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Den 2. august blev Mette og Emil viet i Løvel kirke, og
deres datter Vigga blev døbt. Vigga var så heldig at have
ikke bare forældre, bedsteforældre og oldeforældre med til
sin dåb, men også sin tipoldemor. Her er de fem generationer samlet i kirkealléen efter højtideligheden.

Kirkelige handlinger
Døbte

Begravede

25. maj i Pederstrup kirke:
Malthe Lervad-Bach, Korsbakken 13,
Rødding.

18. juni i Viborg Sygehuskapel:
Keld Henning Christensen,
Gl. Ålborgvej 6F, Løvel.

15. juni i Rødding kirke:
Johan Munk Agerskov, Soltoften 6b,
Rødding.

21. juni i Løvel kirke:
Edith Magda Jacobsen,
Mosevænget 1, Løvel.

2. august i Løvel kirke:
Vigga Marie Fuglsang Møller,
Brovej 2C, Viborg.

21. juni i Rødding kirke:
James Bulman-May, Sydcroft, Sidmouth Road, Honiton, England.

Viede

14. juli i Løvel kirke:
Frede Søndergaard, Parkboulevarden
71P, stue 45, 8920 Randers NV.

24. maj i Løvel kirke:
Dorte Topp Nielsen og Morten Kragballe Madsen, Rødkløvervej 4, Løvel.

25. juli i Løvel kirke:
Poul-Erik Abrahamsen, Pederstrupvej
16, Løvel.

2. august i Løvel kirke:
Mette Fuglsang Bødker og Emil Risgaard Møller, Brovej 2C Viborg.

1. august i Løvel kirke:
Gunnar Vestergaard, Kistrupvej 1,
Kistrup.

9. august i Rødding kirke:
Louise Sandberg og Morten Meldgaard
Poulsen, Vandstjernevej 9, Rødding.

5. august i Vorde kirke:
Ninna Lund, Kirkegade 39D, Rødding.

Efter sidste gudstjeneste i Pederstrup
var der afsked med
Jens E. Christensen,
der på bedste vis
har betjent orglerne i
Løvel og Pederstrup
kirker i mere end 36
år.
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Ny medarbejder i Løvel og Pederstrup
Fra 1. august er Torben Agerkilde ansat som organist ved Løvel og Pederstrup kirker. Torben afløser Jens E. Christensen, der har beklædt jobbet i
mere end 36 år. Her præsenterer Torben sig selv:

Jeg hedder Torben, er 35 år og gift med

særligt kirkemusikken, så orgelspillet er
en hobby, der har sneget sig ind på mig
over en længere periode.

Therese. Sammen har vi to børn, den
yngste i børnehave og den ældste starter
i folkeskole her i august. På nær en afstikker i mine studieår til Aarhus, hvor
jeg læste til arkitekt og mødte Therese,
har jeg boet hele mit liv i Viborg. Jeg
har siden gymnasietiden på Katedralskolen været tilknyttet Domkirkens kor
og medvirker stadig ved større koncerter i dette regi, ligesom jeg synger
i flere andre kor. Jeg har spillet klaver
det meste af mit liv, og har gennem mit
virke i Domkirken fået stor interesse for

Jeg glæder mig meget til at komme
til at bruge noget mere tid på dette,
og ligeledes til at blive en del af livet
omkring kirkerne i Løvel og Pederstrup.
Udover nu at være blevet organist, driver jeg til dagligt egen tegnestue sammen
med min kone, og forsøger i fritiden
at tilgodese familien mest muligt - og
derudover at dyrke musikken og så at få
tid til en løbetur eller to…

Fra venstre: Tidligere organist Jens E. Christensen, ny organist Torben Agerkilde,
kontaktperson Bithe Klovborg Therkildsen, kirkesanger Charlotte L. Steffensen og
graver Hans-Jørn Brøndum
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Kirken i Malawi
Af Mette Mofjeld

På opfordring vil jeg gerne bidrage med
et lille indlæg om kirken og kirkens
betydning i Malawi. Baggrunden for at
skrive indlægget er, at jeg sammen med
min familie er bosat i Malawi og har
boet der en længere årrække, samt at
jeg har rødder i Løvel.

somhed som salmesang i kirken eller
fredagsbøn i moskeen.
Man er stolt af sin religion og kirke, og
man viser det gerne til omverdenen. Det
vises bl.a. ved at mange bærer et kors
om halsen, har et hængende i bilens forruden eller sætter et klistermærke med I
love Jesus på bilen. Det er meget almindeligt, at man får et God bless you med
på vejen, når man siger farvel til en malawianer. Det er også almindelig brugt,
at kvinder og mænd (oftest adskilt)
mødes til sammenkomster og taler om
kristendom og biblen (Bible studies), og
man inviterer gerne nye deltagere med
hertil. Det er ikke lukkede kredse, tvært
imod. Man ser også ofte at disse grupper er involveret i en eller anden form
for velgørenhedarbejde.

