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Sidste efterår sang og spillede Sigurd Barret for en stor flok børn i Rødding kirke.
Dagen var arrangeret af menighedsrådet og Rødding Ungdoms- og Idrætsforening
i fællesskab. Nu er menighedsrådet og Idrætsforeningen på vej med et nyt fælles
arragement: Rytmisk kordag for de lidt ældre børn. Læs mere på side 13 i dette blad.

Døbte

12. februar i Rødding kirke:
Elisabeth Kvorning Jensen,
Sødalvej 25, Rødding.

27. november i Pederstrup kirke:
Sigrid Nygaard Nielsen,
Veldsparken 25. Ørum.

Begravede

11. december i Løvel kirke:
Ingeborg Olsen Kjærulff,
Kløvermarken 16. Løvel.

25. november i Løvel kirke:
Lilly Møller Nielsen,
Tjele Møllevej 10D, Vammen.

11. december i Løvel kirke:
Theo Thordal Nørskov,
Kjærgårdsvej 2A. Løvel.

13. december i Rødding kirke:
Tove Kallestrup, Færøvej 21, Viborg.

15. januar i Løvel kirke:
Theo Weis Iversen,
Kløvermarken 7B, Løvel.

6. januar i Viborg kirkegårdskapel:
Poul Emil Hansen, Røddingvej 16,
Rødding.

15. januar i Løvel kirke:
Malthe Frimand Larsen,
Odshøjvej 50, 2.tv. Viborg.

18. januar i Rødding kirke:
Torben Winther Sørensen,
Kirkegade 18, Rødding.

22. januar i Rødding kirke:
Agnes Hjorth Frandsen,
Dunhammervej 5, Rødding.

27. januar i Pederstrup kirke:
Peter Johannes Gaardsted,
Solsikken 6, Møldrup.

Fra kirkens hjemmeside: www.roddingkirke.dk.
Det er altid festligt, når små eller større børn bliver døbt. Heldigvis sker det tit ved
gudstjenesterne i Rødding, Løvel og Pederstrup kirker. For at sige ordentligt velkommen til de nye medlemmer af kirkens store familie lægger vi billeder af de nydøbte på
kirkens hjemmeside. Klik på Børn og unge og vælg Billeder fra barnedåb. Billederne
kommer også på kirkens Facebookside, så de kan nydes og deles. Find Facebooksiden
og giv den et like. Så opdager du straks, når nye børn kommer til.
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Tillykke til forårets
36 konfirmander

Pederstrup, 29. april kl. 10.30
Anders Dahl Klausen, Næstegårdvænget 9  Karoline Svenstrup
Jensen, Korsbakken 19  Kristine Trojahn, Løvelbrovej 11
Lucas Hørdum Andersen, Løvelbrovej 15  Mathias Holm
Haworth, Løvelbrovej 6  Sophie Lykke Albertsen, Bystævnet 4.

Rødding, 30. april kl. 9.30 og 10.45
Emil Claudell Skaarup, Ingstrup Møllevej 1  Gustav
Kjeldal Clemmensen, Søbakken 33  Jakob Rønnow Villadsen, Korsbakken 38  Jesper Birk Nielsen,
Kirkegade 29  Johan Vognsen Flor, Meldgårdsvej 153 
Kristian Daniel Bager, Meldgårdsvej 23  Marcus Mejdahl
Madsen, Åkandevej 5  Marie Krogh Nielsen, Vråvej 7 
Marikka Feldborg Madsen Pedersen, Iversvej 9  Mathilde Nielsen,
Nordre Ringvej 16  Mille Quorning Jacobsen, Engblommevej 12  Nicklas Kaas
Kristensen, Søbakken 40  Oliver Saman Amrollahi, Kirkegade 11  Oliver Skjold
Haubjerg, Åkandevej 4  Rasmus Østergaard Hansen, Meldgårdsvej 67  Sebastian
Hegelund, Korsbakken 6  Simon Fisker Nielsen, Åkandevej 11  Viktor Skjold
Haubjerg, Åkandevej 4.

