SOGNET
Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 4, 2014

dec. - jan. - febr.

Minikonfirmanderne opfører musical i efterårsferien. Se mere side 6.

Kirkelige handlinger
Døbte

19. oktober i Rødding kirke:
Mia Kousgaard Kloster,
Ingstrupholmvej 5, Ingstrup.

10. august i Løvel kirke:
Sander Lund Alstrøm Salhøj,
Havrisvej 11, Løvel.

26. oktober i Pederstrup kirke:
Lina Thybo Andersen,
Gl. Røddingvej 13, Løvel.

7. september i Rødding kirke:
William Skov Frederiksen,
Hovedgaden 45a, st.tv. Vejrumbro.

16. november i Rødding kirke:
Nikoline Østergaard Henriksen,
Vandstjernevej 5, Rødding.

28. september i Pederstrup kirke:
Kamille Mai Allentoft Hansen,
Elmevej 17, Viborg.

16. november i Rødding kirke:
Marcus Ekkel Pedersen,
Bækkevej 6, Klejtrup.

19. oktober i Løvel kirke:
Alberte Aakmann Lohse,
Kirkehøj 4, Løvel.

Viede

4. oktober i Rødding kirke:
Trine Sellæg og Kim Nielsen,
Hobrovej 14, Vammen.

19. oktober i Løvel kirke:
Alma Struntze Jensen,
Gillebakken 39, Løvel.

Begravede

19. oktober i Rødding kirke:
Sanne Nyrup Christensen,
Røddingvej 20, Rødding.

18. september i Rødding kirke:
Jørgen Jespersen, Præstevænget 16,
Rødding.

Jesper Hornstrup flytter fra Vammen
Jesper Hornstrup, som i 18 år har været sognepræst i Vammen, Lindum og Bigum, er fra 14.
december blevet ansat som sognepræst i Skive.
Som nærmeste nabopræst har Jesper i alle årene
jævnligt afløst i Rødding, Løvel og Pederstrup
ved gudstjenester, bryllupper og begravelser. Der
skal lyde en stor tak til Jesper for det! Og tak for
din altid store imødekommenhed og hjælpsomhed. Det kollegiale samarbejde har været enkelt
og godt. Du ønskes alt godt på dit nye sted.
Niels-Peter Jacobsen.
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Henrik Stubkjær ny biskop i Viborg
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst.

Bispegården 10. okt. 2014. Henrik Stubkjær valgt som ny biskop i Viborg.
I juni kunne kirkebladet fortælle, at
biskop Karsten Nissen havde besluttet
at gå på pension. Dermed var der skudt
gang i en valgkamp, som forløb hen
over sommeren. Efter første valgrunde
blev de fire kandidater reduceret til
to. Stemmerne fra anden valgrunde
blev talt op den 10. oktober i Viborg
bispegård. Her blev Henrik Stubkjær
under stor mediebevågenhed udråbt til
vinder af bispevalget med 912 af de i alt
1452 gyldige stemmer.

var Henrik Stubkjær selv med til at opbygge en ungdomsklub i Vejle. Tanken
om at læse teologi opstod i ungdomsmiljøet i DKG (Danmarks Kristelige
Gymnasiastbevægelse). Her oplevede
Henrik og de andre gymnasieelever, at
de voksne ledere tog de unges overvejelser alvorligt og gav sig tid til at
diskutere de store livsspørgsmål med
dem. Henriks første job som teolog var
som landssekretær i DKG og KFUM
& KFUK. Henrik Stubkjær er gift
med Karen. Sammen har de fire børn i
alderen 15 til 24 år.

Henrik Stubkjær har siden 2005 været
generalsekretær for Folkekirkens
Nødhjælp. Hertil kom han fra en stilling
som forstander på Diakonhøjskolen i
Aarhus. Det blev også til tre år som
sogne- og studenterpræst i Aarhus.

