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På vej til Tanzania
Læs om familien Kousholt på side 3.

Døbte

Viede

29. maj i Pederstrup kirke:
Lærke Marie Markvart Bjørn,
Mosevænget 1, Løvel.

18. juni i Løvel kirke:
Birthe Mygind Sørensen og Peter Thorup, Tagtækkervej 13, Viborg.

19. juni i Rødding kirke:
Emil Vognsen Møller,
Meldgårdsvej 153, Rødding.

6. august i Rødding kirke:
Christina Schimmelmann Ejsing-Duun
og Anders Norup Lauritsen,
Vendsysselvej 4c, 1, tv, Vanløse.

3. juli i Løvel kirke:
Alexander Bock Pedersen,
Kløvermarken 14, Løvel.

Begravede

10. juli i Løvel kirke:
Albert Hviid Bondgaard,
Jordkløvervej 2, Løvel.

20. maj i Rødding kirke:
Gunnar Jacobsen,
Kirkegade 16, Rødding.

6. august i Løvel kirke:
Mikkel Hornskov Kvorning,
Møllevej 9, Løvel.

25. juni i Pederstrup kirke:
Svend Christiansen,
Løvelbrovej 10, Pederstrup.

14. august i Rødding kirke:
Frederikke Ørris Bachmann Hansen,
Blegkilde Alle 151, Aalborg.

Lørdag den 29. oktober kl. 15.00 kommer Sigurd Barrett til Rødding kirke.
Med stort engagement vil Sigurd og tøjdyret Snapper spille, synge og
fortælle bibelhistorier, der tryllebinder hele familien.
Bag arrangementet står Rødding menighedsråd og idrætsforeningen RUIF.
Billetter til arrangementet koster 50 kr og kan bestilles på www.ruif8830.dk
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På vej til Tanzania
Af Majken og David Kousholt

Vi er en lille familie, der til september rejser til Tanzania. En tur vi ser meget frem
til, med begejstring og kildren i maven. Vores firkløverfamilie tæller Selma på knap
1 år, Carl på 5 år, Majken (29 år) og David (31 år). David arbejder til dagligt som
tømrer og Majken er pt. på orlov, men er ellers lærer på en lille friskole. Vi bor i et
lille hus i Skals, hvor vi nyder at bo.
Men vi har altid haft en drøm om at rejse ud i verden, ikke kun som turister, men
for at være en del af et samfund et andet sted i verden. Samtidig har vi en ide om,
at det skulle være efter, vi havde fået børn. For vi mener, at sådan en rejse er en
uvurderlig gave til vores børn.
Vi har ikke altid vidst, hvor i verden vi skulle hen, men har efterhånden en håndfuld venner, der har været i Afrika og har været ovenud begejstret for at være der.
Så da vores tanker begyndte at kredse om netop dette sted, virkede det så oplagt, da
Niels-Peter Jacobsen under en gudstjeneste nævnte Rødding, Løvel og Pederstrups
venskabmenighed i Kashehe.
Vi fortalte Niels-Peter om vores drøm om at rejse ud og at Kashehe måske kunne
være en mulighed. Så nu, efter mange menneskers involveren og arrangeren, kan vi
endelig komme til Tanzania, nærmere bestemt Karagwe.
Vi skal bo på Nkwenda bibelskole, hvor Majken også skal undervise i engelsk. David skal primært arbejde på en håndværkerskole, men vi bliver også begge knyttet
til en lille børnehave, hvor vi skiftevis skal være med vores børn.
Vi skal under vores ophold også besøge venskabsmenigheden i Kasheshe, hvilket
vi ser meget frem til.
Vi glæder os rigtig meget til at skulle ud på denne tur. Vi ser frem til at møde en
fremmed kultur, andre værdier og et andet folkefærd og til at blive en del af alt
dette. Og så glæder vi os til at fortælle om det, når vi kommer tilbage.
Følg med på kirkens Facebookside. Hvis tiden og forholdene tillader det, vil Majken og David med mellemrum
sende et billede og en lille hilsen fra Karagwe, Tanzania.
Søg efter Rødding, Løvel og Pederstrup kirker eller
følg det direkte link: www.facebook.com/RLPsogne
Fra 24.-30. august får vi besøg fra Tanzania! Iromba, præsten fra vores venskabsmenighed i Kasheshe, kommer sammen med 4 unge fra menigheden. De vil blandt
andet deltage i høstgudstjenesten i Pederstrup. Se mere på hjemmesiden.
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Så skal vi vælge nye menighedsråd