Løvel, 7. maj. kl. 10.30
Carl Martiny Kjær, Rødkløvervej 3  Clara Sejbjerg Eriksen, Tinggade 33  Ida
Holmberg Høst, Hvidkløvervej 7A  Jacob Mousten Henriksen, Møllevej 3  Janne
Geertsen Kristensen, Aalborgvej 145  Jeppe Klovborg, Jordkløvervej 4  Kirstine
Vesterby Lund, Hvidkløvervej 9  Mathilde Næsby Aagaard, Mosevænget 15 
Nikolaj Riisgaard Tolstrup, Næstegårdvænget 16  Simone Theil, Aalborgvej 167 
Thea Falck Pedersen, Hvidkløvervej 4B  Theis Steen Stilling, Ålborgvej 163.
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Del din søndag med verdens mest udsatte
Søndag den 12. marts 2017 håber Rødding, Løvel og Pederstrup sogne at sende så
mange frivillige indsamlere på gaden, at alle i sognet får mulighed for at give en
håndsrækning til verdens mest udsatte mennesker.
I en tid med krige og massive flygtningestrømme er begrebet næstekærlighed
ofte oppe at vende. Ideen om at tage sig af sin næste går tusindvis af år tilbage i
både vores kultur og kristendom. Vi kender den blandt andet fra lignelsen om Den
barm-hjertige samaritaner. Ideen om at dele med sin næste er hovedoverskriften for
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp

Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at redde liv, opbygge robuste samfund og
bekæmpe ekstrem ulighed. Vores logo er en fisk, og vores måde at arbejde på lyder
helt forenklet: Folkekirkens Nødhjælp skaffer ikke kun en sulten mand en fisk, men
også en fiskestang og retten til at fiske i søen, som han bor ved.
I al vores arbejde indgår hjælp til selvhjælp, så projekterne bærer sig selv, når vi
rejser hjem. Overalt, hvor hjælpen når ud, ser vi store forandringer for mennesker,
der bliver i stand til selv at forme deres fremtid - og altid efter en omhyggelig
udregning af, hvordan pengene rækker længst. Når landbrugsproduktionen får et
løft, er der mad nok og overskud til at
sælge eller spare op. Når levestandarden stiger, kommer børnene i skole
og øger chancen for at få en uddannelse. Med bedre vandforsyning øges
sundhed og trivsel og færre må flygte
ved tørke. Børnene kan blive i skolen i
stedet for at migrere. Med uddannelse
bliver det nemmere at kende sine rettigheder, bekæmpe ulighed og tænke i
ansvarlig produktion.
Vandpumpe har nidoblet høsten →
I samarbejde med Grundfos har
Folkekirkens Nødhjælp opsat en
solcelledrevet vandpumpe, så disse
kvinder i Malawi nu har nidoblet deres
høst af blandt andet tomater, kartofler
og løg. Overskuddet fra markedssalget
går til bedre huse, madrasser, skoleuniformer og skolegang til børnene.
Foto: Lasse Mejlvang
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Vi blev taget rigtig godt imod
Af Majken og David Kousholt

Så er vi vendt hjem fra vores tur til Tanzania. Vi er allerede kommet ind i en hverdag igen. Man omstiller sig hurtigt til kulde, arbejde og de i-landsproblemer, vi
tumler med her i Danmark.
Vi tog afsted for at opleve en anden kultur og få vores liv sat i perspektiv. Det har
turen opfyldt til fulde.
Man må sige, at vi fik oplevet en anden kultur. Hvilket i stor grad skyldes, at vi
boede ude, hvor kragerne vender, men også at vi boede det samme sted i 3 mdr.
Vi nåede at opleve de smilende og gæstfrie afrikanere, men vi oplevede også, hvad
der gemte sig bag smilet og de problematikker, de oplever i deres liv. Den anderledes kultur blev vores hverdag.
Vores liv er også blevet sat i perspektiv. Vi er blevet endnu mere glade og taknemmelige for vores liv og hverdag.
En af vores bedste oplevelser dernede var besøget i Kasheshe. Vi blev taget rigtig
godt imod af dejlige mennesker, og vi kunne mærke, at de sætter stor pris på venskabsforbindelsen.
Vi så alt det arbejde og alle de projekter, de har gang i, og hvor
meningsfuld vores støtte er. Vi er stolte og glade for vores kirke,
som har øje for andre i verden.
Vi glæder os til at dele vores oplevelser og håber, at mange
har lyst til at komme og høre. Vi kommer og fortæller til
fællesspisning den 31. marts i Arken.

