SOGNET
Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 4, 2016

dec. - jan. - febr.

Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel
Lørdag 26. november kl. 14.30 i Rødding kirke
Læs mere på side 13

Døbte

2. oktober i Løvel kirke:
Jannie Jensen og Henrik Struntze
Nielsen, Gillebakken 39, Løvel.

4. september i Rødding kirke:
Emma Nazari Sandiani,
Torvald Køhlsvej, Odder.

Begravede

4. september i Rødding kirke:
Victoria Puggaard Poulsen,
Batum Hedevej 11, Batum.

25. august i Løvel kirke:
Niels Knud Kristiansen Tougaard,
Liseborg Hegn, Viborg.

25. september i Pederstrup kirke:
Oliver Winkler Poulsen,
Røddingvej 22, Batum.

16. september i Rødding kirke:
Karsten Tonny Knap Sørensen,
Meldgårdsvej 91, Rødding.

2. oktober i Løvel kirke:
Maja Struntze Jensen,
Gillebakken 39, Løvel.

20. september i Løvel kirke:
Ada Marie Nielsen (Kjærsgaard),
Tinggade 27, Løvel.

13. november i Løvel kirke:
Simone Teglgaard Madsen,
Egevej 5, Viborg.

22. september i Pederstrup kirke:
Margit Martine Bjerk Christiansen,
Løvelbrovej 10, Pederstrup.

13. november i Løvel kirke:
Emil Ruhoff Madsen,
Klostervænget 18, Viborg.

24. september i Løvel kirke:
Anna Sørensen,
Gl. Aalborgvej 6A, Løvel.

Viede

5. november i Løvel kirke:
Bente Holm, Hvidkløvervej 5A, Løvel.

27. august i Rødding kirke:
Gudrun Marie Simonsen og Asbjørn
Christensen, Røddingvej 25, Batum.

8. november i Løvel kirke:
Evald Nielsen, Gl. Røddingvej 3, Løvel.

Farvel og velkommen i Løvel
Af Birthe Klovborg Therkildsen

I år har der været menighedsrådsvalg, og 3 af Løvels "gamle" medlemmer
har valgt at takke af. Vi vil gerne påskønne deres store arbejdsindsats og
samtidig byde de nye rådsmedlemmer velkommen.
Derfor er menighedsrådet vært ved et lille traktement søndag den 11. december efter gudstjenesten kl. 10.30, hvor også menigheden har mulighed for at
sige henholdvis farvel og velkommen.
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Menighedsrådsvalg 2016
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst

Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup er alle i den gode situation, at
der var tilstrækkeligt med kandidater til at fylde pladserne i de nye menighedsråd,
som skal fungere fra første søndag i advent. I hvert af de tre sogne indkom der en
liste med det antal kandidater, der skal bruges og et passende antal suppleanter.
På forhånd stod det klart, at alle tre råd måtte ud og finde nye kandidater, da der i
hvert råd var nogle stykker, som efter en eller flere perioder ikke ønskede at genopstille.
I Rødding blev Jens Vestergaard, Sune Nørgaard Iversen og Mette Haugaard
genvalgt. Tre nye kommer til. Det er Bodil Susgaard, Lisbeth Milling og Inger
Jønsson.
I Løvel skulle der også findes tre nye. Det blev Karsten Yding Rasmussen, Bjarne
Kristensen og Ina Worsøe Andersen. To af de erfarne fortsætter i Løvel menighedsråd. Det er Lars Østergaard Nielsen og Birthe Klovborg Therkildsen.
I Pederstrup var der to, der ikke ønskede genvalg. De blev erstattet af Aksel Gaardsted Christiansen og Lone Bjerge. Samme med de tre genvalgte, Jørgen Dalager,
Sisse Falkencrone og Sonja Tougaard, udgør de det kommende menighedsråd i
Pederstrup sogn.
Tak til jer, der valgte at tage endnu en tørn i menighedsrådene! Og tak til jer nye,
som var villige til at træde til! Jeg glæder mig til arbejdsfællesskabet.