Menighedsrådsvalget foregår den 8. november 2016
Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd
Et menighedsråd kan sammenlignes med bestyrelsen i en forening. På landet er
kirken ofte den sidste lokale bastion, og et aktivt menighedsråd er derfor vigtigt,
ikke blot for kirkens liv, men også for det lokale sammenhold. Menighedsrådet
arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit
sogn, og der er brug for alle former for kompetencer. Er du glad for arbejde med
børn og unge, er du kirkeligt aktiv, er du engageret i lokalområdet, er du god til
personaleledelse, har du forstand på vedligehold af gamle bygninger eller er du
bare god til tal – så er der brug for dig i dit lokale menighedsråd. Alle sogne i
Rødding/Løvel/Pederstrup pastorat holder valg til menighedsrådet den samme dag,
nemlig den 8. november 2016. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at
vælge et nyt menighedsråd.

Kom til orienteringsmøde
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde i god tid inden
valget. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og
reglerne for menighedsrådsvalget. Her i Rødding/Løvel/Pederstrup pastorat holdes
møderne sogn for sogn:
• Pederstrup: 7. september kl. 19.00 i Løvelbro Bistro
• Løvel: 12. september kl. 19.00 i Løvel Forsamlingshus
• Rødding: 13. september kl. 19.00 i Arken, Rødding

Bliv kandidat
Der afholdes opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet. Her kan der
opstilles en eller flere kandidatlister til valget. Det er altså typisk her, du skal møde
op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én
liste. Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er
fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal
have opbakning fra mindst fem stillere.

Vælg dit menighedsråd
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der
bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse
på, hvem der bliver valgt til det næste menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet den 8. november 2016.
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Opstillingen i praksis
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes
på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal
indleveres senest 27. september 2016 kl. 19.00 til modtagerne af kandidatlister i dit
sogn, som du også er meget velkommen til at ringe til, hvis du vil have flere oplysninger eller blot diskutere menighedsrådsvalget. Du kan finde indleveringsadresser
og øvrige kontaktoplysninger på modtagerne af kandidatlister her:

Rødding (6 medlemmer):

Sune Iversen, Batum Hedevej 13, 8830 – Tjele. Tlf: 86 65 14 07
Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, 8830 – Tjele. Tlf: 86 65 10 79

Løvel (5 medlemmer):

Kurt Kristensen, Aalborgvej 145, Kistrup, 8830 – Tjele. Tlf: 86 69 93 40
Birthe Klovborg, Gl. Røddingvej 12, Løvel, 8830 – Tjele. Tlf: 86 69 90 37

Pederstrup (5 medlemmer):

Jørgen Dalager, Vråvej 24, 8830 – Tjele. Tlf: 86 69 90 96
Lars Raahauge, Truehøjvej 11, Døstrup, 9500 – Hobro. Tlf: 98 57 57 39
Ovenfor er beskrevet hovedreglerne for menighedsrådsvalget. Find detaljerne på
www.menighedsraadsvalg2016.dk.

Jeg overlader pladsen til en anden
Jette Giversen, Rødding menighedsråd

Efter at have siddet i menighedsrådet i to perioder, har
jeg valgt at overlade pladsen til en anden.
Det har været otte meget spændende år, hvor jeg mest
har beskæftiget mig med “de bløde værdier”. Jeg har
været med i aktivitetsudvalget, kirkebladsudvalget og
menighedsplejen. Det har givet nogle gode oplevelser,
med deltagelse i møder andre steder i landet, hvor jeg
har mødt spændende personer, som efterfølgende er
blevet engageret til møder i Arken. Renoveringen af
kirken var også en spændende opgave.
Det har dog været de tilbagevendende opgaver sammen med kolleger i rådet, der har betydet allermest for mig. Det er i mødet
med byens borgere, jeg har følt, at kirken rækker langt ud over gudstjenesterne
om søndagen, selv om det naturligvis er en vigtig del af fællesskabet, som jeg
selv nyder rigtig meget.
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På alle måder en positiv oplevelse
Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd

