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Midt i marts var alle konfirmanderne på en fælles tur til Kongernes Jelling, hvor de
skulle opleve kristendommens indtog i Danmark. To guider fortalte om den dramatiske periode i danmarkshistorien, hvor gammelt og nyt stødte sammen. Efter den
udendørs rundvisning måtte konfirmanderne selv gå på opdagelse i det forholdsvis
nybyggede oplevelsescenter, hvor religionsskiftet kunne studeres nøjere.
De traditionelle holdfotos fra konfirmationerne kommer desværre ikke
i kirkebladet som de plejer, da bladet skal i trykken inden konfirmationerne. Billederne kan i stedet ses på kirkens hjemmeside.

Døbte

4. marts i Løvel kirke:
Kamma Nielsen,
Kløvermarken 7A, Løvel.

4. marts i Pederstrup kirke:
Laura Dag Thomasen,
Løvelbrovej 7, Pederstrup.

10. marts i Løvel kirke:
Gunner Frederiksen Vesterby,
Møllevej 4, Løvel.

5. marts i Rødding kirke:
Jacob Mørk Weichert,
Nørre Langgade 28, Rødkærsbro.

11. marts i Rødding kirke:
John Rauff Mortensen,
Løvelbrovej 9, Pederstrup.

9. april i Rødding kirke:
Marcus John Westphal,
Bystævnet 21, Batum.

25. marts i Løvel kirke:
Willy Rasmussen,
Gl. Røddingvej 2A, Løvel.

14. april i Rødding kirke:
Huxi Trangbæk Jacobsen,
Meldgårdsvej 119, Rødding.

Begravede

28. marts i Rødding kirke:
Egon Christensen,
Ingstrupvej 45, Rødding.

10. februar i Rødding kirke:
Ulff Salling Hansen,
Tjele Møllevej 12N, Vammen.

19. april i Rødding kirke:
Ellen Margrethe Hansen,
Højen 1I, Ørum.

24. februar i Rødding kirke:
Martin Pedersen,
Asmild Dal 1, Viborg.

21. april i Rødding kirke:
Anna Marie Løgstrup,
Tjele Møllevej 10K, Vammen.

1. marts i Rødding kirke:
Hans Jørgen Nymann Pedersen,
Bregnehøjen 9, Viborg.

28. april i Løvel kirke:
Kirsten Therkildsen,
Tinggade 10, Løvel.

25 børn deltog i den
rytmiske kordag i
Rødding kirke. Her
er der frokostpause i
Arken med pizza fra
det lokale pizzaria i
Rødding.
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Rytmisk kordag i Rødding kirke
i samarbejde med Rødding på Kryds og Tværs
Af Mette Haugaard, Rødding menighedsråd

Lørdag den 4. marts havde vi endnu en gang et forrygende arrangement i samarbejde med idrætsforeningen. I fællesskab var vi kommet frem til, at vi i sognet har
mange sangglade børn og unge, som skulle have en ekstra oplevelse. Vi inviterede
derfor til en kordag med vores lokale korleder Anders Hjort Nielsen og hans samarbejdspartner Pavlina Salehi. De 2 korledere gjorde et fantastisk stykke arbejde og
alle 25 fremmødte børn var med på ideen.
Repræsentanter for menighedsrådet og idrætsforeningen stod for forplejning. Det
var bl.a. dejlig pizza fra vores lokale pizzaria.
Dagen sluttede af med en koncert, hvor der var 80 tilhørere. Vi er meget taknemmelige for den positive respons, alle viser dette samarbejde. Et så flot antal unge
mennesker, som gerne vil lære at synge og så stor en koncertdeltagelse vidner om
et rigtig fint engagement i vores lokalområde.
Vi har efterfølgende også fået meget positiv respons, så det er en aktivitet vi ganske
nøje vil overveje at gentage.
Tak for indsatsen, så dette blev en succes.
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Kirke i Ukraine

Af Mette Haugaard, Rødding menighedsråd
Gennem et stykke tid har vi præsenteret
kirker og kirkelige tilhørsforhold i andre lande, og denne gang er vi kommet
til Ukraine.

er forbundet
med deres navn,
hængt op på
væggen i deres
hus. Mange har
også en lille bog
med bønner mm., som de medbringer
på rejser.

