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Musik skaber kontakt imellem mennesker.
Julie går til babysalmesang i Rødding.
Læs om babysalmesang på side 11.

Kirkelige handlinger
Døbte

1. december i Løvel kirke:
Villas Rettig Kjærulff,
Kjærgårdsvej 7, Løvel.

1. september i Rødding kirke:
Leo Ørris Bachmann Hansen,
Blegkilde Alle 151, st. Aalborg.

8. december i Rødding kirke:
Josephine Buhl Aarup,
Dunhammervej 3, Rødding.

15. september i Løvel kirke:
Lauge Jønholt Kristensen,
Aalborgvej 161, Løvel.

8. december i Rødding kirke:
Villads Højgaard Andersen,
Åkandevej 2, Rødding.

15. september i Løvel kirke:
Jeppe Dall Sørensen,
Mosevænget 5, Løvel.

8. december i Løvel kirke:
William Anker Larsen,
Åstrupvej 4, Åstrup.

20. oktober i Rødding kirke:
Casper Sandberg Meldgaard,
Vandstjernevej 9, Rødding.

22. december i Rødding kirke:
Tamia Krabbe Rasmussen,
Åkandevej 15, Rødding.

20. oktober i Løvel kirke:
Benjamin Levring Slot,
Hammershøjvej 15, Rejstrup.

5. januar i Løvel kirke:
Mads Emil Juhl Stadsbjerg,
Rødkløvervej 6, Løvel.

10. november i Løvel kirke:
Peter Lund Højgaard,
Stabilvej 2, Løvel.

19. januar kl. 10.30 i Rødding kirke:
Josefine Puggaard Poulsen, Batum
Hedevej 11, Batum.

24. november i Pederstrup kirke:
Carl Christian Damgaard Fynbo
Stefansen, Vråvej 20, Vrå.

19. januar kl. 10.30 i Rødding kirke:
Julie Bendix Thorup Hansen,
Vandstjernevej 3, Rødding.

Børnegudstjenester og dåbsbibler
Søndag den 23. marts bliver børnene fra årgang 2010
inviteret til børnegudstjeneste. Så er det nemlig
blevet deres tur til at få deres dåbsbibel overrakt. Alle andre små og større børn og voksne
er selvfølgelig også meget velkomne til at være
med ved de to gudstjenester i Rødding og Løvel.
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Viede

12. oktober i Løvel kirke:
Torben Hougaard,
Asmild Dal 1 st. 10, Viborg.

7. september i Rødding kirke:
Gerridina Kim Ekkel og Morten Pedersen, Bækkevej 6, Klejtrup.

22. oktober i Løvel kirke:
Thorvald Kristen Jacobsen,
Sandstræde 36C st. 7, Klejtrup.

7. december i Rødding kirke:
Tina Køhler Vestergaard og Jacob Nielsen, Vester Trabjergvej 4A, Borbjerg.

27. november i Løvel kirke:
Oda Marie Kjærgaard,
Tværvej 12, 1, 1, Viborg.

Begravede
20. august i Løvel kirke:
Sigvald Pedersen Bust,
Møllegade 6 2 1, Viborg.

11. december i Løvel kirke:
Ellen Søndergaard Tougaard,
Tjele Møllevej 10N, Vammen.

11. september i Løvel kirke:
Sigurd Verner Pedersen,
Sødalvej 10, Rødding.

21. december i Houlkær kirke:
Jens Ole Pedersen,
Aalborgvej 141, Kistrup.

20. september i Løvel kirke:
Kathrine Kirstine Kuhr,
Kirkelund 1C, Løvel.

21. december i Rødding kirke:
Gerda Norup Jørgensen,
Tjele Møllevej 12L, Vammen.

Nye kniplede sløjfer til adventskransen i Rødding kirke
Op til jul sidste år blev adventskransen i Rødding kirke udstyret
med nye sløjfer i adventstidens
violette farve. Anna Nielsen, som er
en erfaren knipler, havde tilbudt at
fremstille det kunstfærdige udstyr
til adventskransen.
Menighedsrådet tog med tak imod
det fine tilbud. De kniplede sløjfer
er nu pakket forsvarligt ned, så de
kan tages frem og pynte i kirken i
adventstiden i mange år fremover.
Tak for sløjferne og tak for tanken!
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Forårets konfirmander
Pederstrup 26. april, kl.11.00
Amalie Bjerregaard Jepsen, Fædalhøjvej 2  Mie Albrechtsen Hald, Kirkelund 10 
Nadja Stahl Rasmussen, Jordkløvervej 6, Løvel.