Vemodigt og glædeligt
Som præst ser jeg altid frem til et menighedsrådsvalg med en vis spænding. Et menighedsrådsvalg medfører et tab af erfaring og rutiner. Det er forståeligt, men også
vemodigt, når folk, som igennem en del år har gjort et stort og solidt stykke arbejde
for kirken, vælger at stoppe. Samtidig er det glædeligt at se, at andre træder ind
på de tomme pladser med nye ideer og ny energi. Og heldigvis er der jo en del af
de gamle, der fortsætter deres engagement som frivillige på andre poster omkring
kirken.

Tak for indsatsen
De otte medlemmer, der nu holder, skal have tusind tak for indsatsen igennem
en eller flere valgperioder. Det er Jette Giversen, Randi Theunissen, Poul Erik
Sørensen, Kurt Kristensen, Eva Thougaard Slot, Rita Jakobsen, Lars Raahauge og
John Harild Nielsen. I alle tre menighedsråd har arbejdet hele vejen igennem være
præget af stort engagement og ansvarsfuldhed. Mange forskellige evner er kommet
til udfoldelse, så alle har bidraget med det, som de er bedst til.
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Kirkens betydning på Færøerne
Af Ninna Danielsen Bager, Rødding

På Færøerne har kirken en kæmpe betydning, både kulturelt og socialt. Det er
der, man mødes. Hvis man bor udenfor
sin hjemby eller bygd eller udenlands,
og man om søndagen går i kirke, så
ved hele byen, at man er hjemme på
besøg. Jeg har personligt oplevet at
være hjemme i flere uger uden at være
i kirke, og selv om byen er på størrelse
med Rødding, og jeg hver dag gik tur
med barnevogn, så var der mange, der
ikke opdagede, at jeg var hjemme før
den søndag, hvor jeg kom i kirke.

este. Der er bare ikke er altergang. Der
er tradition for degnegudstjeneste, hvor
degnen står for gudstjenesten og læser
en prædiken op fra en bog, der er lavet
i samarbejde med flere præster. Bogen
består af over 100 prædiker en del til
1. læstra rekkju og en til 2. Der er så
også prædikener til alle helligdagene og
fasten, hvor der er ekstra kirkegang om
aftenen en gang om ugen.
Man ringer ikke solen op og ned, til
gengæld bliver jul og påske ringet ind
fra tidlig morgen.

Religion spiller en kæmpe rolle. De to
største retninger er folkekirken/indre
mission og brødremenigheden (i daglig
tale kaldet baptister). Derudover er der
adventister, katolikker, Jehovas Vidner,
de senere år er der også kommet nogle
muslimer (mest flygtninge). Ja, og så
nogle andre religioner, som jeg ikke kan
huske navnet på.

Der er gode sangertraditioner i de
færøske kirker. Orgelspilleren er som
regel autodidakt og ulønnet, og jævnligt
er menigheden bedre til at huske melodien end organisten, og så er det godt
at kunne synge til. Bortset fra sproget
var dette for mig den største forskel på
at komme i en dansk kirke. Man kan
næsten ikke høre folk synge og så har
man brug for kirkekor, kirkesangere og
sangerlaug.

Hvert sogn består af flere kirker i flere
forskellige byer/bygder. Der er kirker i
stort set alle byer og bygder. Undtagelsen er de nye bygder. I dag har de fleste
bil og kan komme i kirke, selv om der
måske er et par kilometer derhen.

Julen: min far har fortalt mig, at helt
op til jeg var barn, var der ikke tradition
for at gå i kirke juleaften. Tradionelt
starter julen først rigtig juledag. Det
var den dag, der var Jesu fødselsdag,
og den, man fejrede 1. juledag. I dag
er der rigtig mange mennesker i kirke
juleaften. Den tradition startede i min
hjembygd med at spejderne i byen
begyndte at komme i kirke juleaften.
Det var en dansk kvinde, der var med
i spejderne, der arrangerede det. Hun
synes, kirken var så tom juleaften. Det