Mette og Jørgen Haugaard har flere
ukrainske medarbejdere, og gennem
interview med en af dem, Ihor Yanchuk,
har vi lavet denne lille artikel.

De ortodokse kirker er meget fint udsmykkede, og flere af de største kirker
har tage beklædt med guld. I forbindelse med kirkerne er der ofte et kloster.

Ihor tilhører den ortodokse kirke. I den
ortodokse gudstjeneste er det præsten
og måske et kor, som synger sangene.
Kirkegængerne synger ikke med. Man
har ikke øjenkontakt med præsten, men
bøjer hovedet som i bøn, når der bliver
talt.

Jul og påske

Julen og påske er naturligvis også de
største højtider for kirken i Ukraine.

I Ukraine er der ligesom i Danmark
mange traditionskristne. Så ved de
store højtider, jul og påske, kommer der
rigtig mange i kirke, men på en normal
søndag er der måske omkring 15%, der
deltager. De har lige som os gudstjeneste hver søndag. Den almindelige
gudstjeneste kan på en søndag vare fra
kl. 7.00 om morgenen til kl. 14.00 om
eftermiddagen. Man spiser ikke, inden
man går i kirke. Der er ikke altergang,
som vi kender det, men kirkegængeren får velsignet brød og vin med
hjem, som spises, inden de spiser deres
normale måltid. Man behøver ikke at
deltage i alle timer. Der er ikke stole til
alle, så det er hovedsageligt de svage og
ældre, som har siddepladser.

I julen går de i kirke om eftermiddagen,
som vi gør herhjemme. Juleaften spiser
de ikke kød, men udelukkende brød, ris,
frugt og grøntsager. Det gør de ud fra
betragtningen om, at Jesus ikke havde
meget at spise, da han kom hertil, og
derfor spiser de heller ikke meget.
Den første dag i påsken – og det er
ikke som hos os altid en torsdag, da
de følger en anden kalender – tager de
mad med i kirken for at få det velsignet.
De pakker en kurv med et særligt brød,
som er bagt med rosiner og sukat mm.
Brødet er anrettet på et fad og pyntet
med æg, som både børn og voksne har
været med til at dekorere skallen på. Ud
over brødet har de også pølser og andre
lækkerier i kurven.

Det er et krav at præsten har skæg.
Mange, som tilhører den ortodokse
kirke, bærer et kors i en kæde om
halsen og har deres særlige ikon, som

Præsten velsigner både mennesker og
måltid ved at stænke velsignet vand
over dem, og måltidet gemmes til næste
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dag, hvor familien spiser det velsignede
måltid. Efter det velsignede måltid
spiser de en kæmpe påskefrokost med
alle tænkelige retter.

dukker sig tre gange i floden, hvor
hele kroppen er under vand, hvorefter
præsten slår korsets tegn for hver enkelt
fremmødt.

I påsken hilser de også på hinanden
med en særlig velkomst – nemlig
“Christ is arisen”, hvortil der altid
svares “Truly arisen”.

Døden

Når de mister en af deres kære, holder
de flere gange i løbet af det første år,
sammenkomster for at mindes den,
de har mistet, og for at bede om, at
vedkommende får syndsforladelse og
kommer i himlen.

Dåb og den 19. januar

Ved barnedåben er præsten iført en
særlig festlig dragt. Børnene bærer ikke
dåbskjole, som vi bruger herhjemme,
men bliver trukket i det tøj, som man
ønsker.

Som regel sker begravelsen tre dage
efter dødsfaldet. Familien samles herudover på dag 9, dag 40 og på årsdagen
for at bede og mindes den afdøde. Alle
er klædt i sort tøj til disse sammenkomster, og der spises bl.a. meget hvidløg
for at få renset krop og sjæl.

