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På tur til Kongernes Jelling

dec. - jan. - febr.

Midt i september var konfirmanderne på tur til Kongernes Jelling for at høre
fortællingen om kong Harald Blåtand, der for mere end tusind år siden samlede Danmark og gjorde kristendommen til officiel statsreligion. Her er hele
holdet af konfirmander samlet omkring den store Jellingesten, Danmarks
dåbsattest, mens museumsinspektør Adam Bak fortæller.

Kirkelige handlinger
Døbte

25. oktober i Pederstrup:
Sigrid Vous Eriksen,
Østervang 28, st.tv. Rødkærsbro.

23. august i Rødding kirke:
August Sølvsten Christensen,
Ingstrupvej 49, Rødding.

Viede

23. august i Rødding kirke:
Valdemar Karlsson Madsen,
Brudelysvej 3, Rødding.

22. august i Pederstrup kirke:
Manja Damgaard og Anders Fynbo
Stefansen, Vråvej 20, Vrå.

23. august i Rødding kirke:
Stephanie Karin Winther Larsen,
Guldblommevej 93, Viborg.

29. august i Rødding kirke:
Lotte Vorgaard og Charli Dietz Fuglsang, Meldgårdsvej 133, Rødding.

13. september i Rødding kirke:
Smilla Linholdt Sørensen,
Mariendalsvej 62, 2, Frederiksberg.

11. oktober i Løvel kirke:
Charlotte Ladefoged og
Kim Schiøtt Jakobsen,
Kjærgårdsvej 8, Løvel.

20. september i Løvel kirke:
Celina Malmdorf Eriksen,
Engvej 13, Løvel.

Begravede

11. oktober i Løvel kirke:
Anna Ladefoged Schiøtt Jakobsen,
Kjærgårdsvej 8, Løvel.

7. november i Rødding kirke:
Poul Sylvester Olesen,
Havrebakken 2, Rødding.

25. oktober i Pederstrup:
Selma Lund Kousholt,
Højskolebakken 15, Skals.

23. oktober i Viborg kirkegårdskapel
Mikael Bo Nørskov,
Løvelbrovej 1, Pederstrup.

Kan du gætte, hvem de er? - Det er nogle af de frivillige ved kirkerne.
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Ny trædrejer laver dåbslysestager
Af Niels-Peter Jacobsen

Ved hver barnedåb i Rødding, Løvel og
Pederstrup kirker får dåbsbarnet sit eget
dåbslys. Med lyset følger en træstage,
der er drejet, så den ligner døbefonten.
I mere end 20 år har Niels Ove Sørensen fra Tapdrup stået for produktionen
af dåbsstager til Rødding kirke. For en
del år siden overtog han også ansvaret
for at levere lysestager til Løvel og
Pederstrup kirker - en opgave der ellers
tidligere var i hænderne på andre lokale
trædrejere. For Niels Ove Sørensens
vedkommende er det blevet til adskillige hundreder lysestager i årenes løb.
Men nu har han også sagt stop.
Menighedsrådene takker Niels Ove for
indsatsen igennem alle årene og glæder
sig til samarbejdet med den nye mand
ved drejebænken. For heldigvis har
Niels Ove fundet sin egen afløser. Vagn
Steffensen fra Vejrumbro har sagt ja til
at overtage opgaven. Så børnene, som
bliver døbt i vore kirker, vil også fremover få et lys og en stage med sig fra
kirken som et fint minde om dåbens lys.

Vagn Steffensen (tv) og Niels Ove Sørensen ved døbefonten i Rødding kirke.

Konfirmanderne sælger kalender
Konfirmanderne har fået tilbud om at sælge familiekalenderen, som udgives
af Lions Club Tjele. Kalenderen koster 50 kr. og hele beløbet går ubeskåret til
velgørende formål. Halvdelen af beløbet - altså 25 kr. pr. solgt kalender - får
konfirmanderne lov til at disponere over. Det er besluttet, at det beløb, som
konfirmanderne kan tjene ind, går til et byggeprojekt i Tanzania. Vores venskabsmenighed dér har vokseværk. I et meget fjerntliggende område af sognet
vil de gerne udvide med en simpel bygning, der kan bruges som børnehave
og skole. Senere kan den også bruges som kirkerum. Det er relativt billigt at
bygge i Tanzania, så måske kan konfirmanderne levere det meste af et hus.
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Polakkernes liv var tæt forbundet med kirken
Af Gabriela Nielsen, Løvel.