Malawi er et lille land i afrikansk sammenhæng – kun ca. 3 gange større end
Danmark. Det ligger i det sydøstlige
Afrika og er et af de fattigste lande i
verden.
Malawianere er generelt meget religiøse
og langt de fleste tilhører en kirkeretning, samtidig med at de har beholdt
en kultur, hvor det først og fremmest er
afgørende at være i kontakt med sine
forfædre. På samme måde er varsler
og heksekunst en del af malawianernes
hverdag. Forfædre, varsler og trolddom
bliver passet med lige så stor opmærk-

De største religiøse grupper kan opdeles
i ca. 75-80% kristne, 15-20% muslimer
og ca. 5% traditionelle trosretninger.
Ca. 60% af de kristne er protestanter
og 15% romersk katolske. Desuden
er bl.a. babtister, adventister, anglikanere, presbyterianere og Jehova’s
vidner repræsenteret i landet. Udsendte
missionærer er meget synlige i gadebilledet, da der altid er skiltet med
missionens eller kirkens navn på deres
køretøjer.
Sammenlignet med andre afrikanske
lande er Malawi i højere grad blevet
påvirket af missionærer fra Europa. Den
mest kendte er uden tvivl Dr. David
Livingstone, som kom til Malawi i
midten af 1800-tallet fra Skotland. Det
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Mette og Martin Mofjeld sammen med børnene Marcus og Maja.

meste af hans arbejde foregik langs Malawiøen, og en mission kan stadig ses i
det nordlige Malawi. Det var her Henry
Stanley, en walisisk-amerikank journalist opsøgte Livingstone, og ved deres
møde opstod de meget kendte ord: Dr.
Livingstone, I presume.

at være uforenelig med kristendommen
med det resultat, at kulturelle værdier er
svækket eller helt forsvundet.
Det er hermed ikke sagt, at traditionelle
trosretninger ikke har en plads i det
moderne malawianske, spirituelle miljø.
På trods af en lang tilstedeværelse
af missionærer i Malawis historie og
samfund, falder den model af kristendom, som malawianerne praktiserer,
ikke fuldstænding ind under en vestlig
model. Det er en model, som har
aspekter af traditionel afrikansk praksis
og tro. Fx er det ikke unormalt, at en
mand er gift med flere kvinder, at man
konsulterer traditionelle healere/hekse
doktorer eller deltager i Gule Wamkulu
(eller Great Dance). Gule Wamkulu er

Kristendom blev hurtigt spredt under
britisk kolonialisme på trods af en
fjendtlig velkomst. Nu om dage tilhører
størstedelen af befolkningen en mission
eller en forlængelse af en kristen sekt.
Selvom kristendommen har haft mange
positive effekter så som uddannelse og
sundhedsklinikker, så har det ikke været
uden omkostninger. I mange tilfælde
betragter kristendommen traditionelle
trosretninger og traditionel levevis for
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personer udpeget af den lokale høvding
(og kun han ved, hvem de er), som er
udklædt med masker og dyreskind og
har til formål at jage onde ånder væk.
Disse traditioner og skikke er ikke
nødvendigvis ikke-kristne, men de
er bestemt forskellige fra traditionel
kristendom.

langt fra vort hjem kan bevidne det.
Sidste efterår blev en mand dræbt i den
landsby. Han havde kørt en lastbil, som
var involveret i tyveri af kvæg. Han
efterlod kone og børn, og de måtte klare
livet alene uden ham. Her kom kirken
til at spille en meget stor rolle for den
efterladte familie. Kirkens menighed
planlagde højtideligheden omkring begravelsen og omfavnede familien med
omsorg og kærlighed. Mange fra kirken
kommer stadig og synger og beder i
familiens hjem. Den efterladte hustru
har netop åbnet sit hjem for pastorer og
andre samfundsledere, som kommer til
området for at blive uddannet.