Når børnene døbes, sker det helt
afklædt, og hvor de bades i døbefonden.
Tidligere blev de dukket helt under
vandet 3 gange – i Faderens, Sønnens
og Helligåndens navn, men nu bruger
de en kande, så barnet blot gøres våd
over hele kroppen tre gange.

De fleste bliver kistebegravet i Ukraine.
Det er meget almindeligt, at de rejser
et kors på gravstedet indtil gravstenen
kommer. På gravstenen er det helt
almindeligt, at der kommer foto af den
afdøde, og ydermere afspejler gravstenene gennem skrift og dekorationer,
hvor rig den afdøde har været i sit
levende liv.

En anden dag, som holdes særligt i
hævd, er den 19. januar, hvor de hvert
år bekræfter dåben. Den lokale flod
anvendes til dette formål – er der is på
floden hakkes der hul i isen – og man

Jørgen og Mette Haugaard
med deres ukrainske praktikant, Ihor Yanchuk, imellem
sig.
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Lyd og billede til Rødding og Løvel kirker
Af Lars Østergaard Nielsen, formand for Løvel menighedsråd
Løvel menighedsråd har i de sidste år
haft en vision om, at vi gerne vil have
flere til at benytte kirken. Vi har fået
etableret en gangsti fra parkeringspladsen, så også dårligt gående og kørestolsbrugere har let adgang til kirken.

med lyden har man også erfaret i Rødding kirke.
I Johannesevangeliet 1,1-5 står der:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var
hos Gud, og Ordet var Gud. Dette var
i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet til
ved det, og uden det blev intet til af det,
som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket,
og mørket fik ikke bugt med det.

Vi har afholdt sang- og foredragsaftener i kirken med god opbaking. Specielt
under sangaftenerne er vi blevet gjort
opmærksom på, at det ikke altid er let
at høre, hvad der bliver sagt. Ligeledes
har der også under enkelte gudstjenester
været kirkegængere, der har sagt, at de
har svært ved at høre alle detaljer. Det
er naturligvis et problem. Vi ønsker jo
ikke, at lydforhold skal afholde folk fra
at gå i kirke. De tilsvarende problemer

Heraf fremgår det tydeligt, hvor vigtigt
Ordet er, og naturligvis, hvor vigtig det
er at kunne høre Ordet.
Rødding og Løvel menighedsråd har
derfor besluttet, at vi vil undersøge
mulighederne for at løse problemerne

Menighedsrådsmedlemmer tester nyt lydanlæg til kirkerne i Rødding og Løvel.
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med lyden i de to kirker. Samtidig vil
vi også se på mulighederne for at kunne
vise billeder/salmer og sangtekster på
skærm/lærred eller direkte på væggen.

og foredragsaftener vil anlægget kunne
udnyttes fuldt ud, så alle vil få den fulde
oplevelse af arrangementet. Anlægget
vil endelig kunne benyttes til koncerter og arrangementer af en lidt anden
karakter.

Et sådan anlæg vil til den normale
gudstjeneste give en helt ny oplevelse
af Niels-Peters tale, fra at lyde som en
person, der taler højt, til at lyde som
en person, der taler stille og roligt til
menigheden. Niels-Peter vil også
have mulighed for at vise billeder, som
prædikenen tager udgangspunkt i. Især
vil det afgjort være en god hjælp ved
børnegudstjenester. Også kirkesangeren
vil kunne benytte anlægget, således
at kirkesangeren vil kunne høres af
alle, også når orgelet ellers fylder hele
lydbilledet.

Vi stiler efter at anskaffe samme type
anlæg, så Niels-Peter og fælles ansatte
ikke skal betjene forskellige anlæg i de
to kirke. Overordnet har menighedsrådene besluttet, at anlæggene ikke må
skæmme kirkerummet.
Tidsplan for projektet er ikke endelig
fastlagt. Vi har for øjeblikket kontakt
med en mulig leverandør og forventer
at kontakte mindst en leverandør mere.
Efter valg af leverandør skal vi have
projektet godkendt af Stiftet, og endelig
skal vi også have økonomien på plads.

