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juni - juli - august
Søndag den 7. juni får Rødding
besøg af ikke mindre end to
biskopper. Benson Bagonza,
Karagwe, og Henrik Stubkjær,
Viborg. Læs mere på side 7.

Scan QR-koden og se videopræsentation af biskop Bagonza

Kirkelige handlinger
Døbte

Begravede

1. marts i Rødding kirke:
Steven Tristan Mikkelsen,
Kirkegade 28, Rødding.

28. marts i Løvel kirke:
Karla Birch Olesen,
Trekløvervej 4, Løvel.

1. marts i Rødding kirke:
Storm Christian Vium Ebbesen,
Meldgårdsvej 69, Rødding.

18. april i Løvel kirke:
Anders Peter Kallestrup,
Asmild Dal 1. st. 19, Viborg.

8. marts i Rødding kirke:
Laurits Vognsen Møller,
Meldgårdsvej 153, Rødding.

25. april i Rødding kirke:
Kristine Hansen,
Præstevænget 3, Rødding.

22. marts i Rødding kirke:
Axel Warasit Handberg,
Bystævnet 21, Batum.
19. april i Løvel kirke:
Maria Jønholt Kristensen,
Aalborgvej 161, Løvel.

Pederstrup, 2. maj

10. maj i Rødding kirke:
Adam Kjellerup Svane,
Bystævnet 2, Batum.

Viede
28. marts i Løvel kirke:
Christina Holst Hviid og
Morten Bondgaard,
Jordkløvervej 2, Løvel.
10. april i Løvel kirke:
Ditte Bro Dall og
Poul Dalsgaard Sørensen,
Mosevænget 5, Løvel.

2

Rødding, 26. april
Løvel, 3. maj
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Samtale fremmer forståelsen - et rejsebrev
Af Rosette Madsen Furer, Batum.

Mandag den
23. marts 2015.
Det er ikke helt
tilfældig, at jeg
skriver denne
klumme netop i
dag. Jeg sidder i
toget, på en af mine
efterhånden mange
rejser til Schweiz, og det er når jeg
rejser, at jeg tænker og reflekterer bedst.

at kirkerne ikke er pyntet med guld og
spraglede farver, kors og Kristusfigurer
og pynt i øvrigt. Under gudstjenesten
og andre kirkelige handlinger bliver
menigheden siddende og går ikke på
knæ eller får håndspålæggelse. Jeg
mindes meget tydeligt præstens forbavselse (og for øvrigt også nogle af
bryllupsgæsternes), da jeg ikke gik på
knæ og ikke ønskede håndspålæggelse
under vores vielse.

Jeg blev født i Schweiz, hvor jeg
tilbragte mine barndoms- og ungdomsår. Inden jeg som ung landbrugspraktikant kom til Danmark (her på
egnen), opholdt jeg mig i fire år i den
fransktalende del af Schweiz. Det var
nok i denne periode, at det rigtigt gik
op for mig, hvor multikulturel Schweiz
er. Det var blandt andet på den danske
ambassade i Geneve, at jeg fik stemplet
i passet: Arbejds- og opholdstilladelse
i Danmark for 6 mdr. Det blev siden
forlænget mange gange, og jeg er rejst
frem og tilbage mange gange. De sidste
mange år er jeg rejst “hjem” begge veje.

Jeg er fra barnsben vant til, at der er
mange forskellige religioner og trosretninger repræsenteret i samfundet.
Således var der jo også klassekammerater, som dyrkede deres tro. I Schweiz
findes der 46% katolikker, 40% protestanter, plus et hav af andre religioner.

Jeg mødte min ægtefælle i Danmark,
og vi blev dansk gift i Rødding kirke
i 1979. Det var i denne forbindelse, at
jeg blev opmærksom på, at der findes
forskellige måder at være protestant
på. I modsætning til at være evangelisk luthersk som i Danmark, så har
Schweiz haft en anden reformator ved
navn Zwingli. Han tog et skridt længere væk fra katolicismen end Luther
gjorde. Dette indebærer blandt andet,

Vielse i Rødding kirke i 1979.
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Jeg har aldrig i min barndom opfattet
det som et problem, men hvordan det
forholder sig i dag, kan jeg ikke udtale
mig om. Det handler vel om at være tolerant og ikke at provokere hinanden og
tro, at ens egen tro er det eneste rigtige.
Jeg tager ofte til Schweiz i sammenhæng med en familiefest så som
barnedåb, konfirmation eller bryllup.
Således var den sidste kirkelige handling, jeg overværede, min nevøs bryllup. Vores søn ledsagede mig på denne
tur for at repræsentere vores familie.
I Schweiz er staten og kirken adskilt,
hvilket blandt andet indebærer, at
fødsler, dødsfald og vielser registreres
på civilstandskontoret. Således bliver
alle ægteskaber indgået på dette kontor, uanset om man bliver viet i kirken
senere. Den civile vielse bliver typisk
holdt 14 dage inden kirkebrylluppet.