Da jeg for snart otte år siden kom i menighedsrådet ved
Løvel Kirke, vidste jeg ikke ret meget om, hvad jeg egentlig havde indladt mig på. Det var i de år, hvor vore tre døtre
blev konfirmeret, så det med kirkegang kommer til at fylde
mere, end det nogensinde tidligere havde gjort.
Jeg havde en forestilling om, at menighedsrådsarbejde, som
både min far, søster og bror har været involveret i, var et
meget tungt, gammeldags og stift system, hvor alle beslutninger skulle gennem adskillige instanser, og der derfor
kunne gå adskillige år fra tanke til handling. Da jeg ikke
just er kendt for min store tålmodighed, kunne det langsommelige system nok være
noget af en prøvelse.
Mine forestillinger om arbejdet i menighedsrådet er langt hen ad vejen slået til!
Men derudover er menighedsrådsarbejdet så meget andet. Ikke mindst i kraft af
de dejlige mennesker, jeg har været sammen med i både det nuværende og det
tidligere råd, har det også været sjovt, hyggeligt, spændende, inspirerende, lærerigt
og på alle måde en positiv oplevelse. Udover vores eget menighedsråd er der også
fællesskabet med de andre to råd i pastoratet, f.eks. i kirkebladsudvalget og aktivitetsudvalget, og lidt mere udvidet samarbejdet i den gamle Tjele kommune, Tjele
Egnens Sognenetværk, der bl.a. arrangerer en årlig kursusdag for alle medarbejdere
og frivillige i området. Herigennem har jeg lært nye, spændende og engagerede
mennesker fra andre sogne at kende og været til en række oplysende og tankevækkende foredrag. I det hele taget har det været interessant at få indblik i arbejdsgangene i det kirkelige system, der godt nok fungerer langsomt, men hvor der også er
masser af muligheder for nye tiltag.
Den eneste forudsætning, der kræves for at indgå i menighedsrådsarbejdet, er lysten til at bruge tid og kræfter på at styrke sammenholdet i vores sogn i fællesskab
med ligesindede. Efter otte år siger jeg tak for godt samarbejde og håber nye
kræfter vil fortsætte det gode arbejde.
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Som menighedsrådsmedlem kan man
bruge al sin tid på det, der er spændende
Af Lars Raahauge, Pederstrup menighedsråd
Jeg rejser meget og benytter altid lejligheden til at gå
i kirke, når jeg befinder mig et nyt sted. Ofte er rejseri
meget hektisk, man får mange ny indtryk, og en gudstjeneste undervejs er et dejligt, roligt holdepunkt til
eftertænksomhed. Af samme grund er jeg ofte faldet
i snak med folk fra menighederne og fået et indblik i,
hvordan det er at drive kirke alle mulige andre steder end
i Danmark. De fleste steder er det hårdt arbejde, op ad
bakke, og langt det meste af tiden går med at skaffe penge til at kirken overhovedet
er i stand til at overleve under meget beskedne vilkår.
Helt anderledes er det i Danmark, hvor vi har Folkekirken. Når man sidder i et
dansk menighedsråd, skal man derfor ikke bruge al sin tid på at arrangere bazarer,
lotterier, tigge om penge fra forretningsfolk og den slags. Man er sikret et solidt,
økonomisk grundlag fra kirkeskatten.
Derfor kan man som menighedsrådsmedlem i Danmark bruge al sin tid på det, der
er spændende: at skabe rammerne for et levende gudstjenestefællesskab; vedligeholde vores smukke, gamle middelalderkirker; skabe gode forhold for kirkens
ansatte og bidrage til sammenholdet i lokalområdet på landet, hvor kirken ofte er
sidste bastion blandt færre og færre institutioner og butikker.
Det er derfor et dejligt og inspirerende arbejde at være menighedsrådsmedlem. Jeg
har til fulde nydt mine 8 år med at sætte præg på vores lille, smukke og ydmyge
kirke i Pederstrup – en lille perle blandt Danmarks mange smukke kirker – sammen
med andre gode og positive mennesker.
8 år er en passende periode for mit temperament. Derfor er jeg en af de menighedsrådsmedlemmer, der vælger at stoppe denne gang – men jeg kan på det kraftigste
anbefale andre at overtage min stol – du vil ikke fortryde det!
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Det foregår i nærmiljøet, i dit eget sogn
Af Sisse Falkencrone, Pederstrup menighedsråd

