et tab
af kompetencer og rutiner. Men heldigvis var der i alle tre sogne nye, som var
villige til at træde i deres sted.
Arbejdet i de enkelte menighedsråd
og samarbejdet imellem rådene har
efter min mening fungeret rigtig godt.
Der har været en god bredde i medlemmernes evner og interesser, så der
har været folk til at tage sig af alle de
mange forskelligartede opgaver, som
menighedsrådsarbejdet byder på. Der er
vist stor ansvarlighed på alle poster. Og
samtidig har det været både hyggeligt
og fornøjeligt at være med i arbejdsfællesskabet.

De nye menighedsråd
Konstitueringen af de nye råd er ikke
på plads, når kirkebladet går i trykken, men vil selvfølgelig blive oplyst
på kirkens hjemmeside, så snart der er
overblik over det og i næste nummer af
kirkebladet. Men disse 16 personer er
valgt.
Rødding:
Jette Giversen, Kirkegade 9.
Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3.
Sune N. Iversen, Batum Hedevej 13.
Mette Haugaard, Batum Hedevej 8.
Poul Erik Sørensen, Meldgårdsvej 103.
Randi Theunissen, Præstevænget 8.

Tak for indsatsen!
Stor tak til jer, der nu forlader menighedsrådene. I har ydet en stor indsats
og vil blive savnede. I Rødding stopper Tove Kallestrup, Hardy Møller og
Bendt Jensen. I Løvel er det Karin Dalsgaard Bjerrum, Kirsten Nielsen og Villy
Bach. Pederstrup må undvære Anne
Berg Olsen, Anna Trojahn og Charlotte
Frimand Nielsen.

Løvel:
Rita Jakobsen, Gl. Aalborgvej 27.
Kurt Kristensen Aalborgvej 145.
Birthe Klovborg.Therkildsen Gl. Røddingvej 12.
Eva Thougaard Slot, Sødalvej 7.
Lars Østergaard Nielsen, Åstrupvej 2.
Pederstrup:
Jørgen Dalager, Vråvej 24.
Lars Raahauge, Truehøjvej 11, Hobro.
Sisse Falkencrone, Løvelbrovej 8.
John Harild Nielsen, Løvelbrovej 8.
Sonja Tougaard, Løvelbrovej 3.

Et nyt hold tager over
Fra første søndag i advent tager det nye
hold over. Der vil være en god blanding
af folk, som kender til arbejdet fra en
eller flere perioder i menighedsrådet, og
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Buskrydderen
Af Lars Raahauge, Pederstrup Menighedsråd.

Hovedpersonen i adventstiden er hyperaktiv, kompromisløs,
grov, simpel og ekstrem provokatorisk.
Det handler naturligvis om Johannes Døberen. Manden, der spiller hovedrollen i
adventstidens evangelietekster. Som en løbsk buskrydder går han til angreb på alle
politiske og religiøse autoriteter, samtidigt med at han også taler dunder til folket
og sine tilhængere. Han ville næppe være specielt velset på en prædikestol i dag
med sine budskaber, der er dybt forankrede i Det Gamle Testamentes krav om
gudsfrygt.
Johannes er en enestående person i Biblens fortællinger fordi han så tydeligt står
med et ben i såvel Den Gamle som Den Ny Pagt. På den ene side er han revseren
og fortaleren for de gamle dyder. Men på den anden side baner han også vejen for
Jesu komme og Den Ny Pagts budskaber om Gud som vores kærlige far. Der skal
en god og effektiv buskrydder til for at lave en ny sti, og det er netop Johannes’
skæbne. En skæbne, han bliver forberedt på allerede fra barnsben.
Johannes baner vejen for Jesus og døber ham. Dermed
giver han stafetten videre og udlever sit formål, og
som bekendt ender han sine dage på dramatisk
vis ved at blive henrettet og få sit hoved
anrettet på et fad til ære for Herodes’
datter, Salome.
At komme i kirke i adventstiden er
ikke bare at følge den søde nedtælling
til jul og synge Grundtvig’s pragtfulde
Blomstre som en Rosengård. Det
er også at lytte til nogle ofte meget
barske tekster og følge Johannes’ opstigning og dramatiske fald. Og mest
tragisk: hans tvivl og fortvivlelse på
det sidste, en forudsigelse af Langfredags Min Gud, min Gud, hvorfor har
du forladt mig?
Kom i kirke på adventssøndagene
og få det hele med. Den søde venten
og det barske drama.
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Da vores familie blev fordoblet fra den
ene dag til den anden
Af Bendt Jensen og Karin Antonsen, Venskabskomiteen.

