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I nogle uger har konfirmanderne forsøgt at leve sig ind i senmiddelalderen. De har
arbejdet med de problemstillinger, som mennesker kæmpede med i begyndelsen af
1500-tallet. De har mødt Martin Luther og taget del i den lutherske reformation. En
del af det, som konfirmanderne har produceret undervejs, bliver præsenteret ved en
gudstjeneste i Rødding kirke søndag den 13. marts kl. 10.30. Se mere på side 2.

Kirkelige handlinger
Døbte

14. februar i Rødding kirke:
Viktoria Elsia Langkilde og
Veronika Elsia Langkilde,
Meldgårdsvej 57, Rødding.

21. november i Rødding kirke:
Alma Strand Mørk,
Solbakken 8, Rødding.

Begravede

22. november i Løvel kirke:
Vilhelm Kjærsgaard Nielsen,
Prinsessegade 18, st.tv. Aalborg.

6. november i Løvel kirke:
Erik Dalsgaard,
Kistrupvej 8, Kistrup.

22. november i Rødding kirke:
Markus Brogaard Jørgensen,
Overlundvej 36A, Ingstrup.

24. november i Rødding kirke:
Gerda Vestergaard,
Krogen 3A, Rødding.

22. november i Rødding kirke::
Nanna Dam Wadland,
Meldgårdsvej 27, Rødding.

25. november i Rødding kirke:
Kirsten Holt Thorhauge,
Enghavevej 21, Rødding.

23. januar i Løvel kirke:
Vildfred Fuglsang Møller,
Brovej 2C, Viborg.

22. december i Rødding kirke:
Maja Kathrine Linnemann Pedersen,
Krogen 4A, Rødding.

24. januar i Løvel kirke:
Ida Lund Alstrøm Salhøj,
Havrisvej 11, Løvel.

15. januar i Løvel kirke:
Gertrud Jensen, Gillebakken 5, Løvel.

Reformationsgudstjeneste i Rødding kirke
I 2017 vil hele den lutherske verden fejre reformationsjubilæum. Så er det nemlig præcis 500 år siden, at den tyske munk og teologiprofessor Martin Luther
slog sine teser imod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev
starten på den reformation, som i de følgende århundreder kom til at forandre
meget i både kirke og samfund.
I otte uger har konfirmanderne arbejdet med at sætte sig ind i de problemstillinger, som førte til reformationen. Den allestedsnærværende død og frygten for
Gud, som kunne straffe mennesker med skærsild og evig fortabelse i helvede.
De har forholdt sig til bod og skriftemål og afladshandel. Men frem for alt har
de prøvet at forstå, hvad det er for en stor opdagelse, som Luther gjorde.
Konfirmandernes arbejde bliver præsenteret ved en gudstjeneste i Rødding kirke
søndag den 13. marts kl. 10.30.
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Forårets konfirmander
Løvel kirke den 24. april kl. 10.30
Cecilie Basler Tilsted, Stabilvej 1A • Cecilie Chili Lund Egeberg, Kirkehøj 10 •
Emilie Højsvig Bech, Stenkløvervej 9 • Emily Kira Skov Petersen, Margrethevænget 11 • Line Mark, Tinggade 2E • Mikkel Bruun Laursen, Aalborgvej 170.

Pederstrup kirke den 30. april kl. 11.00
Alfred Berg Overgaard, Vråvej 9.

Rødding kirke den 1. maj kl. 9.30 og 10.45
Anna Luna Kuipers Christensen, Ingstrupvej 42 • Anne Lundsgaard Madsen, Hobrovej 63 • Emil Udklit Sørensen, Grøndalsvej 5A • Frederik Ehrenreich Petersen,
Meldgårdsvej 63 • Frida Kjeldal Clemmensen, Søbakken 33 • Itsara Saisarang,
Solbakken 3A • Jeppe Snebang Olesen, Bakkestien 6 • Kathrine Elise Kristensen,
Åkandevej 6 • Laura Bisgaard Kristensen, Meldgårdsvej 9 • Laura Schoubye
Møller Jørgensen, Enghavevej 38 • Magnus Ingemann Nielsen, Overlundvej 41 •
Maja Louise Skov, Nørregade 15, st. • Marcus Albrechtsen Clausen, Ingstrup Møllevej 23 • Nadia Emma Madsen, Gl. Aalborgvej 73 • Nadja Justesen,
Kildevænget 16 • Regitze Marie Bagi Vester, Røddingvej 24 • Sebastian Malmdorf Munk Jensen, Stenkløvervej 1.