At være menighedsrådsmedlem opleves meget
forskelligt fra person til person, fra funktion til
funktion og ikke mindst fra menighedsråd til
menighedsråd.
Jeg har ikke den store erfaring, for jeg er stadig
kun mig. Jeg har og har haft de samme 3 funktioner gennem de seneste snart 4 år, hvor jeg har
siddet i et menighedsråd, og det er Pederstrup
Menighedsråd, som er det eneste, jeg kender
indefra.
At sidde i et menighedsråd er lidt at sammenligne med at sidde i bestyrelsen for en af de andre foreninger eller interesseorganisationer, man
er medlem af, sportsklub, erfa-gruppe etc. Man
skal yde en ekstra indsats og til gengæld får man indflydelse og som regel større
indsigt i både emne og organisation.
Det er ikke nogen hemmelighed, at min familie og mine venner blev noget forbløffet over, at jeg trådte ind i menighedsrådet efter sidste valg i 2012, men det gav mig
lejlighed til at forklare, hvorfor - både overfor mig selv og andre.
Folkekirken har ikke patent på kristendom og er ikke den eneste måde, man kan
dyrke sin kristentro på, men det er en stor, velfungerende organisation, som qua sin
størrelse og regulering er fantastisk rummelig og har plads til de allerfleste, hvad
enten de er kulturkristne, grundtvigianere, eller hvad man ellers kalder sig.
Den forener troen med den dårligt definerede danskhed, og bliver meget ofte
en moralsk målestok i de dilemmaer, som opstår i et moderne globalt samfund.
Når det nu og da kommer til konflikter mellem muslimske tilflyttere og etniske
danskere, så efterlyser konfliktløserne ofte “én stemme” fra ny-danskerne, men
sjældent fra gammel-danskerne, fordi vi har vor fælles målestok. Som medlem af
et menighedsråd er man med til at definere målestokken og med til at bevare og
udvikle vore samfundsnormer.
Men det vigtigste ved, som medlem af Folkekirken, at yde lidt ekstra gennem menighedsrådsarbejdet er, at det foregår i nærmiljøet, i dit eget sogn, din egen kirke
og i samarbejde med dine “naboer”. Du er med til at bestemme, hvordan der skal
disponeres over sognets penge, lave budgetter og allokere pengene derhen, hvor du
synes - f.eks. vedligehold af kirke, diakoni og alle de andre pligter og aktiviteter,
som sker i regi af Folkekirken i dit sogn. Du er med til at bestemme, hvordan vi
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forvalter vores arv og fornyer os, så vi ikke bliver helt grå og usynlige, og du har
en enestående mulighed for at komme lidt oftere i kirke og lidt tættere på ordene.
Opgaveløsning i menighedsrådene er delt ud på forskellige funktioner, men man
står ikke alene med ansvaret, og man skal ikke være uddannet eller verdensmester
for at klare opgaverne. Jeg har aldrig oplevet, at der ikke har været enighed om,
hvad vi gør, hvordan vi gør det, og hvornår vi gør det. Et velfungerende menighedsråd er en dejlig “arbejdsplads” og et inspirerende socialt fællesskab, også for
yngre mennesker (selvom min direkte erfaring her lader noget tilbage at ønske).
Hvor velfungerende rådet er, det er også et ansvar, man påtager sig. Man skal ikke
bare kunne samarbejde, man skal ville samarbejde og det er for mig den eneste
kvalifikation, som er nødvendig.

