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Kirkelige handlinger
Døbte

Kirkeligt velsignede

21. juni i Rødding kirke:
Karoline Kragh Ørndrup,
Meldgårdsvej 97, Rødding.

20. juni i Løvel kirke:
Rikke Bruus Hauerslev og Dennis
Basler Hansen, Kornvænget 7, Løvel.

28. juni i Pederstrup kirke:
Niels Frederik Borup Pedersen,
Ingstrup Møllevej 6, Ingstrup.

Begravede
12. maj i Løvel kirke:
Tove Jørgensen,
Margrethevænget 17, Løvel.

5. juli i Løvel kirke:
Emilie Fruergaard Olsen,
Hvidkløvervej 6A, Løvel.

23. maj i Løvel kirke:
Bent Vels Jensen,
Næstegårdvænget 18, Løvel.

12. juli i Løvel kirke:
Alma Trier Pedersen,
Jordkløvervej 7, Løvel.

14. juli i Løvel kirke
Gudrun Nørskov,
Tjele Møllevej 10U, Vammen.

9. august i Løvel kirke:
Marius Theo Holm,
Sødalvej 8, Løvel.

16. juli i Løvel kirke:
Johannes Jokumsen,
Tinggade 17, Løvel

Viede
20. juni i Pederstrup kirke:
Pernille Hansen og Martin Allentoft,
Elmevej 17, Viborg.
27. juni i Rødding kirke:
Karin Rye Caspersen og Peter Riddermann Christiansen, Soltoften 4,
Rødding.
Forsidebillede: Opstilling fra søgudstjenesten i juli. Det fine og enkle
birketræskors er lavet af tømrer Niels
Thomsen og skænket til Rødding
kirke af de håndværkere, der renoverede kirken i 2012.

11. juli i Løvel kirke:
Bettina Aakmann Have og Martin
Lohse Mikkelsen, Kirkehøj 4, Løvel.
1. august i Rødding kirke:
Lene Marie Jensen og Mikael Amdi
Hansen, Batum Hedevej 20, Batum.
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Foto: Charlotte Schönhoff

Velkommen i kirkens store familie

Karoline, døbt 21. juni

Frederik, døbt 28. juni

Emilie, døbt 5. juli

Alma, døbt 12. juli

Det er altid festligt, når små eller større børn bliver døbt. Heldigvis er gudstjenesterne i Rødding, Løvel og Pederstrup kirker ofte beriget med den oplevelse. For
at sige ordentligt velkommen til de nye medlemmer af kirkens store familie vil vi
fremover satse på at få et billede af de nydøbte på kirkens facebookside.
Med tiden vil der også blive et fotoalbum med dåbsbørn på kirkens hjemmeside
www.roddingkirke.dk. Selvfølgelig er det frivilligt, om forældre ønsker deres barn
vist frem på denne måde.
Hvis du ligger inde med et foto fra en tidligere dåb i Rødding, Løvel eller Pederstrup kirker, så er du velkommen til at sende det til nplj@km.dk. Så vil billedet
komme med i fotoalbummet. Husk at angive barnets navn og dåbsdato.
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Graveren faldt over en sten på kirkegården
Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd

Nej, Birgit faldt ikke over den, men stoppede op, tydede skriften og undrede sig.
Hun gik til sin gamle klasselærer, og så undrede de sig sammen.
På den ene sten står der: Her nedlagdes salig Ane Bjerregaard, født i Gientofte 22.
Februar 1768. Død paa Sødalen 19. November 1839 efter 38 aars Ægteskab med
Pastor P. Birch, Sognepræst til Wedersøe.
Og to år efter døde hendes mand, og på hans sten står der:
Her nedlagdes salig Peder Birch, Sognepræst i Vedersøe. Født i Sjælland 22. Feb.
1765. Død paa Sødal Juni 1841. Gift i 38 aar med salig Ane Bjerregaard. Efterladtse 7 Døtre.
Og hvorfor er præsten fra Vedersø og hans
salig hustru så begravet i Rødding?
Et opslag på folketælling 1840 i
Rødding Sogn giver forklaringen.
Under Sødal ser man først:
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De to gamle, næsten ulæselige
gravsten i det sydøstlige hjørne af
kirkegården.