Løvel 27. april, kl.10.30
Andreas Theil, Aalborgvej 167  Carl Mullesgaard Pedersen, Møllevej 5  Jakob
Dahl Klausen, Næstegårdvænget 9  Jeppe Geertsen Kristensen, Aalborgvej 145
 Jonas Vadskær Rasmussen, Kirkelund 12  Marcus Plougmand Nielsen, Gillebakken 9  Mathias Busk Sørensen, Rørbæksvej 8  Nicklas A. Henneberg Scott,
Kirkelund 14  Simone Aagaard Dethlefsen, Kløvermarken 11.

Rødding 4. maj, kl. 9.30 & kl.10.45
Alexander Parkhøi Vinderslev Bjerregaard, Engblommevej 7  Alexsandra Bassey
Jørgensen, Søblink 4  Andrea Kuipers Christensen, Ingstrupvej 42  Anne Bisgaard Kristensen, Meldgårdsvej 9  Christinna Tauber Jakobsen, Præstevænget 14 
Daniel i Homrum Christensen, Margrethevænget 9  Dennis Aarestrup Christensen,
Ingstrupholmvej 6  Emma Louise Helm, Solbakken 3 A  Gry Havtorn Vestergaard, Sødalvej 18  Kristian Markus Bay, Hobrovej 67  Magnus Christian Krogh
Exner, Præstevænget 19  Mathias Jæger, Løndalen 29  Mathias Krogh Nielsen,
Vråvej 7  Mathilde Kjærgaard Bak, Toften 14  Mathilde Stisen Varnum, Sødalvej
35  Michella Bassey Jørgensen, Søblink 4  Mikkel Degn Duch, Røddingvej 23 
Nanna Nørgaard Iversen, Batum Hedevej 13  Oliver Marinus Schmidt, Ingstrup
Møllevej 13  Pernille Damsgaard Børding, Gerbravej 3  Simon Mariager Olesen,
Engblommevej 11  Sofie Jensen Märcher, Meldgårdsvej 87.
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Støt kampen mod sult
- det giver en god fornemmelse i maven
Søndag den 9. marts sender Rødding, Løvel og Pederstrup sogne igen indsamlere på gaden for at bekæmpe sult. Det sker som sædvanlig i samarbejde med
Folkekirkens Nødhjælp. Det giver en god fornemmelse i maven. Sætningen er
et forsøg på at binde verden sammen - at binde os i Danmark, der kan få en god
fornemmelse i maven ved at gå på gaden med en indsamlingsbøsse sammen med
de mennesker, der ved, hvad det er at sulte og ikke have mad nok.
870 mio. mennesker af verdens befolkning på godt 7 mia. – eller hvert 8. menneske
på jorden – kan ikke spise sig mæt hver dag. Årsagerne til, at mennesker sulter, er
mange. En af dem er klimaforandringerne. De slår især hårdt i fattige lande, der
ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne.
Etiopien er et af de lande, der er ramt af klimaforandringerne. Tørke og sult er ikke
noget nyt i Etiopien, som for 30 år siden blev ramt af en voldsom sultkatastrofe,
hvis forfærdende billeder mange husker. Men selv om det går bedre i Etiopien, især
i byerne, har sulten bidt sig fast mange steder.
Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier.

Bønder uden jord
25-årige Workie Tsgaw og hendes mand fik ingen marker, da de blev gift. Der er
så stor rift om den tynde, udpinte jord i landsbyen, at selv jord på bjergskråninger
med en hældning over 50 % allerede er givet til andre familier. Derfor må Workie
og hendes mand leje jord. De er gode til sædskifte og til at spotte de afgrøder, der
kan sælges for den bedste pris. Men deres udlejer presser hele tiden lejen op, også
i månederne inden høsten, hvor Workies familie dårligt har mad eller penge til sig
selv.
Folkekirkens Nødhjælp støtter Workie og hendes familie
med nye typer afgrøder,
undervisning i bedre dyrknings- og vandingsmetoder og
undervisning i iværksætteri.
Nu drømmer Workie om at
lave en lille butik eller et
spisested, så familien kan
blive uafhængig.
5

