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Den 2. april var Rødding kirke fyldt med god musik og glade børn. Menighedsrådet og Rødding Ungdoms- og Idrætsforening (RUIF) inviterede i fællesskab til
salmeswing med det musikalske par Sille og Palle. Samarbejdet mellem kirken
og idrætsforeningen forsætter. Lørdag den 29. oktober kommer Sigurd Barrett og
synger og fortæller bibelhistorier. Begge arrangementer er en del af programmet
Rødding på kryds og tværs.

Kirkelige handlinger
Døbte

Begravede

5. marts i Rødding kirke:
Nadja Justesen,
Kildevænget 16, Rødding.

12. marts i Pederstrup kirke:
Agathe Lyngsø, Pederstrupvej 19,
Pederstrup.

20. marts i Rødding kirke:
Daniel Lausten Hansen,
Gøgeurtvej 7, Rødding.

Et stort og hjerteligt
tillykke til forårets
konfirmander...

8. maj i Løvel kirke:
Katrine Hørup,
Kistrupvej 6, Kistrup.

Mikkel Bruun Laursen, Emily
Kira Skov Petersen, Emilie Højsvig
Bech, Cecilie Chili Lund Egeberg,
Cecilie Basler Tilsted og Line Mark,
som blev konfirmerede i Løvel kirke
den 24. april,

16. maj i Rødding kirke:
Michela Nørgård Bargmann Fuglsang,
Søblink 3, Rødding.

og til ...
Alfred Berg Overgaard, som blev
konfirmeret i Pederstrup kirke den
30. april,

og til ...
Sebastian Malmdorf Munk Jensen,
Nadja Justesen, Magnus Ingeman
Nielsen, Emil Udklit Sørensen,
(Alfred Berg Overgaard), Frederik Ehrenreich Petersen, Marcus
Albrechtsen Clausen, Jeppe Snebang
Olesen, Anne Lundsgaard Madsen,
Frida Kjeldal Clemmensen, Maja
Louise Skov, Laura Bisgaard Kristensen, Anna Luna Kuipers Christensen, Kathrine Elise Kristensen,
Nadia Madsen, Regitze Marie Bagi
Vester og Laura Schoubye Møller
Jørgensen, som alle blev konfirmeret
i Rødding kirke den 1. maj.

Pederstrup kirke, 30. april 2016
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Forårets konfirmander

Løvel kirke, 24. april 2016

Rødding kirke, 1. maj 2016

Fotograf: Mette Kris
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Ny børneklub ved Rødding Kirke

Den 20. april startede en ny børneklub ved Rødding kirke. Klubben er for børn
mellem 4 og 7 år. Børnene synger, hører bibelhistorier, leger og laver kreative ting.
Initiativtager til børneklubben er Merete Hansen, som selv er mor til tre drenge.
Meretes mand, Martin, er også med som leder. Det samme er Charlotte L. Steffensen, som mange kender i rollen som kirkesanger i Rødding, Løvel og Pederstrup.
Klubben mødes i Arken onsdage i lige uger. For at gøre det nemt for forældrene vil
lederne gerne hente børnene ved børnehaven eller SFO. Så kan forældrene afhente
børnene ved Arken kl. 17, når klubben slutter.
Har du spørgsmål eller vil du tilmelde dit barn, så kontakt:
Merete Hansen, Gøgeurtvej 7, Rødding, tlf. 21 80 84 19.

Nye salmer i Rødding kirke

Sangerlauget stod i vinterens løb bag tre salmearrangementer i Rødding kirke. Her mødte vi nulevende salmedigtere, som fortalte om deres produktion. Efterfølgende
har vi udvalgt tolv salmer, som vi gerne vil tage i brug
ved gudstjenesterne i Rødding. Heldigvis er der lige
udkommet et salmebogstillæg, som indeholder mange
af de nye salmer. Sangerlauget har derfor valgt at købe
et sæt af det spritnye salmebogstillæg, som kort og godt
hedder 100 salmer.
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Til årsmøde i Samvirkende Menighedsplejer
Jette Giversen, som er formand for Menighedsplejen i Rødding, Løvel og
Pederstrup, har sammen med Randi Theunissen, der er menighedsplejens
kontaktperson, været til Samvirkende Menighedsplejers årsmøde i Nyborg.
Randi fortæller: Temaet var denne gang »Mennesket i centrum«. Om formiddagen hørte vi et spændende foredrag: Relationernes betydning for eksistens,
individ og samfund. Om eftermiddagen deltog vi i en workshop om ældrearbejdet i menighedsplejen. Det var en god og lærerig dag!