Indtil 2001 var det et krav, at alle
elever i Secondary School (svarende til
7-10 klasse) skulle undervises i Bible
Knowledge (Bibelkundskab), som nu
er erstattet af et pensum, som også omhandler andre religioner.
Kirken betyder rigtig meget i det
daglige udenfor normal kirketid og
de officielle kirkelige handlinger. En
lille historie fra en lokal landsby ikke

Kirken spiller også en væsentlig rolle i
forbindelse med donorprojekter. Det er

Den internationale skole, ABC Christian Academy, i hovedstaden Lilongwe, hvor
Marcus og Maja går i skole.
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I Malawi findes der kirkebygninger af mange forskellige slags. På landet er de fattigste kirker måske kun en lerhytte med et kors på væggen. I byerne er kirkerne
ofte bygget af mursten og mere end hundrede år gamle. På billedet til højre er en af
Afrikas største kirker, den imponerende St. Peters Cathedral på Likoma Island.

fx mange NGO’ers opfattelse, at deres
arbejde bliver bedst udført i samarbejde
med kirken, da der her ses en større arbejdsindsats, integritet og ansvarlighed.

gennem hele salmen. Desuden er det
også almindeligt, at kvinder og mænd
sidder i hver sin side af kirken. Dette
ses dog ikke i byerne længere.

I hovedstaden Lilongwe findes der en
international skole, som hedder ABC
Christian Academy. Her går vores to
børn i skole. Udover at være almindelig
skole for børn, er der på samme område
et College (African Bible College) for
unge voksne, som ønsker en kristen
lederuddannelse på univeritetsniveau.
Det er meget almindeligt, at kirkerne
tilbyder eller er involveret i undervisning, møder, søndagsskole for børn,
ungdomskammeratskabsmøder osv.

En kirke i Malawi ser ud på mange
måder. På landet er det måske blot en
lerhytte med korsets tegn på væggen. I
byerne ses kirker bygget i mursten, som
kan være helt tilbage fra århundredskiftet. Centralt placeret ved hovedvejene hæver nye kirker – ofte betalt af
udenlandske donorer – sig højt over
de små marker og lerklinede hytter i
landskabet.
På Likoma Island (en ø, der ligger i
Malawi søen tæt ved Mozambiques kyst
– se kort) ligger den imponerende anglikanske St. Peter’s Cathedral bygget i
starten af 1900-tallet af missionærer.
Det er en af Afrikas største kirker. Det
skal nævnes at Likoma Island er kun er
18 km2 stor og der bor færre end 10.000
mennesker.

Hvis man går i kirke på landet, hvor
der desværre stadig er en del, som ikke
kan læse og skrive og dermed ikke kan
læse teksten i en salmebog, vil man
opleve, at en forsanger synger én linie
af salmen, hvorefter kor og menighed
gentager linien. Sådan fortsætter det
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Manden, der bankede på Himlens port
Sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme-Sjelle-Skjørring sogne.

Jeg har siddet omkring lejrbålet og
skrålet med på frihedssangen Blowing
In The Wind, mens Uffe med stort besvær spillede til på sin storebrors guitar.

Musikgudstjeneste i Rødding
Kirke søndag den 5. oktober kl.
16.00 med musik af Bob Dylan,
præsenteret af sognepræst
Thomas Frøkjær.

Jeg har siddet alene på mit værelse
og haft ondt af mig selv, når kæresten
igen havde forladt mig til fordel for
en anden - og nynnet med på It’s All
Over Now, Baby Blue, og lyttet til Bob,
der sang om Absolutely Sweet Marie,
Johanna, Sarah - og hvad de ellers hed,
alle de søde piger, som helt uforståelig
havde skrottet ham. Hvor vi dog forstod
hinanden, mig og Bob, i de sene aftenog nattetimer dér under sengelampens
skær!