I november var konfirmanderne sammen med omkring 100 andre unge på weekendtur til Vesterbølle Efterskole. Her fik de blandt andet en fælles oplevelse af
styrken ved at løfte i flok.
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Min svenske opvækst
Af Johanna Koljo Schmidt, Ingstrup

I dag er 6,3 millioner af Sveriges 9,3
millioner indbyggere medlemmer i
Svenska kyrkan, der er en evangelisk
luthersk folkekirke. 470.000 svenskere
er medlem af en frikirke og 250.000 er
medlem af en anden religions kirke.
Jeg er vokset op ude i skoven, 200 km
sydvest for Stockholm, i en familie, der
som de fleste andre, mest gik i kirke til
forskellige begivenheder. I 1973 blev
jeg ligesom 81% af alle svenske børn
døbt i Svenska Kyrkan. 5 måneder
gammel blev jeg døbt i Sankta Maria
Kyrka, der kun kan benyttes i sommerhalvåret. Kirken, som har smukke
loftsmalerier, stammer fra 1100-tallet
og er uden el og varme. Indbyggerne

På min mors arm til min dåb.

var nok lidt lavere den gang, for når
man sidder på kirkebænkene, skal man
sidde skævt for få plads til benene.
Antallet af barnedåb er faldet konstant
siden midten af 90-erne. I dag er det
kun 29% af alle børn der bliver døbt.
Ligesom alle andre børn i min årgang,
var min mor hjemmegående, og vi
børn gik til forskellige aktiviteter om
formiddagen, som f.eks. “Skogsmulle”
(naturskole), gymnastik og Kirkens
børnetimer. Lederne var hjemmegående
mødre. Min mor havde naturskole.
Kirkens børnetimer var i Missionskirken, og hver gang startede med historier
fra biblen, med figurer der blev sat op
på en blå tavle.
I mine første to skoleår havde jeg en
fantastisk lærerinde. Hun havde været
lærer hele sit liv, og vi syntes, hun var
meget gammel, for hun var nok 20 år
ældre end vores forældre. I religion og

Sankta Maria Kyrka, Risinge Församling, Finspång.
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historietimerne stillede hun sig op og
lænede sin arm på orgelet og tryllebandt
alle elever, der sad helt stille og lyttede
til alle de fantastiske historier, som hun
kunne fortælle udenad. Hvert skoleår
afsluttedes højtideligt i Hällestad kyrka
med alle elever og søskende med sang
og musik.

mormor til at fortælle nogle spændende
historier om de afdøde.

To af vores børn er blevet konfirmeret i
Rødding kirke, og om 2 år er det yngste
mands tur. Første gang havde jeg problemer med at forklare mine forældre
og søskende, at de var “nødt til” at
komme til vores datters konfirmation,
for det er noget andet end i Sverige.
Jeg blev konfirmeret i 1987 ligesom
70% af alle teenagere. Vi brugte 5 uger
af vores sommerferie med at gå til
præst 3-4 timer om dagen. Alle havde
forældre, søskende og bedsteforældre
med til konfirmationen, og bagefter var
de med hjemme til svensk kaffebord.
Af gæsterne fik jeg 3 smykker, som
var den traditionelle pigegave. Alle
konfirmander var hos boghandleren og
bestilte “konfirmationsminnen” som vi
konfirmanderne byttede med hinanden
og gav til familie og venner. Antallet af
konfirmander har været faldende siden
midten af 90-erne, og i dag er der kun
29% der bliver konfirmerede.

Første gang jeg var i en dansk kirke
var efter 3 uger i landet. Det var til en
begravelse. Præsten havde sort kjole og
en mærkelig krave på, og jeg troede det
var “begravelsestøjet”. Anden gang i en
anden kirke i en anden del af landet og
til et bryllup havde præsten også sort
kjole og den sjove krave på. Jeg måtte
spørge min mand, om danske præster
altid så sådan ud. I Sverige har præsten
forskellige tøj på afhængig af begivenheden.
I det store hele er der ikke særligt store
forskelle på kirken i Sverige og i Danmark. Mange salmer går igen, og Fader
Vor og trosbekendelsen er de samme
bare oversat til det pågældende sprog.