Rosettes hjemkirke i Schweiz.

Dette kaldes også en ceremoni, og så
er der ikke et bestemt ritual, der skal
følges.
Efter ceremonien kom brudeparrets små
niecer og nevøer trækkende med en
blomsterpyntet trækvogn op ad kirkegangen, hvor de på en fin pude havde
anbragt vielsesringene, som de overrakte til de nygifte.

Brylluppet blev holdt i en kirke som
brudeparret selv havde valgt på grund
af den smukke beliggenhed i vinbjergene og med Mt. Blanc som baggrund,
når billederne skulle tages efter vielsen.

Under et højtideligt, smukt stykke
musik forlod bryllupsgæsterne kirken
og dannede et espalier udenfor og tog
imod de nygifte.

Brudegommen, bryllupsgæsterne og
hvem der ellers havde lyst til at overvære vielsen (globryllup er helt legal),
indfandt sig i kirken i god tid, og der
var en munter stemning i kirken med
snak, hilsen på hinanden, kindkys osv.

Et smukt og anderledes bryllup, set
med danske øjne. Vores søn, som kort
forinden havde været til et typisk dansk
bryllup, syntes da godt nok, at det var
meget forskelligt.

For at markere, at højtideligheden
skulle gå i gang, blev brudeparrets
kærlighedssang spillet fra højtalere, og
bruden blev ført op af sin far. Under
vielsen var der forskellige musikalske
indslag og taler, men efter brudeparrets
ønsker ingen orgelmusik, ligesom parret
selv havde formuleret vielsesritualet.

I vores familie har vi flere blandede
ægteskaber, både nationaliteter og religioner og nogle er endda blevet viede
økumenisk, ligeledes taler vi forskellige
sprog. Samtale fremmer forståelsen!
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Til årsmøde i Samvirkende Menighedsplejer
Af Jette Giversen, formand for Besøgstjenesten.

Den 18. april deltog Randi Theunissen
og undertegnede i Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde i Odense. Vi
fik et spændende indblik i hele organisationens vidtfavnende aktiviteter.

der, hvor ensomme, voksne mennesker kan få et netværk. Tværkulturelt
arbejde, hvor fokus er på nydanskeres
integration i det danske samfund ved
tiltag som lektiehjælp, kontaktgrupper og besøgsordninger. Økonomisk
hjælp, f. eks. julehjælp. Aflastning hos
mennesker i en alvorlig livssituation demens eller anden alvorlig sygdom.
Familienetværk tilbyder råd og støtte
blandt børnefamilier med store, sociale
problemer. Folkekirkens feriehjælp
giver vanskeligt stillede familier en
mulighed for at komme på en uges
sommerhusferie i højsæsonen. Plejeog ældreboliger. Samvirkende Menighedsplejer driver og har samarbejde
med en række plejecentre. Desuden
administreres en del ældreboliger.
Bisiddertjeneste, hvor frivillige bistår
ensomme ældre eller udsatte børnefamilier. Genbrug - der findes butikker med
navnet Kirkens Genbrug, som har stor
økonomisk betydning for Samvirkende
Menighedsplejer.

Samvirkende Menighedsplejer er en
folkekirkelig organisation, der arbejder
for at udvikle og støtte Folkekirkens
sociale arbejde. Formålet er at inspirere
de enkelte sogne til at etablere netværk
blandt udsatte grupper - børn og unge,
familier, ældre, syge og ensomme samt
nydanskere.
Samvirkende Menighedsplejer blev
stiftet i 1902, da 19 københavnske
sogne besluttede at virke sammen. I dag
nærmer antallet af tilsluttede sogne sig
20 procent af alle danske sogne. I Rødding, Løvel og Pederstrup oprettedes en
besøgstjeneste i 2006.
Foruden besøgstjeneste findes der en
lang række initiativer i Samvirkende
Menighedsplejers regi, bl. a. væreste-