En forsommeraften så jeg dagens post
igennem. I stakken lå bl.a. Kirkebladet.
Da jeg bladrede i det, blev mit blik
fanget af artiklen skrevet af Rosette
Madsen Furer. Jeg kan vældig godt
lide beskrivelser af livet i de forskellige lande, som er fortalt af almindelige
mennesker. De giver en langt mere nuanceret viden end alverdens teoretiske
informationer fra geografi- og historiebøger. Da jeg havde afsluttet læsningen,
havde mine tanker bevæget sig på en
lang vandring både med hensyn til
afstand og tid. Jeg var tilbage i tresserne
i mit barndomshjem.

deres ihærdige indsats var polakkernes
liv tæt forbundet med kirken, og ateismen var ikke særlig velset.

Aftenbøn

Noget af det, som står stærkest i min
erindringer, er den aftenbøn, som altid
afsluttede dagen. Vi knælede ved min
søsters seng. På væggen hang et billede
af høje bjerge og et par børn på en farlig
vandring på en hængebro. Ved siden af
børnene stod en engel, som beskyttende
skærmede de små med sine vinger. Min
mor sagde ofte, at vi også blev vogtet af
Guds sendebud, og dette skulle vi takke
for. Vi fremsagde altid fadervor og en
børnebøn, som svarer til “Nu lukker sig
mit øje…”

Derfor føltes det lidt pudsigt, da NielsPeter spurgte mig i sommeren, om ikke
jeg havde lyst til at skrive en lignende
artikel. Det sagde jeg ja til. Jeg betragtede projektet som en mulighed for at
få lidt system i mine spredte tanker og
dele nogle dejlige minder med andre.

Messe hver søndag

Hver søndag gik vi til messe. Der er
mange store kirker i centrum af Stettin,
som jeg kommer fra, og messer blev
holdt hver time dagen lang. Nogle af
dem var dedikerede til særlige grupper
af kirkegængere som f.eks. små børn,
større eller studerende. Jeg kunne bedst
lide de sidste, for musikken til salmerne
blev spillet af et band.

Jeg har, som forfatterinden til artiklen,
en ikke-dansk herkomst. Jeg stammer
fra Polen, og kom hertil som politisk
flygtning i foråret 1985.

Kirkens fremtrædende rolle

Kirken som institution i Polen har i over
tusind år haft en fremtrædende rolle.
Dette var særligt vigtigt, da landet blev
annekteret (besat) af Rusland, Preussen og Østrig-Ungarn i over hundrede
år. Kirken var samlingssted, hvor
mennesker kunne føle sig forholdsvis
frie. De erfaringer blev også brugt, da
kommunisterne okkuperede landet i 45
år efter anden verdenskrig. På trods af

Religionsundervisning

Et andet kapitel var religionsundervisningen. Skolerne var per definition ateistiske, så al undervisning var tilknyttet
kirkerne. Dette var lidt tys-tys, så vi
måtte ikke tale om det i skoletiden.
Inden konfirmationen, som foregik i
slutningen af tredje klasse i 9-årsalderen, blev børn undervist af nonner.
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Efter konfirmationen blev vi undervist
af præster. Vi gik en gang om måneden
til skrifte og havde lov til at deltage i
altergangen.

boliserede, at vi ventede på Jesu komme
og det rigtige lys, han skulle bringe til
os. I løbet af hele december kom man
gerne ind i forskellige kirker for at se
dekorationerne, som viste scener om
juleaften i Betlehem.

Adventstiden

En af de kirkelige traditioner, som jeg
holdt meget af, var korte møder i kirken
i hele adventstiden. I slutningen af november lavede vi derhjemme lanterner
med tyndt papir på siderne. Inden i var
der plads til små lommerlygter i dem til
børn og levende lys i dem til voksne.
Adventsmøder blev holdt hver morgen
kl. 06.30. Derfor kunne mange nå at
deltage i dem inden arbejde eller skole.
De var dog ikke obligatoriske. Mange
af de almindelige lamper var slukkede,
og kirkens indre var oplyst af menighedens blafrende lys fra lanternerne.
Det var meget stemningsfuldt og sym-