Mød familien Kousholt og hør
deres fortælling fra Tanzania
ved fællesspisningen i Arken
fredag den 30. marts.
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Jeg ser frem til at kunne give mit bidrag
Af Inger Jønsson, Rødding

Mit navn er Inger Jønsson og jeg er nyt medlem af Rødding menighedsråd. Jeg er 60 år, bor i Kildevænget i Rødding, har 2 døtre/
svigersønner og 3 børnebørn. Jeg er uddannet pædagog og har i
en årrække været souschef/leder i en skolefritidsordning, og nu
arbejder jeg i en klub med børn/unge fra 4. - 8. kl.
Jeg var i 1983 med til at starte kirkens børneklub i Rødding og
arbejdede der som frivillig medarbejder i nogle år. Så arbejdet med
børn/unge har et stort plads i mit hjerte. Jeg er også med i Nørklerne i Rødding, hvor vi strikker til fordel for Røde Kors.
Jeg er født og opvokset i Ingstrup og er således døbt og konfirmeret i Rødding
kirke. Jeg har stor glæde af at komme i kirken til gudstjenester og andre kirkelige
handlinger. At komme i kirken betyder for mig glæde, samhørighed og ro i en til
tider fortravlet hverdag. Jeg har valgt at komme i menighedsrådet, da jeg gerne vil
støtte op om det fine arbejde, der bliver gjort af præsten, personalet ved kirken,
menighedsrådet og de mange frivillige, der hjælper til.
Jeg ser frem til at kunne give mit bidrag til dette arbejde, at se kirkens liv fra en
anden side, og kan allerede nu se, at der er meget at lære om folkekirkens organisering og det praktiske arbejde i menighedsrådet og de forskellige udvalg.

Et frø blev sået, spirede og min
				nysgerrighed blev vagt
Af Bodil Susgaard, Rødding

Jeg er nyvalgt til menighedsrådet i Rødding, og mit navn er Bodil
Susgaard. Begge mine søskende har stiftet bekendtskab med
arbejdet i menighedsråd, og når snakken over kaffen faldt på noget
af det, som de var optaget af, kunne jeg tydeligt fornemme deres
engagement. De har følt, at arbejdsbyrden var overkommelig, meningsfyldt og spændende, og at de kunne være med til at sætte deres
aftryk. Så da jeg blev spurgt, om det kunne have min interesse, var
tanken ikke så fjern. De havde altså sået et frø i mig.
Jeg har boet i Rødding på Fædalhøjvej siden 1991. Er gift med
Ib Møller og har 4 børn, som har gået på Rødding skole. Gennem deres skolegang og tilknytning til fritidslivet har jeg gennem årene haft kontakt til mange af
sognets beboere, men i takt med at de har afsluttet folkeskolen, er min tilknytning
til byen blevet mindre. Jeg ønsker, at jeg gennem de næste 4 års frivillige arbejde
i menighedsrådet vil genskabe en tættere kontakt til flere af sognets beboere samt
lære nye at kende. Gennem de seneste 22 år har jeg arbejdet primært som børne6

haveklasseleder fordelt på 4 forskellige skoler i kommunen. I min fritid vægter jeg
ude- og familielivet højt. Jeg betragter mig selv som en gennemsnitsdansker, hvad
angår kirke og tro, og er bevidst omkring den store kulturelle betydning, kirken og
vores religion har i vores samfund. Derfor vil jeg også gerne være med til at støtte
op om og videreudvikle de mange initiativer, aktiviteter og kirkelige handlinger,
som de forrige menighedsråd med succes har været med til at etablere i Rødding.
Jeg synes, at niveauet er højt, hvilket man kan danne sig et indtryk af på den fælles
hjemmeside for Rødding-Løvel-Pederstrup kirke, kirkebladet Sognet og på de
sociale medier.
Tillige er I altid velkomne til at rette henvendelse vedr. ideer, nye initiativer og på
den måde være med til at forme og præge udviklingen – og hold jer ikke tilbage.
Så min vigtigste opgave må være, at jeg sammen med de øvrige, gæve, engagerede
medlemmer og Niels-Peter fortsat sikrer den positive udvikling omkring Rødding
kirke.