Indsamlingsresultat
En søndag i begyndelsen af marts deltog Rødding, Løvel og Pederstrup
sogne i Folkekirkens Nødhjælps store landsindsamling. I alt blev der indsamlet 13.764 kr i de tre sogne. Det fordelte sig med 7.156 kr i Rødding, 5.303 kr
i Løvel og 1.305 kr i Pederstrup. Forhåbentlig fik alle husstande i pastoratet
besøg af en indsamler. I Rødding var tolv personer på gaden, i Løvel fem og
i Pederstrup kun en enkelt. Til trods for det var Pederstrup igen i år det sogn
i Viborg kommune, der samlede det største beløb ind pr. husstand. Næste års
indsamling bliver søndag den 13. marts.
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Biskopperne fra Karagwe og Viborg stifter
på besøg i Rødding kirke
Af Sune Hjertmann Frederiksen, medlem af Venskabskomiteen.

Benson Bagonza er biskop over Karagwe Stift, og dermed også over vores
venskabsmenighed Kasheshe. Sammen
med domprovst Yoram Karusya kommer Bogonza til nogle møder i Sverige.
Og når de er i nærheden, vil de gerne
besøge gamle venner og bekendte i
Danmark. Og tænk, i den sammenhæng
tænker de også på os!

nyt fra Kasheshe, når menighedsrådet
og venskabskomiteen byder på en lille
kirkefrokost. Der sker meget positivt
i Kasheshe for tiden. Blandt andet var
biskoppen og domprovsten i marts
med til at åbne endnu en menighed i
Kasheshe pastorat - den niende, som
kom til at hedde Bethsaida. Og pastor
Karoro har netop skrevet og fortalt om
planerne for at bygge en ny og større
kirke i Kasheshe. Den gamle kirke er
simpelthen ikke stor nok længere. Det
kan vi høre mere om under frokosten.

Så søndag den 7. juni kommer Benson
Bagonza og Yoram Karusya på besøg i
Rødding og er med ved gudstjenesten.
De har lovet, at en af dem vil prædike.
Vi lover til gengæld at oversætte. I
dagens festlige anledning har biskop,
Henrik Stubkjær, også sagt ja til at deltage i gudstjenesten.

Som til enhver gudstjeneste er alle
naturligvis velkomne. Vi håber, at ekstra mange med interesse for Kasheshe
og Karagwe har lyst til at komme og
være med til gudstjenesten og gøre det
festligt for vore gæster.

Bagefter bliver der lejlighed til at høre
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Anderledes nadver i Pederstrup Kirke
Af Lars Raahauge, Pederstrup Menighedsråd

Vi ved godt, at den knælende altergang er meget værdsat blandt nogen i
menigheden, men vi er glade for den
kontinuerlige altergang, og vil indtil
videre fortsætte med den som noget fast
ved gudstjenesterne i Pederstrup.
Vores erfaring har været, at der med
den kontinuerlige altergang er en større
andel af menigheden, der går til alters,
idet barrieren for deltagelse tilsyneladende er mindre. Vi synes, at det giver en
større fællesskabsfølelse, idet menigheden således ikke på samme måde
“brækker over” i to grupper, nemlig
altergængere og de, der bliver siddende
på bænkene.

I Pederstrup har menighedsrådet
besluttet, at nadveren indtil videre ved
alle gudstjenester skal være kontinuerlig, det vil sige stående/gående i stedet
for knælende. Det foregår på den måde,
at oblaterne erstattes af et friskbagt
brød, som Niels Peter bryder og Charlotte giver til rækken af altergængere.
Derefter fortsætter man til Niels Peter,
der holder alterkalken med vin, som
man dypper brødet i, og bagefter spiser
det på vej ned på plads i kirken igen.
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Ny sti ved Løvel Kirke
Af Rita Jakobsen, Løvel Menighedsråd.

På stjernetæpper lyseblå
skal glade vi til kirke gå.

stiftsøvrigheden, selvom vi fik bevilget et beløb til anlæggelse af stien,
så projektet blev sat i bero, mens vi i
menighedsrådet overvejede, hvad vi så
skulle gøre.

Når vi synger disse linjer fra julesalmen, forestiller jeg mig, hvordan man
nærmest svæver hen til kirken uden
nogen form for besvær. Sådan er virkeligheden desværre ikke ved Løvel
kirke. Her er adgangsforholdene ikke
gode, og ikke mindst for kørestols- og
rollatorbrugere kan det være vanskeligt
at komme over det løse grus fra parkeringspladsen og op til indgangsdøren i
våbenhuset. Det er ikke tilfredsstillende, at den slags praktiske forhold skal
forhindre nogle i at komme i kirke.