Påske

Påsketraditionerne var også spændende
for børn. Langfredag besøgte vi mange
kirker for at se opstillinger af grotten,
som Jesu lig blev lagt i. Unge mænd
holdt vagt ved grotternes indgang fra
langfredag kl. 15.00 til påskesøndag kl.
6. De skiftede hver anden time, og dette
hverv blev betragtet som noget meget
ærefuldt. Påskelørdag gik vi “med
kurve” til kirken. Det var pilekurve,
som var foret med håndbroderede
servietter. I dem lå, ud over flot pyntede
æg, også små stykker af brød, kage,
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pølse, skinke, peberrod og små salt- og
peberkar. Kurvene var dækkede med
endnu en serviet, fæstnet med små
grene af buksbom. Man samlede sig
på kirkepladsen og hver time kom der
en præst, som velsignede vores kurve.
Indholdet blev bagefter derhjemme
skåret i bitte stykker, så der var til alle,
som skulle sidde ved bordet påskesøndagen. Man stod ved bordet præcis kl.
10. Den ældste intonerede Fadervor
og fremsagde takkeord til Gud for, at
Kristus kom tilbage til os. Dette var
efterfulgt af, at man ønskede hinanden
alt det bedste, mens man spiste stykker
af æggene fra kurven. Bagefter kunne
vi nyde alle de retter, som ikke var helt
almindelige i hverdagen.

for én. Ud over mængden af lys, som
svarer til antallet af grave, som man på
forhånd har besluttet at besøge, har man
altid mange ekstra med sig. De bliver
stillet på nogle for én ukendte grave,
hvor der ingen lys står. Meningen er, at
der ikke er grave uden tændte lys, når
mørket falder på. Det er et fantastisk
syn om aftenen, når tusinder og atter
tusinder af lys brænder. De symboliserer, at lyset venter os efter døden. Når
man tænder lysene, fremsiger man en
stille bøn for alle dem, der er gået bort.
Man kan næsten mærke de afdødes
tilstedeværelse, og deres tak for at blive
husket.
Der er selvfølgelig flere kirkelige traditioner, som jeg ikke beskrev. Måske
lykkedes det mig alligevel at beskrive
noget af den tilstedeværelse af troen i
min barndom. Troen og Guds nærvær
var en meget naturlig, integreret del af
livet.

Allehelgen

Da vi nu lige har passeret den 1. november, vil jeg gerne fortælle lidt om en,
synes jeg, meget smuk tradition. Den
dag er arbejdsfri, og det har den været
selv i kommunisttiden. Det giver mennesker mulighed for at besøge deres
kæres grave. Nogle rejser mange hundrede kilometer for at lægge blomster
og tænde lys for dem, som er særlige

Takket være kirkebladet fra foråret
kom jeg til at mindes nogle øjeblikke,
som var fyldt med varme. Jeg håber, at
andre også får glæde ved at tænke på de
religiøse traditioner i deres liv.

Tidligere artikler om kirkelivet i andre lande
Kirkebladet har tidligere bragt artikler om kirken i andre landet skrevet af mennesker, som bor i vore sogne, men stammer et andet sted fra - eller omvendt har
rod her, men nu er bosiddende i den anden ende af verden.
Senest har Rosette Madsen Furer, Batum, skrevet om sit hjemland Schweiz
(2015, nr.2). Hans Theunissen fra Rødding fortalte om kirken i Holland, hvor
han er født (2014, nr.4). Mette Mofjeld med rødder i Løvel skrev om Malawi,
hvor hun nu bor med sin familie (2014, nr.3). Og endelig har Christina Pannewig fortalt om kirkelige traditioner i sit hjemland Tyskland (2014, nr.2).
Har du lignende erfaringer, som du vil dele, så tager kirkebladet gerne imod
fortællinger, som kan være med til at gøre os alle lidt klogere på verden.
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De higer og søger i gamle bøger...
Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd

... Det gjorde jeg også, og så fandt jeg på “Rigsarkivet” i Viborg et regnskab fra
1725-26

