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Konfirmanderne fra 1942 sammen med pastor Rosager Hansen
Denne gang bringer kirkebladet flere historiske glimt. Gunner Vesterby (yderst til højre
i billedet bag Rosager Hansen) fortæller om konfirmation i 1940’erne. Jørgen Dalager
har opstøvet en gammel historie om pastor Stochholm, der i 1836 kom grueligt på
afveje, da han ville holde gudstjeneste i alle tre kirker samme søndag. En anden lokal
præst, Hans Henrik Sadolin, måtte i 1773 indberette til Viborg Stift, at menigheden i
Rødding havde den skrækkelige uvane at drage til lørdagsmarked i Viborg og drikke så meget brændevin, at de ikke var egnede til at komme i kirke om søndagen.

Kirkelige handlinger
Døbte

25. januar i Rødding kirke:
Malthe Hammer Jønsson,
Iversvej 5, Rødding.

23. november i Rødding kirke:
Melia Trangbæk Jacobsen,
Meldgårdsvej 119, Rødding.

Begravede

11. januar i Løvel kirke:
Asger Nygaard Nielsen,
Vingevej 19, Ørum

27. november i Rødding kirke:
Anna Lise Christensen,
Tjele Møllevej 10S, Vammen.

11. januar i Løvel kirke:
Viktor Lyngsø Bust,
Åstrupvej 1, Løvel.

5. december i Rødding kirke:
Roy Per Normann,
Meldgårdsvej 107, Rødding.

25. januar i Rødding kirke:
William Johannes Bæk Olsen,
Brudelysvej 7, Rødding.

8. januar i Løvel kirke:
Karen Margrethe Nielsen,
Løgstørvej 22, Navntoft.

25. januar i Rødding kirke:
Marius Norup Ejsing-Duun,
Vendsysselvej 4C, 1.tv. Vanløse.

10. januar i Rødding kirke:
Snefred Dorthea Knap Sørensen,
Tjele Møllevej 10, Vammen.

Voluntører til Tanzania i tre måneder

Majken og David, et ungt par fra Skals, har igennem længere tid drømt om at
tage fri fra deres arbejde som henholdsvis lærer og tømrer for at bruge nogle
måneder i Afrika. Parret kommer jævnligt i Løvel og Pederstrup kirker, og under en gudstjeneste, hvor venskabsmenigheden i Kasheshe blev nævnt, opstod
den ide, at det måske var hér, de skulle finde afløb for deres rejselyst og virketrang. Ideen blev fulgt op af konkret planlægning, og hvis alt går vel, rejser
parret sammen med deres 4-årige søn Carl til Tanzania tre måneder i efteråret.
Udsendelsen støttes af venskabskomiteen i Rødding, Løvel og Pederstrup og
gruppen bag provstivoluntørordningen. Mere information følger.
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To kendte præster mødes i Tanzania
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst

En tidlig lørdag morgen i efterårsferien
blev jeg vækket af min telefon. Der var
en ny besked på WhatsApp. Inden jeg
var helt vågen, var jeg klar over, hvem
afsenderen måtte være. For jeg har kun
én ven på WhatsApp. Det er pastor
Karoro, som er præst for vores venskabsmenighed i Kasheshe i Tanzania.
Der var oven i købet to billeder med
beskeden. På det ene billede står pastor
Karoro ved siden af Karsten Jervad,
som tidligere var præst her i Rødding,
Løvel og Pederstrup. Det andet billede
viser Inge og Karsten Jervad. Sammen
med billedet skriver Karoro: Hilsen
fra Kasheshe. Denne morgen mødte
jeg disse betydningsfulde folk fra jer.
Jeg vidste godt, at Karsten og Inge
var på tur til Tanzania sammen med
en danske rejsegruppe. De havde på
forhånd forhørt sig om vores venskabsmenighed, så de kunne kontakte folk
derfra, når de var i nærheden. Det lykkedes altså at opnå kontakt.
Ved fællesspisningen i Arken fredag
den 27. marts vil Inge og Karsten Jervad vise billeder og fortælle om deres
tur til Tanzania i november 2014.