Privat indkvartering

Hvordan fungerer det,
når 4 gæster fra Kasheshe
indkvarteres privat? Denne
gang boede gæsterne 2 uger
hos os. Vi var ikke på nogen måde nervøse for, om
det skulle gå. Dels havde vi jo prøvet
det før, og dels havde vi allerede mødt
Karoro på hjemmebane i Kasheshe.
Hvem holder ikke af at have opmærksomme, beskedne og taknemlige gæster,
som hver eneste morgen spørger alle
i huset, om de har sovet godt, og hver
eneste aften fortæller, fjoller, synger
og diskuterer? Desuden var vi jo ikke
alene om gæsterne; resten af venskabskomiteén var på spring, ligesom mange
andre rundt i hele pastoratet.

er døren altid låst, så snart bruseren er
optaget. Så er det godt at vide, hvor
spaden er, så der hurtigt kan graves et
hul. Så det var to uger, hvor der blev
vendt rundt på hvem, der har adgang til
et dagligt bad, og hvem der bruger huller i jorden, ‘når man skal’.

Vi tror, de følte sig hjemme her
i Batum

Ingen tvivl om, at gæsterne ind imellem
havde hjemvé – selvom de ikke ville
indrømme det. Men de var her også
længe nok til, at de begyndte at sige til
hinanden: Hvornår skal vi hjem idag
– og det betød altså hjem til Batum. Der
var dog en ting, som vores gæster ikke
kunne lide i starten, og det var vores
elskede hund. De kendte ikke til hunde
som kæledyr. I Kasheshe er der kun få
hunde, og de bruges udelukkende som
ret utilregnelige vagthunde. Det er ikke
nogen, man kæler og leger med, sådan
som vi gør med vores hunde. Så det er
jo meget forståeligt, at de var bange
for vores fredelige, søde og intelligente
hund. Det blev der dog også vendt
op og ned på, efterhånden som besø-

Flaskehalse

Selvfølgelig opstår der flaskehalse, når
ens husstand bliver fordoblet, uden at
der i øvrigt sker ændringer i hardwaren.
En tilbagevendende flaskehals var om
morgenen, når alle skulle bruge vores
eneste bad/toilet. Det blev hurtigt sådan, at de indfødte måtte tage et hurtigt
bad om aftenen, så der var plads til, at
alle gæsterne på skift kunne få et bad
om morgenen. Det var dem vel undt at
prøve den luksus det er, at gå i varmt
brusebad hver eneste morgen. I princippet er toilettet jo ikke optaget blot fordi
der er én i bad – men når der er besøg
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over de næste måske 30 år. Vi bliver
på en måde stavnsbundne, for vi skal
passe afdragene og renterne, hvis vi vil
beholde det, vi har købt. Og så snakkede vi ellers videre om den aktuelle
globale krise, som jo har gjort mange
teknisk insolvente, så man ikke engang
kan slippe af med boligen uden stadig
at skylde penge væk.
I Tanzania er det svært at låne penge, så
opførelsen af et hus kan gå i stå op til
flere gange, hvis pengene slipper op. Så
venter man blot med at bygge videre, til
der igen er penge.

get skred frem. På et tidspunkt, hvor
gæsterne kom hjem og blev hjerteligt
modtaget af både os indfødte og hunden
sagde de grinende: Alle her kan lide os
– selv hunden! – den var igang med
den helt store glædestur rundt og rundt
på gårdspladsen.

Når I danskere nu har næsten
alt, hvorfor bliver I så ved med
at arbejde så meget?