Noget jeg undrede mig over da jeg
flyttede til Danmark i 1995, var at man
kunne leje en gravplads i 20 år. I min
barndom har jeg ofte været med på
kirkegården og passet familiemedlemmers gravsteder, og flere af dem var
rigtig gamle. Det var højtideligt at være
på kirkegården, for man måtte ikke løbe
eller råbe. Vi skulle vise respekt for de
døde. Og ofte kunne man få mor eller

Bedste veninden, præsten Bengt og jeg
til min konfirmation.
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Dåbsfest i Gondor

Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd.

Jeg lovede vist, at såfremt internettet
fungerede, så ville jeg sende et par
billeder og et kort indlæg fra vores rejse
til Etiopien fra den 15. - 30. jan. - altså
mens der var deadline til kirkebladet.

når den er ude, og kun en bestemt munk
har adgang til den.

Dåbsfest i Aksum
Onsdag den 20. januar er en af de store
helligdage, som man i øvrigt har mange
af. Dåbsfesten, Sibkat, er fejring af Jesu
dåb, men det er samtidig fejring af ens
egen dåb. Og det kan nok være, at det
blev fejret. På vej ind i Gondor dagen
før, så vi flere optog. Vi kørte fra hotellet kl. 04 om morgenen for at deltage i
fejringen omkring et kæmpe bad, som
stammer fra et gammelt palads.

En Etiopien Rundrejse med “Viktors
Farmor” - Frodige bjerglandsbyer og
bibelske motiver. Og det kan nok være,
at vi har set mange af begge slags. Dette
er et kirkeblad, så fokus må være på det
sidste.
Omkring halvdelen af den etiopiske
befolkning er kristne, men i det nordlige
område, hvor vi har bevæget os, er det
næsten 90%, der tilhører den “Etiopisk
Kristne” religion.

Vores guide havde lavet aftale med en
præst om at friholde 12 pladser, men da
vi i mørke klemte os vej til et papyrusstillads, var der trængsel ved opgangen
og soldater spærrede og meddelte, at
alt var optaget. Vores guide forsøgte på
mange måder, måske var der også sedler, der skiftede ejer.

Etiopiens “Harald Blåtand” erklærede
Etiopien kristent omkring år 300, men
der gik selvfølgelig som i Danmark
mange år, inden man holdt op med at
tilbede de gamle guder - her f.eks måneguden, Almuko.

Op på et stillads kom vi - balancerede i
mørke på rafter i ca. fem meters højde
- umiddelbart ingen pladser. Der blev
fundet plads til en af vores rejsefæller,
som havde det skidt i højden, og efterhånden fik vi fundet huller på rafterne,
så vi fik os sat - absolut ikke mageligt.

Etiopierne er overbeviste om, at Dronningen af Saba kom fra Etiopien. Hun
besøgte Kong Salomon, som man også
kan læse i Det gamle Testamente. Der
står der ikke noget om, at besøget var så
intimt, at hun tog hjem og fødte sønnen
Menelek, som senere tog til Jerusalem
for at besøge sin far. Legenden vil vide,
at han fik Pagtens Ark med hjem sammen med nogle jødiske præster. Originalen af Pagtens Ark med stentavlerne
skulle stå i Det Allerhelligste i Aksum,
men enhver kirke eller kloster har
mindst en kopi af arken i Det Allerhelligste. Den er altid gemt bag et klæde,

Her sad vi så de næste fire timer. Musik,
messende og talende præster, der stod
omkring en tildækket Pagtens Ark.
Hundredvis af præster med flotte processionskors, men der var også mange
af de gejstlige, der stod med Ipad eller
mobiltelefoner. Det hele skulle, når
det blev lyst, slutte med, at patriarken
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skulle døbe eller velsigne vandet. Når
det var sket, var der så en del unge på
kanten af bassinet, der gjorde klar til at
fejre deres dåb ved at kaste sig i vandet.
Så kan det nok være, der blev vist badebukser. Der blev danset og sunget/hujet.
Det var helt vildt.