Musical med minikonfirmander
Skolereformen har givet børnene en lang skoledag. Derfor vil vi igen i år prøve at
samle børnene fra tredje klassetrin til et kompakt minikonfirmandforløb i den første
uge af sommerferien (uge 26).
En stor del af tiden vil gå med at indstudere en musical skrevet af Sigurd Barrett.
Indimellem vil der også blive tid til at gå på opdagelse i kirken, høre bibelhistorier
og spise frokost sammen. Anders Hjorth Nielsen står for musik og instruktion.
Fredag eftermiddag er søskende, forældre, bedsteforældre og andre interesserede
velkomne til at møde op i Arken og overvære den store forestilling: Tre utrolige
fortællinger.

Holdet bag sidste års minikonfirmandmusical.
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Traditionsrig grundlovsfest i Rødding
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst.

Rødding kirke plejer at være fyldt til sidste plads grundlovsdag. Kulturrøddernes Kor
er med og giver gudstjenesten et musikalsk løft.

I år falder grundlovsdag på en søndag. Men det skal på ingen måde forhindre os
i at holde fest. Fejringen begynder med gudstjenesten i Rødding kirke kl. 13.00.
Efter gudstjenesten fortsætter festlighederne
i teltet. Inden kaffen og lagkagerne vil linedancerne Lucky Boots fra Vammen give en
opvisning på plænen. Kulturrøddernes Kor
medvirker både i kirken og i teltet. Mellem
alle indslagene bliver der rig lejlighed til
snak, hygge og fællessang.

Grundlovstaleren
Årets grundlovstale leveres af Lars Norup,
chefredaktør ved Viborg Stifts Folkeblad.
Avisens læsere vil kende Lars Norup som
manden, der i sin daglige leder kommenterer det, der rører sig i lokalsamfundet.
Handlinger og holdninger bliver udfordret
og får et kærligt eller et lidt mindre kærligt
ord med på vejen.
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Kirkelige arrangementer ved byfesten i Løvel
Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd.

Der afholdes byfest i Løvel i dagene 7.-11. juni, hvor der som sædvanligt er et stort
og broget program med aktiviteter for enhver smag.

Gudstjeneste

Et af de efterhånden faste punkter på byfestprogrammet er teltgudstjenesten, der i
år finder sted lørdag den 11. juni kl. 9.45, umiddelbart efter det fælles morgenbord
med rundstykker. Vi stiller nogle rækker stole op i et hjørne af teltet, låner et bord,
der pyntes med dug, lys og blomster og så er vi klar til en lidt anderledes, men
meget stemningsfuld gudstjeneste.

Sangaften

Som et nyt indslag i byfestprogrammet vil menighedsrådet i år arrangere en
sangaften i teltet tirsdag den 7. juni kl. 20.-21, som et supplement til de fire årlige
sangaftener, vi afholder i kirken. Deltagerne bydes efterfølgende på kaffe og kage.

Flere sangaftener i Løvel kirke

Fællessang er med til at skabe glæde, varme og en følelse af at høre sammen.
Derfor var alsang meget populært under besættelsen, men også i vore dage er
det en dejlig oplevelse at synge sammen med andre. Menighedsrådet arrangerer fire årlige sangaftener i Løvel Kirke, hvor der også indgår en fortælling
eller en oplæsning, ligesom der selvfølgelig er kaffe og kage. Senere på året
er der disse to muligheder for at deltage i en sangaften i kirken:
• Torsdag 1. september kl. 19.00
• Torsdag 8. december kl. 19.00
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Gudstjeneste ved Rødding Sø
Søndag den 3. 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
Igen i år medvirker Sødal Happy Singers med deres livsglade sang og musik, når
sommerfesten i Rødding åbnes med en gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus. Det
sker tirsdag den 23. august kl. 19.30.
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Voluntører til Tanzania i tre måneder
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst.