Sådan spurgte Karoro en dag. Det enkle
svar på det spørgsmål fik vi slet ikke
givet, mens de var her – kom først til
at tænke på det senere: Vi arbejder vel
meget, fordi vi grundlæggende kan li
det – og så er det selvfølgelig også rart
lige at få råd til lidt mere. Men når det
så er sagt, må det tilføjes (og det var
svaret til dem, da de spurgte): Mange af
os har ikke så meget, som det ser ud til
på overfladen. Vi etablerer os for lånte
penge. Tidligere generationer gjorde en
dyd ud af at spare op, inden de etablerede sig. Nu vil vi i højere grad have
det hele fra starten og tager store lån,
som skal betales tilbage og forrentes

Vi vil ha mere

Det er ikke til at forestille sig, at vi ikke
skal møde Kasheshe-folk igen, modtage
hilsener derfra, høre hvordan det går
med menighedslivet, lytte til det poetiske billedsprog og den betagende sang,
se karakterfulde, sorte ansigter. Og alt
hvad det fører med sig af meningsfulde begivenheder, arrangementer og
møder – tak til alle, som var med til at
gøre Rødding, Løvel og Pederstrup lidt
større i de dage.
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Udveksling af inspiration
Af Niels Peter Jacobsen, sognepræst

Tre intense uger i september gav
ny inspiration til vores menigheder.
Gæsterne fra venskabsmenigheden i
Kasheshe i Tanzania deltog i meget af
det, der foregik i sognene i den periode.
Både små og store konfirmander hørte
om at leve og være kirke i Tanzania.
Skolerne fik besøg. Der blev sunget og
trommet og danset. Lokale virksomheder og private tog gæstfrit imod og fik
til gengæld fortællinger og indtryk fra
en forholdsvis fremmed verden.
Nye mennesker med nye øjne gør os
ikke bare klogere på verden. Vi bliver
også klogere på os selv. Blandt andet
derfor er det godt at få besøg!

Pastor Karoro og menighedsrådsformand Jens Vestergaard med planchen,
som viser nogle af de konkrete resultater, der indtil videre er kommet ud af
venskabsforbindelsen.

det, som venskabsforbindelsen har
bragt med sig indtil videre. De havde
oven i købet skrevet det ned på en flot
planche, som nu hænger i Arken. Fem
punkter er nævnt: Uddannelse, søndagsskoler, kor, kirkerenoveringer og besøg.
Blandt andet har indsamlingerne ved de
seneste års høstgudstjenester i Rødding,
Løvel og Pederstrup betalt for nogle
unges skolegang og støttet søndagsskolerne ved de syv kirker i Kasheshe
sogn. Andre gavebidrag har gjort det
muligt at renovere og udbygge flere af
kirkerne.

Evaluering af venskabet

Mod slutningen af besøget satte gæsterne sig sammen med repræsentanter
for menighedsrådene og den såkaldte
venskabskomite, der har arrangeret
besøget. Opgaven var at evaluere både
besøget og venskabsforbindelsen i det
hele taget. Gæsterne havde forberedt
sig hjemmefra ved at gøre status over

Høstindsamling

Ved høstgudstjenesterne blev der
traditionen tro samlet ind til venskabsmenigheden. I alt blev det til
7824 kr. som fordelte sig sådan her:
▪ Rødding: 2850 kr
▪ Løvel: 3260 kr
▪ Pederstrup: 1714 kr