med en tydelig underskrift af en Niels Blicher,

og så var det jo nærliggende at undersøge, om der var tale om et familiemedlem
til den kendte digter og forfatter, Steen Steensen Blicher. Ved en gennemgang af
pastoratets gamle kirkeblade fandt Niels-Peter frem til en artikel fra 1984 af A.
M. Denman, der netop beskæftiger sig med Blicher-præster i Rødding præstegård.
Det viser sig, at den Niels Blicher, der underskriver regnskabsbilagene, var Steen
Steensen Blichers oldefar. Niels Blicher var præst i Rødding, Løvel og Pederstrup
fra 1709-1735. Der har tilmed været en Blicher-præst yderligere i pastoratet, nemlig Didrik Christian Blicher, der var præst fra 1782-1786. Didrik Christian var
Steen Steensen Blichers farbror.
Man kan se såvel regnskab som artiklen om Blicherpræsterne på Pederstrups
hjemmeside www.pederstruphistorie.dk under Sognet/kirken. Man kan læse hele
A. M. Denmans artikel fra 1984 om de to Blicher præster i Rødding præstegård
ved at gå ind på kirkens hjemmeside.
I nyere tid har Pederstrup fået et helt særligt forhold til Steen Steensen Blicher,
idet vi altid indleder vores Kyndelmissegudstjeneste med Det er hvidt herude, et af
Blichers mesterværker. Der er Kyndelmissegudstjeneste i Pederstrup den 7. februar
2016. Se omtale.
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En god tur med mange indtryk
Af Rigmor Rasmussen, Rødding.

Sommerudflugten 2015 blev en tur i det
midtjyske. Torsdag den 3. september kl.
8 startede turen med kurs mod Løvel,
hvor de sidste passagerer skulle med.
En skøn morgen i strålende solskin, at
der så op af dagen kom byger, var der
ikke noget at gøre ved.

Efter kaffepausen kørte vi videre mod
Herning. Undervejs samlede vi en lokal
guide op, som kunne fortælle om stederne, vi kørte forbi, historier om bl.a.
Kronhammers storslåede vartegn, Elia.
Et ophold ved Baunehøjkirken i Tjørring, en nærmest rundkirke med sidefløje, som senere er bygget til. Alteret
var i denne kirke placeret i midten med
lysindfald ovenover, bænkene var så
bådformede rundt om. Det var nytænkning, men smukt. I sidefløjene var
der opholdsrum til forskellige formål,
bl.a. konfirmandstue, køkken osv.

Det første mål, vi havde, var flygtningekirkegården i Grove. Vi kørte længe
ad snorlige veje, så pludselig var vi der.
I skjul af høje træer dukkede der en lille
kirke op. I fredfyldte omgivelser lå den
der med kirkegården bag sig. Kristian
Øivind Larsen fortalte om stedet og
gravpladserne fra 2. verdenskrig. På
soldaterhjemmet i Kølvrå berettede han
om sin spændende historie. Han havde
kæmpet en kamp for at få en tysk pige,
han var kommet til at holde af. Trods
sin høje alder (93 år) fortalte han levende om sine oplevelser.

Videre kørte vi til Møltrup Optagelseshjem, hvor mænd, som på en eller
anden vis er kommet skævt ind på livet,
kan komme og blive rettet op og ind på
et andet spor i tilværelsen. Stedet bærer
præg af en tidligere storhedstid. Parken

Rundvisning på Møltrup Optagelseshjem.
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Kyndelmisse i Pederstrup

omkring med de stynede lindetræer
henfører til fordums dage med magt og
vælde.

Søndag 7. februar kl. 17.00
Vi gør det igen, igen …

Vi blev budt velkommen af 2 x Karsten
og budt indenfor i en storstue med
hyggeligt islæt af gamle plyspolstrede
stole og sofaer. Der var plads til os alle.
I den stue samledes alle mændene til
andagt og morgensang hver morgen.
Karsten fortalte om missionen på stedet.
Samtaler, fortrolighed, ro og arbejde
var redskaberne, der blev brugt, og
mændene fik et selvværd til at komme
videre.

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.
Bortset fra belysningen i kirken
bliver indholdet i gudstjenesten
som en ganske almindelig gudstjeneste, men …
Børnene fra Pederstrup Skole vil
sammen med et par venner sørge
for, at det gamle kirkerum lydmæssigt bliver fyldt ud.

Stedet drives med traditionelt landbrug
+ kvægavl, skovbrug, gartneri, savskæreri, slagtehus, mejeri. De forarbejder deres egne produkter og sælger dem
i en butik på gården.