Sidste år var der to, der druknede, så
der var sat ekstra vagter ind.
På vej ud af porten fra området oplevede vi en faretruende trængsel.
Resten af dagen var byen fyldt med
flotte festklædte mennesker i alle aldre.
Store grupper af ensklædte unge mænd,
der sang eller kæmpede med stokke og
dansede en slags stammedans.

Uden for indhegningen stod i tusindvis
af hvidklædte, fakkelbærende mennesker, som i højtalerne havde fulgt hele
ceremonien. Nu gik de unge amok.
Hegn og diger blev forceret, selv
om soldater med kæppe forsøgte at
forhindre det. Enkelte kravlede fra store
træer ud på tynde grene og hoppede
ned. Enkelte glemte at tage badebukser
på. Et par piger tillod sig at hoppe i.

En festlig sammenblanding af kirkelig
ceremoni og ungdommelig kådhed og
glæde.
I det hele taget, så er etiopiernes tolkning af Bibelen noget forskellig fra den
danske.
En fantastisk tur, der i skrivende stund
ikke er til ende.

En ret speciel måde at fejre dåb på, men
nu var vandet jo velsignet. Og det var
afgjort, at ungdommen nød det.
7

Min praktiktid i folkekirken
Af Mie Hald, Løvel

I uge 46 var
jeg igennem et
praktikforløb
i den danske
folkekirke. Jeg
har fået lov
til at skrive
om, hvordan
opholdet var,
og hvad der
egentlig gemmer sig i kirkerne, ud over
prædikener og præstekjoler.

som derefter viser mig rundt i den store,
moderne kirke.

De ruller, de raser, de tumler...

Både tirsdag og onsdag åbner kirken
op for små børn på to forskellige hold,
afhængigt af alderen, og synger, leger
og danser i kirkens store, mystiske rum.
Det er en skøn oplevelse at rejse tilbage
til barndommen, og få lov til at kravle
rundt på bilbytæppet med en toårig,
eller lege med dukker med en etårig.
Og det gør alle glade - mor får lov til at
slappe af og spise aftensmad, den lille
dreng i den grønne sparkedragt får en
stor legekammerat, og jeg... Tjah, jeg
får lov til at blive barn igen. Kan man
overhovedet ønske sig mere?

Særpraktik

- Hvad, skal du i praktik som præst?!
Sådan har det lydt de forgangne ugers
tid, når jeg har fortalt mine jævnaldrende, at jeg har valgt en praktikplads i den danske folkekirke. - Jamen
er det ikke dødkedeligt? Hvordan skulle
jeg kunne vide det? Det er jo det, jeg
skal finde ud af!

Bingo banko, kun i Arken!

Torsdag i kirken viser sig at være
sjovere og hyggeligere, end man umiddelbart skulle tro. Banko med de ældre
er måske ikke det, en teenager ville
betragte som hverken sejt, sjovt eller
en værdig måde at bruge sin torsdag
aften på. Men de rare mennesker i
Arken ved Rødding kirke byder mig
velkommen med åbne arme og varme
smil. Jeg har ikke fået at vide, at det
er banko, som står på programmet. Så
da én af de ældre spørger mig, om jeg
ikke også skal have en plade, må jeg
beklage og svare hende med, at pungen
ligger derhjemme. - Jamen det skal da
ikke komme an på det! kommer svaret.
Jeg taler lidt videre med de flinke
damer, jeg sidder ved siden af, og bliver

Dag ét - opstart

Den første dag møder jeg op hos min
sognepræst klokken 07:45, så vi kan
få orden på det skema, han lørdagen
forinden har sendt mig. Det er tirsdag,
eftersom de fleste præster har deres
fridag om mandagen. Da skemaet er
tilrettelagt, kører præsten Niels-Peter
Jacobsen mig hjem. Herefter venter jeg
derhjemme tre timers tid, til jeg 12:02
kan tage bussen ind til Viborg og Søndermarkskirken. I Søndermarkskirken
bliver jeg varmt modtaget af præsten
Birgitte Thun, som fortæller mig om
det, der skal foregå resten af ugen, og
8

behageligt overrasket, da damen fra
før kommer hen til mig med to plader,
kvit og frit. - Så kan du også være med,
siger smilet, der møder mig.