Medieomtalen efter valget har også
afsløret andre sider af den nyvalgte
biskop. Blandt andet tager han gerne
motorcyklen på arbejde. Ved sit sommerhus på Djursland har han plantet sin
egen æbleplantage. En fremtidsdrøm
er at holde Herefordkvæg. Så hvis græsplænen ved bispegården en dag bliver
indhegnet, kan det være tegn på, at der
er et par stykker kødkvæg på vej.

Henrik Stubkjær kommer fra et lærerhjem i Brædstrup. Tidligt blev hans
interesse for det kirkelige vakt. En
drengeklub under KFUM og KFUK
spillede en rolle her. Nogle år senere
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Hvor der er to trosretninger på én pude
- der sover djævelen imellem!
Af Hans Theunissen, Rødding.
Jeg er hollænder og
blev født den 26. juni
1947 i Haag, Holland. Jeg blev ikke
døbt, og mine forældre kom aldrig i en
kirke. Min mor ville
ikke have noget med
religion at gøre og da
slet ikke med katolikker. Mærkeligt nok
blev jeg alligevel sendt i søndagsskolen,
men jeg ved ikke hvorfor.

Alt bliver set som synd. Børnene bliver
f.eks. ikke vaccineret, og det kan give
problemer med resten af befolkningen
m.h.t. smittefare af små børn.
Det er et meget lukket samfund, men
det præger alligevel livet for resten af
hollændere fordi det bl.a. har indflydelse på landets politik. De forhindrer
f.eks. at forretninger holder åbent om
søndagen.
De meget strenge reformerte sender
deres børn til deres egne skoler, som
hedder “Skolen med biblen”.

I Holland er der mange forskellige
religiøse strømninger. Cirka halvdelen
af befolkningen er katolikker, hvoraf de
fleste bor syd for Rhinen. Den katolske
kirke i Holland kan ikke helt sammenlignes med katolske kirker i andre
lande. Paven er langt væk, og hollændere synes ikke, at han skal bestemme
over deres liv og hverdag.

I Holland er der mange organisationer,
som er tilknyttet en trosretning. Det
gælder for politik, fagforeninger, sygehuse, aviser og radio og fjernsyn. De
har f.eks. egne TV kanaler som KRO
(Katolske Radio Omroep), EO (Evangeliske Omroep) NCRV (Nederlandske
Chrislelijke Radio Vereniging).

Efter reformationen bestemte Calvin
hvordan resten af hollændere skulle
leve. I kirkene blev derfor alle former
for udsmykning fjernet - også altrene.
Det i modsætning til de katolske kirker
som er rigt udsmykkede.

Skoler vælger man også efter trosretning, men man kan også vælge kommunale skoler. Der er frit skolevalg i
Holland.
Jeg gik i den kommunale skole, hvor
der ingen religionsundervisning var.

Indenfor den protestantiske del af
befolkningen findes der mange forskellige retninger fra moderat til meget
strengt troende, som man næsten kan
kalde sekter. Her må man ikke må gøre
noget, som kan give lidt glæde i livet.

Selv valgte vi den katolske skole til
vores børn.
Da min kone Randi kom til Holland,
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begyndte vi at komme i Den
Danske Sømandskirke i Rotterdam. Foruden sømænd kom der
også alle fastboende, danske
familier. Det føltes som et lille
stykke Danmark i Holland.
Efter en grim bilulykke i 1986
havde jeg behov for at tilhøre
en kirke i Holland. Randi arbejdede på et katolsk sygehus og
mente, at det var godt at snakke
med den katolske præst, som
var tilknyttet sygehuset.
Det endte med, at jeg blev
døbt som 39 årig. Min mor var
meget imod det, og hun brugte
det ordsprog: To trosretninger
på én pude, der sover djævelen
imellem. Randi var jo ikke
katolik. Vi mente jo nok, at det
kunne gå, eftersom vi har hver
sin pude!