En del af fællesskabet omkring vores kirke
Af Lisbeth Milling, Rødding

Jeg hedder Lisbeth Milling og kom her til Rødding fra Storkøbenhavn i 1984. Jeg har en uddannelse som bioanalytiker og har
arbejdet indenfor hospitalsvæsenet i godt 40 år, herudover godt 3
år på det daværende Forskningscenter i Foulum, hvor jeg var med
til at starte blodtypeafsnittet for kvæg op. Godt for en Københavner
at få styr på de forskellige kvægracer. At komme fra en storby til
et lille lokalsamfund åbner nye muligheder for at blive (og føle sig
som) en del af et fællesskab. Det er der rig mulighed for i Rødding.
Jeg har valgt engagement i fortidens Revyer, Repræsentantskabet i
Andelskassen, Skolebestyrelsen, Kulturrøddernes kor m.m.
Helt tilbage i 90erne blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at blive en del af
menighedsrådet ved Rødding Kirke. På daværende tidspunkt sad jeg i Skolebestyrelsen og havde med 3 børn og fuldtidsarbejde ikke også overskud til at engagerer
mig i menighedsrådsarbejdet. Da jeg i efteråret atter blev opfordret til at stille op,
var min situation en anden. Jeg har nået den alder, hvor størstedelen af mit professionelle arbejdsliv er afviklet, børnene voksne og flyttet hjemmefra for længst. Spørgsmålet var, hvad jeg kunne byde ind med?
Min konklusion var, lysten til at få indblik i arbejdet, lære nyt og være en del af
det fælleskab, der er omkring vores kirke. Ved konstituering i menighedsrådet
har jeg foreløbig sagt ja til at være kontaktperson i et år. Jeg håber at kunne gøre
brug af min arbejdsmiljøuddannelse, samt erfaring med personaleledelse. Desuden
afholdes der kurser, hvor vi bliver klædt på til de funktioner, vi skal varetage.
Herudover er jeg bestyrelsesmedlem i Besøgstjenesten. Jeg ser frem til arbejdet i
rådet til gavn for vores medarbejdere og lokalsamfund.
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Jeg tænker på vores kirke som et sted,
			
hvor der er plads til alle
Af Ina Worsøe Andersen, Løvel
En septemberdag i 2016 fik jeg en opringning af Birthe Therkildsen, som spurgte
om jeg ikke kunne have lyst til at være med i menighedsrådet her i Løvel. Et
spørgsmål som jeg blev ret overrasket over at blive stillet, men samtidig blev jeg
også interesseret i at finde ud af, hvad det at sidde i menighedsrådet indebærer.
Jeg bad om lidt betænkningstid, men blev hurtigt enig med mig selv, om at jeg
selvfølgelig skulle sige ja, da jeg var for nysgerrig til at sige nej, og fordi jeg tror
på, det er sundt at prøve noget, som man ikke lige selv havde havde tænkt på at
kaste sig ud i. Derfor blev dagen, hvor jeg fyldte 31 år, også dagen, hvor jeg sagde
ja til at være med i menighedsrådet.
Mit håb de næste små fire år er, at jeg i form af min plads i menighedsrådet, kan
bidrage til mit lokalsamfund, og samtidig også lære noget af de meget engagerede
mennesker, jeg indtil nu har lært at kende. Og så tænker jeg på vores kirke som et
sted, hvor der er plads til alle, og det kan jeg godt lide. På samme måde som jeg
synes, det er rart at være velkommen i kirker i andre lande tilhørende andre trosretninger, som jeg har oplevet det på rejser.