Nogle af kirkerne er meget små med
plads til max. 30-50 mennesker, mens
de største i Klaksvík (1100) og domkirken i Tórshavn (500) har plads til
mange mennesker.
Der er ca. en præst pr. sogn, og hver
præst har ca. en gudstjeneste om ugen.
De uger, hvor der ikke er en præst til
stede i kirken, er der alligevel gudstjen4

medførte, at deres familier, forældre og
omma og abba også kom i kirke. Dette
gjorde de i ca. 10 år, så begyndte man
at have luciaopvisning juleaften, og i
dag kommer hele byen i kirke juleaften, også dem, der ikke er medlemmer
af folkekirken, men tilhører frikirken,
for alle er velkomne. På grund af den
store finanskrise, der var på Færøerne
i 1990`erne, er der igennem mange
år ikke født så mange børn, som der
normalt ville være. F.eks. blev der i
2003 født 3 børn i bygden. Da jeg var
barn, var de fleste årgange på mellem
16 og 28. Og for at der skal være nok
deltagere, blev alle piger på årgangene
spurgt, om de havde lyst til at være
med. Og det har været en stor succes.
Tæt ud til fjorden omgivet af en stenmur
ligger den gamle trækirke i Gøtu. Kirken
blev indviet i 1833.

I min hjembygd kommer præsten altid
til gudstjeneste 1. juledag. Så der er
altid mange mennesker i kirke denne
dag. Denne dag blev fejret med kirkegang og samvær med familien, og man
blev hjemme.

Dette var før i tiden første gang, man
møder dem, man kommer til at gå i
parallelklasse med, hvis man valgte at
fortsætte i skolen. Da jeg var barn og
ung, var der kun skolepligt til og med 7.
klasse. På min årgang var vi 42 konfirmander, der alle blev konfirmeret ved
samme gudstjeneste. Man inviterer aller
nærmeste familie til døgurða (varm
mad), og så er der ellers åbent hus
resten af dagen og aftenen med kaffe og
masser af kage, eftermiddag og aften,
og færøsk smørrebrød til aftensmad.

2. juledag er der også kirkegang, og der
er det mere ok at være mere sammen
med venner. Og om aftenen er der tradition for fest og dans i forsamlingshuset.
Det er tit med harmonikamusik og
færøsk dans.
Nytårsaften er der også tradition for,
at der er kirkegang. Julen varer lige til
hellig trekonger.
Konfirmation: der er tilbud om konfirmation 2 gange om året, men det er
yderst sjældent, at der er nogen, der
bliver konfirmeret om efteråret. Det er
kun, hvis ens far på grund af fiskeri ikke
kan være hjemme andet end om efteråret. Der er tradition for, at alle i sognet
går til konfirmandforberedelse sammen.

Der er styr på, hvem i familien, der
bliver konfirmeret. Man har åbent hus,
og gæster kommer forbi til et par timers
samvær og hygge og så videre til næste
konfirmation, så det er ikke unormalt at
nå 6-8 fester.
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Færøerne består af klipper med et
forholdsvis tyndt lag muld. Man har
anlagt kirkegården der, hvor der var
tykkest lag jord, for at kisten kunne
komme langt nok ned. Ved graven er
der tradition for, at en lægmand, som
har kendt den afdøde holder en tale over
den afdødes liv og gerning.
Grave bliver ikke sløjfet og bliver ikke
genbrugt. Der findes et enkelt krematorie, men der er endnu ikke tradtion for
at blive brændt.

Magnus-katedralen, som nu er er ruin,
blev bygget omkring år 1300 i biskop
Erlendurs tid. Domkirkeruinen søges
optaget på UNESCOs verdensarvsliste.

Folk kommer fra nær og fjern med
mad, både til dagene før begravelsen
og til "gravøl" (ervi). Og man besøger
de efterladte inden begravelsen for at
vise sin respekt, og man kommer ikke
tomhændet, man tager brød, boller eller
kage med, så der er noget til kaffen og
noget at spise. For det skal man heller
ikke tænke på.