Sødal Hovedgaard, Ramus Bay, 44 år, gift, Eier af Gaarden
Sødal Hovedgaard, Hansine E.B. født Birch, 34 år, gift, Kone
Nederst i folketællingen finder vi:
Sødal Hovedgaard, Peter Birk, 75 år, enkemand, Pastor Emeritus
Sødal Hovedgaard, Julie Birk, 33 år, Ugift, Sidstes Datter
Forklaringen var altså såre enkel. Pastor Birch (i folketællinger er det tælleren, der
afgør, hvordan navnet staves) fra Vedersø flyttede til Sødal med kone og datter, da
han gik af som præst i Vedersø. Vi læste på stenen ovenfor, at konen døde i 1839,
så hun kan jo ikke indgå i folketællingen 1840. Men hvorfor er datteren der så?
Ved at Google på pastor Birch i Vedersø, får vi lidt af forklaringen:
Nu er det jo ikke kirkebladets opgave at hænge præstestanden ud, men salig Peder
døde jo for mere end 150 år siden, så ……..
Peter Birch var sognepræst i Vedersø 1801 – 1838.
Peter Birch var gift med en datter af den lærde bonde, Hans Bjerregaard i Gentofte.
Evald Tang Kristensen fortæller (Gl. folks fortællinger om jydsk almueliv, 6. afd.
1891 s. 375) at Birch var “grumme knap og gerrig”. “Når konfirmanderne kom,
blev de først vist ind i et bitte kammer ved siden af svinehuset. Når så præsten var
kommet op, og der var blevet gjort rent, kom de ind i den stue, hvor han læste med
dem. I samme stue sad også kvindfolk og piger og spandt under hans overhøring.
Det var for at spare på ildebrændselet.”
Evald Tang Kristensen skriver videre s. 338: “Da Jæger (1838-55) kom som præst
til Vedersø, opholdt den gamle afskedigede pastor Birch sig der endnu. Han var en
aparte gammel fyr, meget rig og meget nøjeregnende. Han havde en datter, som
han absolut ville paanøde Jæger, og det hjalp ikke, at denne afslog det én gang og
gav den gode grund, at han allerede var forlovet. Birch blev ved og sagde, at en
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 Graveren faldt over en sten ... (fortsat)
forlovelse kunne hæves; han ville saa for det første kvitte indløsningssummen, og
siden skulle der falde mere af. Men Jæger holdt ørerne stive.
Så var Birch ikke lemfældig mere, og nu gjaldt det om at få størst mulig fordel
ud af den nye præst. Birch solgte ham adskilligt, deriblandt nogle tallerkener, og
klogelig beregnede han sig for de klinkede 1 skilling for hver klinkning foruden
den oprindelige indkøbspris.
Da Birch endelig havde fået sine sager pakket paa en vogn og skulle af sted, gik
han nok en gang gennem huset og fandt da ved at afsøge grundigt en sennepskrukke og et par medicinflasker, som han mindelig bad Jæger om at købe, da han
nu ikke kunne faa det pakket ned. Jomfru Birch blev aldrig gift, men døde næsten
sindssyg i Ebeltoft som meget gammel pige.”
Vi havde forklaringen på, hvorfor Pastor Birch var begravet på Rødding Kirkegård,
og nu fik vi så forklaringen på, hvorfor Jomfru Birch var på Sødal i 1840. Rasmus
Bay dør i 1844, og da Sødal så bliver solgt til en ny ejer, må Jomfru Birch jo finde
et andet sted at bo. Trist lyder det jo, når Tang Kristensen skriver, at hun “døde
næsten sindssyg i Ebeltoft som en meget gammel pige”
I kirkebog for Ebeltoft står der, at Julie dør den 2. maj 1882, 73 år, at hun har ophold hos enkefru Bay, og at hun er sindssyg. Kirkebogsføreren i Ebeltoft er meget
direkte i sin formulering.