Fremtiden for venskabet

Også det fremtidige samarbejde blev
drøftet. Også her havde vore gæster
tænkt over, hvad de ville dele med os.
Et af de meget håndgribelige behov
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er en vandtank ved præsteboligen i
Kasheshe. I forbindelse med stævner
og kurser er der tit mange gæster, der
skal bespises. Det er ganske besværligt,
når vandet skal hentes i 20 liters dunke
adskillige kilometer væk. Et andet
fremtidsprojekt er et pigekollegie ved
den offentlige skole i Nyakasimbi. Piger, som bor hjemme, skal hver dag gå
langt til skole. Samtidig forventes det,
at de deltager i husholdning og børnepasning derhjemme. Det går ud over
lektielæsningen, så mange ender med

ikke at fuldføre deres skolegang. Andre
lejer et værelse i byen. Men heller ikke
det er særlig hensigtsmæssigt, da byen
er et knudepunkt for lastbiltrafikken. De
mange lastbilchauffører på gennemtræk
giver også problemer for de unge piger,
som bor på lejede værelser i byen. Kirken vil derfor gerne bygge og drive et
pigekollegie, som kan tilbyde ordentlige forhold til pigerne, mens de går i
skole. Økonomisk kan det kun lade sig
gøre med hjælp udefra. Måske er det en
opgave, som vi kan tage på os?
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Musikgudstjeneste med fokus på Leonard Cohen
Af Thomas Frøkjær, sognepræst og musikelsker

For et års tid siden inviterede Niels Peter mig til Rødding Kirke for at stå i spidsen
for en musikgudstjeneste med det irske rockband U2. Jeg havde tidligere haft musikgudstjenester med bandet i mine egne kirker, men var alligevel spændt på, hvordan en fremmed menighed tog imod musik så forskelligt fra søndagens sædvanlige
orgelmusik som netop U2’s. Det gik vist ganske udmærket. I hvert fald husker jeg
ikke, at der var nogen, som udvandrede undervejs med ondt i ørerne ;-)
Og nu har jeg så fået en ny invitation - denne gang til i Løvel Kirke at præsentere
den canadiske sangskriver, sanger og musiker Leonard Cohen, som ligesom U2 er
en af mine store musikalske forbilleder. Så det glæder jeg mig til.
Leonard Cohen er efterhånden en ældre herre på 78 år – født i Montreal af jødiske
forældre. Men han er still going strong. Han giver stadig koncerter og udgiver musik. Så sent som i august var han i Danmark, hvor han gav koncert på Rosenborg
Eksercerplads. Den koncert gav seks stjerner i BT og overskriften Leonard Cohen
leverede overjordisk skønhed.
Menneskeligt er U2 og Leonard
Cohen så forskellige, som næsten
tænkes kan. Mens U2 er et hårdtslående band, som ofte involverer sig med skarpe synspunkter
både socialt og politisk - og
som ynder opmærksomhed
og rampelys, så er Leonard
Cohen i enhver forstand den
bløde mand. Ham, som næsten
virker som en stor undskyldning for
sig selv. Ham, som en overgang valgte
klostrets ensomhed og stilhed frem for
scenekanten og de store skarers hyldest.
Ham, som foretrækker et skræddersyet
italiensk jakkesæt og en blød hat frem
for rockstjernernes sædvanlige
lædertøj og mørke solbriller.
Mens Bono fra U2 er
roden og idolet,
så er Leonard
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Kyndelmisse i
Pederstrup
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Små børn kan godt lide gentagelser.
Det kan små kirker også – vi kan
det i alt fald i Pederstrup.
For fjerde år i træk vil vi ved kyndelmisse slukke de elektriske pærer
i og uden for kirken, tænde fakler
og levende lys og fejre, at vi går
mod lysere tider.

Musikgudstjeneste i Løvel kirke
søndag 25. november kl. 16.00
ved sognepræst Thomas Frøkjær.

Vi vil også i år forsøge at samle
børnene i Pederstrup Sogn (der må
gerne komme andre) og lære dem
to salmer. Hvis man var med fra
starten, har man altså efterhånden
lært otte salmer.

Cohen den store gentleman – de modne
damers ven. Elskelig og venlig.
Musikalsk og tekstmæssigt er Leonard
Cohen den store poet. Mange mener,
at han sammen med Bob Dylan er vor
tids største sangskriver. Hans sange er
smukke og dybsindige. Hans stemme
dyb og mørk – af nogle kaldt for The
golden Voice. – Og musikken består af
smukke harmonier – det er ren vellyd.