For et år siden kunne kirkebladet fortælle, at Majken og David Kousholt, et ungt
par fra Skals, ville tage fri fra deres arbejde som henholdsvis lærer og tømrer for
at bruge tre måneder som volontører i Tanzania, hvor kirkerne i Rødding, Løvel
og Pederstrup har en venskabsmenighed. Turen blev imidlertid ikke realiseret i
2015, da planerne blev sat på stand by af en graviditet. Men nu er barnet kommet
lykkeligt til verden, og den lidt større familie er klar til at rejse i begyndelsen af
september.
For relationen til venskabsmenigheden er det vigtigt, at der med jævne mellemrum
er personlig kontakt. Så vi glæder os over, at Majken og David med deres børn
Carl og Selma vil bruge tid og energi på dette projekt. Vi håber undervejs at høre
nyt fra venskabsmenigheden i Kasheshe og få knyttet endnu tættere bånd imellem
os. Udsendelsen støttes af venskabskomiteen i Rødding, Løvel og Pederstrup og
gruppen bag provstivoluntørordningen.

Fællesspisning

Ved fællesspisningen i Arken fredag den 24. juni vil Majken og David fortælle om
deres rejseplaner. Ikke alle detaljer er på plads endnu, og i Tanzania kan planer
også ændres undervejs. Men vi hører lidt om Majkens og Davids forventninger til
opholdet i Tanzania.

Udsendelsesgudstjeneste

Ved gudstjenesten i Rødding kirke
den 7. august kl. 10.30 vil vi sende
familien Kousholt afsted til den
kommende opgave med et pænt
farvel og på gensyn.

David og Majken
med børnene Carl og Selma.
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Kirkevandringen slutter

Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd

Selv om man ikke er medlem af Tjeleegnens Lokalhistoriske Forening, så er man
velkommen til at deltage i sidste del af Kirkevandring på Tjeleegnen. Vi mødes ved
Løvel Kirke den 18. august kl. 19.00. Kaj Jensen har lovet at fortælle lidt om kirke
og kirkegård.
Vi plejer at besøge to kirker, men da Løvel er den sidste i rækken, er det jo heldigt, at vi blot ved at gå over vejen befinder os i Mindelunden. Den lokalhistoriske
gruppe i Løvel har lovet at fortælle, hvad vi ser her.
Det er gratis at deltage, og man medbringer selv sin kaffe, som forhåbentligt kan
nydes i det fri. Hvis ikke, finder vi husly.
Tjeleegnens lokalhistoriske Forening, har som formål at udbrede kendskabet
til og forståelse for Tjeleegnens historie og kultur. Vi har et nært samarbejde
med Tjele lokalhistoriske Arkiv i Ørum.
Foreningen arrangerer foredrag og ture og udgiver bladet, Tjele på Tværs to
gange om året. Kontingent 75 kr. pr. person og 100 kr. pr. husstand.
Næste arrangement: Besøg på Vorning gl. Mølle den 19. maj kl. 19.
Læs om lokalhistorie og Arkiv her: www.tjelearkivet.dk
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Sommerudflugt 2016
Løvel, Rødding og Pederstrup sogne
torsdag den 1. september
Turen går til Samsø
Afgang: Rødding Kirke kl. 7.30 og Løvel Kirke kl. 7.35.
Isabella sejler fra Hov kl. 9.30 og er i Sælvig kl. 10.30
Vi får kaffe ombord.
I Sælvig samler vi en lokal guide op, som vil følge os hele dagen.
Inden frokost kører vi rundt på sydøen - Tranebjerg - Kolby Kås - Brattingborg - Ballen Havn.
Let frokost indtages på Perlen i Sælvig Havn.
Om eftermiddagen kører vi så på nordøen, hvor vi bl.a. kommer op på øens
højeste punkt. Vi lader vejret og vores guide bestemme lidt om ruter og muligheden for at strække ben. Vi vil tage skyldig hensyn til gangbesværede.
Kl. 15.45 sætter vi vores guide af i Sælvig og sejler til Hov, hvortil vi ankommer kl. 16.45.
Vi har bestilt middag på Låsby Kro til kl. 18.00, og hvis vi kan få folk til at
lette sig igen, så skulle vi kunne være hjemme inden kl. 20.30
Bussen kan have 50 personer, så ... først til mølle … får plads i bussen.
Pris for tur og forplejning (ex. drikkevarer ved frokost og middag) 400 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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Vil du headhuntes til bestyrelsen?
Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd

Til november er der menighedsrådsvalg i Danmark.
Nogle af de nuværende 12.922 menighedsrådsmedlemmer vil sikkert stille op igen, men mange vil også
trække sig for at give plads til ny ideer – og alle er på
valg! Det gælder også menighedsrådene i Rødding,
Løvel og Pederstrup.
Et menighedsråd kan sammenlignes med en bestyrelse i
foreningslivet og består af mindst 5 valgte medlemmer
samt sognepræsten. På samme måde som en bestyrelse
er det menighedsrådet, der sætter retningen for kirkens
aktiviteter og lokale profil. Menighedsrådet administrerer et pænt stort budget, der anvendes til aktiviteter, lønninger til kirkens personale
og vedligehold af kirke og sognehus.
Som i andre gode bestyrelser er der derfor behov for mange forskellige kompetencer. Er du glad for arbejde med børn og unge, er du kirkelig aktiv, er du engageret
i lokalområdet, er du god til personaleledelse, har du forstand på vedligehold af
gamle bygninger, har du sans for tal – ja, så er dine kompetencer stærkt efterspurgte i de tre menighedsråd.
Man kan godt være med i et menighedsråd, uden at det sluger en stor del af
fritiden. Regn med et aftenmøde om måneden – og så måske lidt ekstra, hvis der er
særlige aktiviteter på tapetet.
Til september vil der blive afholdt opstillingsmøder i alle tre sogne. Tænk derfor
allerede nu på, om du vil give en hånd med i en af de sidste, stærke institutioner,
som er tilbage i landområderne, nemlig Folkekirken.
Menighedsrådene afholder orienterings- og opstillingsmøder disse dage
• Pederstrup: Onsdag den 7. september
• Løvel: Mandag den 12. september
• Rødding: Tirsdag den 13. september
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Musikgudstjeneste, frokost og koncert
Af Tove Kallestrup

Søndag den 4. september kl. 10.30 er der musikgustjeneste i Rødding Kirke.
Betty og Peter Arendt, som er kirkemusikere ved Haslev Kirke, medvirker sammen
med lokale korsangere fra Sødal Happy Singers og Kulturrøddernes Kor.
Efter gudstjenesten er der frokost i Arken, hvorefter Betty og Peter Arendt synger
og spiller deres musik inspireret af kristne musiktraditioner fra hele verden.
Betty og Peter Arendt har givet hundredvis af koncerter og workshops i det meste
af verden. De underviser endvidere jævnligt på liturgiske seminarer i Danmark,
Norge og Tyskland. De har medvirket i adskillige TV- og radioudsendelser i Danmark Radio. Blandt andet har de været musikere i DR Kirken mere end en snes
gange. Betty og Peter Arendt har årligt besøg af musikere fra Asien, Afrika eller
Latinamerika og turnerer med dem i både Danmark og Norge – ofte i samarbejde
med humanitære organisationer.
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Kalender
Dato
24/5

Kl.
17.00

Arrangement
Møde i Rødding menighedsråd (kirkesyn)