Karsten Jervad, tidligere sognepræst i
Rødding, Løvel og Pederstrup, mødte
pastor Karoro fra venskabsmenigheden
i Kasheshe på en rejse til Tanzania.

at færdiggøre tre andre murstenskirker,
som er under opbygning. Yderligere tre
kirker i pastoratet. skal udskiftes med
mere solide bygninger. Derfor skal de
aktive kirkefolk i gang med en større
murstensproduktion.
Sideløbende med alle de praktiske
gøremål er der også gang i kirkens indre
liv og vækst. Kirken sørger for skolegang og uddannelse til unge evangelister. De driver adskillige kirkekor og et
udbredt søndagsskolearbejde.

Støtte fra Rødding og Løvel

God vækst i Kasheshe

Ved høstgudstjenesterne i Rødding og
Løvel er der i de seneste år samlet ind
til støtte for kirkerne i Kasheshe. Af de
indsamlede midler er der netop afsendt
15.000 kroner, som skal være med til
at dække udgifterne til tre elever på
Secondary School, to bibelskoleelever,
en søndagsskolefestival, et seminar for
søndagsskoleledere og forskellige materialer til søndagsskolearbejdet.

Kirkeligt set er Kasheshe et meget
aktivt sogn med et stort gå-på-mod.
Præsten har netop bedt det lokale
Karagwe Stift om, at pastoratet bliver
delt i to på grund af det stærkt stigende
antal kristne. I løbet af 2015 vil de gerne i gang med at bygge en ny og større
kirke i hovedsognet, da den gamle er
blevet alt for lille. Samtidig forsøger de
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Konfirmation i 1940’erne
Af Gunner Vesterby, Løvel

Jeg har gået i Løvel gamle skole fra 1.
april 1935 til 1. april 1942. Vi gik hver
anden dag – tre år hos lærerinden og fire
år hos læreren.

munevejene blev ryddet med skovl.
Hver landejendom skulle så møde med
en eller to mand.
Så kom foråret og vi var så rundt og
se de tre kirker. Forventningen til
konfirmationen var stor. De fleste af
os ønskede os en ny cykel, for det var
nogle gamle vrag, vi havde. En ny cykel
skulle bestilles et år i forvejen på grund
af krigen.

Om efteråret i det syvende år, når kartoffelferien var forbi, skulle vi til at gå
til præst ved Rosager Hansen. Han var
en bestemt herre, som vi havde stor
respekt for. Vi havde mange salmevers
for, og dem skulle vi lære udenad.

Vi var 11 fra Løvel og 6 fra Kistrup,
der blev konfirmeret i Løvel kirke den
12. april 1942. Ud over pastor Rosager
Hansen medvirkede organist Vestergaard Jacobsen, kirkesanger O. Jacobsen og kirketjener Niels Peter Christensen. Jeg fik en ny cykel.

Vi skulle være der fra kl. 10-12. Vi
cyklede derned, så længe vejr og føre
var til det, men der blev strenge vintre
først i 40’erne med megen sne og streng
frost, så vi måtte til at gå på markerne, fordi vejen var føget til. Der var
ingen sneplov, men der var valgt nogle
snefogeder, der skulle stå for at kom-