Hans og Randi Theunissen på ferie i
Kinderdijk i Holland i 2013.

Juleaften kender man ikke i Holland, så det lærte jeg først at kende, da jeg kom
på besøg i Danmark. I stedet for fejrer man Sint Nikolaas den 5. december. Sint
Nikolaas var en biskop fra Myra i Tyrkiet, som hjalp de fattige; han blev erklæret
helgen. Traditionen har bestået i flere hundrede år. Man giver hinanden gaver
aftenen før hans fødselsdag. De sidste ti år er en del af befolkningen også begyndt
at give hinanden julegaver, men så først juledag. Sint Nikolaas bliver mere og mere
en børnefest.
En adventskrans kender man heller i hjemmet, men kun i kirken.
Mange gange har vi fejret jul i Danmark, men ellers holdt vi juleaften hjemme hos
os selv, noget som de andre hollændere ikke rigtig kunne forstå. Klokken 23.30 gik
vi til julemesse i den katolske kirke. Det var altid en meget smuk oplevelse.
Påsken bliver ikke fejret på samme måde som i Danmark. Torsdag og fredag er
ikke helligdage i Holland, men almindelige arbejdsdage.
Vi flyttede til Danmark 1. august 2009 og efter et møde med Niels-Peter Jacobsen
blev jeg medlem af Den danske Folkekirke. Her føler jeg mig hjemme.
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Minikonfirmander laver musical
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst

En gruppe minikonfirmander havde i
efterårsferien travlt med at forberede
og opføre musical. Normalt plejer
minikonfirmanderne at samles på hverdage efter skoletid over en periode på et
par måneder. Men den nye skolereform
og de længere skoledage gav anledning til nytænkning. Derfor fik eleverne
i de to fjerdeklasser på Sødalskolen en
indbydelse til at gå til minikonfirmand
i efterårsferien. Tre hele dage plus en
lørdag formiddag var afsat til at indstudere og opføre Sigurd Barrets musical
Tre utrolige fortællinger.

som resulterede i en flot forestilling, da
søskende, forældre og bedsteforældre
dukkede op lørdag formiddag for at se
resultatet.
Om minikonfirmandundervisningen
fremover skal foregå på denne måde,
er lidt usikkert. Der er tydeligvis både
fordele og ulemper ved modellen. For
os, der deltog - både børn og voksne,
var det en rigtig positiv oplevelse. Men
der var forholdsvis mange af børnene
i fjerde klasse, som ikke kunne være
med, fordi de havde andre aktiviteter på
programmet i efterårsferien. Kun cirka
en fjerdedel deltog. Tidligere år har
langt størstedelen af en årgang været
minikonfirmander.

Anders Hjorth Nielsen, som er organist
ved Karup kirke og leder af flere kor,
bl.a. Sødal Happy Singers, stod for den
musikalske side af sagen. Det blev nogle hyggelige, aktive og kreative dage,

Om tilslutningen havde været bedre i
år, hvis timerne havde ligget på sene
hverdagseftermiddage efter skoletid er
tvivlsomt. Med den nye skolereform er
der tydeligvis blevet en skærpet kamp
om børnenes tid og opmærksomhed.
Forældre til de kommende årgange af
minikonfirmander må meget gerne henvende sig med bud på, hvilken model,
der passer bedst ind i den nye skolevirkelighed.
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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 løbet af efteråret og vinteren 2014-2015.
Det første foredrag er allerede afholdt. Tilbage er disse to:
Mandag den 24. nov. kl. 19.30:
Etiske udfordringer – ved livets begyndelse og slutning
ved Edith Mark, sygeplejerske, ph.d. og tidligere medlem af
Det Etiske Råd.
Sted: Tjelecenteret i Ørum.