Kom og oplev det!!
Pederstrup Menighedsråd

Men frem for alt et sted, hvor der var
kærlighed, omsorg, nærvær og forståelse for den enkelte! Tiltag så man
kom videre med livet.
Aftenmåltidet blev indtaget på restaurant Plexus i Idom. Vi nød den udsøgte
mad. Efter beretning om stedet brød vi
op og gik mod bussen til hjemturen. Da
sang vi aftensang i bussen! Takkede i
kor for en dejlig dag. En godt tilrettelagt tur med mange indtryk. Tak!
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Ny læsekreds i Rødding
Af Niels-Peter Jacobsen

Den sidste onsdag i september blev en lille gruppe fremmødte enige om at starte
Rødding Læsekreds. Med god hjælp fra de to bibliotekarer Charlotte Hvorslev og
Anette Koue fra Viborg Bibliotekerne blev rammerne lagt fast. Gruppen mødes
fremover i Arken den sidste onsdag i hver måned fra kl. 16 til cirka 17.30.
Der er plads til flere deltagere i gruppen, så interesserede kan henvende sig til
læsekredsens tovholder Ingelise Christensen på mail pc-ibc@privat.dk.

Foredrag i Arken: Dansk Balkan Mission

Onsdag den 9. marts kl. 19.00 vil Gerda og Niels Arne Skov fortælle om
Dansk Balkan Mission, som de har startet og stadig driver sammen med en
stor flok frivillige. Siden 1992 har foreningen sendt hospitalsudstyr, medicin,
tøj og skoleudstyr til især Rumænien. Sammenlagt sendes omkring 1000
tons nødhjælp afsted hvert år. Alene
tøjindsamlingen fylder 8000 sække om
måneden. Gerda og Niels Arne Skov
er begge pensionister og driver nødhjælpsarbejdet fra den nedlagte foderstofforretning, som de var indehavere
af i deres erhvervsaktive liv. Se mere
på www.balkanmission.dk
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Inspiration til nye salmer i gudstjenesten
Af Niels-Peter Jacobsen

De musikalske kræfter ved Rødding
kirke arbejder på at få flere nye salmer
ind i gudstjenesten. Kirkesangerlauget
og organisterne havde en fælles arbejdsdag i maj, hvor Iben Krogsdal var inviteret til at fortælle om sit arbejde med at
skrive nye salmer.

Den 20. januar kommer Iben Krogsdal
igen for at præsentere menigheden for
et udvalg af sine salmer. Hun er en af de
meget produktive digtere, som i disse
år udgiver salmer i et nutidigt sprog og
med erfaringsnære billeder.
I efterskriftet til sin seneste salmesamling skriver Iben Krogsdal: “Troen er
den evige forstyrrelse af vores egne
små kredsløb.” Og lidt senere i samme
efterskrift fortsætter hun: “… Derfor får
jeg helt personligt heller aldrig fred for
troen. Den bliver ved med at forstyrre.
Den bliver ved med at spørge. Udfordre
det færdige. Ryste klipperne. Udvide
himlen og universet.”

Tanken er at organister, kirkesangere og
menighed i fællesskab skal lære nogle
af de nye salmer at kende ved en række
salmesangsaftener, hvor vi dels synger
og dels hører salmedigterne fortælle om
deres salmer.
Lisbeth Smedegaard Andersen deltog i
en salmesangsaften i Rødding kirke den
21. oktober. Hun er repræsenteret med
syv salmer i den nuværende salmebog,
men derudover har hun en stor og spændende produktion, som vi også kunne
have glæde af at tage i brug.

Ved den næste salmesangsaften i Rødding kirke 20. januar bliver der lejlighed til at møde salmedigteren og en
række af disse nye salmer, som forstyrrer troen og udvider universet.

Lisbeth Smedegaard Andersen sammen med 4 af sangerlaugets 5 medlemmer.
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Julens toner i Løvel Kirke
Af Rita Jakobsen, Løvel Menighedsråd.

Der bliver i år rig lejlighed til at komme i den rette julestemning med sang og
musik i Løvel Kirke.
Som tidligere omtalt afholdes sangaften torsdag den 10. december kl. 19.00, hvor
vi naturligvis skal synge et udvalg af de kendte og elskede julesalmer og -sange.
Som sædvanligt bliver der en pause undervejs, hvor man kan hvile stemmebåndene, få en snak med de øvrige deltagere og drikke en kop kaffe eller te.
Allerede ugen efter kan vi nyde mere julemusik, når der afholdes julekoncert med
Kulturrøddernes Kor under ledelse af Grethe Kvistgaard. Koncerten afholdes
tirsdag den 15. december kl. 20.00.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for torsdag den 11. februar 2016, hvor den
første sangaften i det nye år afholdes.