En fjortenårig Gunner Vesterby som
konfirmand og den stolte ejer af en ny cykel.
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Tillykke til forårets 37 konfirmander!
Rødding den 26. april kl. 9.30 & 10.45
Amalie Trangbæk Jønsson, Ingstrup Møllevej 11 • Anina Rubæk Rüegg, Bjerringholmvej 18 • Axel Warasit Handberg, Bystævnet 21 • Benjamin David Amrollahi, Kirkegade 11 • Ditte Lundsgaard Madsen, Hobrovej 63 • Henrik Foldager
Kjærgaard, Iversvej 7 • Ida Kirkelund Lucassen, • Jeppe Kjærgaard Pedersen,
Ingstrup Møllevej 19 • Kasper Vestergaard Andersen, Søskrænten 3 • Lauge Norup
Kjær, Fædalhøjvej 1 • Louise Degn Pedersen, Søskrænten 5 • Lærke Meyer Pedersen, Norupvej 9 • Malou Quorning Jacobsen, Engblommevej 12 • Martin Birk
Nielsen, Kirkegade 29 • Mathilde Frank, Åkandevej 8 • Mette Amnitzbøll Madsen,
Meldgårdsvej 95 • Monica Grynderup Mathiasen, Ingstrup Møllevej 4 • Nathalie
Christina Hansen, Ingstrupvej 27A • Rasmus Morgenschweis Jørgensen, Iversvej
3 • Rebekka Würtz Andreasen, Tinghøjvej 34 • Sofie Jæger, Tinghøjvej 20 • Tanja
Baunsgaard Sand, Batum Hedevej 18.
Pederstrup 2. maj kl. 11.00
Carl Emil Hjorth Christiansen, Trekløvervej 16
Maj Signe Bjerge, Løvelbrovej 14.
Løvel 3. maj kl. 10.30
Anna Breum Andersen, Næstegårdvænget 7
Christoffer Moeberg Madsen, Kornvænget 3A
Ea Steen Stilling, Aalborgvej 163
Emil Hansen, Møllevej 8
Frederik Topp Fyllgraf, Rødkløvervej 4
Julia Mousten Henriksen, Møllevej 3
Kasper Kjeldsen Thomsen, Kirkelund 20
Kasper Skriver Vorre, Rørbæksvej 13
Laura Lilholt, Rødkløvervej 10
Lærke Lilholt, Rødkløvervej 10
Niels Klovborg Therkildsen, Gl. Røddingvej 12
Rasmus Nielsen, Aalborgvej 143
Tobias Olesen, Møllevej 18.
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GIV OS I DAG…
Sogneindsamlingen har fået et nyt motto, nemlig Giv os i dag….
Mottoet vil for mange mennesker lede tankerne hen på Fadervors bøn om det
daglige brød. Luthers udlægning i Den lille Katekismus siger, at det daglige
brød er alt hvad der er brug for til liv og legeme, som mad, drikke, tøj, sko, hus,
hjem og jord, kvæg, penge, ejendom… retskafne og pålidelige overordnede,
godt styre, godt vejr, fred, sundhed, ordentlig og værdig levevis, gode venner,
trofaste naboer og alt andet lignende. Alt dette er fælles for verdens rige og
verdens fattigste, mænd såvel som kvinder.
Samtidig opfordrer Folkekirkens Nødhjælp med ordene Giv os i dag… uden
omsvøb danskerne til at bidrage til indsamlingen. De tre timers indsamling
hjælper verdens fattigste, og 1000 kr. i indsamlingsbøssen kan betyde:
•
•
•

Mad på bordet til en familie i en måned
Hjælp til tre kvinder til start af egen virksomhed.
Vand og mad, hygiejnepakker og midlertidigt husly til fem
katastroferamte mennesker i en måned.

Kvinder i verdens fattigste lande
Der er meget at kæmpe for på Kvindernes internationale kampdag. De
lande, som har den største målbare
ulighed mellem kønnene, ligger i bunden, hvad angår økonomisk udvikling.
Ligestilling skaber derimod bæredygtig
udvikling og øget økonomisk vækst, det
øger produktiviteten, skaber arbejdspladser og reducerer fattigdom.

Derfor vil Sunitas mand nu ligesom
tusindevis af andre nepalesere til Qatar
eller Indien som migrantarbejder, så
han kan sende penge hjem til familien.
Mange migranter bliver udnyttet, men
det, tror Sunita, ikke sker for hendes
mand. Det betyder dog ikke, at hun er
glad for, at han rejser.
Vi har bare ikke noget valg, hvis vi skal
forsørge vores børn, siger hun.

23-årige Sunita Kami bor med sin
mand og to børn i et lille skur af blik
ved vejkanten i Banlek i det vestlige
Nepal. Skuret udgør både parrets hjem
og en lille butik, hvor Sunita blandt
andet sælger fisk og te. Salget går trægt,
hvilket blandt andet skyldes, at befolkningen i området ikke har penge at købe
varer for.

Sunita er med i en af Folkekirkens Nødhjælps kvindegrupper, hvor hun blandt
andet lærer mere effektive dyrkningsmetoder. Organisationen har også
planer om at hjælpe Sunita til at blive
skolelærer, så familien ikke skal være
afhængig af mandens indkomst.
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Vi går på gaden for verdens fattigste
Igen i år deltager Rødding, Løvel og Pederstrup sogne i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling til fordel for verdens fattigste. Det foregår søndag
den 8. marts 2015.
Blandt landbefolkningen i det vestlige
Nepal er det kvinderne, der klarer det
meste. Alt fra tøjvask og børnepasning
til det hårde arbejde i marken tager de
sig af. Det skyldes, at langt de fleste
mænd i området er taget til udlandet for
at arbejde.

andet Indien, hvor de udgør billig arbejdskraft, og de kommer kun hjem i
kort tid af gangen med måneders eller
års mellemrum.
På trods af at kvinderne styrer samfundet, er de traditionelt blevet undertrykte
af mændene. Folkekirkens Nødhjælp
hjælper kvinderne med at organisere sig
i kvindegrupper, hvor de lærer om deres
rettigheder og at bruge deres stemme.
De får også gode råd og vejledning til
mere effektiv dyrkning, så de kan øge
deres udbytte og holde sulten for døren.