Ved fremtidige koncerter, sangaftener

“Hvis verden går under i morgen,
		
vil jeg plante et æbletræ i dag.”
Sådan skulle Martin Luther angiveligt have sagt. Om det er historisk korrekt,
vides ikke med sikkerhed. Men under alle omstændigheder er udsagnet udtryk
for en forventningsfuld indstilling til fremtiden. Den, der planter et træ, har et
håb om, at fremtiden vil bringe vækst og frugtbarhed.
Løvel menighedsråd har besluttet
at arbejde for at få anlagt en lille
æblelund på det tomme jordstykke
vest for kirkegården. Endnu er
projektet kun på tegnebrættet. Menighedsrådet mødtes fornylig med
en havearkitekt for at se på arealet.
Håbet er, at projektet kan realiseres i
efteråret 2017, hvor vi markerer 500
året for den lutherske reformation.
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Herremanden fra Sødal var en flittig kirkegænger
Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd

Påsken er overstået, og nogen benyttede lejligheden til at komme i kirke. Herunder kan man
se, i hvor høj grad herremanden på Sødal udnyttede denne mulighed for 271 år siden. En kort indføring i, hvem Didrik Iversen er, kommer herunder.
I Rødding Kirke kan man se dette maleri.
Velbyrdige, Anders Kjærulf og dennes Frue Margarethe Dorothea Braës til Sødal.
Skænket til Rødding Kirke af Johannes Jacob Bjerregaard, Sødal 1877.
I 1728 blev Anders Kjærulf som 66-årig gift med
den 30 år yngre Margrethe Dorothea Braës.
Anders Kjærulfs ægteskab med Margrethe Dorothea Braës varede kun syv år, da han døde i 1735.
Anders Kjærulfs image var ikke for godt, han var en hård herre og behandlede ikke
sine folk for godt. Margarethe nåede inden sin død fem år senere, at få oprettet
skoler i Rødding og Løvel, så hende må man gerne sende et venligt blik.

Margrethe og Didrik
Der indgås en forpagtningsaftale mellem Margrethe og Didrik. Didrik Iversen
havde tidligere været på Sødal og var nu forpagter på Holmgaard i Skringstrup.
Der hersker vist ingen tvivl om, at Didrik Iversen var en dygtig forpagter, og
Margrethe havde nok i høj grad brug for en sådan. De havde begge mistet deres
ægtefæller – Margrethe var 43 år og Didrik 39 år. Det kunne der måske være blevet
et forhold ud af, men Margarethe dør allerede i 1740.
Margarethes svigerfar, som nu ejer Sødal, mener, at Didrik har udnyttet Margarethe
og fået en alt for favorabel forpagtningsaftale, men han klarer frisag og overtager
senere Sødal og bliver gift med Anne Cathrine Friisenberg.
En bonde i Rogenstrup finder i 1913 en gammel dagbog/skrivekalender, som Viborg Stift Folkeblad i 1923 skriver en artikel om. Her er blot medtaget april 1746,
og fremhævet, når Didrik var i kirke. Hvis man tæller årets kirkebesøg sammen,
vil man se, at han kom i kirke 40 gange. Han besøgte mange præstegårde og havde
besøg af biskop og præster på Sødal.
Jeg kan kun anbefale at kigge på hele skrivekalenderen, hvor Rørsig har skrevet en
fyldig indledning og efterskrift. Alene hans yderst rosende afslutning siger noget
om Didrik →
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Saa tager vi Afsked med Didrik Iversen, sikkert en af det forrige Aarhundredes
fremragende og tiltalende Landmænd paa Viborgegnen, en Mand, der utvivlsomt
ved sin personlige Dygtighed har arbejdet sig frem til at raade over og senere eje
297 Tønder Hartkorn, en Mand, som kunde træffes paa Fæstebondens Lergulv, i de
gamle hyggelige Præstegaarde, blandt Landsdelens højeste Embedsmænd og mellem den jydske Højadels Medlemmer, en Mand, over hvis Liv og Eftermæle der ikke
falder en eneste mørk Stribe eller Skygge.
I finder dagbogen her: www.pederstruphistorie.dk → Nabolaget