Bodil var her

Af John Harild Nielsen, Pederstrup menighedsråd

Stormen i december - Bodil - fejede ind
over sognet og satte sine tydelige spor
på Pederstrup Kirke.
Det synlige resultat var huller i kirkens
tag - omkring 30 tegl var blæst af og en
del andre havde forskubbet sig. Understrygningen af tagstenene faldt i vid
udstrækning af.
Når et tag er så gammelt som kirOmkring 30 tagsten blæste af taget på
kens, kan man ikke bare købe nye tegl
Pederstrup kirke.
til taget. Størrelsen på teglene er helt
forskellig fra nutidens moderne tagsten. Heldigvis lå der nogle gamle tagsten på
kirkens loft, og de blev ved hjælp af en velvillig murer lagt på allerede i weekenden. De mange tegl, der havde forskubbet sig, blev samtidig lagt på plads. Herved
undgik vi vandskader i nævneværdig grad.
Også graverhuset mærkede stormen, da et 30 cm tykt fyrretræ knækkede og træets
krone ramte vestsiden af taget. Et større antal tegl, en del rygninger og nogle lægter
blev ødelagt, ligesom undertaget blev utæt. Skaden er nødtørftigt repareret, men
den vestlige side af taget skal nedtages og genopbygges.

Et 30 cm tykt fyrretræ raserede taget på graverhuset i Pederstrup
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Åbne kirker

Af Sisse Falkencrone, Pederstrup menighedsråd

Det har i mange år været en stor fornøjelse for John og mig at besøge danske (og
også udenlandske) kirker, når vor vej alligevel falder forbi, eller vi er i nærheden af
én. Det er faktisk på grund af den interesse, at vi i dag bor i Pederstrup, for i 2010
havde vi et ærinde i Rødding, og på hjemvejen besøgte vi Pederstrup Kirke og så
“vores hus” fra parkeringspladsen. Både kirke og hus var charmerende og indbydende, og resten er kendt historie.
Desværre er det ikke alle kirker, som er indbydende – langt de fleste er charmerende med deres placering i landskabet, alder og materialer, men i utroligt mange
tilfælde tager man det meget bogstaveligt, at det er Guds hus, og han vil tilsyneladende ikke have gæster.
Det er en underlig mistroisk måde at forvalte vor fælles kultur arv på, og jeg bliver
egentlig så gal over, at jeg er udelukket fra den oplevelse, som et kirkebesøg er –
men jeg synes, det må være meget værre for dem, som søger hen til kirken for at få
et “helle” i en betrængt situation. Så har man nok ikke lige lyst til at ringe til et evt.
kontaktnummer for at få kirken låst op!
I vort menighedsråd er der en opfattelse af, at kirken ikke er bygningen men ordet,
forkyndelsen og menigheden. Jeg tror, der mangler en dimension: tradition, fælles
fortid, og her har mange af vore kirker en rent fysisk funktion, som vidnesbyrd om
det, der gik forud, om fællesskabet og det at være fælles om at passe på tingene.
Derudover er kirkerummet et sted, hvor grænsen mellem
privat og offentlig bliver flydende. Der kan ikke plantes
hæk eller sættes skelpæle om din plads, men din tilstedeværelse bliver respekteret, hvad enten du deltager i fællesskabet eller vil have fred.
Vi har brug for åbenhed og åbne kirker, og derfor er
initiativet fra Kirkefondet med “Vejkirker og andre åbne
kirker” en løsning, som vi bør støtte op om og sende et
signal til alle om, at de er velkomne i vor kirke, og vi har
da også taget konsekvensen og meldt Pederstrup til.
Det betyder, at vi kommer i den brochure for Jylland
2014, som Kirkefondet har under udarbejdelse. For
nærmere information kan man se www.vejkirker.dk.
Brochuren indeholder oplysninger om kirke og inventar, åbningstider og adresse. Det vil da være dejligt,
hvis flere mennesker lagde vejen forbi både som turister og kirkegængere og fandt kirken indbydende.
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Folkekirkens fremtidige styringsstruktur
Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd og provstiudvalget