Der er stort set ingen job at få i det
vestlige Nepal, og de fleste beboere kan
på trods at hårdt arbejde ikke få mad ud
af deres små jordlodder til mere end et
par måneders forbrug om året. Derfor
rejser mændene som unge til blandt

Sunita Kami har en lille butik, hvor hun blandt andet sælger te, som hun laver over den
åbne ild. (foto: Thomas White)
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Pastor Stochholm på afveje i 1836
Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd

Nedenstående historie er fortalt af Jens Jensen, Den historiske Skrædders sønnesøn, hvis far, Peder Jensen, var lærer i Rødding fra 1829-1862.
Artiklen er hentet fra Et bidrag til Viborg-egnens skolehistorie ved Ejnar
Poulsen. (Fra Viborg Amt 1960)
Lærer Peder Jensen (1789-1867) Lærer
i Rødding 1829-1862, Søn af den Historiske Skrædder Pederstrup.

Kusken tænkte saa, at de først skulde
til Pederstrup med Lammet. Paa Vejen
kom de gennem en By, som hed Vraa,
og da de var kørt saa langt, begyndte
Præsten at faa Betænkeligheder, idet
han tvivlede om, at det var rigtigt først
at køre til Pederstrup.

I Rødding var der i Peder Jensens første
Aar der’ en Pastor Stochholm, som var
en snurrig Person.

Udenfor en Gaard stod en Karl, Kren
Kalstrup, ham spurgte Præsten om,
hvilken Tjeneste, der skulde være i Pederstrup. »Mellemprædiken«, svarede
Karlen. »Det er Gud hjælpe mig galt«,
sagde Præsten.

I Aaret 1836 blev der holdt Reformationsfest, og i den Anledning vilde
Præsten prædike i alle tre Kirker i Pastoratet. Der skulde være Førsttjeneste
i Løvel, Næsttjeneste i Pederstrup og
Sidsttjeneste i Rødding; men Præsten,
som havde en daarlig Hukommelse,
glemte denne Ordning. Da Forpagteren
skulde køre i Kirke for Præsten, vilde
en gammel Pige, Kjen Pisselhøj, have
et Lam sendt med Vognen til hendes
Broder i Pederstrup.

»Hør«, sagde han til Karlen, »kan
du ikke trække Lammet ned til Kren
Almtoft?« »Nej, det kan a it, a skal hen
aa plov for Kren Ma’sen!« »Saa kommer vi Gud hjælpe mig til at køre til
Pederstrup«, sagde Præsten til Kusken.

Personer nævnt i artiklen:
Frederik Stochholm var præst i pastoratet 1819 - 1837.
Den gamle Pige, Kjen Pisselhøj: Navnet Pisselhøj stammer sandsynligvis fra
familien Sundstrup. Abelone, en søster til madam Sundstrup/Tolstrup på Sødal.
Deres far hed Laurids Mortensen Pisselhøj. Abelone ejede Meldgaard.
Kren Kalstrup: I Vrå er der senere familier med efternavnet Kallestrup, så det
er pudsigt med navnet på karlen. Han findes ikke i folketællingen.
Kren Almtoft: Nævnes i en folketælling fra 1834, hvor han boede på matr.
9a, Pederstrup by (Løvelbrovej 11) og omtales som enkemand og Huusmoders
fader.
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Da de kom til Pederstrup flere Timer før
Tiden, var der naturligvis hverken Degn
eller Menighed ved Kirken.

Mere fra det historiske hjørne
Pastor Hans Henrik Sadolin, der
var blevet indsat som præst i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne i
februar 1773, skrev senere samme
år denne indberetning til Viborg
Stift om helligdagenes forsømmelse:

Efter Præstens Ordre blev der ringet;
men da der kun indfandt sig tre Personer, sagde Præsten: »Jeg vil Gud hjælpe
mig ikke prædike for de tre Slubberter.«
Hr. Stochholm kørte saa til Løvel: men
der var Menigheden forlængst gaaet
hjem igen, da Præsten udeblev.