Tirsdag den 20. jan. kl. 19.30:
Det sårbare samliv - udfordringer i samliv og ægteskab
ved forhenværende biskop Elisabeth Dons Christensen.
Sted: Torvehallerne i Hammershøj.
Der er gratis adgang. Forfriskninger kan købes for 30 kr.
Arrangør: TES (Tjeleegnens Sognenetværk)

Kirken har fået en Facebook-side.
Find den ved at søge på “Kirkerne
i Rødding, Løvel og Pederstrup”
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Hvordan hjælper vi hinanden, når livet er svært?
Af Jette Giversen, formand for Besøgstjenesten.

Møde i Arken den 5. februar 2015 kl. 19.30
Ole Raakjær, der er præst ved Kamillianergårdens Hospice
i Aalborg vil denne aften give et bud på, hvordan vi bedst
hjælper hinanden, når vi rammes af alvorlig sygdom og
andre tab. Som besøgsven vil man ofte møde personer, der
har oplevet tab på en eller anden måde. Han vil beskæftige
sig med spørgsmål som: Er sorg sygdom eller sundhed?
Hvordan trøste de utrøstelige? Hvad er mest hjælpsomt for
den sørgende? Hvordan bliver den svære samtale mindre
svær?

Husk, at vi har en besøgstjeneste
Rødding, Løvel og Pederstrup sogne har en besøgstjeneste, som alle i sognene
gerne må både bidrage til og benytte sig af. Hvis du har overskud, kan du blive
besøgsven. Hvis du selv har behov eller kender en, der har behov, for et ugentligt
besøg, kan du kontakte besøgstjenesten. Besøgsvennerne kommer oftest til ældre
mennesker, som sidder alene, men kommer også gerne til et menneske, som har en
syg ægtefælle og derfor kan trænge til aflastning.

Hvad kræves der af en besøgsven?

Besøgsvennen må have tid og overskud til at tage på besøg. Hyppigheden og
længden af besøgene aftales nærmere. F.eks. kan det være et par timer en gang om
ugen eller hver fjortende dag. Af besøgsvennen kræves også trofasthed og evne til
at lytte og skabe tillidsfuld kontakt. Der er tale om ulønnet arbejde.

Hvad laver en besøgsven?

At være besøgsven er at være til stede som medmenneske. Besøgsven og -vært
finder i fællesskab ud af, hvad besøget skal indeholde, hvor lang tid det skal vare,
og hvor tit det skal være.

Baggrund for besøgstjenesten

Sygdom, handicap eller manglende kræfter kan gøre det svært at skaffe sig nye
kontakter eller holde de gamle ved lige. Besøgstjenesten formidler besøg til mennesker, der har brug for eller lyst til at lære et andet menneske at kende.
Alle i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne, der er interesseret i at få en besøgsven
eller som ønsker at blive besøgsven, kan henvende sig til sognepræst Niels-Peter
Jacobsen tlf. 86 65 10 11 eller til besøgstjenestens kontaktperson Randi Theunissen
tlf. 41 83 08 72.
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Årets sidste sangaften

Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd
Nu går året på hæld, og det er blevet tid for afholdelse af årets sidste sangaften i
Løvel Kirke, som finder sted torsdag den 11. december kl. 19.00.
Temaet bliver naturligvis advent og jul, men vintersange og -salmer, der ikke har
med højtiden at gøre, er der også plads til. Vi vil som vanligt foreslå nogle sange
og salmer fra Salmebogen og Højskolesangbogen, ligesom der bliver mulighed for,
at deltagerne kan komme med forslag. Der vil i pausen blive serveret glögg, saft og
småkager.
Der er endnu ikke planlagt sangaftener i det nye år, men vi modtager meget gerne
ideer til temaer, ligesom man er velkommen til at være med til at arrangere sangaftener i 2015.