Siden nytår har vi så taget projektet op
igen med hjælp fra en dygtig arkitekt
og er i skrivende stund ved at udarbejde
et nyt og dyrere forslag til anlæggelse
af sti med granitfliser fra parkeringspladsen til kirkens indgangsdør samt
etablering af et flisedækket areal uden
for våbenhuset. Vi synes, vi har fundet
en granitflise, der i farve harmonerer
med både kirkegårdens grusbelægning
og kirkens granitkvadre.

Menighedsrådet har gennem flere år
fået henvendelser fra forskellig side
angående de uheldige forhold, og vi
har også forsøgt at finde en løsning på
problemet. Vi var i forsommeren 2013
rundt og se eksempler på, hvordan der
var anlagt stier ved andre kirker, og
udarbejdede herefter et forslag, som
blev indsendt til stiftet. Vores første
forslag blev desværre ikke godkendt af

Det nye forslag skal godkendes på
højere sted, ligesom vi skal have
bevilget flere penge, inden arbejdet kan
gå i gang. Derfor er det ikke muligt at
sætte en tidshorisont for, hvornår vi får
bedre adgangsforhold i form af en ny
sti af granitfliser. Vi kommer ikke til at
gå på lyseblå stjernetæpper, men vi tror
bestemt, vejen til kirken bliver lettere.

Pederstrup kirke med i brochure over Vejkirker

Kirkefondet udgiver hvert år en brochure med oversigt over Vejkirker og andre
åbne kirker. Sidste år kom Pederstrup kirke for første gang med i brochuren. I
år er Pederstrup igen repræsenteret sammen med godt 400 andre kirker, der i
dagtimerne er åbne og tilgængelige for besøgende. Oven i købet har Pederstrup
denne gang fået det særlige stempel som cykelvenlig
vejkirke. Menighedsrådet håber, at mange cyklister
og andre turister på deres tur rundt i sommerlandet vil
aflægge Pederstrup kirke et besøg. Med sin idyl og sin
smukke beliggenhed er kirken virkelig et besøg værd.
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Den luftige højtid

Af Lars Raahauge, Pederstrup Menighedsråd

Med mellemrum laves der undersøgelser, der spørger danskerne, om de kender historien bag vores kirkelige højtider.
Resultatet er stort set altid det samme:
Julen er meget konkret at forholde sig
til. Jesus, Guds søn, bliver født på jord,
og den fortælling kender alle. Påsken,
med sin dramatiske fortælling om død
og opstandelse kendes af lidt færre,
men dog af de fleste. Pinsen, derimod,
er der ikke mange, som kan give en
forklaring på, bortset fra at den altid falder på et vidunderligt tidspunkt af året,
hvor vi rigtigt kan værdsætte lidt ekstra
frihed og en god, udendørs frokost.

i den natur, der omgiver os. Vores store
salmedigtere, som f.eks. Grundtvig og
Ingemann, er i en del af deres salmer
mere optagede af at fortælle om magien og mystikken i naturen end af at
beskrive vores direkte forhold til Gud. I
naturens undere oplever vi, og mærker,
Guds nærvær, og så behøver man måske
ikke at sige så meget mere.
I hvert solglimt Gud er nær skriver
Ingemann i sin salme Lysets engel går
med glans, en komprimering af pinsens
budskab. Og til pinsegudstjenesterne
synger vi altid Grundtvigs mesterværk I
al sin glans nu stråler solen. En salme,
hvor Grundtvig nærmest mister kontrollen over sit fyrværkeri af malende
naturbeskrivelser i de første vers.
Og det lufter:
Det ånder himmelsk over støvet,
det vifter hjemligt gennem løvet,
det lufter lifligt under sky
fra Paradis, opladt på ny,
og yndig risler ved vor fod
i engen bæk af livets flod.

Det er der ikke noget at sige til. Pinsen
er i mere end en forstand vores luftige
højtid. Vi fejrer Helligåndens komme.
Helligånden, Guds kraft, kom som et
vindpust til disciplene, da de var allerlængst nede. Jesus havde netop forladt
dem, og Helligånden kom i stedet.
Helligånden er Guds nærvær, og netop
her i Norden, med vores skiftende
årstider, har vi måske været ekstra åbne
over for Guds tilstedeværelse

		Glædelig pinse!
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Teltgudstjeneste på sportspladsen i Løvel

I anledning af byfesten i Løvel er der også i år gudstjeneste i teltet på sportspladsen. Det foregår lørdag den 6. juni kl. 9.45.