Minikonfirmanderne laver musical
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Høstgudstjenester i Rødding, Løvel og Pederstrup
• Løvel: 6. september kl. 10.30
• Pederstrup: 27. september kl. 10.30
• Rødding: 4. oktober kl. 10.30

Ved alle tre høstgudstjenester sørger menighedsrådene for en eller anden form for
bespisning efter gudstjenesten. I Rødding og i Løvel afholdes ved samme lejlighed
det årlige menighedsmøde, hvor formanden for menighedsrådet fortæller om året,
der er gået og om menighedsrådets planerne for det kommende år. Pederstrup sogn
holder dog sit menighedsmøde senere - nemlig den 18. november på Løvelbro
Bistro. Se mere herom på side 8.
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Sogneaften i Pederstrup

Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd

Pederstrup menighedsråd inviterer igen i år til Sogneaften onsdag den 18. nov.
2015 kl. 19.00 på Løvelbro Bistro.
Program:
1. Menighedsmøde
Menighedsrådets årsberetning ved fmd. Jørgen Dalager.
Spørgsmål og debat.
2. Livet som barn og ung i Pederstrup Sogn i halvtredserne og tresserne.
Vi får besøg af Benny Christensen, som er født på Løvelbrogaard i Løvelbro
i 1953, og han vil suppleret af Kjeld Lyngsø fortælle om livet på landet, mens
der endnu var skole og forsamlingshus. Der er en del på nedenstående billede,
som lever i bedste velgående på egnen, så de vil 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 Skole, 1961 eller 1962

Bagest: Kurt Kallestrup, Peter Fyllgraf, Poul Erik Lyngsø, Jens Steffensen, Torben Lyngsø,
Bent Fyllgraf, Jørgen Hansen, Christian Kallestrup. Midt: Niels Jørgen Christensen, Benny
Christensen, Lissy Fyllfraf, Ruth Pedersen, Annalise Andersen, Anne Marie Nielsen, Karen
Margrethe Pedersen, Arne Grud, Jens Nielsen, Erna Hansen, Kjeld Lyngsø, Børge C Hansen.
Forrest: Ernst Pedersen, Lilly Troels, Erna Troels, Lisbeth Kallestrup, Bodil Andersen,
Conny Troels, Birthe Nielsen, Lillian Grud, Hanne Kallestrup, Preben Nielsen.
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Brunchgudstjeneste
Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd

Hvad er nu det for noget? Vi har hørt om spaghettigudstjenester og andre sjove
ting, men hvad er en brunchgudstjeneste for en størrelse? Det engelske ord brunch
er en sammentrækning af ordene breakfast (morgenmad) og lunch (frokost), og det
findes også i en dansk udgave, mokost, der tilsvarende er en sammentrækning af
morgenmad og frokost.
Menighedsrådet har flere gange diskuteret muligheden for at servere andet end
“håndmadder” som sandwich og kage, der kan spises stående uden brug af kniv og
gaffel, men vi har jo desværre ikke et sognehus liggende lige ved siden af kirken,
så tanken er hver gang blevet opgivet.
Men nu prøver vi at invitere på brunch i Løvel Kultur- og Forsamlingshus søndag
den 15. november. Efter gudstjenesten, der afholdes i Løvel Kirke kl. 9.30, er alle
velkomne til at komme med i forsamlingshuset til brunch og hyggeligt samvær.
Vi håber, at mange har lyst til at bruge en times tid i godt selskab med andre fra
menigheden. Tilmelding er ikke nødvendig.
Sangaftener i Løvel kirke
PS. Husk vore næste sangaftener i Løvel kirke torsdag den 27. august og
torsdag den 10.december. Begge gange fra kl. 19.00 - 21.00.