En Herremands Dagbog

Didrik Iversen til Sødal.
Hans Skrivekalender fra 1746 og lidt af hans Livshistorie.
Af P. M. Rørsig

April.
1. Kom Capt. Poulsen.
2. Rejste han til Gunderupgaard.
3. I Rødding Kirke [Palmesøndag]
4. Skifte hos Jens i Aastrup (se 27/2 ditto Fr. Høegs [Frederik Christian Høeg, der
døde paa Dalsgaard i Østhimmerland 18. November 1744. Fra c 1704-25 boede
han paa Ørregaard i Fiskbæk Sogn. Han blev gift i Taarupgaards Kirke 27. Marts
1696 med Barbara Belov, der begravedes fra Kvols Kirke 26. Februar 1727]
6. I Rødding Kirke Skriftemaal.
7. Do. Altergang [Skærtorsdag]
8. Do.
9. Capt. Poulsen; blev her ogsaa Paaskedag.
10. 11. 12. I Rødding Kirke [Altsaa 1. 2. og 3. Paaskedag]
Offerpenge til Præsten 2 Rigsdaler 4 Mark, Degnen 4 Mark.
13. Kom Niels Tougaard paa Gaarden.
16. I Viborg; er 30 Dage efter Niels Tougaards Kones Død.
17. I Rødding Kirke.
18. I Pederstrup; afg. Chr. Brendts Gaard.
19. Hjemme; Om Aftenen Hr. Enevold [se 21/3) og Steddatter.
25. Til Viborg Snapsting, varer til den 25. om Aftenen. [Snapstinget var det vigtigste Landsting Aaret rundt. Da samledes en Mængde Mennesker i Viborg fra hele
Jylland, og da afvikledes alle Gældsforhold, betaltes Renter og afsluttedes Handeler osv. Dette Tingstævne var altsaa Datidens Termin, hvortil tillige var knyttet et
stort Marked]
27. Til Viborg Landsting.
29. I Hobro efter Tømmer.
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Bortskaffelse af gravminder fra kirkegården
Af Sune Iversen - Kirkeværge, Rødding Menighedsråd
Det tidligere menighedsråd i Rødding
besluttede på møde den 22. november
2016 retningslinjer for at bortskaffe
gravminder fra sløjfede gravsteder på
kirkegården. Et gravminde er typisk en
gravsten, men kan også være en anden
form for mindesmærke. Jeg vil her
orientere om de retningslinjer, der er
vedtaget. Men først vil jeg fortælle om
baggrunden for, at menighedsrådet har
fundet det nødvendigt, at have sådanne
retningslinjer:
Når fredningstiden for et gravsted
udløber har indehaverne af gravstedet
ret til at tage gravmindet med hjem.
Hvis ikke gravstedindehaverne afhenter
gravmindet, så tilfalder gravmindet
kirken. I kirkesprog kalder man det et
“hjemfaldent gravminde”. Det betyder,
at kirken har overtaget ejendomsretten
til gravmindet. Kirken kan derfor
bestemme, hvad der skal ske med det
hjemfaldne gravminde. Kirken kan
vælge at opmagasinere gravmindet i en
årrække – eller kirken kan vælge at lade
gravmindet bortskaffe. Kirken er ikke
forpligtet til at opmagasinere gravmindet i kortere eller længere tid.
Hvis en slægtning på et senere tidspunkt kommer i tanke om, at de alligevel gerne vil have et hjemfaldent
gravminde udleveret, så kan kirken
kontaktes herom. Kirken vil så typisk
vælge at udlevere gravmindet til den
pågældende – mod at vedkommende
underskriver en erklæring om, at han
modtager gravmindet på vegne af evt.
samtlige øvrige arvinger.