Forsømmelse i kirken kan jeg for
den korte tid i embedet dog ej så
meget påanke undtagen Røddings
menighed, hvoraf som oftest savnes
den halve. Nærmeste grund hertil
bliver ... at de tilhørende lemmer
er så nærboende købstaden, hvor
de nu frem for nogen tid så jævnlig
rejser til, helst løverdagen, der er
torvedag, hvor de søger at erstatte
dem selv manglen hjemme af det
så højlig forbudne brændevin på
landet, hvilket gør sådanne uskikkede til dagen derpå at møde i de
offentlige forsamlinger. Skulde
sligt hæves, synes det rådeligst at
forflytte torvedagen til en anden
dag i ugen og enten mod en tålelig
afgift at lade bonden benytte sig
at sit korn med fornøden indskrænkning eller og aldeles forbyde
brændevinsbrænden såvel i købstæderne som på landet.

Omsider naaede han hjem til Rødding,
hvor der endelig blev Gudstjeneste.

Kilde: Bonden, kirken og skolen
– præsteindberetninger 1773-74
fra Viborg Stift om helligdagenes
forsømmelse og skoleforholdene på
landet. Udgivet af Landbohistorisk
Selskab i samarbejde med Historisk
Samfund for Viborg Amt ved Jens
Holmgaard, Odense og Viborg
1986.

Lærer Peder Jensen (1789-1867)
Lærer i Rødding 1829-1862, Søn af den
Historiske Skrædder i Pederstrup.
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Hvor rummeligt er Abrahams Hus?
Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd.

mig til gudstjeneste i den nærmeste
lutherske kirke. På det offentlige plan
ved at den religiøse tolerance er nedfældet i landets grundlov, pancasilla, hvor
religionerne sidestilles.

Studiekreds
I vinteren 2005/2006 havde vi her i
pastoratet en studiekreds, der hed Abrahams Hus. Ideen var at belyse sammenfald og forskelligheder mellem de tre
store monoteistiske religioner kristendom, islam og jødedom. Selv deltog jeg
med et indlæg om kristendom og islam
i Indonesien. Indonesien er i særklasse
verdens langt største muslimske land
med ca. 215 millioner muslimer ud af
en samlet befolkning på 250 millioner.
Mere end hver ottende muslim i verden
er indoneser. Indonesien er et land, som
jeg over de sidste 25 år har lært meget
tæt at kende gennem rejser, drift af
virksomhed samt et stort personligt netværk af indonesere i alle samfundslag.
Denne artikel skrives i øvrigt netop fra
Indonesien, hvor min kone, Lilian, og
jeg, opholder os hele januar måned.
Jeg fortalte dengang om den store
religiøse tolerance, jeg altid har oplevet
hernede. På det private plan ved at
jeg f.eks. om fredagen sammen med
mændene i kampung’en (landsbyenheden) kan gå med til fredagsbøn i den
lokale moske, og at de samme mennesker om søndagen kører Lilian og

Politisk islam
Der fokuseres normalt altid i islamdebatten på Mellemøsten, hvor politisk
islam mange steder har stor indflydelse,
desværre ofte med den konsekvens
at religiøse minoriteter som kristne
chikaneres eller direkte forfølges. Da
langt hovedparten af muslimske indvandrere i Danmark netop kommer fra
Mellemøsten, Pakistan og Tyrkiet, hvor
religiøse argumenter accepteres i den
politiske debat og ofte anvendes som
udgangspunkt for civil lovgivning, er
det, at vi til tider oplever sammenstødet
med dansk sekulær samfundsopfattelse
om f. eks. ytringsfrihed.
Styrken undervurderet
Der er ingen tvivl om, at vi var mange i
2005, der oprigtigt troede på at et rummeligt og inkluderende Abraham’s Hus
var muligt, også i Europa, naturligvis
baseret på en demokratisk og sekulær
samfundsmodel. At det gjaldt om at
fokusere på det fælles mellem islam
og kristendom, og ikke på forskellighederne. Med det gode eksempel fra
Indonesien, hvor et massivt muslimsk
flertal ikke har betydet at f.eks. kristne
undertrykkes (der kan natuligvis altid
findes eksempler), troede jeg på at et
rummeligt Abrahams Hus var muligt.
Her, 10 år efter, må jeg desværre, i
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hvert fald for mig selv konkludere, at vi
dengang fuldstændigt undervurderede
styrken i politisk islam, der åbenbart
er solidt rodfæstet i kulturen hos de
invandrergrupper fra Mellemøsten og
Nordafrika, som Europa har modtaget
så mange af gennem de senere år. Der
har inden for de sidste år dukket nogle
undersøgelser op, der godt kan ryste en,
eksempelvis at over 30 % af alle yngre
muslimer i England ønsker sharialovgivning, hvilket peger på at politisk
islam ikke blot forsvinder med de første
generationer, men bibeholdes gennem
familiestrukturen og påvirkningen fra
de oprindelige hjemlande.