Together Through Life - sammen livet
igennem. Sådan lyder titlen på en af den
amerikanske sanger og musiker Bob
Dylans seneste cd’er. Men det kunne for
så vidt lige så godt have været overskriften på mit eget tilhørsforhold til
rocklegenden over dem alle. For næsten
lige så længe jeg kan huske, har jeg
fulgtes med Bob i medgang og modgang. I næsten 45 år har Bob Dylan ikke
alene været mit store idol, men også
min inspirator, trøstermand og ven. Og
derfor skal jeg da også være sammen
med ham hele to gange her i sommer,
den 8. juli i Flensborg og aftenen efter
til udendørs koncert i Aarhus. Mindre
kan simpelthen ikke gøre det, når man
nu er hjertevenner ;-)

Og jeg har gjort oprør mod voksenautoriteter, både dem hjemme i mit eget
hus og dem helt over i Amerika, til
protestsange som The Times They Are
A-Changin’ og A Hard Rain’s A-Gonna
Fall. Og hjalp det så noget? Det hjalp i
hvert fald på mig at få dem det fortalt!
Og så har jeg også mange gange glædet
mig over - og også hentet inspiration
i - Bob Dylans religiøse sange. For
pudsigt nok har vi også fulgtes ad på
det felt, selvom vi dog har haft forskellige tilgange, og også holdninger til
kristendommen.
Det begyndte i 1979. Jeg var lige startet
på teologistudiet i Aarhus, hvor jeg
knoklede med både græsk og hebraisk, som bestemt ikke altid var lige
spændende. Men så en dag havde min
studiekammerat, Peder Poulsen – som
i en parentes bemærket på daværende
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tidspunkt lignede Bob Dylan på en prik
- en lille kassettebåndoptager med og
et ganske særligt helt spritnyt kassettebånd. Det var Slow Train Coming - Bob
Dylans første religiøse plade/bånd. Og
så var der pludselig noget ved at gå til
græsk! I stort set alle pauser gennempløjede Peder og jeg de forskellige
numre. Og selvom der var meget, vi
to var uenige om teologisk, så var vi
ganske enige om, at det her var musik,
der gik lige til hjertet.
Der var sket det, at Bob Dylan kort tid
forinden var blevet omvendt. Under
en af sine utallige koncerter i 1978
havde en kvinde kastet et sølvkors op
på scenen til ham, hvilket han – har
han selv fortalt – opfattede som et tegn
fra Gud. Få måneder efter blev han
døbt i Vineyard Kirken i Californien
og bekendte nu åbenlyst troen på Jesus
som Messias.

Sognepræst Thomas Frøkjær med sit
store idol, Bob Dylan, på bådeT-shirten
og væggen.

men. Der er primært tale om smukke,
lettilgængelige kærlighedssange, men
nu ikke længere stilet til kvinden i Bob
Dylans liv, men til Mesteren selv. De
handler om dom og frelse, og budskabet
er enkelt: Undgå fortabelsen. Vend om
til Gud og bliv frelst! Aldrig tidligere
havde man hørt Bob Dylan så ærlig, så
inderlig og så forløst. Vi skal høre flere
eksempler på det til musikgudstjenesten
den 5. oktober.

De fleste af hans fans var chokerede –
og jeg skal da også gerne indrømme, at
jeg blev overrasket. Underligt nok, for
i virkeligheden har rigtig mange af Bob
Dylans – også tidlige – sange religiøse
undertoner. Og nogle af dem et oplagt
religiøst motiv, som f.eks. With God On
Our Side (1963), I Shall Be Released
(1967), Father Of Night (1970) og
Knockin On Heaven’s Door (1973).

Ligesom da jeg for to år siden var på
besøg i Rødding Kirke med musik af
U2, og sidste år i Løvel Kirke med
sange og musik af Leonard Cohen,
kommer musikgudstjenesten til at vare
en god times tid. Den kommer til at
bestå af nok 6-7 musiknumre, bibellæsninger i tilknytning til musikken,
salmesang, bønner og velsignelsen.
Vel mødt!

I 1979-1981 turnerede Bob Dylan
udelukkende med bekendende kristne
musikere og religiøse sange hovedsageligt fra Slow Train Coming og de
to plader, som fulgte lige efter, Saved
(1980) og Shot Of Love (1981).
Sangene på især de to førstnævnte
plader bærer i høj grad præg af jøden
Bob Dylans omvendelse til kristendom9

Efterårets høstgudstjenester
• Rødding: 31. august kl. 19.00
• Pederstrup 28. september kl. 10.30
• Løvel: 5. oktober kl. 10.30

Ved alle tre lejligheder sørger menighedsrådene for bespisning efter gudstjenesten. I Rødding og Løvel afholdes ved samme lejlighed det årlige menighedsmøde, hvor formanden på menighedsrådets vegne fortæller om året, der er gået
og om planerne for det kommende år. Pederstrup sogn holder dog sit menighedsmøde senere - nemlig den 19. november på Løvelbro Bistro (se side 13).