Begravelse: der er ikke tradition for
bedemænd. Man hjælper hinanden.
Venner, familie, naboer og bekendte
sørger for at kisten kommer til den
rigtige kirke, at der er masser af kager,
boller, kaffe og masser af mad. Jeg
kan huske, dengang min far døde. Det
eneste, vi selv skulle sørge for, var at
tage stilling til, hvordan bårebuketten
skulle se ud og salmer til selve begravelsen. Jeg kan huske, de ringede fra
kapellet i Thórshavn og spurgte, om det
var ok, at de gjorde ham i stand og gav
ham ligklæder på. Der blev arrangeret
andagt i kapellet i Thórshavn, vi skulle
bare møde op. Vi skulle ikke sørge for
transport, der var en af fars bekendte,
der havde en stationcar, hvor kisten
kunne være bag i, og sådan blev kisten
transporteret de ca. 80 km. Vores nabo
tilbød at køre kisten fra kirken og op til
kirkegården.

Der er tradition for, at alle dødsfald og
begravelser bliver annonceret i radioen,
og man viser sin respekt for den afdøde
og de pårørende ved at møde op til en
begravelse.
Man går meget i kirke på Færøerne.
Hver familie har faste pladser i kirken,
og når børnene bliver gift, så er det som
regel sådan, at man så flytter hen til
mandens familiebænk, med mindre den
er helt fyldt op.
Når en af de ældre dør, så får pladsen i
første omgang lov til at stå tom, det er
ligegyldigt hvor på bænken vedkommende sad, så bliver den plads tom,
indtil bænken er så fyldt af andre familiemedlemmer eller der er gået rigtig
lang tid. Selv så mange år efter at jeg
er flyttet hjemmefra, så ved jeg stadig,

Ud over at præsten holder begravelsestalen, så er der tradition for, at
man synger kisten ud af kirken og hen
til graven. Kirkegården ligger meget
sjældent lige ved siden af kirken.
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hvordan jeg skal sidde i forhold til de
andre i kirken og hvem der sidder foran
og bagved. Det er trygt.

ikke så tit længere, men det hænger
mere sammen med stramning af
våbenloven. Der bliver lyst til giftermål
i kirken mindst 2 uger før bryllup. I
gudstjenesten bliver det også annonceret, hvilke aktiviteter der er i kirke
og missionshus i løbet af ugen, og hvad
spejderne arrangerer.

Næste gang jeg kommer hjem, skal jeg
i kirke, og jeg ved lige præcis, hvor jeg
skal sidde, for der er en plads til mig på
familien bænk. Og jeg glæder mig til at
få hilst på familie, venner og bekendte.

Altergang: Man deltager først i altergang, når man er blevet konfirmeret.
Altergangen ligger til sidst i gudstjenesten, og der er mulighed for at gå, hvis
man ikke har lyst eller mulighed for at
være under hele seancen. Der er også
mulighed for kun at deltage i altergang,
hvis der ikke er mulighed eller kræfter
til at deltage i hele gudstjenesten.
Kirkeklokkerne ringer inden altergang,
så man lige kan smutte indenfor. Jeg
ved ikke hvorfor, men sådan blev det
praktiseret.

Bryllup: der er ikke tradtion for, at bruden bliver fulgt op af sin far. Brudepar
mødes i forkirken mellem våbenhus
og selve kirken, hvor der er garderobe
og toilet til siderne, og så følges de ad
ind i kirken, da de tradionelt går ind i
ægteskabet som ligeværdige. Jorden
fulgte vist mændene og bådene kvinderne, hvis jeg husker rigtigt.
Jeg kan huske som teenager at have
oplevet, at der blev holdt et tradionelt
bryllup, hvor der efter vielsen blev
affyret skud med haglgevær. Dette ses

Medarbejderdag - kirkens ansatte og frivillige på tur

Af Jette Giversen, Rødding menighedsråd
I år gik medarbejderdagen til Viborg. Vi var 39 personer, som deltog i en guidet tur
med skibet Margrethe. Det lagde til ved Sønæs, hvor vi opholdt os ca.1 time og fik
lejlighed til at høre den spændende historie om anlægget, idet guiden også deltog
der. En dejlig dag med højt humør og dejligt vejr. Efter sejlturen og oplevelserne
på Sønæs spiste vi en god middag på Salonen.
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Sommerudflugt 2016
Af Rigmor Rasmussen