Årsmøde i Besøgstjenesten
Den 23. september kl. 18.00 er der årsmøde i besøgstjenesten. Bestyrelsen
byder på aftensmad. Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, indgives
skriftligt til formand, Jette Giversen, senest 14 dage før årsmødet.
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Musikgudstjeneste med musik af Bjørn Eidsvåg
Af Sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme-Sjelle-Skjørring sogne

Den norske
sanger og
musiker, Bjørn
Eidsvåg (født
1954), er oprindelig uddannet
præst og har
arbejdet inden
for psykiatrien.
Dette mærkes
tydeligt på
mange af hans
sange, som i høj grad bærer præg af
at være skrevet af en person med både
indsigt i kristendommen og et tæt personligt forhold til den. Bjørn Eidsvåg er
således repræsenteret med flere sange i
Tillegg til Norsk Salmebok fra 2007.
Det er næppe heller nogen tilfældighed,
at Bjørn Eidsvåg ofte optræder i kirker,
bl.a. på sine årlige koncertturnéer her
i Danmark, hvor jeg selv har haft lejlighed til at høre ham flere gange i Skt.
Pauls Kirke i Aarhus. Hver gang har det
gjort stort indtryk på mig.
I det hele taget er Bjørn Eidsvåg glad
for at optræde i Danmark – og også
sammen med danskere. Han har bl.a.
spillet og lavet musik sammen med
Karen Busck, Thomas Dybdahl og Allan Olsen.
Min begejstring for Bjørn Eidvåg skyldes først og fremmest hans enestående
evne til at forene populærmusikken
med noget dybt eksistentielt og vedkommende. Min lillebror, Troels, som

er musikanmelder på bladet Gaffa, har
med en vis ret kaldt Bjørn Eidsvåg for
en god blanding af vores egen Kim
Larsen og Grundtvig.
Med sine tekster og sin musik har Bjørn
Eidsvåg et stærkt ønske om at kommunikere med sit publikum om alle
aspekter af det at være et tænkende, et
sårbart og et ufuldkomment menneske.
Hans sange handler typisk om store
følelser som tro og tvivl, kærlighed og
fortabthed, angst, nåde og tilgivelse.
Altså alt sammen temaer, som egner sig
vældig godt til en musikgudstjeneste.
Og der er musik og sange nok at vælge
imellem. Siden debuten i 1976 med
pladen Inn for landing er det blevet
til hele 25 Cd’er – senest den meget
anmelderroste ”Far Faller” fra 2013.
Alene i Norge har Bjørn Eidsvåg solgt
mere end 1½ million plader og Cd’er.
Musikgudstjenesten finder sted i
Løvel Kirke søndag den 18. oktober
kl. 16.00.
I lighed med tidligere år, hvor jeg har
været på besøg i Rødding og Løvel
med sange og musik af U2, Leonard
Cohen, og senest Bob Dylan kommer
musikgudstjenesten også denne gang
forventeligt 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!
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Koncert med Kurt Ravn i Løvel kirke
Onsdag den 4. november kl. 20.00 er
der koncert i Løvel kirke med Kurt
Ravn og hans faste pianist Carl Ulrik
Munk-Andersen.
Aktuel med ny CD
Kurt Ravn har for nylig udgivet CD’en
Jeg gi’r dig min morgen, som handler
om kærlighed, nærvær og de ord, som
man ofte forsømmer at få sagt. Kurt
Ravn har om nogen oplevet, hvor
skrøbeligt livet kan være. Han var selv
tæt på at miste det, da Tsunamien ramte
Asien i julen 2004. Kurt Ravn var på
ferie i Thailand sammen med sin kone,
Annette. Parret blev fanget af flodbølgen, men slap utroligt heldigt fra de
voldsomme ødelæggelser. Pludselig
stod det klart, hvor hurtigt det kan gå
galt. Oplevelsen lærte Ravn at sætte pris
på livet.
Fra Korch til Forbrydelsen
Hvad der begyndte på filmlærredet
med rollen som den stædige forpagter
i Morten Korch-klassikeren Fætrene
fra Torndahl, har udviklet sig til en
uhyre alsidig tv- og filmkarriere - senest
med bl.a. den danske film En enkelt til
Korsør, som også handler om at komme
videre i livet.