sker foran altertavlen. At få et lille barn
til at le er den største glæde, jeg har
følt længe, og at tænke tilbage på det
får mig stadig til at smile. Det er trist
at sige farvel til kirken og dens medarbejdere, som har lært mig og givet mig
indsigt i en masse spændende ting på
den korte tid, jeg har været der. Men
klokken syv lukkes dørene bag mig, og
jeg skynder mig gennem regnen og ind
i min mors bil. Nu er det tid til, at jeg
kan nyde endnu et rest af barndom - nu
er det tid til Disneysjov.

Den første nadver

Damerne (og herrerne) er gået hjem fra
banko, og menighedsrådet og kirkemedarbejderne er så småt begyndt at samle
sig i Arken. Jeg har fået at vide, at der
skal være møde, men bliver for anden
gang den aften bliver jeg behageligt
overrasket. And, sukkerkartofler, kartofler og chips bliver sat ind på en julebuffet i november. Det er tid til den årlige
medarbejderfrokost, som jeg er blevet
inviteret med til. Det er rart at føle sig
voksen blandt voksne, at blive talt til i
øjenhøjde, og ikke skulle bekymre sig
om det, man siger, kan resultere i en
lavere karakter. Indtil videre er det her
den bedste skoleuge, jeg har haft i 2015.

En del af det hele

Lørdag bliver min fridag, men søndag
er det tid til kirketjeneste. Jeg har af
Niels-Peter Jacobsen fået lov til at
medvirke i gudstjenesten, læse ind- og
udgangsbøn, samt det bibeltekststykke,
det er blevet tid til. Det dramatiske
angreb fredag den 13. er blevet flettet
ind i en smuk prædiken, og selvom det
sikkert ligger langt tilbage, når min
rapport her kommer ud i Kirkebladet, så
vil jeg nok altid huske det, Niels-Peter
Jacobsen sagde under sin prædiken den
15. november

Unge under ombygning

Fredag byder på to opgaver - konfirmandforberedelse i Rødding, samt spaghettigudstjeneste i Søndermarkskirken.
Jeg kan godt lide at være en del af
konfirmationsforberedelsen. Jeg kan
godt se, at de faktisk gerne vil høre
efter. Meeen det er måske lidt for hårdt
for 13-14-årige efter klokken 14 fredag
eftermiddag?

Min sidste nadver som kirkemedarbejder

Efter gudstjenesten er der i Løvel forsamlingshus blevet stillet borde op, æg
og pølser står endnu og damper, og jeg
nyder følelsen af, at jeg har medvirket i
en gudstjeneste. Min uge i kirken er slut
- beklagelig vis. Men jeg har nydt ugen,
og håber på, at jeg en dag kan vende
tilbage som medarbejder. Om det så er
som frivillig eller uddannet præst ved
jeg endnu ikke. Men det er vel derfor,
man er ung?

Pasta og pludder

Det er min sidste aften i Søndermarkskirken, og jeg er heldig nok til at tilbringe den med små, pludrende engle,
der fiser rundt i kirken under gudstjenesten. Det rør mig dybt at se unge,
upåvirkede mennesker løbe rundt og
undre sig over alle de mystiske ting, der
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Masser af hygge og produktivitet
Af Jette Giversen, Nørkleleder

Nørklegruppen har, siden den startede i august måned 2014, stille og roligt udviklet
sig. Vi mødes i Arken hver anden torsdag (ulige uger), hvor vi hygger os med
strikketøjet og kaffen. Vi drøfter naturligvis også, hvad der sker i det omgivende
samfund.

Gruppen tæller 22 personer, hvoraf
to ikke har mulighed for at komme i
Arken, men arbejder hjemme.