I år gik sommerudflugten for Rødding, Løvel og Pederstrup sogne til Samsø. En
skøn morgenstund samledes en forventningsfuld skare ved Rødding Kirke. Efter
opsamlingen i Løvel var bussen fyldt til sidste plads, og vi kørte ned gennem
Jylland til Hov, hvor færgen til Sælvig ventede os kl. 10.30. På den nye færge,
Isabella, fik vi morgenkaffe. Det var dejligt. Ved ankomsten til Sælvig samlede vi
en lokal guide op, Karl Henrik Kristensen. Han skulle fortælle historier fra og om
Samsø. Inden frokost kørte vi sydpå til Tranebjerg, Kolby Kås, Brattingborg Gods
og videre til Ballen havn. En let frokost blev indtaget på Perlen i Sælvig havn.
Efter frokost gik turen nordpå. Der er fem kirker på Samsø. Den største er Tranebjerg kirke, som stammer fra 1300-tallet. En lang historie om stedet fik vi - et
besøg værd. Videre mod nord forbi Nordby kirke og smukke Stavns Fjord, et
smukt landskab med udsigt til højene der. Forbi Besser Rev, hvor en masse får
græssede. Gennem Nordby Hede gik det og videre til Mårup Østerstrand og Nordby. Den meget smukke midterby med de gamle, smukt bevarede huse. Det var
det smukkeste sted, man kunne bo. Husene er fredet. På det højeste sted på øen,
Ballebjerg, indtog vi en kaffetår. Nordby er for øvrigt kåret som Nordens smukkeste landsby. Der findes ingen muldvarper og hugorme på Samsø.
Så var tiden til, vi skulle tage afsked med øen, og vi kørte hjemad mod Sælvig
havn igen. Undervejs var sangbøgerne blevet delt ud, og de blev brugt flittigt på
hjemturen. Så kørte bussen til Låsby Kro, hvor aftensmaden skulle indtages. De
største karbonader, jeg har set (på størrelse med underkopper), blev serveret med
grønærter og kartofler. Trifli til dessert, så vi var godt mætte på den sidste køretur.
Intet kan måle sig med en tur i vores dejlige land. En dejlig dag, godt tilrettelagt!
Tak for turen sagde alle til afsked.
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Så ankom vi til Tanzania
Af Majken og David Kousholt
Så ankom vi til Tanzania.
Efter et døgns rejse nåede
vi til Nkwenda bibelskole,
hvor de stod klar til at
tage imod os. Her blev vi
indlogeret i et rigtig fint
hus. Det ligger på toppen
af et bjerg og fra vores
veranda nyder vi udsigten
over byen og en stor sø.
Vi havde den første lille
uge til besøg hos forskellige mennesker, pakke
ud og finde på plads. Vi
havde allerede den tredje
dag, den fornøjelse, at hilse på Melckisedeck Iromba, præsten fra Kasheshe. Det
var skønt at møde et kendt ansigt i alt det nye.
I modsætning til, hvad vi havde hørt og forventet, kom vi hurtigt i gang med arbejdet. Det var rigtig godt at komme i gang, da det er dejligt at kunne bidrage uanset,
hvor man er.
Carls opstart var mere træg, da børnehaven afholdt ferie, da vi ankom. Desuden tilbyder børnehaven kun en halv times leg om dagen, resten foregår på skolebænken i
form af Swahili-, engelsk- og matematikundervisning. Vi er derfor blevet nødt til at
finde vores indre legebarn frem igen. Så hvordan vi klarer det som Carls legekammerater, må i høre ham om, når vi kommer hjem.
Da vi i de første par uger så i vores kalender, syntes tre måneder at være masser
af tid. Men her i Tanzania vil man rigtig gerne invitere på besøg og nu kan vi se at
dagene i vores kalender forsvinder hurtigt. Bl.a. skal vi besøge Lemigius og vores
værtsfamilie. Så har vi i denne weekend været sammen med missionærer i Tanzania. Her fik vi et spændende indblik i deres virke her i landet. Vi får om et par uger
besøg af Majken forældre. Planen er, at vi i den tid de er her, skal besøge Kasheshe.
Det glæder vi os rigtig meget til. Efterfølgende regner vi med at besøge Melckisedecks familie.
Vi har op til vores rejse prøvet at forberede os på alt det nye, vi ville komme til
at møde. Men efter ganske få dage i Tanzania måtte vi sande, at det er umuligt at
forberede sig til. Det skal opleves. Der skal ikke mere end en 12 timers flyvetur til,
før man lander i en anden verden.
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Ny sti til Løvel kirke
Af Birthe Klovborg Therkildsen