Så skal vi igen vælge,
om vi er villige til at lade os vælge
Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd
I sidste nummer af dette blad skrev Lars Raahauge en fin artikel om arbejdet i et menighedsråd. Læs den evt. igen og tænk over, om det nu ikke er
din tur til at bidrage til, at såvel de gamle bygninger - som livet omkring
dem - holdes ved lige. Jeg har valgt at lade mig vælge igen, hvis ikke der
er andre, der ønsker pladsen. Alene det, at være villig til at fortsætte efter
ti år, siger vel noget om, at opgaven ikke er voldsomt belastende. De sidste
fire år har jeg været formand, selv om jeg havde understreget, at jeg syntes,
jeg havde været “formand” nok i mit liv. Men det er let at være formand i
en “bestyrelse”, hvor alle er villige til at tage opgaver på sig, og hvor der
samarbejdes i en hyggelig atmosfære.
Det er klart, at vi i et sogn med ca. 100 indbyggere begrænser vores aktiviteter, så det primært er kirkebygningen og den månedlige gudstjeneste, der er fokus
på. Vi kan så også glæde os over, at mange gerne
kommer i vores skønne lille kirke. Samarbejdet
med de to andre menighedsråd i pastoratet er også
rigtig godt, og her skal vi nok blive endnu bedre til
at bruge hinanden. Det er min fornemmelse, at der
i disse år sker noget med hensyn til folks blufærdighed, når man taler om kirke, kristendom og åndelige spørgsmål, så lad os endelig også få yngre
med til at sætte en dagsorden omkring kirken.
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Nyt gulvtæppe i Pederstrup kirke
Af Sisse Falkencrone, Pederstrup menighedsråd
Vi har fået nyt gulvtæppe i koret i vor kirke. Det var bestemt ikke af flothed. Det
gamle tæppe var blevet noget medtaget af tidens tand, pastorens gang og den alt for
høje fugtighed, som vi kæmper med i kirken.
Det var blevet så kedeligt at se på, at vi internt kommenterede det, hver gang vi
kom i nærheden af koret - og det gjorde vi så en dag kort efter, at Folkekirken
havde introduceret sit nye logo og bomærke. Et dejligt folkeligt mylder-logo, lavet
af Jacob Jensen Design med 9 af kirkens trygge og kendte symboler og med ret til
fri anvendelse i Folkekirkens regi.
Vi kontaktede Ege-tæpper allerede i 2013, men på det tidspunkt var det stadigt relativt dyrt at få lavet et tæppe, og man skulle have lavet et ret stort stykke, før de ville
binde an med det. Men også hos uldkræmmerne i Herning går den teknologiske
udvikling meget hurtigt, og menighedsrådet var så bidt af idéen, at de blev ved med
at insistere. Og pludselig var det muligt at få tæppet trykt i den størrelse, vi skulle
bruge. Vi kunne oven i købet vælge mellem 4 forskellige kvaliteter og priser.
Så ved hjælp af en lokal Ege-tæppeforhandler og tæppemontør ligger det der nu og
ser så pænt ud, at man kan være ked af, at vi ikke længere har traditionel altergang.
Vi er nu sikre på, at kirkegængerne nok skal lægge mærke til tæppet og få lejlighed
til at studere det nærmere før eller efter de kirkelige handlinger.
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Vil du være med til at hjælpe fattige i Danmark?
Af Aase Dalager, Pederstrup
En seng at sove i. Et varmt bad. En ven, der lytter. Det er ting, de fleste af os
betragter som selvfølgelige. For fattige i Danmark er virkeligheden en anden. De
lever med afsavn. Mange af dem på gaden. Udsatte. Ensomme. Uden alt det, vi
andre tager for givet.
Kirkens Korshær møder fattige mennesker hver dag på vores varmestuer og herberger. Her er kaffe på kanden og overskud til at lytte. Vi oplever, at behovet for
vores diakonale arbejde bliver større, og vi ønsker, at skabe opmærksomhed om de
forhold de mennesker, vi møder, lever med. Derfor har Kirkens Korshær for første
gang landsindsamling den 27. november i år.
Vær med til at gøre diakonien levende i dit sogn og støt vores arbejde til landsindsamlingen for fattige i Danmark ved at melde dig som indsamler.
I Skals har vi indsamling fra Kirkens Korshærs Genbrug, Gl. Skolevej 9A, Skals.
Hvis du vil være med til at samle ind i
Løvel, Rødding eller Pederstrup Sogn,
så kontakt Aase Dalager, tlf. 86699096,
mail: nederskov@dalager.com