Billetsalg
Billetter til koncerten kan købes
for 100 kr. pr. stk. hos Min Købmand i Løvel og i Lokalbrugsen i
Rødding fra den 10. oktober.
hele karrieren og har også sat et aftryk
på den nye udgivelse.
Hjælp til en ny begyndelse
Sideløbende med den travle hverdag
har Kurt Ravn i de senere år engageret
sig i det humanitære hjælpearbejde som
ambassadør for ASF-Dansk Folkehjælp.
Det gælder både projekter herhjemme
og hjælp til ofrene for flodbølgen i
Asien.
- Alle har i perioder brug for en
hjælpende hånd, siger Kurt Ravn og
tilføjer, at det handler om respekt og om
at give hinanden chancer.

Røde og musikanterne
Den største rolle i film- og tv-sammenhæng er dog uden sammenligning
rollen som den ungkommunistiske
jernbanearbejder Lauritz Jensen - kaldet
“Røde” - i Matador. Selv om de første
optagelser blev lavet for 20 år siden, har
Matador-rollen fulgt Kurt Ravn gennem
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Dejlig mad og en god historie
Sidste fredag i hver måned er der fællesspisning i Arken - undtagen i juli og
december. Tilslutningen til fællesspisningerne er tit så stor, at de fysiske rammer
er ved at sprænges. Fællesskabet omkring maden er selvfølgelig en del af forklaringen på den gode tilslutning. Men en anden grund er også, at der efter maden serveres en god historie. Og hvem vil ikke gerne have del i en god historie? Som regel
er det lokale folk, der fortæller. Emnerne er vidt forskellige. Det kan handle om
en rejse, en hobby, et arbejde, en livshistorie. Vi søger ikke nødvendigvis det helt
specielle, men de gode fortællinger, som ganske almindelige mennesker rummer.
Ideen bag oplægget er nemlig, at alle har en historie at fortælle! Den teori er blevet
bekræftet af de mange, der indtil videre har fortalt deres historie. En god del af dem
var i første omgang ret tilbageholdende. Jeg har jo ikke noget særligt at fortælle,
var den typiske reaktion, når de blev spurgt. Men hver gang har det vist sig, at det
ikke holdt stik! I dette efterår bliver maden krydret med fortællinger om racerløb,
glas- og malekunst plus en rejse til Etiopien. Tilmelding til fællesspisningerne er
ikke nødvendig. Man møder bare op i Arken kl. 18.00. Her er efterårets program:
•
•
•
•

28. august: Benny “Bundgas” Kristensen, Løvel, fortæller om racerløb.
25. september: Inge-Lise Jensen, Rødding, fortæller om sin glaskunst.
30. oktober: Erna Troels fortæller om en rejse til Ethiopien.
27. november: Inge Lise Olesen fortæller om sine malerier

Erna Troels, som er på programmet i oktober, fortæller følgende om sin rejse til
Etiopien: Jeg har været i Etiopien i seks uger. I fem uger arbejdede jeg på et katolsk
børnehjem og boede hos en etiopisk familie i Addis Ababa. I den sjette uge var jeg
på en rundrejse, som jeg selv arrangerede. Jeg vil vise billeder og fortælle om et
af verdens fattigste lande, børnehjemmet og børnene, Tana søen, hvor den blå Nil
udspringer og Lalibela med de underjordiske kirker udhugget i klipperne.
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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.

Foredrag: Livtag med tilværelsen
Onsdag den 28. oktober kl. 19.30.