I 2012 skulle det nye menighedsråd
finde ud af, hvad vi ønskede at arbejde
med i vores periode. Vi havde erfaret, at
handikappede og gangbesværede havde
svært ved at komme i kirke, og det stod
derfor hurtigt klart, at det var der, vi
skulle sætte ind.
Flere kirkegårde i omegnen blev besøgt
for at se deres løsninger, og vi sendte
Lars Østergaard Nielsen og Birthe
derefter lignende forslag ind til provKlovborg Therkildsen inspicerer
stiet. Vi fandt dog hurtigt ud af, at det
arbejdet med den nye sti.
ikke er så nemt at få godkendt et nyt
stiforløb på en kirkegård.
Løsningen kom i form af en ny organist, Torben Agerkilde, som også er arkitekt.
Han ville gerne bidrage med sin kunnen og tegnede et forslag, som blev godkendt.
Nu er stiforløbet endeligt ved at være færdigt, og derfor er det os en stor glæde at
indbyde menigheden til indvielse søndag den 11. december efter gudstjenesten.

Julekoncert i Rødding kirke

Tirsdag den 6. december kl. 19.30 inviterer Rødding kirke til julekoncert med de
to lokale kor, Kulturrøddernes Kor og Sødal Happy Singers, som ledes af henholdsvis Grethe Kvistgaard og Anders Hjorth Nielsen. Undervejs i koncerten serverer
menighedsrådet et glas champagne og et stykke kransekage.
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De gamle Stier

Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd
De gamle Stier var en del af indholdet på Pederstrup Sogns sogneaften i november.
I den forbindelse fandt jeg i Vrås lokalhistorie nedenstående beretning.
Alfred Nedergaard, der er født på Sødalvej 3, på Vrå Mark fortæller om sin skolegang i Roum i 1920-erne. Alfred er født i 1908, og hans forældre flyttede til Roum
i 1918. Det er Alfreds søn, Benny Nedergaard fra Møldrup, der har nedskrevet flere
livsfortællinger fra Nedergaardslægten. Dette er et klip fra en længere beretning.

I skolen i Roum, i 1920
Efter at bror Søren var kommet hjem
til november 1920 skulle vi to drenge
nu igen gå den samme dag til skolen,
idet jeg den 1. oktober var rykket op i 4.
klasse, og vi havde også altid de samme
stykker for i bibelhistorie eller katekismus, og det havde jeg meget gavn af,
for Søren læste altid højt, og når han
havde læst det igennem to gange kunne
jeg det hele udenad. Vor lærer i Roum
ville, at vi skulle kunne så mange
salmer som muligt udenad, og derfor
fik vi altid alle versene i en salme for på
samme dag, og vi vidste jo ikke, hvilket
vers vi ville blive hørt i. Søren skulle
også læse en del i det nye testamente,
for han gik til præst i Tostrup hver
tirsdag og torsdag fra 9.30 til 11.30.
Han gjorde nu ikke så meget ved dette,
for præsten læste selv historien højt
for børnene, og Søren kunne huske det
meste – og det var tilstrækkeligt.

Alfred Nedergaard som 83 årig foran
sin righoldige samling af lokalhistoriske
udklip og slægthistorie.

for at komme i himmeriget, når vi døde.
Han fortalte om jødernes lidelser under
ørkenvandringen ude i Sinai: De var så
tøste, ja de var så tøste, te de mått dræk
dje eget pis…
Læreren indprentede os på det kraftigste, at vi ikke lod os narre af djævelen
til at gøre noget forkert, for det ville
hævne sig tifold senere. Nu kan jeg
også huske, at mange folk snakkede
om lærerens sølvbryllup, og folk vidste
meget godt, hvor gammel hyklerens
ældste datter var. Men der blev ingen
rigtig fest holdt, for det var ikke efter
biblens ord. Men vi kan vel godt snuse
lidt og se i kirkebogen, at datteren,
Signe Eleonora Marie Jensen, blev født