I 2015 producerede nørklerne:
66 tæpper
55 sæt undertøj
6 babyhuer
40 blusetrøjer
10 sæt joggingtøj
215 sweatre
22 huer
6 halsedisser
2 par vanter
110 par strømper

I sommer var vi på en spændende
udflugt med Røde Kors til Vildmosen
med guidet tur i området. I december
deltog vi i den årlige julefrokost, som
Røde Kors arrangerer hvert år.
Der er plads til mange flere. De ting,
vi laver, er der hårdt brug for mange
steder i verden.
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Sogne- og kirkehistorie

Af Jørgen Dalager, menighedsrådsformand, Pederstrup

Menighedsrådenes 100-års jubilæum i 2003 blev her i
pastoratet fejret med udgivelse af bogen Af støv er du
kommet. Bogen bygger meget på menighedsrådenes
referater gennem 100 år og er derfor et glimrende
lokalhistorisk kildemateriale. Hvad skete der med de
tre kirker, da baron Pedersdorff døde i 1919, og Sødal
og kirkerne var til salg? Passer det, at Løvel Kirke var
privatejet indtil 1950? Bogen giver svarene.

Det blev ved snakken i Pederstrup

Man diskuterede i 1929, om man skulle bruge 450 kr.
på et lokum eller 800 kr., så man også fik staldplads. Der gik mere end tyve år,
inden det “drøftedes at lade indrette Nødtørftsrum og Brændselsrum underjordisk
udenfor Kirkegaarden”
Staldplads var ikke aktuel mere, så det var jo godt, man ikke handlede overilet, og
så måtte man jo gå i skoven og klare det nødvendige i tyve år mere.
Da bogen udkom kostede den 150 kr. Nu kan interesserede få den gratis.
Der ligger et antal eksemplarer på Lokalhistorisk Arkiv i Ørum og i Arken i Rødding, så hent bare en bog. Bogen kan også læses online på kirkens hjemmeside.

Bogudgivelsen i 2003 blev fejret med gudstjeneste i kirken og efterfølgende fest i
Rødding forsamlingshus, hvor blandt mange andre biskop Karsten Nissen deltog.
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En anderledes påskefejring i år
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst.

De tre menighedsråd i Rødding, Løvel
og Pederstrup har aftalt i fællesskab at
stå bag en anderledes påskefejring i år.
Hvert menighedsråd tager sig særligt
af en af påskens helligdage. Der bliver
gjort noget ekstra ud af den pågældende dags gudstjeneste, så det bliver
en særlig oplevelse. Folk i de to andre
sogne opfordres så til at krydse sognegrænserne og slutte op om gudstjenesten i nabosognet. På den måde får
alle i de tre sogne mulighed for på skift
at være henholdsvis værter og gæster
ved en særlig påskegudstjeneste. Det
helt ideelle er naturligvis, hvis mange
følger med hele vejen rundt og på den
måde får den samlede påskefortælling
med sig.

Skærtorsdag i Løvel kirke
Skærtorsdag aften står nadveren i
centrum. Vi fejrer, at Jesus den aften
spiste sit sidste måltid sammen med
disciplene. Her er mange stærke kræfter
på spil. Der er svigt og forræderi. Der
er fællesskab og kærlighed indtil døden.
Skærtorsdags fortællinger udspiller sig

rundt om bordet. Menighedsrådet har
valgt at markere det ved at servere et let
måltid i kirken efter gudstjenesten.

Langfredag i Rødding kirke
Fredag er den dystre dag - dødens dag.
Efter rettergangen, hvor Jesus blev
sendt fra Herodes til Pilatus og tilbage
igen, bliver han ført ud til Golgata og
henrettet som en forbryder. Langfredag
råber Jesus fra korset: Min Gud, min
Gud, hvorfor har du forladt mig? Langfredag ser vi i øjnene, at også vort liv
rummer smerte og forladthed og død.
Menighedsrådet i Rødding har valgt
at understrege langfredagens særlige
stemning og karakter med musik.

Påskedag i Pederstrup kirke
Påskemorgen er kirkeårets højdepunkt.
Opstandelsen forvandler fredagens
død og lørdagens fortvivlelse til lys og
glæde. Gudstjenesten påskedag er en
fejring af livet, der overvinder døden.
Påskedag er fuld af jubel. Det markerer menighedsrådet ved at invitere en
musikgruppe til at spille og synge i
kirken påskedag.

