Nogle af forfatterne og redaktarerne af den
sognehistoriske bog uedpresentationen. Fra
uenstre er det Egon Noe, Rodding, Helle Martensen,
Pederstrup, Anne Berg Olsen, Pederstrup; med
AAred pd. arrnen, Connie Kuorning, Lauel, og Niels
Peter Jacobsen, Rodding. - Arkiufoto.
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densognehistoriske
bog, Tilbage er et underskud
,Afstgverdukommetu pfl cirka 15.000kroner, som
Godt 200 eksemplarer af
den sognehistoriske bog
>Af stav er du kommet<,er
fordelt til leserne. Bogen
blev den 18.maj udsendtaf
menighedsrAdene i Rsdding, Lovel og Pederstrupi
forbindelsemed 100-irsdagen for menighedsrAdenei
Danmark,og salgeterforelsbig gAet som forventet,
fortaller sogneprest Niels
PeterJacobsen.
- Bogen er nAet vidt omkring. Vi har solgt den gennem de lokale butikker og
kirkernes hjemmeside, og
den er blevet last af mange
forskellige mennesker.BAde i sognene og ude omkring i landet. Vi har fAet
en del bestillinger fra folk i
helelandet,sompi deh ene
eller den anden rnAdehar
tilknytning til Rodding,
Lsvel eller Pederstrup, siger Niels PeterJacobsen.
I bogenforteller en lang
rekke skribenter om begivenhederi det kirkelige liv

bliver mindre i takt med,at
der salges flere boger.MenighedsrAdene gav inden
udgivelsentilsagn om, at
de vil dakke et eventuelt
underskud.
- Nu efter sommerferien
fAr boghandlernei Viborg
bogeni kommission,si vi
regner med, at der bliver
solgt flere eksemplarer.Vi
har ogsA tankt os, at vi
skal have et lager af boger
til Arene fremover, si vi
kan give for eksempelnye
menighedsrAdsmedlemmer eller foredragsholdere
et eksemplar, siger Niels
PeterJacobsen.
Han har kun hort positive reaktioner fra laserne.
OgsAforfatterne er stolte af
resultatet.
: Folk ,sigetr,at vi han
samletnogldgodehistorier
og billeder fra sogneneshistorie. Mangefortallinger,
der var pA vej i glemmebogen,er kommetind i den
bog i stedetfor, siger Niels
PeterJacobsen.
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