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Fra Kristeligt Dagblad

Tre sogne deler en hjemmeside

Konfirmandernes tegninger, en flot rundvisning i kirkerne og aktuelt om byggeri af et konfirmandhus er bare
nogle af de spændende ting, de gemmer sig på hjemmesiden for Rødding, Løvel og Pederstrup sogne
Af Lene Jensen

Rødding, Løvel og Pederstrup sogne i Viborg Stift er gået sammen om at lave en hjemmeside. Og det er
der kommet et rigtig godt resultat ud af.
Hjemmesiden har en indbydende og overskuelig opbygning, der gør det let at navigere rundt og finde,
hvad man søger.
På forsiden er fire kasser med informationer centralt placeret. Her kan man klikke videre og se,
konfirmandernes tegneserier om Den barmhjertige samaritaner, følge med i byggeriet af et nyt
konfirmandhus, se hvad der aktuelt sker i sognet, og hvordan man kan komme i kontakt med kirkerne.
Der er også mulighed for kort at læse om de forskellige kirkelige handlinger og hente formularer til
fødselsanmeldelse, navneændringer og andre kirkelige tjenester. Forsiden har altså en kort og
overskuelig indføring i, hvad der sker i sognet her og nu.
Aktuel information om aktiviteter i sognet
I venstre side er der en menu, der tager den besøgende rundt på hele hjemmesiden. Menupunktet
”konfirmander” henvender sig direkte til konfirmanderne. Her kan de gå ind og finde hjemmeopgaver,
billeder af både nuværende og tidligere konfirmander samt de sedler, som er blevet udleveret i
konfirmandundervisningen.
Gudstjenesterne i kirkerne er overskueligt præsenteret i et skema, der viser fem måneder af gangen. Her
kan man se tidspunkter for gudstjenesterne i de enkelte kirker. Og hvis man er forhindret i at komme til
en gudstjeneste, er det muligt at læse ugens prædiken. Samtidig er der også et link, hvor man kan læse
den prædiketekst, der hører til den efterfølgende søndag.
Kend din kirke
Under menupunktet ”se kirkerne” har hjemmesiden en flot rundvisning i hver af de tre kirker. Her kan
man for hver af kirkerne læse en beskrivelse af deres arkitektur og historie. Nederst på siden kører en
billedrække med inventar fra kirken. Ved at klikke på de enkelte billeder får man uddybende information
– eksempelvis om døbefonten, altertavlen og kirkebænkene. Det er en flot og gennemført præsentation.
Nyheder
På hjemmesiden kan man læse kirkeblade helt tilbage til 1999. Og også den nyeste udgave ligger klar.
Her får man også et godt indblik i, hvad der sker i sognene – at der er mange projekter i gang
eksempelvis med en venskabsmenighed i Tanzania, studiegrupper om kristendom, jødedom og islam
samt sogneudflugt.
Der er også mulighed for at læse, hvad pressen har skrevet om de tre sogne og modtage et nyhedsbrev,
der fortæller om nyheder og arrangementer i sognene. Derudover er der en god linksamling med link til
bl.a. Viborg Stift, Folkekirken og Kirkeministeriet.
Hjemmesiden henvender sig fortrinsvis til de lokale i sognene. Men den grundige information om kirkerne
gør det spændende for alle at besøge den. Hjemmesiden er bestemt et godt bud på, hvordan man som
kirke kan benytte Internettet og dets muligheder. En flot og gennemtænkt hjemmeside.
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