I efteråret 2012 udpegede kirkeministeren et bredt repræsenteret udvalg, der fik til
opgave at udarbejde forslag til folkekirkens fremtidige organisation. Udgangspunktet har været at kortlægge mulighederne for at overføre nogen af kirkeministerens
nuværende beføjelser til demokratisk valgte organer i folkekirken. Udvalgets forslag blev i sommeren 2013 debatteret på debatmøder over hele landet, blandt andet
i Viborg, hvor der var stort fremmøde og diskussionslyst.
Der vil under ingen omstændigheder blive tale om en dramatisk revolution, idet
forslagene er bygget på nogle bevarende pejlemærker, herunder at der fortsat skal
være et nært forhold mellem staten og folkekirken, at kirken geografisk skal være
til stede overalt, at præsterne fortsat skal være uafhængige og at kirken skal have
rummelighed, frihed og demokratisk legitimitet.
Anbefalingerne fra udvalget er opdelt i to strømme: indre anliggender (eksempelvis
teologi, salmebog m.v.) og økonomi, og for hver strøm er der foreslået tre modeller, hvor den mest vidtgående er en omfattende overførsel af kirkeministerens
beføjelser til et Kirkeråd (indre anliggender) og/eller en økonomibestyrelse (den
fælleskirkelige økonomi). I den mindst vidtgående model vil der mere eller mindre
være tale om status quo i forhold til den nuværende organisation.
Tiden efter debatmøderne har udvalget brugt til at bearbejde tilbagemeldinger og
høringssvar, hvorefter det til marts vil aflevere sin endelige rapport med overvejelser og forslag til regeringen.
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Hvis du vil vide mere om folkekirkens fremtidige struktur
På folkekirkens hjemmeside er der masser af materiale, som fortæller om arbejdet med den fremtidige styringsstruktur. Læs debatoplægget og se en række
videoklip, hvor udvalgets formand Hans Gammeltoft-Hansen forklarer tankerne
bag. Se http://www.folkekirken.dk/aktuelt/styringsreform.
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Pastor Karoro prædikede ved høstgudstjenesten i Rødding i september 2012.

Kære venner!
I Jesu Kristi navn sender jeg jer en hilsen fra de kristne i Kasheshe.
Jeg vil fortælle jer, hvordan vi fejrer påske her hos os. Vi begynder forberedelserne
45 dage før påske. Vi har en særlig periode, som vi kalder fasten. I år begynder den
onsdag den 5. marts, mens påskedag er den 20. april 2014.
I påskeugen har vi adskillige gudstjenester. Torsdag den 17. april er skærtorsdag, hvor det handler om Herrens sidste måltid (nadveren). Jeg skulle helst holde
gudstjeneste med nadver i alle menighederne denne dag. Hvis det ikke kan lade sig
gøre på grund af de geografiske afstande mellem kirkerne, så må jeg vælge nogle
af kirkerne, og så må folkene fra de andre menigheder komme der og være med i
nadverfejringen.
Den følgende dag - langfredag - har vi også flere gudstjenester, især de steder, hvor
vi ikke nåede at holde gudstjeneste dagen før. Kl. 15. er der gudstjeneste i hovedkirken i Kasheshe. Her mindes vi særligt Jesu korsfæstelse og død.
Søndag fejrer vi Jesu Kristi opstandelse. Korene har altid indøvet nye, gode sange
den dag. Og der kommer mange folk! Påskedag har jeg altid tre gudstjenester i tre
forskellige menigheder – og to den følgende dag. Sådan fejrer vi påske.
Venlig hilsen
Karoro.
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Musik skaber kontakt imellem mennesker!
- Musik skaber kontakt imellem mennesker! Sådan siger Maybrith Lange, som
siden 2010 har sunget og spillet for og med de yngste børn i Rødding, Løvel og
Pederstrup. Maybriths arbejdsområde har blandt andet været babysalmesang for de
helt små børn og musikalsk legestue for de lidt større børn i dagplejen, vuggestuen
og børnehaven.
- Det har uden undtagelse været en stor glæde at synge, spille og lege med børnene
og babyerne, konstaterer hun.
Siden 2008 har Maybrith også været hovedansvarlig for undervisningen af
minikonfirmander. Også her har der været sang og leg på programmet.
- Det har været spændende og fornøjende at være sammen med minikonfirmanderne, som altid har haft meget på hjerte. Allerede i dén alder har man nemlig sine
helt egne idéer om dét med Gud og os mennesker, siger Maybrith og takker for
mange gode oplevelser.
Desværre har Maybrith opsagt sin stilling som timelønnet sognemedhjælper til
fordel for et arbejde, hvor der er en mere sammenhængende arbejdstid.
Menighedsråd og præst ønsker at takke Maybrith for den kreative og dygtige indsats, hun i seks år har gjort til stor glæde for hundredevis af børn i sognene.
Lige nu arbejdes der på at finde ud af, hvem der fremover skal løse Maybriths
arbejdsopgaver.