Udfordringen foran os
Abrahams Hus er efter min mening
meget rummeligt når det gælder den
gensidige forståelse for vores religiøse
liv. Vi tror alle på én Gud og vores
historiske fundament er langt hen ad
vejen det samme. Det er ikke i kirken,
moskeen eller synagogen at problemerne opstår, men i civilsamfundet.
Religiøse argumenter for civil lovgivning, regler i offentlige institutioner m.v.,
der er helt naturligt i politisk islam,
vil aldrig kunne rummes inden for en
dansk tradition. Det er her, at den helt
store udfordring ligger. Foran os.

Abrahams børn - En kunstinstallation
Kunstcentret Silkeborg Bad viser for tiden
Jens Galschøits kunst- og dialogprojekt
Abrahams børn. Skulpturen Fundamentalism er bygget op i stål og kobber. Den
vejer 14 tons og måler 9 meter i diameter.
De store bogstaver er sammensat af bøger
og skriftruller. Ideen med projektet er at
bygge bro og skabe forståelse mellem religionerne og modvirke fundamentalisme
og ekstremisme i alle lejre.
Billedhuggeren Jens Galschiøt har ofte sat samfundsrelevante temaer til debat
gennem sin kunst. I dette værk er hans omdrejningspunkt jødedommens,
kristendommens og islams helt centrale
bøger: Toraen, Bibelen og Koranen. I installationen stilles 300 lyse og 300 mørke
citater fra bøgerne over for hinanden,
men også sammen.
Udstillingen på Silkeborg Bad blev åbnet
den 17. januar af biskop Henrik Stubkjær
og kan ses frem til 19. april.

11

Kort aftengudstjeneste i Løvel Kirke
Fredag den 6. marts kl. 17.30: Løvels Løve står bag en række fællesspisninger i
Løvel Kultur- og Forsamlingshus. Som optakt til spisningen i marts inviterer menighedsrådet til en kort gudstjeneste i kirken. Der vil blive sunget et par salme og
fortalt en lille historie, som både børn og voksne kan lytte til. Gudstjenesten slutter
så tidligt, at alle kan nå til forsamlingshuset, inden maden er serveret.
Kirken er naturligvis også åben for dem, der eventuelt ikke deltager i fællesspisningen, ligesom man også kan gå til spisningen i forsamlingshuset uden først at være
med i gudstjenesten.

Skærtorsdagsgudstjeneste i Løvel Kirke
Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd

Menighedsrådet i Løvel vil gerne gøre lidt ekstra ud af skærtorsdagsgudstjenesten,
som afholdes den 2. april kl. 19.30. Påsken er jo i virkeligheden kirkeårets største
højtid, men bliver overskygget af julen med alt, hvad dertil hører. Derfor vil vi
gerne byde deltagerne i gudstjenesten på en let servering med brød og vin som et
anderledes nadvermåltid. Mange kirker har succes med de såkaldte spaghettigudstjenester, men da vi ikke har mulighed for at servere varm mad, der kræver
kniv og gaffel, nøjes vi med fingermad, som kan indtages stående. Vi håber, der
under spisningen vil blive lejlighed til en god snak med de øvrige kirkegængere
som indledning til påskehelligdagene. På gensyn i Løvel Kirke.

Grundlovsfest i Rødding
Fredag den 5. juni kl. 13.00: Også denne sommer bliver der grundlovsfest i Rødding. Modellen er den velkendte med gudstjeneste i kirken, telt i haven, korsang og
fællessang, folkedans, kaffe og lækker lagkage. Trine Hostrup, som er ungdomspræst i Viborg, har lovet at medvirke med både prædiken og grundlovstale.