Vi fejrer påske:
Skærtorsdag i Løvel
24. marts kl. 19.30
Langfredag i Rødding
25. marts kl. 10.30
Påskedag i Pederstrup
27. marts kl. 10.30
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Vi fylder kirken med
børn og musik
Lørdag den 2. april kl. 14.00 kommer Sille og
Palle til Rødding kirke for at spille for og med
byens børn. Kom og syng med på de mest
kendte og elskede salmer og klassikere fra
den danske børnesangskat. Sille og Palle står
blandt andet bag musikken til det populære
tv-program “Rosa fra Rouladegade”.
Når vi har sunget, er der kage og saft i
Arken. Bag arrangementet står menighedsrådet og Rødding Ungdoms- og Idrætsforening.

Børnegudstjenester og dåbsbibler
Søndag den 10. april bliver børnene fra årgang
2012 inviteret til børnegudstjeneste. Så er det
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.

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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Kalender
Dato
24/2
25/2
26/2
2/3
3/3
9/3
10/3
15/3
15/3
16/3
17/3
18/3
30/3
2/4
27/4
28/4
29/4
10/5
12/5
17/5
25/5
27/5

Kl.
16.30
15.00
18.00
19.00
19.00
19.00
15.00
17.30
19.00
19.00
19.00
18.00
16.30
14.00
16.30
19.00
18.00
19.00
19.00
19.00
16.30
18.00

Arrangement
Læsekreds i Arken
Torsdagsmøde: Niels-Peter Jacobsen om konfirmander
Fællesspisning
Salmesangsaften i Rødding med Leif Rasmussen
Møde i Løvel menighedsråd
Foredrag i Arken om Dansk Balkan Mission
Torsdagsmøde: Fællessang, pakkespil, sæsonafslutning
Møde i Pederstrup menighedsråd
Fælles menighedsrådsmøde
Årsmøde i menighedsplejen
Møde i Rødding menighedsråd
Fællesspisning i Arken: Trine Munk Vistisen fortæller
Læsekreds i Arken
Salmeswing med Sille og Palle i Rødding kirke
Læsekreds i Arken
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning i Arken: Inge Lise Olesen fortæller
Møde i Pederstrup menighedsråd
Sangaften i Løvel kirke
Møde i Rødding menighedsråd
Læsekreds i Arken
Fællesspisning i Arken

Side

13

14
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Årsmøde i Besøgstjenesten
Den 16. marts kl. 19.00 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.

Fællesspisning i Arken
Der er fællesspisning i Arken sidste fredag i hver måned - undtagen i juli og december. Bemærk at fællesspisningen i marts er rykket på grund af påsken.
Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op kl. 18.00. Efter maden er der
et eller andet interessant og oplysende indslag. Se kalenderen oven for.
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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:
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.
Læs om Nørklernes arbejde på side 10 i dette blad.

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.

5/4
3/5
7/6

Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, Rødding.
Gitte Sørensen,
Krogen 2B, Rødding.
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

Løvel

2/3

Sangaften

19.00

6/3

Midfaste

9.30 KF

13/3

Mariæ bebudelse

10.30 

20/3

Palmesøndag

10.30 K

24/3

Skærtorsdag

25/3

Langfredag

27/3

Påskedag

28/3

2. påskedag

9.30

10.30

3/4

1.s.e.påske

10.30 K

9.30

10/4

2 .s.e.påske

14.00 

10.30 

17/4

3 .s.e.påske

22/4

Bededag

24/4

4 .s.e.påske

Pederstrup

10.30 KF
9.30
19.30

10.30 K
10.30 K

Lindum 9.00

10.30 K

9.30
10.30 

30/4

11.00 

1/5

5 .s.e.påske

5/5

Kristi himmelfart

8/5

6 .s.e.påske

10.30 K

9.30

15/5

Pinsedag

9.30 KF

10.30 KF

16/5

2. pinsedag

10.30 K

22/5

Trinitatis søndag

29/5

1.s.e.trin.

6/5

Grundlovsdag

KF = Kirsten Felter

9.30 + 10.45 
Bigum 9.00 og Lindum 10.30

10.30
10.30 K
13.00

K = Kirkekaffe

 = Konfirmanderne laver reformationsgudstjeneste, se side 2.
 = Børnegudstjeneste, dåbsbibler til de 3-4 årige, se side 13
 = Konfirmation