Kyndelmisse i Pederstrup 1. februar kl. 17.00
Vi gør det igen, igen …
Også i år vil vi slukke de elektriske
pærer i og uden for kirken, tænde fakler og
levende lys og fejre, at vi går mod lysere tider.
Indholdet i gudstjenesten bliver - bortset fra
belysningen i kirken - som en ganske
almindelig gudstjeneste, men …
Alexander vil igen i år sammen med
sit band give et nummer eller to, så
det gamle kirkerum lydmæssigt
vil blive fyldt ud.
Kom og oplev det!!
Pederstrup Menighedsråd
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Kalender
Dato
19/11
24/11
25/11
28/11
4/12
11/12
15/12
16/12
14/1
20/1
22/1
30/1
1/2
5/2
5/2
19/2
27/2
4/3
5/3
17/3
19/3

Kl.
19.00
19.30
17.30
18.00
19.00
19.00
19.00
20.00
18.00
19.30
15.00
18.00
17.00
15.00
19.30
15.00
18.00
20.00
15.00
19.00
15.00

Arrangement
Sogneaften i Pederstrup
Foredrag ved Edith Mark: Etiske udfordringer
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning:Birgitte Bjørnshave om sine malerier
Møde i Løvel menighedsråd
Sangaften i Løvel kirke
Julekoncert i Rødding kirke: Viborg Damekor
Julekoncert i Løvel kirke, Sødal Happy Singers
Møde i Pederstrup menighedsråd
Foredrag ved Elisabeth Dons Christensen
Torsdagsmøde: Harmonikamusik med Arne og Karl
Fællesspisning i Arken
Kyndelmissegudstjeneste i Pederstrup
Torsdagsmøde: Hverdagen i Korshærens Varmestue
Foredrag ved Ole Raakjær
Torsdagsmøde: Halkjærs rejseoplevelser fra Bali
Fællesspisning i Arken
Klassisk koncert i Løvel kirke: La Sarabande
Torsdagsmøde: Bent Ole Pedersen fortæller
Fælles menighedsrådsmøde
Torsdagsmøde: Pakkespil

Side
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Klassisk koncert i Løvel kirke
Onsdag den 4. marts kl. 20.00 får Løvel kirke besøg af af ensemblet La Sarabanda. Koncerten er finansieret af Klassisk i Viborg. La Sarabanda består af
Susanne Klausen, traversfløjte, Lisbeth Munk, sang, Ingegerd Bogh, cembalo
og Henrik Holm, viola da gamba. De 3 førstnævnte musikere er tilknyttet
Kulturskolen Viborg og Ingegerd Bog er organist i Sortebrødre Kirke og har
specialiseret sig i barok- og renæssancemusik på kopier af 1600- og 1700 tallets
instrumenter. Til koncerten vil der blive fortalt om instrumenterne, som adskiller
sig en del fra nutidens. Desuden krydres koncerten af anekdoter om musik og
komponister.
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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. 41 83 08 72.
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, Meldgårdsvej 141, 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, Meldgårdsvej 141, 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.

2/12 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
6/1 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71.
3/2 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.
3/3 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39 A.

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 www.roddingkirke.dk
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Gudstjenester
Rødding

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

25/12

Juledag

10.30 K

26/12

2.juledag

28/12

Julesøndag

1/1

Nytårsdag

4/1

Helligtrekonger

11/1

1.s.e.h.3 k.

18/1

2 s.e.h.3 k.

25/1

Sidste s.e.h.3 k.

1/2

Septuagesima

8/2

Seksagesima

15/2

Fastelavn

22/2

1.s i fasten

1/3

2.s.i fasten

9.30 LR

10.30 LR

8/3

3.s.i fasten

10.30 K

9.30

KF = Kirsten Felter

10.30 K

Løvel

Pederstrup

9.30
10.30 K

Lindum 10.30
15.00

14.00

9.30
10.30
10.30 K

10.30 K

14.00

9.30

10.30

10.30 K

9.30
Vammen 10.30

9.30

10.30
17.00 Ky

10.30 K

19.30
10.30 K

LR = Lars Raahauge

K = Kirkekaffe