Kirkekoncert med fangekoret

Af Rita Jakobsen, Aktivitetsudvalget
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel afholder koncert i Rødding Kirke lørdag
den 26. november 2016 kl. 14.30. Koret består af indsatte og prøveløsladte fanger
fra statsfængslet og har eksisteret siden 2004. I alle årene har fangekoret sunget til
gudstjeneste i fængselskirken hver søndag og har desuden udgivet flere CDer.
Fangekoret ledes af Louise Adrian, som i 2008 modtog Spil Dansk Dagens Ildsjælspris for sit store arbejde, der har vist, hvordan musikken kan være med til at
ændre menneskers liv. Der er gratis adgang til koncerten og alle er velkomne.
Glæd jer til en helt speciel musikoplevelse.

Årsmøde i Besøgstjenesten

Besøgstjenesten indkalder til årsmøde i Arken tirsdag den 11. oktober kl.18.00.
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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Udstilling og foredrag i Arken

Fra begyndelsen af august og ca. tre måneder frem udstiller Else Hedegaard og
Anders Egede Larsen fotos og malerier i Arken. Else har altid tegnet og malet.
Fotografierne står Anders bag. Der er både billeder, som zoomer ind på detaljer fra
naturen og fotos fra en studietur til Palæstina i efteråret 2015.
Ved fællesspisningen fredag den 26. august vil parret fra Vejrumbro fortælle om
de udstillede billeder og den fælles rejse til Palæstina sidste efterår, hvor de blandt
andet besøgte den lille lutherske kirke i Betlehem og mødte dens dynamiske præst
Mitri Raheb.

Sogneaften på Løvelbro Bistro

Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd
Pederstrup menighedsråd inviterer til sogneaften og menighedsmøde onsdag
den 9. nov. kl. 19.00 på Løvelbro Bistro.
Efter menighedsmødet, hvor formanden aflægger beretning om årets gang i menighedsrådet, vil der i lighed med tidligere år være et lokalhistorisk indslag. I år
sætter vi fokus på “De gamle Stier” i Roum.
Ligesom mange andre landsbyer havde Roum tidligere et missionshus. Men i en
restsag mellem Indre Mission og “De gamle Stier” vandt Indre Mission. Da man
ikke kunne dele Vorherre, byggede “De gamle Stier” deres eget Missionshus. Gert
Nielsen, som er født i Roum og i dag bor på den fædrene gård, vil fortælle om “De
gamle Stier” og den splittelse, som striden medførte for det lille sogn. Gert er ikke
selv opvokset i det ret pietistiske miljø.
Undervejs serveres der kaffe med boller og æblekage, så det er som i de gode,
gamle dage.
12

Lysbilledforedrag med Familie på Farten
Af Rita Jakobsen, Løvel menighedsråd

Menighedsrådet ved Løvel Kirke inviterer alle interesserede til et spændende lysbilledforedrag: Familie på Farten – på Færøerne og Island.
Foredraget afholdes i Løvel Kirke torsdag den 13. oktober kl. 19.00.
Mange kender nok familien fra adskillige fjernsynsudsendelser og foredrag, ikke
mindst TV2's dokumentarserie fra 2004: Familie på Farten - med farmor på 91 i
Australien.
I 30 år har familien, der består af far Helge, mor Anne Grethe og de tre sønner,
Toke, Roar og Hjalte, tilbragt en stor del af deres liv i autocampere og landrovere
på alverdens mere eller mindre ufremkommelige landeveje. Der har været ture til
Europa, Afrika, Australien, Asien, Nord-, Mellem- og Sydamerika, og undervejs
har Helge skrevet artikler til bl.a. Jyllandsposten, FDMs medlemsblad Motor og
diverse ugeblade.
I 2012 brugte Anne Grethe og Helge 80 dage og 15.000 km i deres gamle Land
Cruiser på Færøerne og Island, hvor den helt specielle og undertiden meget udfordrende natur blev udforsket. Den tur er emnet for aftenens lysbilledforedrag,
hvor der også vil blive mulighed for at stille spørgsmål.
Midtvejs i aftenens program vil der blive budt på kaffe/te og kage.
Der er gratis adgang til foredraget og alle er naturligvis velkomne.
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Kalender
Dato
18/8
25/8
26/8
1/9
1/9
4/9
7/9
12/9
13/9
22/9
29/9
30/9
6/10
11/10
13/10
20/10
26/10
28/10
29/10
3/11
17/11
23/11
24/11
25/11