Musik skaber kontakt
mellem mennesker.
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Er der liv i Folkekirken
- og hvordan med medlemstallet?
Af Jørgen Dalager, Fmd. Pederstrup menighedsråd

Den slags spørgsmål bliver ofte berørt i pressen. Hvor mange, der deltager i gudstjeneste eller i møder i Arken, vil vi nok snart kunne vise, da der jo også her bliver
lavet tællinger. Nedenstående viser lidt om medlemstal og kirkelige handlinger.
Et par Viborg-sogne er medtaget til sammenligning. Der er også mulighed for at
kigge langt tilbage.

Kirkelige handlinger i pastoratets kirker
Døbte i sognets kirker
Rødding
Løvel
Pederstrup

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10

26

15

23

19

19

16

19

18

16

20

17

11

6

3

2

1

4

1

2

6

4

3

5

5

3

7

1

1

2

6

4

1

1

1

1

0

0

0

0

2

0

1

6

5

3

6

1

6

5

4

4

9

8

9

4

0

0

0

0

2

0

0

Vielser i sognet
Rødding
Løvel
Pederstrup
Dødsfald registreret
Rødding
Løvel
Pederstrup

Antal indbyggere og folkekirkemedlemmer
Sogn

År

Rødding sogn
Løvel sogn
Pederstrup sogn
Houlkær sogn
Viborg Domsogn

1787 1850 1925 2007

229
196
100

404
325
168

847
688
232

2013

Ialt

Medlemmer

1177
993
106

1078 91% 1305 1204
916 92% 1052 958
98
92% 98
92
83%
87%
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Ialt

Medlemmer

92%
91%
94%
84%
84%

Nørklerne er i fuld gang
Af Randi Theunissen & Jette Giversen

Nørklegruppen, som startede i august måned, er kommet godt
i gang. Vi arbejder ud fra opskrifter, som er udarbejdet af Røde
Kors i samråd med modtagerlandene. Det er hovedsageligt børnetøj, der bliver produceret. Alt færdigt materiale sendes til Kliplev, som er
modtagestation for alle forsendelser i hele landet.
Det er en rigtig god fornemmelse at være medvirkende til at få noget både
pænt og brugbart ud af ting, som måske ellers bare var blevet kasseret. Der
er hårdt brug for det mange steder i verden. Hvis der er nogen, der har garn
liggende, som de ikke bruger, er vi glade modtagere.
Vi er 14 deltagere, der mødes til meget hyggeligt samvær i Arken torsdage
i ulige uger fra kl. 15 - 17 og der er plads til mange flere. Er der nogen, som
gerne vil være med til at støtte det gode formål og har svært ved rent fysisk at
komme af sted, kan vi sagtens bringe garn og opskrifter ud.

Efterårets sognerejse til Israel-Palæstina
Den lutherske kirke med dens
charmerende gæstehus i hjertet af
det gamle Betlehem bliver udgangspunktet for en del af oplevelserne,
når turen til efteråret går til Israel og
Palæstina.
I efteråret 2013 var der i Arken et
par foredrag, som lagde op til en
sognerejse, hvis der var tilstrækkelig stor interesse for sagen. Det ser
der ud til at være! Så nu blive vi lidt
mere konkrete og følger op med et
arrangement, der primært henvender
sig til dem, der overvejer at tage
med på en tur til Israel og Palæstina.
Alle er selvfølgelig velkomne til at
komme og høre nærmere uden at
være forpligtet på en rejse. Vi mødes i
Arken torsdag den 13. marts kl. 19.00.
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Kalender
Dato
27/2
27/2
28/2
6/3
11/3
12/3
13/3
13/3
18/3
18/3
27/3
28/3
10/4
24/4
24/4
25/4
8/5
15/5
22/5
25/5
5/6