Lars Lilholt
giver solokoncert
i Rødding kirke
Lars Lilholt (solo)
Sted: Rødding kirke
Tid: 29. oktober kl. 20.00
Pris: 100 kr
Billetter kan købes hos
købmanden i Løvel og
Lokalbrugsen i Rødding
10

Høstsange i Løvel Kirke
Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd

Som omtalt i sidste nummer af Sognet, har menighedsrådet i Løvel planlagt
flere sangaftener i kirken. Næste sangaften afholdes torsdag den 18. september
kl. 19.00, og den bliver arrangeret af Gunhild og Villy Bach i samarbejde med
menighedsrådet. Temaet for aftenen bliver høst, men der bliver som sædvanligt
mulighed for at foreslå sange og salmer fra Højskolesangbogen og Den Danske
Salmebog efter eget valg.
Der vil i løbet af aftenen være en pause, hvor vi hviler stemmerne og nyder en
kop kaffe/te og et stykke kage.
Husk også vores efterfølgende sangaften torsdag den 11.december, hvor temaet
naturligvis bliver den tilstundende højtid.

Kaffepausen midtvejs i aftenens forløb giver god anledning til at hvile sangstemmerne og få en hyggelig snak med de andre deltagere.
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Livets udfordringer og meningen med livet
Foredragsrække 2014-2015
Ingen kommer gennem livet uden udfordringer - og godt det samme. Men nogle
udfordringer er af en sådan karakter, at de får os til at stille spørgsmål om selve
meningen med livet. Det gælder især store udfordringer i forbindelse med vore
familie- og kærlighedsrelationer. Hvis livsglæden forsvinder, kan det være svært at
se en mening med det hele. Hvor kommer livsglæden fra? Skaber vi selv meningen
med de valg, vi foretager - eller er den noget, der gives os? Er livet mest meningsfuldt, når det former sig, som vi ønsker og planlægger - eller er der mening i det
uforudsete? Hvad stiller vi op med spørgsmålet om livets mening, når den udfordres af krise i kærlighedslivet/parforholdet, af uønsket barnløshed, af sygdom,
smerte, tab og sorg?
Disse spørgsmål gives der ikke færdige svar på, men samtalen om spørgsmålene vil
vi gerne stimulere ved tre foredrag i oktober, november og januar.
Mandag den 20. okt.: Livsglædens nødvendighed ved kulturjournalist, foredragsholder og højskolemand Erik Lindsø.
Sted: Arken i Rødding.
Mandag den 24. nov.: Etiske udfordringer – ved livets begyndelse og livets slutning ved Edith Mark, sygeplejerske, ph.d. og tidligere medlem af Det Etiske Råd.
Sted: Tjelecenteret i Ørum.
Tirsdag den 20 jan: Det sårbare samliv - udfordringer i samliv og ægteskab ved
forhenværende biskop Elisabeth Dons Christensen.Sted: Torvehallerne i Hammershøj.
Alle foredrag begynder kl. 19.30.
Der er gratis adgang. Forfriskninger kan købes for 30 kr.
Arrangør: TES (Tjeleegnens Sognenetværk)

Erik Lindsø

Edith Mark

Elisabeth Dons Christensen
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Sogneaften og menighedsmøde i Pederstrup

Pederstrup skole, 1951
Pederstrup Menighedsråd inviterer til sogneaften og menighedsmøde på Løvelbro
Bistro onsdag den 19. nov. kl. 19.00 - 21.30. Menighedsrådets formand Jørgen
Dalager aflægger årsberetning. Herefter er der tid til spørgsmål og debat.
Emnet for den sidste del af aftenen er Livet som barn og ung i Pederstrup Sogn
i fyrrerne og halvtredserne. Til at fortælle om dette har menighedsrådet inviteret
Inger Gaardsted (ungpigenavn) og Leo Yding Sørensen fra årgang 1937. De gik
i samme klasse og blev konfirmeret sammen i 1952. Leo har sin lillebror Leif fra
årgang 1940 med. Det er savskærerens sønner fra Vrå. Inger er også fra Vrå. Der er
en del på billedet, som lever i bedste velgående på egnen, så de kan måske supplere. Vi vil prøve at samle billeder, som kan støtte deres fortælling om livet i det
lille sogn.
Undervejs serveres der kaffe med boller og æblekage, så det er som i de gode
gamle dage.
Pederstrup Menighedsråd
Besøg også Pederstrup sogns historiske samlingspunkt på nettet.
Hjemmesiden rummer en guldgrube af historiske oplysninger om
sognets steder og folk. Se www.pederstruphistorie.dk
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Kalender
Dato
29/8