Kulturrøddernes Kor er et blandet kor bestående af ca. 40 medlemmer pænt fordelt på de 4 korstemmer. Aldersfordelingen er bred og
spænder fra de yngste midt i tyverne til de ældste omkring 60 år.
Korets repertoire er bredt og omfatter rytmisk musik, større korværker
og årstidens sange. Koret øver tirsdag aften på Sødalskolen i Rødding.
Se mere på korets hjemmeside: www.kulturroedderne.dk
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Julekoncert i Rødding med hele to lokale kor
Årets julekoncert i Rødding Kirke tirsdag den 8. december kl. 19.30 bliver med de
to lokale kor Kulturrøddernes Kor og Sødal Happy Singers. Korene vil synge
nogle smukke julesange krydret med et par fællessange med publikum. Der er
lagt op til en hyggelig aften med både de moderne, rytmiske julesange og de mere
traditionelle julesalmer.
Kulturrøddernes Kor ledes af Grethe Kvistgaard og Sødal Happy Singers ledes af
Anders Hjorth Nielsen.
Efter koncerten i kirken inviterer menighedsrådet alle til en hyggelig sammenkomst
i Rødding Kultur- og Forsamlingshus, hvor der vil være en passende juleservering.

Sødal Happy Singers er et kor, der består af 30 kvinder som elsker
at synge - deraf navnet. Korets repertoire spænder vidt lige fra gospel over pop og rytmiske sange til viser. Koret optræder derfor også i
mange forskellige sammenhænge - i kirker, til sportsfester, kobberbrylluper, bryllupper og fødselsdage. Koret øver tirsdag aften i Rødding
kirke. Se mere på korets hjemmeside: www.soedalhappysingers.dk
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Kalender
Dato
17/11
18/11
19/11
25/11
25/11
27/11
5/12
8/12
10/12
15/12
14/1
14/1
20/1
27/1
28/1
29/1
3/2
11/2
11/2
25/2
26/2
9/3
10/3

Kl.
19.00
19.00
19.00
16.00
17.00
18.00
12.00
19.30
19.00
20.00
15.00
18.00
19.00
16.00
15.00
18.00
19.30
15.00
19.00
15.00
18.00
19.00
15.00

Arrangement
Møde i Rødding menighedsråd
Pederstrup menighedsråd holder sogneaften
Møde i Løvel menighedsråd
Læsekredsen mødes i Arken
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning: Inge Lise Olesen fortæller
Møde i Løvel menighedsråd
Julekoncert i Rødding kirke
Sangaften i Løvel kirke
Julekoncert i Løvel kirke
Torsdagsmøde: Søren Lind, sang og musik
Møde i Pederstrup menighedsråd
Salmesangsaften med Iben Krogsdal i Rødding kirke
Læsekredsen mødes i Arken
Torsdagsmøde: Se opslag
Fællesspisning: Anne-Mette Justesen fortæller.
Møde i Rødding menighedsråd
Torsdagsmøde: Bente Nielsen fra Rindsholmsangerne
Sangaften i Løvel kirke
Torsdagsmøde: Se opslag
Fællesspisning
Foredrag om Dansk Balkan Mission
Torsdagsmøde: Fællessang, pakkespil, sæsonafslutning

Side

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. november: Inge Lise Olesen fortæller om sine malerier
• 29. januar: Anne-Mette Justesen fortæller om sit ophold i Australien
• 26. februar: Pladsen er endnu åben. Måske er det dig, der skal fortælle?
14

10
14
13
12
12

11
10
14

12
14
10

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.

1/12 Gitte Sørensen,
Krogen 2B, Rødding.
5/1 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8, Ingstrup.
2/2 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
1/3 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.

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

15

Gudstjenester
Rødding

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 K

Løvel

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

1/1

Nytårsdag

3/1

Helligtrekongers s.

10/1

1.s.e.h.3 k.

17/1

Sidste s.e.h.3 k.

9.30

20/1

Salmesangaften

19.00 ♫

24/1

Septuagesima

10.30 K

9.30

31/1

Seksagesima

9.30

10.30

7/2

Fastelavn

14/2

1.s. i fasten

10.30 K

9.30

21/2

2.s. i fasten

28/2

3.s. i fasten

6/3

Midfaste

KF = Kirsten Felter
K = Kirkekaffe

Pederstrup

14.00

10.30 K
10.30 KF
14.00

10.30

10.30 K

9.30

Vammen 9.00 - Lindum 10.30
10.30

17.00 Ky
Vammen 9.00
10.30 K
9.30 KF

♫ = Salmesangsaften (se side 11)
Ky = Kyndelmissegudstjeneste (se side 9)

10.30 KF