Kl.
15.00
19.00
18.00
15.00
19.00
19.00
15.00
19.00
17.30
19.00
15.00
18.00
15.00
15.00
19.00
18.00
15.00
16.30
15.00
18.00
13.00

Arrangement
Nørklegruppe
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning
Torsdagsmøde: sang ved Karin Antonsen + pakkespil
Møde i Rødding menighedsråd
Bestyrelsesmøde i besøgstjenesten
Nørklegruppe
Møde om sognerejse til Israel-Palæstina
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fælles menighedsrådsmøde
Nørklegruppe
Fællesspisning
Nørklegruppe
Nørklegruppe
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning
Nørklegruppe
Møde i Pederstrup menighedsråd
Nørklegruppe
Fællesspisning
Grundlovsfest

Side

Grundlovsfest
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Også denne sommer bliver der grundlovsfest i Rødding. Modellen er den velkendte med gudstjeneste, telt, sang, folkedans, kaffe og lagkage. I år har Torben
Frank, tidligere læge i Ørum, lovet at holde grundlovstalen. Torben Frank er
bl.a. en erfaren pilgrimsvandrer. Tre gange har han gået på Caminoen, den
berømte nordspanske pilgrimsrute, som ender i Santiago de Compostella.

Fællesspisning i Arken

Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned - undtagen i juli og
december. Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op kl. 18.00. Efter
maden er der et eller andet interessant og oplysende indslag.
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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, besøgstjenesten: Randi Theunissen, Præstevænget 8, tlf. 87 25 00 50.
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: Sune Iversen, Batum Hedevej 13, Rødding, tlf. 86 65 14 07.
Løvel sogn:
Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf. 86 61 03 24.
Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Graver: Hans-Jørn Brøndum, tlf. 21 31 31 88.
Formand: Lars Østergaard Nielsen,Åstrupvej 2, Åstrup, tlf. 86 69 90 58.
Kirkeværge: Eva Thougaard Slot, Sødalvej 7, Løvel, tlf. 51 18 92 90.
Pederstrup sogn:
Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Ingstrupvej 39, Rødding. Tlf. 86 61 03 24.
Organist: Jens E. Christensen, Vildsvinehøjen 4, Viborg, tlf. 86 67 22 25.
Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 24 46 58 62.
Formand: Jørgen Dalager, Vråvej 24, Vrå, tlf. 86 69 90 96.
Kirkeværge: Sisse Falkencrone, Løvelbrovej 8, Pederstrup, tlf. 20 55 43 94.

Bibelkredsen

SOGNET redigeres
af Jette Giversen, Randi Theunissen,
Birthe Klovborg Therkildsen, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Jørgen Dalager,
Niels Peter Jacobsen.

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

4/3

Gitte Sørensen,
Krogen 2b.
1/4 Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45
13/5 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8
3/6 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

23/2

Sexagesima

2/3

Fastelavn

9/3

1.s. i fasten

16/3

2.s. i fasten

10.30 K

9.30

23/3

3.s. i fasten

14.00 

10.30 

30/3

Midfaste

6/4

Mariæ bebudelse

13/4

Palmesøndag

9.30

10.30

17/4

Skærtorsdag

10.30 K

19.30

18/4

Langfredag

20/4

Påskedag

9.30

10.30

21/4

2. påskedag

10.30 K

9.30

26/4

Lørdag

27/4

1.s.e. påske

4/5

2.s.e. påske

11/5

3.s.e. påske

16/5

Bededag

18/5

4.s.e. påske

25/5

5.s.e. påske

29/5

Kristi himmelfart

KF = Kirsten Felter

Pederstrup
10.30

9.30

10.30

Velkommen til gudstjeneste i Vammen kl. 10.30

10.30 KF
Velkommen til gudstjeneste i Vammen kl. 10.30

10.30

11.00 
10.30 
9.30 + 10.45 
Velkommen til gudstjeneste i Lindum kl. 10.30

10.30 K
10.30 LR
10.30
Velkommen til gudstjeneste i Vammen kl. 10.30

LR = Lars Raahauge

K = Kirkekaffe

 = Konfirmation  = Børnegudstjeneste, de 3-4 årige får deres dåbsbibel.