Min indgangsvinkel til kirken er
			almindelig kirkelig interesse
Af Karsten Yding Rasmussen, Løvel
Jeg hedder Karsten Yding Rasmussen. Jeg er blevet valgt ind
i Løvel menighedsråd i september og er nu kirkeværge. Jeg
har tidligere været medlem af menighedsrådet fra 1992-2008.
Min indgangsvinkel til kirken er almindelig kirkelig interesse.
Jeg syntes, at jeg i min tidligere periode i rådet havde stor
indflydelse på kirkegården.
Jeg er 64 år, er opvokset på et almindeligt landbrug, som jeg
senere overtog efter mine forældre. Jeg var fuldtids landmand
i ca. 25 år! Men jeg så en udvikling, jeg ikke ønskede at være
en del af. En udvikling, der måske har været til glæde for
nogen, men til sorg og bekymring for mange.
De sidste 16 år har jeg tjent min løn som buschauffør, nu mest ved Viborg bybusser. Det har givet mig en god indsigt og kontakt med mange af samfundets
måske ikke stærkeste del af befolkningen.
Vi lever i en tid, hvor man siger på næsten alle områder, at nok ikke er nok. Det
sniger sig måske også lige så stille ind i kirken. Det vil jeg gerne være med til at
styre.
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Jeg glæder mig til at være en del af
					menighedsrådet
Af Bjarne Kristensen, Løvel
Mit navn er Bjarne Kristensen. Jeg er nyvalgt medlem af Løvel
menighedsråd, hvor jeg har sagt ja til at være kontaktperson.
Jeg er 73 år, født og opvokset i Løvel. I 1958 rejste jeg fra byen
og fik en handelsuddannelse (kommis). Herefter havde jeg job
som telefonsælger forskellige steder, og i 1969 blev jeg ansat i
HK Varde og i 1971 ved HK i Viborg. Her arbejdede jeg som
faglig sekretær, til jeg gik på efterløn i 2005.
I 1972 flyttede jeg og familien tilbage til Løvel, hvor vi
byggede hus på Gillebakken. Her boede jeg indtil jeg flyttede
til Viborg i 1985.
Jeg er far til 3 piger, hvor den ældste, der var handicappet fra fødslen, døde som 23
årig. Hun ligger begravet på Løvel kirkegård. De 2 andre piger bor henholdsvis i
Løvel og Viborg med deres familier.
Da jeg blev alene i 2009, flyttede jeg tilbage til Løvel, hvor jeg trives godt og har
nydt at komme i kirken.
I 2016 blev jeg kontaktet af vores formand i menighedsrådet, som spurgte, om
jeg havde lyst til at komme i menighedsrådet. Efter lidt betænkningstid sagde jeg
ja tak, da jeg syntes, det kunne være et interessant arbejde. Jeg glæder mig til at
være en del af menighedsrådet og sammen med kollegerne arbejde til Løvel kirkes
bedste.

Skolefest i Løvel
Den 22. april er der skolefest på Løvel skole. Deltagerne kan komme på en
guided tur rundt i byen og kan også besøge Løvel Kirke. I den anledning vil
menighedsrådet lave en udstilling af konfirmationskjoler, som har været båret i
Løvel Kirke.
Samtidig er der mulighed for
at se konfirmationsbilleder.
Har du din konfirmationskjole, så vil jeg gerne høre
fra dig.
Birthe Klovborg
Therkildsen,
Tlf. 86699037
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Der ligger spændende opgaver forude
Af Lone Bjerge, Pederstrup

Jeg hedder Lone Bjerge og er nyvalgt i menighedsrådet i
Pederstrup. I menighedsrådet er mine opgaver at være en del
af bladudvalget, en del af aktivitetsudvalget og at assistere
kassereren.
Jeg er 44 år og er født og opvokset i Stoholm. Jeg bor sammen
med min mand Thomas og vores tre børn Alexander (18), Maj
Signe (16) og Bjørk (12). Vi bor på den gamle skole i Pederstrup – og har boet her siden 1997.
Jeg arbejder på Jobigen, et kommunalt tilbud til ledige og sygemeldte i Viborg
kommune. Her arbejder jeg som coach, mentor og underviser med det formål at
bringe den enkelte borger tilbage til eller tættere på job eller uddannelse.
I min fritid er jeg den ene af to tovholdere på tilbuddet Fighterne i Viborg ungdomsskole. Et tilbud til unge, der ønsker en sundere livsstil. Udover det sætter jeg
pris på at være i naturen og nyder det unikke område vi bor i.
Jeg er blevet opfordret til at stille op til menighedsrådet af flere af de nuværende
medlemmer – og er sikker på at jeg bliver en del af et godt råd – og at der ligger
spændende opgaver forude.
Pederstrup kirke hører til blandt de mindste kirker i Danmark. Jeg vil gerne arbejde
for, at vi selvom vi har en lille kirke også har noget at tilbyde så kirken kan bruges
af alle generationer.