Vi får i år musikalsk hjælp udefra,
og musikalske indslag fra lidt ældre
børn.
Men bortset fra lyset, trompet på
kirkegården og trommer i kirken,
så er det en ganske almindelig
gudstjeneste.

Ligesom U2 har Leonard Cohen ikke
lavet specifik kristen musik. Men han er
tydeligvis et meget religiøst menneske
og kraftigt inspireret af kristendommen.
- Flere af hans sange henviser således
til bibelske fortællinger, bl.a. et af hans
største hits, nummeret ”Hallelujah” fra
1984.

Kom og oplev den!!
Søndag den 27. januar kl. 17.00

Ligesom sidst varer musikgudstjenesten
en times tid – måske godt og vel. Den
kommer til at bestå af ca. 5 musiknumre, bibellæsninger i tilknytning
til musikken, salmesang, bønner og
velsignelsen.
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Koncert i Løvel kirke

Af Rita Jakobsen, Løvel Menighedsråd
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Sødal Happy Singers øver i Løvel
kirke. Denne aften sammen med
fire gæster fra Tanzania.

Julen varer længe – og begynder meget tidligt…
Vi har i gennem nogle år haft tradition for at afholde julekoncert i Løvel Kirke i
begyndelsen af december, oftest med det lokale skolekor som medvirkende. Da
besparelser på skoleområdet blandt andet har kostet skolekoret livet, er dette ikke
længere muligt.
Vi er derfor glade for i stedet at invitere til “julekoncert” med koret Sødal Happy
Singers allerede tirsdag den 13. november kl. 19.30.
Sødal Happy Singers består af 20 kvindelige sangere, hovedsageligt fra Rødding
og omegn. Koret er for alle, der kan lide at synge og at udfordre sig selv musikalsk. Den oprindelige idé kommer da også fra Lokalrådet i Rødding, hvor Anne
Vind og Karin Antonsen som medlemmer var med til at starte koret. De første to år
var Karin Antonsen korleder, og da koret var et tilbud i LOFs aftenskoleundervisningsprogram, kunne korlederen aflønnes ad den vej. Rødding Kirke blev stillet til
rådighed som øvelokale, og den har med sin fine akustik fungeret rigtig godt. Da
kirken for tiden er lukket på grund af restaurering, har koret her i efteråret måttet
finde andre lokaler, blandt andet har det i en periode øvet i Løvel Kirke.
Da Karin i 2010 stoppede som korleder, var der en pause indtil den nuværende
korleder, Anders Hjorth Nielsen, tiltrådte i foråret 2012. Han er ansat som organist
ved Karup Kirke og er involveret i to andre kor. Derforuden har han sit eget band
og er kapelmester ved Viborgs julerevy, så han er travlt optaget i tiden op til jul, og
af den grund stopper korets sæson d. 13. november.
Sødal Happy Singers repertoire spænder vidt, fra gospel over rytmiske salmer til
pop og viser. Ved koncerten i Løvel Kirke vil der også blive sunget et par jule- og
vintersange, ligesom der bliver mulighed for publikum til selv at deltage i nogle
fællessange. Alle er selvfølgelig velkomne i kirken – kom og vær med til at synge
julen ind – i rigtig god tid.

Bibelens billedsprog i moderne salmer
Foredrag med Lisbeth Smedegaard Andersen:
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.

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.
Fredag den 30. november vil maler Jens Kristian Storgaard fortælle om de malerier, som lige nu udsmykker Arken. Vi har nu i ca. 3 måneder haft den glæde
at se på Jens Kristian Storgaards malerier,
der på en god måde understreger, at Arken
nu også er rammen om vore gudstjenester.
Ved fællesspisningen i november vil J. Kr.
Storgaard fortælle om billederne, og om
hvad det betyder for ham - ud over at være
bygningsmaler - også at give sig tid til at
lave malerier. Besøger vi hans galleri på
Mors, kan vi se, at nogle af hans billeder er
med religiøse motiver. Andre er med personer, der står ham nær, eller med motiver fra
den fascinerende natur, der er så rigeligt af
på Mors.
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Kalender