Vi fik ellers undervisning nok, om
hvad der foregik, både før og efter Jesu
fødsel, idet vor lærer, Laurits Johansen
Jensen, havde været lærer i Harboøre,
derfra medbragt en slags ny mission
som de kaldte De gamle stier. Der gik
vist ikke en dag, uden os skolebørn fik
at vide, hvordan vi skulle gebærde os
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i Frederiksberg fødehjem den 15. aug.
1901, og hvem ved om julemanden var
impliceret? Det ville ikke et sekund
undre mig, hvis degnen gav djævelen,
og andre onde magter skylden, men
det ændrer jo ikke den kendsgerning,
at hustruen, Anna Marie Jensen, var
født i Nautrup den 10. maj 1874. Hun
var altså 27 år gammel, og mon ikke
en ret erfaren kvinde, som kunne styre
optimistjollen i havn, og med en stær i
kassen, da hun mødte den kun 22 årige
nybagte lærer, der havde fået en ansættelse i Kistrup på Fyn. Familien kom
senere til Harboøre og blev her stærkt
fundamentalistisk indoktrineret.
Sekten De gamle Stier kunne ikke
komme overens med de almindelige
missionsfolk, hvoraf en del tilsluttede
sig den nye mission, heriblandt min
far, medens min mor stadig var grundtvigianer. Vores skoleundervisning var
også meget præget af den hellige degns
tro, idet han dagligt fortalte os børn om
himmel og helvede, og hvor syndige
menneskene var, samt at omkring 90%
af dem ville ende i helvede, hvis de
ikke snart blev omvendt til hans tro og
levede derefter.
Lærerens kone var fuldt ud lige så
fanatisk og intolerant som sin mand,
om ikke endnu værre. Vi skulle tro,
at Eva var kreeret af et ribben, at Noa
havde alle klodens dyr i en træbåd, og
lignende vås. Hun prædikede alvorligt
for egnens ungdom, som hun truede
med ild og gnidsel, hvis man ikke snart
holdt op med det syndige liv, og levede
i strengt cølibat, og snarest bekendte
deres synder over for Gud - i stedet for
kæresteri og diverse liderlighed, og

ukristeligt spil og druk. Tiraderne var
timelange, men hun omtalte ej sit eget
fejltrin. Striden mellem de to forskellige
missioner blev nu så stor, at lærerens
menighed tiltvang sig magten i missionshuset, som jo var rejst af Indre
Mission.
Det kom nu til en længere retssag
om, hvem huset tilhørte, og da Indre
Mission vandt søgsmålet, byggede De
gamle Stier sit eget missionshus - i dag
hjemsted for en motorcykelklub.
Da min far tilsluttede sig den nye
fundamentalistiske mission, kom det til
rivninger med min mor, som var mere
verdslig. Far bestemte, at der skulle
bedes bordbønner og læses i de hellige
skrifter dagligt, og vi børn skulle skiftes
til at være med i missionshuset, en ting,
der var en pestilens og en plage for os,
ligesom det var en kedsommelig plage
at deltage i de evindelige kaffemøder
hos de allerhelligste efter møderne i
missionshuset. De gamle Stiers mission blev også indirekte skyld i, at mine
forældre, efter at vi børn var fra hånden,
blev skilt, og dette blev selvfølgeligt
ordnet af den stærkt missionske sognefoged - uanset at en skilsmisse gjorde
det svært ved Sct. Peters perleport. Mor
blev spist af med 2200 kr. (halv huspris), som far hev op af sin tegnebog,
og han skulle ikke betale underhold
til mor, det var én gang for alle. Hvor
skaberen af kloden, himmerigets gud,
var henne, vides ej? Og om far havde
lånt pengene i sparekassen i Møldrup,
ved jeg heller ikke.
Oplevelserne i min barndom, hvor
missionen og helligheden var årsag til
daglig kævl, og det både hjemme og
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ude, har gjort, at jeg ikke siden har haft
særligt høje tanker om religion - tvætimod.
Inden gud blev påduttet børns sind,
kom folk i Valhalla og drak øl – både
lovende og spændende.
Når man nu tænker tilbage på de unge
missionske piger, som spiste brun sæbe

og tobak samt giftige planter, for at
abortere eller valgte desperationens
ultimative løsning, selvmordet, fordi
familien og omgangskredsen fordømte
de ulykkelige, så væmmes man ved
slige kirkegængere.
“Uheldige” piger blev også straffet med
mindre løn, for at have deres uægte
barn med ved bordet.