Gudstjeneste ved Rødding Sø

Søndag den 7. juli kl. 19.30 er der friluftsgudstjeneste ved bredden af Rødding Sø.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en kop kaffe i Arken.

Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus

Også i år bliver der gudstjeneste i forbindelse med sommerfesten i Rødding. Men
modsat tidligere år vil byfesten ikke blive afsluttet med en gudstjeneste. Derimod
kommer gudstjenesten til at indlede festen. Så tirsdag den 18. august kl. 19.30 er
alle velkomne i Skibet ved Røddinghus. Koret Sødal Happy Singers under ledelse
af Anders Hjorth Nielsen medvirker, så der er udsigt til at gudstjenesten bliver
ekstra festlig i år. Rødding menighedsråd giver en kop kaffe efterfølgende.
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Grundlovsfest i Rødding
Fredag den 5. juni er der grundlovsfest i Rødding.
Ungdomspræst fra Viborg Trine Hostrup prædiker ved gudstjenesten kl. 13.00. Efter gudstjenesten fortsætter festlighederne i teltet ved Arken. Inden kaffen og lagkagerne vil linedancerne Lucky
Boots fra Vammen give en opvisning på plænen.
Kulturrøddernes Kor medvirker både i kirken og
i teltet. Årets grundlovstale leveres også af Trine
Hostrup. Mellem alle indslagene bliver der rig
lejlighed til snak, hygge og fællessang.

Pilgrimsvandring fra Mariager til Viborg
Af Ulla Kobberup, Viborg Pilgrimscentrum

Viborg Pilgrimscentrum arrangerer i juli en vandring fra Mariager til Viborg,
som vi kalder en Birgittavandring. Vi kommer i den sammenhæng til Rødding
den 10. juli om eftermiddagen, og har fået lov til at overnatte i Arken.
Næste morgen den 11. juli kl. 9.00 bliver vi sendt afsted fra Rødding kirke
med en lille andagt. Programmet for vandringen ligger på vores hjemmeside
www.viborgpilgrimscentrum.dk under Program for 2015, hvor man kan finde
Birgittavandringen og søge yderligere oplysninger om turen, kirkerne m.m.
Vi inviterer samtidig sognets beboere med på vandringen på 12 km lørdag den
11. juli ind mod Viborg. Man er også velkommen på vandringen dagen før fra
Lindum kirke kl. 9 til Rødding. Denne strækning er på 18 km. Man skal selv
sørge for transport og madpakke. Vi glæder os til vandringen.

Kirkevandringerne fortsætter
Af Jørgen Dalager, Pederstrup Menighedsråd

Dette kunne man læse i sidste nummer af Tjele på Tværs. Da det jo ikke er
alle læsere af dette blad, der også er medlem af Tjeleegnens Lokalhistoriske
Forening, kan det her oplyses, at man i denne forening siden 2010 hvert år har
besøgt to af områdets 13 kirker. Vi mangler nu pastoratets tre kirker. Den 20.
august kl. 19.00 starter vi i Pederstrup, hvor Jørgen Dalager vil fortælle lidt
om kirke og sogn. Herefter kører vi til Rødding, hvor Niels-Peter Jacobsen vil
fortælle om Rødding Kirke. Man medbringer selv en tår kaffe, som kan nydes
ude eller inde afhængig af vejret. Alle er velkomne.
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Sommerudflugt 2015 - En tur i det midtjyske
Torsdag den 3. september.
Afgang: Rødding Kirke kl. 8.00 og Løvel Kirke kl. 8.15
Første stop er Flygtningekirkegården i Grove. Her vil Kristian Øjvind Larsen
fortælle om kirkegården, og han vil så tage med os på soldaterhjemmet i Kølvrå,
hvor han, mens vi får kaffe, vil fortælle sin spændende historie. Fra Kølvrå kører
vi til Herning, hvor vi samler en lokal guide op ved Gjellerup. Han vil tage os med
på en rundtur fra den ældstdaterede landsbykirke i Gjellerup - forbi Angli Skjorters
tidligere fabrik med Carl Henning Pedersen Livets Hjul og Kronhammers Elia.
Og så til alt det nye i Herning: Haller, motorveje, søer. Vi ser det meste fra bilen,
men slutter ved Baunekirken i Tjørring. Her vil vi indtage vores medbragte frokost
i skønne rammer. Bare rolig: I skal ikke have noget med.
Efter en lille køretur forbi Gjødstrup Sygehus og mortorvejsbyggeri, stopper vi på
Møltrup Optagelseshjem. Her vil vi få en rundvisning og en fyldig orientering om
dagliglivet på optagelsshjemmet, hvor idegrundlaget bl.a. er Ingen behandling, men
meningsfuld hverdag. Der er plads til over hundrede beboere, som driver landbrug
og diverse værksteder, men der er også bofællesskab for dem, der ikke magter så
meget.
Middagen indtager vi på Plexus i Idom-Råsted.
Efter planen skulle vi så kunne være hjemme kl. ca. 20.30.
Pris for tur og forplejning (uden drikkevarer ved middagen) 450 kr.
Tilmelding senest 1. aug. til
• Hardy Møller
20863892 (prøv først her)
• Karsten Yding 29266930
• Jørgen Dalager 86699096
Menighedsrådene: Løvel, Rødding, Pederstrup
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Kalender
Dato
20/5