På Rødding Kirkegård har man igennem tiden opbevaret de hjemfaldne
gravminder i særlige områder på
kirkegården. Der står efterhånden rigtig
mange opmagasinerede gravminder på
kirkegården. Det tidligere menighedsråd besluttede derfor, at der var behov
for nogle retningslinjer for, hvordan vi
gradvis skaffer os af med nogle af gravminderne. Menighedsrådet var samtidig
meget opmærksomme på, at mange
af kirkegårdens besøgende forventer
at kunne finde deres slægtninges og
forfædres gravminder på kirkegården.
Så selv om kirken egentlig har lov til at
bortskaffe gravminderne, når gravstedet
sløjfes, så besluttede vi i menighedsrådet, at vi vil beholde gravmindet i
en periode på 50 år efter den sidste
dødsdato på gravmindet.
Inden vi bortskaffer et gravminde skal
vi være opmærksomme på, om gravmindet er bevaringsværdigt. Et bevaringsværdigt gravminde må ikke fjernes
fra kirkegården. Der findes følgende
kriterier for, om et gravminde er bevaringsværdigt :
 Gravminder, hvis udsmykning er
af særlig interesse
 Gravminder med inskriptioner af
usædvanlig og særlig bemærkelses
værdig karakter
 Gravminder udført af anerkendte
kunstnere, eller som har særlig
kunsthistorisk interesse
 Gravminder der bevarer mindet om
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fortjenstfulde mænd og kvinder kan
anses for at være bevaringsværdige.
De retningslinjer, som menighedsrådet vedtog, lyder sådan:
1. Et hjemfaldent gravminde flyttes til
en afdeling af kirkegården for hjemfaldne gravminder.
2. Ikke-bevaringsværdige gravminder
bortskaffes, når der er gået mere end 50
år fra den sidste registrerede dødsdato
på gravmindet. Bortskaffelse foretages
hvert 4. år i tilknytning til provstesynet.
3. I tilfælde af den mindste tvivl om
hvorvidt et gravminde er bevaringsværdigt forelægges spørgsmålet for
provstesynet.
4. Der orienteres om bortskaffelse af
gravminder på kirkens hjemmeside
senest 3 måneder, inden bortskaffelsen
gennemføres.

5. Inden gravminder fjernes fra kirkegården fotograferes gravmindet og der
noteres navne samt fødsels-og dødsdatoer. Oplysningerne opbevares i 2
eksemplarer i et kartotek hos graveren
og kirkeværgen.
6. Inden gravminder fra sløjfede gravsteder fjernes fra kirkegården og sendes
til knusning, skal al inskription fjernes
fra stenene.
Vi planlægger at bortskaffe gravminder
i løbet af efteråret 2017. Der vil blive
orienteret nærmere på kirkens hjemmeside.
Hvis der er spørgsmål, er man meget
velkommen til at kontakte graver Birgit
Pluszek eller mig.
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Sangaften i Løvel kirke

Den 18. maj kl. 19.00 er der igen sangaften i Løvel
kirke. Sangaftenerne, der ofte er meget velbesøgte,
har - som navnet siger - altid haft fællessangen som
det bærende indhold. Som regel har deltagerne dog
undervejs fået lov til at hvile sangstemmerne, mens
der har været en lille fortælling, som passede til
aftenens tema.

Forsiden af en kendt
Thit Jensen-biografi.

Ved de kommende sangaftener vil menighedsrådet
prøve at udvide fortællingen lidt og indimellem
invitere en inspirerende foreragsholder udefra.
Den 18. maj har vi inviteret valkyrien Anne Marie
Andersen fra Thit Jensens Mindestue i Farsø til at
fortælle om Thit Jensens liv og forfatterskab.