Kirkekoncert med fangekoret

Af Rita Jakobsen, Aktivitetsudvalget
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel afholder koncert i Rødding Kirke lørdag
den 26. november 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 CD'er.
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.
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Kalender
Dato
24/11
25/11
26/11
1/12
6/12
8/12
12/1
18/1
24/1
27/1
1/2
15/2

Kl.
19.00
18.00
14.30
19.00
19.30
19.00
18.00
14.00
19.00
18.00
14.00
14.00

23/2
24/2
1/3
15/3

19.00
18.00
14.00
14.00

Arrangement
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning i Arken
Koncert med Fangekoret i Rødding kirke
Møde i Pederstrup menighedsråd
Julekoncert i Rødding kirke
Sangaften i Løvel kirke
Menighedsrådsmøde i Pederstrup
Onsdagsmøde: De glade amatører fra Ulbjerg
Bestyrelsesmøde i Besøgstjenesten
Fællesspisning i Arken, Lone og Thomas Bjerge
Onsdagsmøde: Søren Lind spiller og fortæller
Jørgen Dalager fortæller om familier, han har mødt i sit
arbejde med lokalhistorie.
Sangaften i Løvel kirke
Fællesspisning i Arken, Søren Haubjerg
Foredrag ved Juel Optik
Fællessang. Pakkespil

Kyndelmisse i Pederstrup

Side
14
13
10

14

14

Søndag den 5. februar kl. 17.00
Nej vi lover ikke sne, men vi lover at slukke de elektriske pærer i og uden for
kirken, tænde fakler og levende lys og fejre, at vi går mod lysere tider.
Indholdet i gudstjenesten bliver - bortset fra belysningen i kirken – som en
ganske almindelig gudstjeneste, men … Degnens børn fra Pederstrup Skole vil
sørge for et musikalsk indslag. Kom og oplev det!! Støt sognets sidste fælles
samlingspunkt.

Fællesspisning i Arken sidste fredag i måneden kl. 18.00
Tilmelding er ikke nødvendig. Maden koster 35 kr.
Efter maden er der et eller andet interessant og oplysende indslag:
25. nov.
27. jan.
24. febr.

Merete Hansen fortæller om den nye børneklub i Arken.
Lone og Thomas Bjerge, Projekt Fighterne.
Søren Haubjerg, forstander for Onsild Idrætsefterskole.
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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.
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.

13/12 Gitte Sørensen, Krogen 2B,
Rødding.
10/1 Gerda og Niels Ole PedersenSøbakken 45. Rødding.
7/2 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
7/3 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.

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

27/11

1. s. i advent

4/12

2. s. i advent

10.30 KF + K

9.30 KF

11/12

3. s. i advent

9.30

10.30

18/12

4. s. i advent

24/12

Juleaften

16.00

15.00

25/12

Juledag

10.30 K

9.30

26/12

2. juledag

1/1

Nytårsdag

8/1

1.s.e.h.3 konger

10.30 K

15/1

2.s.e.h.3 konger

9.30

22/1

3.s.e.h.3 konger

10.30 K

9.30

29/1

4.s.e.h.3 konger

9.30 KF

10.30 KF

5/2

Sidste s.e.h.3 k.

12/2

Septuagesima

19/2

Sexagesima

26/2

Fastelavn

5/3

1. s. i fasten

10.30 Dåb + K

14.00 Dåb

12/3

2. s. i fasten

19.30 ♫

10.30

Pederstrup
10.30 K

Vammen 10.30
14.00
10.30 K
14.00

10.30
10.30

17.00 Ky
10.30 K

9.30
Bigum 10.30
10.30 K

KF = Kirsten Felter
K = Kirkekaffe
Ky = Kyndelmissegudstjeneste
Dåb = Dåbstræf, hvor de 3-4 årige får deres dåbsbibel
♫ = Spillemandsmesse