Kl.
19.00

Arrangement
Møde i Rødding menighedsråd

29/5
5/6
6/6
7/6
17/6
25/6
25/6
26/6
7/7
11/7
14/8
18/8
20/8
27/8
28/8
3/9

18.00
13.00
9.45
10.30
19.00
16.00
19.00
18.00
19.30
9.00
15.00
19.30
19.00
19.00
18.00
8.00

Fællesspisning i Arken: Jørgen Dalager
Grundlovsfest i Rødding
Byfestgudstjenste på sportspladsen i Løvel
Besøg af biskop fra Tanzania, frokost efter gudstjenesten
Møde i Rødding menighedsråd
Møde i Pederstrup menighedsråd
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning i Arken
Søgudstjeneste med efterfølgende kaffe i Arken
Pilgrimsandagt i Rødding kirke, pilgrimsvandring
Møde i Løvel menighedsråd
Byfestgudstjeneste i Skibet ved Røddinghus
Kirkevandring, Pederstrup og Rødding kirker
Sangaften i Løvel kirke
Fællesspisning i Arken
Sommerudflugt
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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.
• 29. maj: Jørgen Dalager og Arne Bak (gammel kommis fra Brugsen)
fortæller om Røddings historie.
• 26. juni: Programmet er endnu ikke fastlagt.
• 28. august: Benny Kristensen, Løvel, fortæller om racerløb.

Præstens sommerferie

Sognepræst Niels-Peter Jacobsen holder sommerferie fra 13. juli - 2. august
begge dage inklusiv (ugerne 29 + 30 + 31). I den periode vikarierer Trine Munk
Vistisen, som er den nye sognepræst i Vammen, Lindum og Bigum. Trine kan
kontaktes på tlf. 86 69 01 50.
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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.

2/6

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
4/8 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
1/9 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
6/10 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, Rødding.

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

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

Byfest i Løvel

7/6

1.s.e.trin.

14/6

2.s.e.trin.

21/6

3.s.e.trin.

28/6

4.s.e.trin.

5/7

5.s.e.trin.

11/7

Pilgrimsandagt

12/7

6.s.e.trin.

19/7

7.s.e.trin.

Bigum 10.30

26/7

8.s.e.trin.

Lindum 10.30

2/8

9.s.e.trin.

Vammen 10. 30

9/8

10.s.e.trin.

16/8

11.s.e.trin.

18/8

Byfest i Rødding

23/8

12.s.e.trin.

30/8

13.s.e.trin.

6/9

14.s.e.trin.

Pederstrup

10.30 K
13.00
9.45 Telt
10.30 Biskop
10.30
10.30 K
10.30 K
19.30 Sø

10.30

9.00
10.30 K

9.30

9.30

10.30
Bigum 10.30

19.30 Skibet
10.30 K

9.30
10.30 LR + K

9.30

10.30

KF = Kirsten Felter
LR = Lars Raahauge
K = Kirkekaffe
Biskop = Besøg af to biskopper (se s. 7)
Telt = Gudstjeneste i teltet på sportspladsen (se s. 11)
Sø = Søgudstjeneste med efterfølgende kaffe i Arken (se s. 11)
Skibet = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus i anledning af byfesten. (se s. 11)