Kl.
19.00
19.00
18.00
7.30
19.00
10.30
19.00
19.00
19.00
15.15
19.00
18.00
15.15
18.00
19.00
15.15
19.00
18.00
15.00
15.15
15.15
19.00
19.00
18.00

Arrangement
Side
Kirkevandring i Løvel, Lokalhistorisk forening
Møde i Rødding menighedsråd
Fællesspisning i Arken: Else Hedegaard & Anders Egede 12
Sommerudflugt (se omtalen i forrige blad)
Sangaften i Løvel kirke
Musikgudstjeneste, frokost og koncert
Pederstrup menighedsråd holder orienteringsmøde
4
Løvel menighedsråd holder orienteringsmøde
4
Rødding menighedsråd holder orienteringsmøde
4
Torsdagsmøde: Degnekapellet spiller
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning i Arken: Peter Hørup Dalsgaard
14
Torsdagsmøde: Niels-P. Jacobsen fortæller om Betlehem
Årsmøde i Besøgstjenesten
11
Foredrag i Løvel kirke: Familien på farten
13
Torsdagsmøde: Henning Pedersen: Hvorfor siger vi sådan?

Møde i Pederstrup menighedsråd
Fællesspisning i Arken: Aase og Jørgen Dalager
Koncert med Sigurd Barrett i Rødding kirke
Torsdagsmøde: 2 unge fortæller om Cambodia
Torsdagsmøde: Julebanko og sæsonafslutning
Møde i Pederstrup menighedsråd
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning i Arken:

14
2

Fællesspisning i Arken sidste fredag i måneden kl. 18.00
Efter maden er der et eller andet interessant og oplysende indslag:
26. aug.:
30. sept.:
28. okt.:

Else Hedegaard og Anders Egede Larsen fortæller om deres
billeder, som er udstille i Arken - og om en rejse til Palæstina.
Peter Hørup Dalsgaard fortæller om at overvinde en kræftsygdom.
Etiopien – bønder, børn og kirker. Aase og Jørgen Dalager viser
billeder og fortælle om en rejse i Etiopien i januar 2016.
14

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.
Kontakt: Randi Theunisen (41830872) eller Jette Giversen (86651038)

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.

14/9 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
4/10 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
1/11 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, Rødding.
6/12 Gitte Sørensen.
Krogen 2B, 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

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

18/9

17.s.e.trin.

25/9

18.s.e.trin.

2/10

19.s.e.trin.

10.30 Høst

9.30

9/10

20.s.e.trin.

9.30

10.30

16/10

21.s.e.trin.

10.30 K + B

23/10

22.s.e.trin.

30/10

23.s.e.trin.

6/11

Alle helgens dag

13/11

25.s.e.trin.

20/11

Sidste s. i kirkeåret

27/11

1. s. i advent

4/12

2. s. i advent

10.30 K

9.30

11/12

3. s. i advent

9.30

10.30

Pederstrup

10.30 KF
19.30 Skibet
10.30 Høst
10.30 Høst
Vammen 10.30
10.30 KF

9.30
Bigum 10.30
10.30 K

16.00

15.00
10.30 AaN
Lindum 10.30
10.30 K

KF = Kirsten Felter
K = Kirkekaffe
Skibet = I anledning af byfesten holder gudstjenesten i Skibet ved Røddinghus
♫ = Musikgudstjeneste med Betty og Peter Arendt (Se forrige blad)
B = Børnegudstjeneste, børneklubben medvirker.
Høst = Høstgudstjeneste, efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en let frokost
AaN = Aage Nielsen.