Kirken som kulturbærende institution
Af Aksel Gaardsted Christiansen, Pederstrup

Jeg hedder Aksel Gaardsted Christiansen. Jeg er nyvalgt i
menighedsrådet i Pederstrup. Jeg bor i Vrå, på en mindre
landbrugsejendom, en gård der har været i min slægts eje i nu 6
generationer.
Jeg har sagt ja til menighedsrådsarbejdet med et afsæt i, at jeg
gerne vil bidrage og støtte op om kirken som kulturbærende
institution, og som åndehul og frirum i hverdagen. Jeg vil i mit
arbejde i menighedsrådet bruge energi på, at vi støtter op om
besøgstjenesten, da jeg finder det ret unikt, at der er mennesker
her, der har overskud til at besøge andre mennesker med behov for kontakt. Jeg er
blevet taget godt imod i det nye arbejdsfællesskab, jeg er trådt ind i, og ser frem til
fire spændende år.
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Hver kirke sin påskegudstjeneste
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst.

De tre menighedsråd i Rødding, Løvel
og Pederstrup har igen i år fordelt
påskedagene imellem sig, så hvert
menighedsråd tager sig særligt af en
af påskens helligdage. Der bliver altså
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.

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

Skærtorsdag i Løvel 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 gøre gudstjenesten ekstra musikalsk.

Langfredag i Rødding kirke
Fredag er den dystre dag. Efter rettergangen, hvor Jesus blev sendt fra
Herodes til Pilatus og tilbage igen,
bliver han ført ud til henrettelsesstedet.
Jesus råber 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.
Der er frokost efter gudstjenesten

Påskedag i Pederstrup 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
Vi fejrer påske:
Skærtorsdag i Løvel
13. april kl. 19.30
Langfredag i Rødding
14. april kl. 10.30
Påskedag i Pederstrup
16. april kl. 10.30
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Spillemandsmessen i Rødding kirke

Folkemusikorkestret Jydsk på Næsen spiller, og Kulturrøddernes Kor synger sammen med Skals kirkes voksenkor, når Spillemandsmessen opføres i Rødding kirke
søndag den 12. marts kl. 19.30.
Spillemandsmessen er en gudstjeneste iklædt dansk folkemusik, og den første af
sin art på dansk. Teksten er skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af
Ivan Bjerre Damgård og Michael Sommer med udgangspunkt i dansk traditionel
dansemusik.
Spillemandsmessen er for blandet kor, solist og orkester (2 violiner, harmonika og
kontrabas). Den blev uropført ved Danske Kirkedage i Roskilde i 2004.
Organistparret Betty og Peter Arendt, som stod for en musikgudstjeneste i Rødding
kirke i september sidste år, har i en årrække arbejdet med verdensmusikken. Fra
hele verden har de hentet musik og salmer hjem for at berige dansk kirkemusik.
Det var også dem, der i 2003 opfordrede Holger Lissner til at skrive teksten til en
ny dansk spillemandsmesse og Ivan Damgård og Michael Sommer fra gruppen
Jydsk på Næsen til at skrive musikken.

Årgang 2013 får dåbsbibler
Søndag den 5. marts bliver børnene fra årgang
2013 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 børnegudstjenester i Rødding
kl. 10.30 og i Løvel kl. 14.00.
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Rytmisk kordag med VocalSpace for de 8 -16 årige
Lørdag den 4. marts fra 10.00 - 14.30 i Rødding Kirke
Af Mette Haugaard, Rødding menighedsråd

Igen i år byder Rødding Menighedsråd velkommen til et arrangement i samarbejde
med Rødding på Kryds og Tværs. Vi havde i 2016 stor succes med koncerter for
sognets mindste børn, så nu forsøger vi at ramme gruppen af lidt ældre børn.
Vi trækker på lokale kræfter, nemlig korleder af Sødal Happy Singers og underviser for minikonfirmanderne Anders Hjort Nielsen. Anders er den ene halvdel af
VocalSpace, som ud over Anders består af Pavlina Salehi. Sammen underviser de
to rytmiske voksenkor: Sing4Fun og VoxBox. Herudover arbejder Pavlina bl.a.
som korlærer for Viborg Musikskoles forskellige børne- og ungdomskor. Anders
er musiklærer på Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. I deres fritid laver de
sammen musikalske workshops for både børn og voksne. Programmet er meget
varieret, så jeg vil præsentere det med Anders og Pavlinas egne ord:

Vi vil synge nogle fede popsange og krydre dem med lidt body

percussion. Vi vil i løbet af kordagen arbejde med bl.a. Million
(Joe Moe), Dynamite (Taio Cruz), Magi i luften (Page 4) og Kegle (Sys
Bjerre). Repertoiret kan dog blive ændret lidt alt efter alderen på deltagerne. Kordagen er for alle, og der er ingen krav til sang- eller korerfaring. Målet er at have det super sjovt med at synge nogle fede sange
sammen. Vi ser frem til en skøn og lærerig dag sammen med børn og
unge fra alle 3 sogne.
Kordagen slutter med en koncert i Rødding Kirke kl. 14.00, hvor vi synger
det, vi har lært i løbet af dagen. Koncerten er åben for alle interesserede.
Arrangementet er gratis.
Menighedsrådet serverer pizza til frokost.
Tilmelding til Mette Haugaard
senest 1. marts
mob. 30942263 eller
mette409@hotmail.com
Pavlina Salehi og Anders Hjorth
Nielsen vil i fællesskab lede den
rytmiske kordag i Rødding kirke.
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Kalender
Dato
24/2
1/3
4/3
14/3
15/3
16/3
21/3
31/3
25/4
26/4
28/4
4/5
18/5
26/5
30/5
6/5

Kl.
18.00
14.00
10.00
19.00
14.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
18.00
19.00
19.00
18.00
19.00
13.00

Arrangement
Fællesspisning i Arken
Foredrag ved Juel Optik
Rytmisk kordag
Fælles menighedsrådsmøde
Fællessang. Pakkespil
Møde i Pederstrup menighedsråd
Møde i Rødding menighedsråd
Fællesspisning i Arken - se også side 5
Møde i Rødding menighedsråd
Møde i Løvel menighedsråd
Fællesspisning i Arken
Møde i Pederstrup menighedsråd
Sangaften i Løvel kirke
Fællesspisning i Arken
Møde i Rødding menighedsråd
Grundlovsfest

Side
14
13

14

14

14

Grundlovsfest i Rødding
I år falder grundlovsdag sammen med 2. pinsedag. Men det skal ikke hindre os
i at fejre grundloven. Dagen begynder som sædvanlig med gudstjeneste i Rødding kirke kl. 13.00. Herefter flytter festlighederne til teltet ved Arken, hvor
der er både korsang og fællessang, linedans, kaffe og lækker lagkage. Der er
selvfølgelig også inviteret en grundlovstaler. I år har Ulrik Wilbek sagt ja til at
holde talen i teltet.

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:
24. febr.
31. marts
28. april
26. maj

Søren Haubjerg, forstander for Onsild Idrætsefterskole.
Majken og David Kousholt, voluntører i Tanzania.
Hans-Christian Fleng, USA i motorhome.
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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: Karsten Yding Rasmussen, Engvej 5, Løvel, tlf. 29 26 69 30.
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 Mette Haugaard, Bodil Susgaard, Ina
Worsøe Andersen, Bjarne Kristensen,
Lone Bjerge, Jørgen Dalager, Niels-Peter
Jacobsen.

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

8/3
4/4
2/5
6/6

Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, Rødding.
Gitte Sørensen, Krogens 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

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

19/3

3. s. i fasten

26/3

Midfaste

2/4

Mariæ bebudelse

9/4

Palmesøndag

13/4

Skærtorsdag

14/4

Langfredag

16/4

Påskedag

17/4

Anden påskedag

23/4

1.s.e.påske

29/4

Lørdag

30/4

2 .s.e.påske

7/5

3 .s.e.påske

12/5

Bededag

14/5

4 .s.e.påske

21/5

5 .s.e.påske

10.30 K

9.30

25/5

Kristi himmelfart

9.30 KF

10.30 KF

28/5

6 .s.e.påske

4/6

Pinsedag

5/6

Anden pinsedag

Pederstrup
10.30 K

Bigum 10.30
10.30
10.30 K

9.30

9.30

10.30
19.30

10.30 K
10.30
9.30 KF

10.30 KF
Lindum 10.30
10.30 Konf

9.30 + 10.45
Konf.
10.30 Konf
Torsdag 11. maj kl. 19.00 i Vammen

10.30
10.30
13.00 Gr

K = Kirkekaffe
Dåb = Dåbstræf, hvor de 3-4 årige får deres dåbsbibel
♫ = Spillemandsmesse
KF = Kirsten Felter
Gr = Grundlovsfest
Konf. = Konfirmation