25/5
27/5
1/6
5/6
7/6
15/6
16/6
24/6
28/6
30/6
12/8
18/8
26/8
1/9
1/9
4/9

16.30
18.00
16.00
13.00
20.00
16.00
19.00
18.00
17.00
19.00
15.00
19.00
18.00
7.30
19.00
10.30

Læsekreds i Arken
Fællesspisning i Arken
Børneklub i Arken
Grundlovsfest
Sangaften i teltet på sportspladsen i Løvel
Børneklub i Arken
Møde i Rødding menighedsråd
Fællesspisning i Arken
Møde i Pederstrup menighedsråd (kirkesyn)
Møde i Løvel menighedsråd
Møde i Løvel menighedsråd (kirkesyn)
Kirkevandring i Løvel, Lokalhistorisk forening
Fællesspisning i Arken
Sommerudflugt
Sangaften i Løvel kirke
Musikgudstjeneste, frokost og koncert

Side

14
3
6
7
3
9

10
14
11
7
13

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. maj:
24. juni:

Majken og David Kousholt fortæller om deres forventninger til
volontøropholdet i Tanzania (se mere på side 9).
26. august: Else Hedegaard og Anders Egede Larsen udstiller malerier og fotos
i Arken og fortæller om en rejse til Israel/Palæstina.

Præstens sommerferie

Sognepræst Niels-Peter Jacobsen holder sommerferie fra 4. - 25. juli begge dage
inklusiv (ugerne 27, 28, 29). I den periode vikarierer Trine Munk Vistisen, 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:
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:
Graver: Britta Rind, Kølsenvej 66, Løgstrup, tlf. 24 46 58 62.
Formand: Jørgen Dalager, Vråvej 24, Vrå, tlf. 86 69 90 96.
Kirkeværge: Sisse Falkencrone, Løvelbrovej 8, Pederstrup, tlf. 20 55 43 94.

Nørklere mødes i Arken

Gruppen af nørklere mødes i Arken torsdage i ulige uger.

Bibelkredsen

SOGNET redigeres
af Jette Giversen, Randi Theunissen,
Birthe Klovborg Therkildsen, Rita Jakobsen, Lars Raahauge, Jørgen Dalager,
Niels-Peter Jacobsen.

Kontaktpersoner: Gerda og Ole
Pedersen, tlf. 51 18 57 06.

7/6

Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45, Rødding.
26/7 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8, Ingstrup.
14/9 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
4/10 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3.

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

29/5

1.s.e.trin.

5/6

Grundlovsdag

11/6

Byfest i Løvel

12/6

3.s.e.trin.

10.30 K

19/6

4.s.e.trin.

9.30

26/6

5.s.e.trin.

3/7

6.s.e.trin.

10/7

7.s.e.trin.

Vammen kl. 10.30

17/7

8.s.e.trin.

9.30 TMV

24/7

9.s.e.trin.

Vammen kl. 9.00

31/7

10.s.e.trin.

7/8

11.s.e.trin.

10.30 Ven

9.30

14/8

12.s.e.trin.

9.30 KF

10.30 KF

21/8

13.s.e.trin.

23/8

Byfest i Rødding

28/8

14.s.e.trin.

4/9

15.s.e.trin.

10.30 ♫

11/9

16.s.e.trin.

9.30

Pederstrup
10.30 K

13.00
9.45 Telt
10.30
10.30 K
19.30 Sø

10.30

10.30 K

10.30
19.30 Skibet
10.30 K
10.30

KF = Kirsten Felter TMV = Trine Munk Vistisen, Vammen
K = Kirkekaffe
Telt = I anledning af byfesten holdes gudstjenesten i teltet på sportspladsen (se side 7)
Sø = Gudstjeneste ved Rødding Sø (se side 8)
Ven = Udsendelse af volontørfamilie til venskabsmenigheden i Tanzania (se side 9)
Skibet = I anledning af byfesten holder gudstjenesten i Skibet ved Røddinghus (se side 8)
♫ = Musikgudstjeneste med Betty og Peter Arendt (se side 13)