Kl.
18.00

Arrangement
Fællesspisning: Edith Mark og Niels-Peter Jacobsen

2/9

19.00

Fælles menighedsrådsmøde

6/9

10.00

Medarbejderdag

9/9

19.00

Møde i Pederstrup menighedsråd

18/9
18/9
24/9
26/9
2/10
5/10
15/10
16/10
20/10
23/10
28/10
29/10
30/10
31/10
11/11
13/11
19/11
24/11
25/11
28/11

15.00
19.00
18.00
18.00
15.00
16.00
19.00
15.00
19.30
19.00
17.30
20.00
15.00
18.00
18.00
15.00
19.00
19.30
17.30
18.00

Torsdagsmøde, Jørgen Dalager fortæller om Peiteren
Sangaften i Løvel kirke
Årsmøde i menighedsplejen
Fællesspisning: Jørgen Dalager fortæller.
Torsdagsmøde, Silkeborg Gårdsangerlaug
Musikgudstjeneste ved Thomas Frøkjær
Møde i Rødding menighedsråd
Torsdagsmøde, G. Mygdam fortæller om Røde Kors
Foredrag ved Erik Lindsøe: Livsglædens nødvendighed
Møde i Løvel menighedsråd
Møde i Pederstrup menighedsråd
Koncert med Lars Lilholt
Torsdagsmøde, Lotte Kaas med efterårets blomster
Fællesspisning, Niels Mark Jacobsen om Malawi
Medarbejdermøde, Rødding menighedsråd
Torsdagsmøde, Julebanko og sæsonafslutning
Sogneaften i Pederstrup
Foredrag ved Edith Mark: Etiske udfordringer
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning

Fællesspisning i Arken

Side
14

11
14
8-9

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.
• 29. august: Edith Mark og Niels-Peter Jacobsen fortæller om Iran.
• 26. september: Jørgen Dalager fortæller: Fra plovfure til kateder og retur.
• 31. oktober: Niels Mark Jacobsen fortæller om en rejse til Malawi.
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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: Torben Agerkilde, Vinkelvej 17, 8800 Viborg, tlf. 20 88 18 30.
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: Torben Agerkilde, Vinkelvej 17, 8800 Viborg, tlf. 20 88 18 30.
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.

Nørklere mødes i Arken

Gruppen af nørklere mødes i Arken torsdage i ulige uger.

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.

9/9

Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A.
7/10 Gitte Sørensen, Krogen 2b

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.

4/11 Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45
2/12 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.

Se også www.roddingkirke.dk
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Gudstjenester
Rødding

Løvel

24/8

10.s.e.trin.

9.30 Skibet

31/8

11.s.e.trin.

19.00 Høst

7/9

12.s.e.trin.

10.30 K

14/9

13.s.e.trin.

Lindum 10.30

21/9

14.s.e.trin.

Vammen 10.30

28/9

15.s.e.trin.

5/10

16.s.e.trin.

12/10

17.s.e.trin.

19/10

18.s.e.trin.

26/10

19.s.e.trin.

2/11

Alle Helgen

9/11

21.s.e.trin.

16/11

22.s.e.trin.

23/11

Sidste s. i kirkeåret

30/11

1.s.i advent

7/12

2.s.i advent

9.30 KF

10.30 KF

14/12

3.s.i advent

10.30 K

9.30

21/12

4.s.i advent

24/12

Juleaften

16.00

15.00

25/12

Juledag

10.30 K

9.30

26/12

2.juledag

28/12

Julesøndag

Pederstrup

10.30
10.30 LR + K
9.30

10.30 Høst
16.00 ♫

10.30 Høst
Vammen 10.30

10.30 K

9.30
10.30 Ven

16.00

15.00
Bigum 10.30

9.30

10.30

10.30 K

9.30
10.30

Lindum 10.30
14.00

10.30
10.30

KF = Kirsten Felter LR = Lars Raahauge K = Kirkekaffe Høst = Høstgudstjeneste
Skibet = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus Ven = Venskabsgudstjeneste
♫ = Musikgudstjeneste med Thomas Frøkjær (Bob Dylan, se side 8-9)