Lørdag den 22. april var der fest i Løvel. Knap 400 mennesker var samlet til jubilæum på Løvel skole. Menighedsrådet bidrog til festlighederne med en udstilling
af kjoler, som har været båret ved konfirmationer i Løvel kirke gennem tiderne,
samt fotos af samtlige konfirmandhold i Løvel kirke i nyere tid. Mange lagde vejen
omkring kirken, som var åben om eftermiddagen.
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Sommerudflugt 2017
Løvel, Rødding og Pederstrup sogne
tirsdag den 29. august
Djursland - kultur og natur
Afgang: Rødding Kirke kl. 8.00 og Løvel Kirke kl. 8.05.
Første stop: Thorsager Rundkirke.
Vi får en guidet rundvisning og fortælling om kirkens historie.
De medbragte rundstykker indtages i Præstegårdsladen i Thorsager.
Andet stop: Sostrup Slot & Kloster
Guidet rundvisning og fortælling om slot og klosters historie – og om, hvad
der i dag sker på Sostrup Slot, efter at der er kommet ny ejer i 2014.
I de historiske rammer indtager vi frokostbuffet.
Det var kulturen – så skal vi nyde naturen.
Turen går til Slettehage Fyr på Helgenæs og senere kører vi på grusveje i de
skønne Mols Bjerge. Der bliver undervejs mulighed for at strække ben, men
man kan også blot nyde en fantastisk udsigt.
Vi har bestilt middag på Kongensbro Kro kl. 18.00,
og hvis vi kan få folk til at lette sig igen,
så skulle vi kunne være hjemme kl. ca. 20.00
Bussen kan have 50 personer, så ... først til mølle … får plads i bussen.
Pris for tur og forplejning (ex. drikkevarer ved frokost og middag) 425 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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Kalender
Dato
18/5
26/5
30/5
5/6
21/6
29/6
30/6
25/8
7/9

Kl.
19.00
18.00
19.00
13.00
19.00
17.00
18.00
15.00
19.00

Arrangement
Sangaften i Løvel kirke, fortælling om Thit Jensen
Fællesspisning i Arken
Møde i Rødding menighedsråd
Grundlovsfest i Rødding
Møde i Løvel menighedsråd
Møde i Pederstrup menighedsråd (kirkesyn)
Fællesspisning i Arken
Møde i Løvel menighedsråd (kirkesyn)
Møde i Pederstrup menighedsråd

Side
12
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. I kirken medvirker
Kulturrøddernes Kor. Efter gudstjenesten
flytter festlighederne til teltet ved Arken,
hvor der er både korsang og fællessang.
Lucky Boots fra Vammen giver opvisning
i linedans. Og så er der selvfølgelig rigelig
med kaffe og lækker lagkage.

I år har Ulrik Wilbek, som vist er
kendt af de fleste, sagt ja til at holde
grundlovstalen 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:
26. maj
30. juni
25. aug.

Julie Aarup Nyby fortæller om sine akvareller udstillet i Arken.
Edith Mark og Niels-Peter Jacobsen fortæller om Palæstina.
Kom med et forslag til en interessant fortæller!
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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.

6/6

Gitte Sørensen,
Krogen 2B, Rødding.
25/7 Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45, Rødding.
5/9 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8. Ingstrup.

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

21/5

5 .s.e.påske

10.30 K + B

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

10/6

Lørdag - byfest

9.30 HS

11/6

Trinitatis søndag

Kvorning 10.30

18/6

1.s.e.trin.

25/6

2 .s.e.trin.

2/7

3 .s.e.trin.

9/7

4 .s.e.trin.

Lindum 10.30

16/7

5 .s.e.trin.

Bigum 10.30

23/7

6 .s.e.trin.

Vammen 10.30

30/7

7 .s.e.trin.

6/8

8 .s.e.trin.

10.30 K

9.30

13/8

9 .s.e.trin.

9.30

10.30

20/8

10 .s.e.trin.

22/8

Byfest i Rødding

27/8

11 .s.e.trin.

Pederstrup

10.30 K
10.30
13.00 Gr

10.30 K

9.30
10.30 K

19.30 Sø

10.30

10.30 K

Lindum 9.00
19.30 Skib

K = Kirkekaffe
B = Børnegudstjeneste
KF = Kirsten Felter
Sø = Gudstjeneste ved Rødding sø
Gr = Grundlovsfest
HS = Biskop Henrik Stubkjær står for gudstjenesten ved byfesten i Løvel
Skib = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus i anledning af byfesten

10.30 K + KF