Livtag med tilværelsen, foredrag ved Flemming Kloster Poulsen, fortæller og præst
ved Sct. Mortens Kirke i Randers.
Det er svært at være menneske - men prøv nu alligevel, sagde Storm P. Og det er,
hvad det handler om med denne mosaik af kloge og festlige historier fra hverdagen
og litteraturen, bl. a. Lars Lilholt, Morten Ramsland, Kerstin Ekmann, m. fl.
Det handler om opgør og livtag med tilværelsen, om at komme til rette med rødderne, om at tage livet alvorligt, om arbejde og fritid, om mænd og kvinder, om
fortælling og ånd. Om meningen med det hele, nemlig modet til at gribe dagen,
være menneske, leve, elske og gå løs på det mangfoldige, farlige og vidunderlige
liv.
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Kalender
Dato
18/8
20/8
25/8
27/8
28/8
3/9
9/9
17/9

Kl.
19.30
19.00
19.00
19.00
18.00
8.00
19.00
15.00

22/9
23/9
25/9
30/9
1/10

19.00
18.00
18.00
19.00
14.00

1/10
15/10
18/10
28/10
29/10
29/10
30/10
4/11
12/11
12/11
17/11
18/11
19/11
25/11
27/11
3/12
10/12

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

Arrangement
Byfestgudstjeneste i Skibet ved Røddinghus
Kirkevandring, Pederstrup og Rødding kirker
Møde i Rødding menighedsråd
Sangaften i Løvel kirke
Fællesspisning: Benny Kristensen fortæller
Sommerudflugt
Møde i Pederstrup menighedsråd
Torsdagsmøde: Alfred Agergaard: Et frivilligt arbejde i
Viborg kommune for og med flygtninge
Fælles menighedsrådsmøde
Årsmøde i Besøgstjenesten
Fællesspisning
Møde i Rødding menighedsråd
Torsdagsmøde: Besøg i Blomsterværkstedet i Over Viskum. Samlet afgang fra Arken kl. 14.00
Møde i Løvel menighedsråd
Torsdagsmøde: Birthe Jensen: Sange fortæller
Musikgudstjeneste med Thomas Frøkjær
Flemming Kloster Poulsen: Livtag med tilværelsen
Torsdagsmøde: Henning Pedersen fortæller
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning: Erna Troels fortæller
Koncert med Kurt Ravn i Løvel kirke
Torsdagsmøde: Banko og sæsonafslutning
Medarbejdermøde i Rødding menighedsråd
Møde i Rødding menighedsråd
Pederstrup menighedsråd holder sogneaften
Møde i Løvel menighedsråd
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning: Inge Lise Olesen fortæller
Møde i Løvel menighedsråd
Sangaften i Løvel kirke
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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.

1/9

Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
6/10 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, Rødding.
3/11 Gitte Sørensen,
Krogen 2B, Rødding.
1/12 Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45, 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

18/8

Byfest i Rødding

23/8

12.s.e.trin.

30/8

13.s.e.trin.

6/9

Løvel

Pederstrup

19.30 Skibet
10.30 K

9.30

14.s.e.trin.

9.30

10.30 Høst

13/9

15.s.e.trin.

10.30 K

9.30

20/9

16.s.e.trin.

9.30 KF

10.30 KF

27/9

17.s.e.trin.

4/10

18.s.e.trin.

10.30 Høst

9.30

11/10

19.s.e.trin.

9.30

10.30

18/10

20.s.e.trin.

25/10

21.s.e.trin.

1/11

Alle helgen

8/11

23.s.e.trin.

15/11

24.s.e.trin.

22/11

Sidste s. i kirkeåret

29/11

1.s.i advent

6/12

2.s.i advent

13/12

3.s.i advent

20/12

4.s.i advent

24/12

10.30 LR + K

10.30 Høst

16.00 ♫
10.30 K
15.00

16.00
Lindum 10.30

14.00

9.30 Brunch

10.30 K

9.30
10.30 K

9.30

10.30
Bigum 9.00

10.30 K

9.30

Juleaften

15.00

16.00

25/12

Juledag

9.30

10.30

26/12

2. juledag

27/12

Julesøndag

14.00

10.30 K
10.30 KF

KF = Kirsten Felter
LR = Lars Raahauge
K = Kirkekaffe
Skibet = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus i anledning af byfesten (se side 13).

♫ = Musikgudstjeneste (se side 10) Høst = Høstgudstjeneste (se side 7)
Brunch = i Forsamlinghuset efter gudstjenesten.