Teltgudstjeneste på sportspladsen i Løvel
I anledning af byfesten
er der også i år gudstjeneste i teltet på sportspladsen. Det foregår
lørdag den 6. juni
kl. 9.45.
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Børnegudstjenester og dåbsbibler
Søndag den 15. marts bliver børnene fra årgang
2011 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
Løvel kl. 10.30 og i Rødding kl. 14.00.

Klassisk koncert i Løvel kirke
Onsdag den 4. marts kl. 20.00 får Løvel kirke besøg af La Sarabanda. Ensemblet består af Susanne Klausen, traversfløjte, Lisbeth Munk, sang, Henrik Holm,
viola da gamba og Ingegerd Bogh, cembalo. De tre førstnævnte musikere er
tilknyttet Kulturskolen Viborg. Ingegerd Bogh er organist i Sortebrødre Kirke
og har specialiseret sig i barok- og renæssancemusik på kopier af 1600 og
1700 tallets instrumenter.
Ved koncerten spilles der et bredt udsnit af den tidlige, europæiske musik,
nemlig musik fra både England, Tyskland, Frankrig og Danmark. Der vil blive
fortalt om instrumenterne, som adskiller sig en del fra nutidens. Desuden krydres koncerten af anekdoter om musik og komponister.
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Kalender
Dato
26/2
4/3
5/3
12/3
17/3
19/3
19/3
27/3
24/4
28/4
7/5
12/5
29/5
5/6
6/6

Kl.
19.00
20.00
15.00
19.00
19.00
15.00
19.00
18.00
18.00
19.00
19.00
16.30
18.00
13.00
9.45

Arrangement
Sangaften i Løvel kirke
Klassisk koncert i Løvel kirke: La Sarabande
Torsdagsmøde: Bent Ole Pedersen fortæller
Møde i besøgstjenesten
Fælles menighedsrådsmøde
Torsdagsmøde: Pakkespil
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning i Arken. Inge og Karsten Jervad
Fællesspisning i Arken, Henning Nielsen
Møde i Løvel menighedsråd
Sangaften i Løvel kirke
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning i Arken: Jørgen Dalager
Grundlovsfest i Rødding
Byfestgudstjenste på sportspladsen i Løvel

Side
13

3
14

14
12
12

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.
•
•
•
•

27. februar: Aflyst pga. arrangement i Rødding Kultur- og Forsamlingshus.
27. marts: Inge og Karsten Jervad fortæller om Tanzania.
24. april: Henning Nielsen fortæller træk fra Løvel sogns historie.
29. maj: Jørgen Dalager fortæller træk fra Rødding sogns historie.

Ved fællesspisningen i Arken fredag den 27.
marts vil Inge og Karsten Jervad vise billeder
og fortælle om deres tur til Tanzania i efteråret
2014. Læs mere på side 3 i dette blad.
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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.

7/4

Gitte Sørensen, Krogen 2B.

5/5

Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45.

2/6

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.

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

Løvel

Pederstrup

22/2

1.s i fasten

1/3

2.s.i fasten

10.30 K

6/3

Fredag

8/3

3.s.i fasten

10.30 K

9.30

15/3

Midfaste

14.00 

10.30 

22/3

Mariæ bebudelse

10.30 K

19.30

29/3

Palmesøndag

Lindum 10.30

2/4

Skærtorsdag

19.30

3/4

Langfredag

5/4

Påskedag

6/4

2. påskedag

12/4

1. s. e. påske

Vammen 10.30

19/4

2 . s. e. påske

10.30

26/4

3 . s. e. påske

9.30

10.30 LR
17.30
K

10.30 K

10.30 K + KF
9.30

10.30

10.30 K

9.30

9.30 + 10.45 

2/5

11.00 

3/5

4 . s. e. påske

10/5

5 . s. e. påske

14/5

Kristi himmelfart

17/5

6 . s. e. påske

24/5

Pinsedag

10.30 K

9.30

25/5

2. pinsedag

9.30 KF

10.30 KF

31/5

Trinitatis søndag

5/6

Grundlovsdag

6/6

Lørdag

KF = Kirsten Felter

10.30 
10.30 K

9.30

9.30

10.30 K
Bigum 10.30

10.30 K
13.00
9.45 Telt

LR = Lars Raahauge

K = Kirkekaffe

 = Børnegudstjeneste, dåbsbibler til de 3-4 årige.

 = Konfirmation