Dato
7/11
13/11
15/11
20/11
25/11
28/11
30/11
10/1
24/1

Kl.
19.00
19.30
19.30
19.00
16.00
19.00
18.00
15.00
15.00

24/1
25/1
27/1
7/2

19.00
18.00
17.00
15.00

21/2
22/2
7/3

15.00
18.00
15.00

Arrangement
Fælles menighedsrådsmøde
Koncert i Løvel kirke med Sødal Happy Singer
Foredrag med Lisbeth Smedegaard Andersen
Møde i Løvel menighedsråd
Musikgudstjeneste i Løvel kirke
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning: Jens Kristian Storgaard fortæller
Torsdagsmøde: Jette Giversen fortæller
Torsdagsmøde: Peder Korshøj, Rejse med den Transsibiriske Jernbane
Demens - en sygdom de fleste familier oplever
Fællesspisning
Kyndelmissegudstjeneste i Pederstrup
Torsdagsmøde: Randi Theunissen: Mit liv og arbejde i
Holland
Torsdagsmøde: Sang og musik ved Søren Lind.
Fællesspisning
Torsdagsmøde: Pakkespil og sang. Sæsonafslutning.

Side
12
13
10
13

14
11

Demens - en sygdom de fleste familier oplever
Torsdag den 24. januar kl. 19.00 i Arken i Rødding.
Hvert år bliver ca. 15.000 ramt af sygdommen.
Det er svært for den, der bliver ramt, men det kan også være
opslidende for en pårørende at se sin ægtefælle, far eller mor
blive dårligere og dårligere af sin demens. Hvis dog bare
min senil demente far, mor eller beboer, kunne fortælle mig,
hvad jeg skal gøre …. ?
Distriktssygeplejerske Eva Levring fra Løvel vil fortælle
om sygdommen og prøve at svare på det, som den demente ikke selv kan give
svar på. Der vil undervejs og efter en kop kaffe blive rig mulighed for at stille
spørgsmål.
Menighedsrådene og Menighedsplejen
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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 L. 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.
Adresselisten gælder indtil 1. søndag i advent. Herefter vil der være nye formænd og
kirkeværger. Der henvises til kirkens hjemmeside: www.roddingkirke.dk

Bibelkredsen

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

Kontaktpersoner: Gerda og Ole
Pedersen, tlf. 51 18 57 06.

4/12 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
8/1 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39a.
5/2 Gitte Sørensen, Krogen 2b.
5/3

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.

Gerda og Ole Pedersen,
Fædalhøjvej 6.

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

Nye er altid velkomne!
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Gudstjenester
Rødding
9.30

Løvel

11/11

23.s.e.trin.

18/11

24.s.e.trin.

9.30 JH

25/11

Sidste s. i kirkeåret

16.00 ♫

2/12

1.s. i advent

10.30 K

9.30

9/12

2.s. i advent

9.30 KF

10.30 KF

16/12

3.s. i advent

10.30 K

23/12

4.s. i advent

24/12

Juleaften

25/12

Juledag

26/12

2. juledag

30/12

Julesøndag

1/1

Nytårsdag

6/1

Helligtrekonger

13/1

1. s.e.h.3 k.

20/1

Sidste s.e.h.3 k.

27/1

Septuagesima

3/2

Seksagesima

10/2

Pederstrup

10.30
10.30

9.30 JH
16.00

15.00

14.00
10.30

10.30
10.30
10.30 K

14.00
9.30 JH

9.30

10.30

10.30 K

9.30

9.30

10.30

Fastelavn

10.30 K

9.30

17/2

1.s.i fasten

9.30 JH

24/2

2.s.i fasten

17.00 Ky / KF

10.30

JH = Jesper Hornstrup ♫ = Musikgudstjeneste (se side 10-11) K = Kirkekaffe
Ky = Kyndelmissegudstjeneste (se side 11)
KF = Kirsten Felter (Kirsten er tilbage fra sine ansættelser på Færøerne og Grønland. Læs
om hendes oplevelse af den grønlandske gudstjeneste på www.roddingkirke.dk)

