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Denne smukke - og smukt beliggende - præstebolig har siden 1906 dannet
rammen om 8 forskellige præstefamiliers arbejde og dagligdag. Men nu er
boligen ramt af alvorlige problemer. Læs mere på side 3.

Døbte

13. august i Rødding kirke:
Karla Munkholm,
Ingstrupvej 17, Rødding.

21. maj i Rødding kirke:
Emily Skov Frederiksen,
Ingstrupvej 4C, Rødding.

Kirkeligt velsignede

21. maj i Rødding kirke:
Isabella Hougaard Vester,
Røddingvej 31, Rødding.

10. juni i Løvel kirke:
Sabrina Rettig Kjærulff
og Henrik Rettig Kjærulff,
Kjærgårdsvej 7, Løvel.

21. maj i Rødding kirke:
Viljam Christian Vincent
Amdi Hansen,
Batum Hedevej 20, Batum.

Viede

25. maj i Løvel kirke:
Anders Sørensen,
Borgåvej 14, Viborg.

1. juli i Pederstrup kirke:
Karina Damsgaard og Brian Troels,
Fjordbakken 43, Hadsund.

18. juni i Rødding kirke:
Ida Kousgaard Kloster,
Vinkelvej 36B, Viborg.

Begravede
19. maj i Viborg kirkegårdskapel:
Søren Peter Konggaard,
Havrisvej 27, Havris.

6. august i Rødding kirke:
Kristian Nyrup Christensen,
Røddingvej 20, Rødding.

11. juli i Løvel kirke:
Birthe Skoubo Jensen,
Italien.

13. august i Løvel kirke:
Mailo Marius Lund-Breiner.
13. august i Rødding kirke:
William Linnebjerg Kjærgård,
Sensommervej 90, Silkeborg.

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. aug.
29. sept.
27. okt.
24. nov.

Organist Søren Lind fortæller om sommerens rejse til Østrig.
Tomas Bak Sørensen: Min rejse ud af en sekt.
Hanne og Per Laursen: En rejse til Kenya og Zanzibar
Jens Frydendal: “Jøden han er stærk og sej” - hvordan holder man
humøret oppe gennem 2000 års landflygtighed?
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Problemer med præsteboligen
Af Præstegårdsudvalget
Sisse Falkencrone, Karsten Yding Rasmussen & Sune Iversen

Præsteboligen på Kirkegade i Rødding har de seneste måneder stået ubeboet hen.
Årsagen til dette er, at der desværre er konstateret skimmelsvampeangreb i gulvkonstruktionen i den vestlige del af boligen samt i den (næsten nye) tagkonstruktion. Desuden har der i en længere periode været problemer med fugt og skimmel i
boligens vestvendte gavl.
Situationen i skrivende stund er, at boligen ikke er egnet til beboelse – og at der
enten skal gennemføres en omfattende totalrenovering af boligen eller bygges
en helt ny bolig. Edith og Niels-Peter har i en periode boet i deres sommerhus.
Præstegårdsudvalget arbejder nu på at finde en midlertidig bolig i sognet, som kan
anvendes af præsteparret, indtil den nuværende bolig er renoveret, eller der er bygget nyt. Provstiet forventer, at der kan gå 1-1½ år, inden boligen enten er renoveret,
eller der er bygget nyt.
Det er en rigtig træls sag – først og fremmest for præsteboligens beboere, som i en
lang periode har måttet finde sig i byggerod og dårligt indeklima.
Præsteboligen blev i 2007-2008 ombygget. Konfirmandstuen blev nedrevet og taget blev renoveret og efterisoleret. Desværre viser det sig nu, at tagkonstruktionen
er udført forkert, således at undertaget ikke kan ventileres ordentligt. Derfor er der
opstået skimmelsvamp i tagkonstruktionen.
I 2012/2013 konstateres der fugtproblemer i vestgavlen. Gavlen bliver fuget om
og murværket afrenses – men desværre uden at det løser problemet. Teknologisk
Institut bliver inddraget, og de foretager af flere omgange fugt- og mikrobiologiske
undersøgelser i gavlværelset og i tagetagens vestgavl. Undersøgelserne peger på, at
fugtproblemerne i vestgavlen skyldes en forsatsvæg på 1. sal.
I maj 2017 inddrages provstiet og deres arkitekt i problemet. Der udføres en ny
gennemgribende undersøgelse af præsteboligen, som altså afdækker, at der – udover fugtproblemerne i vestgavlen – er skimmel i gulv- og tagkonstruktion.
Provstiet undersøger i øjeblikket om der kan rejses erstatningskrav m.h.t. de konstruktionsfejl, der er udført på tagkonstruktionen i 2007/2008.
Der tegner sig i øjeblikket to mulige løsninger: Enten en gennemgribende totalrenovering af boligen eller en nedrivning efterfulgt af nybyggeri. Der er p.t. ikke
truffet afgørelse om hvilken løsning der vælges, men vi håber, at der meget snart
falder en afgørelse i sagen – så Edith og Niels-Peter kan få ro omkring deres boligsituation, og så indeklimaproblemerne en gang for alle bliver løst.
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Igen i år trak grundlovsfesten fulde huse
Af Bodil Susgaard, Rødding Menighedsråd

Den mangeårige tradition med, at der til grundlovsfesten i Rødding er fuldt hus i
såvel kirke som i teltet ved sognehuset Arken, holdt stik, selvom grundlovsdag i år
faldt sammen med 2. pinsedag. Der var 150 deltagere.
Arrangementet startede med gudstjeneste kl. 13 i kirken, og her medvirkede traditionen tro Kulturrøddernes kor. Herefter var der opvisning ude foran Arken ved
linedanserne Lucky Boots fra Vammen. De gjorde det rigtig godt, selvom en byge
drev ind over dem. Det er tredje år, de underholder.
Herefter blev kaffen, bollerne og lagkagerne nydt i teltet, og traditionen tro var det
også nogle af de frivillige hjælpere, der trods pinsehøjtiden havde fundet tid og
overskud til at bage boller og lave lagkager. Undervejs blev der sunget fællessange
og Kulturrøddernes kor underholdt igen med flot korsang.
Årets grundlovstaler var Ulrik Wilbek og han holdt en flot tale om grundloven og
dens betydning for demokratisk engagement og opfattelser af danskhed op gennem
tiden. En dejlig og festlig grundlovseftermiddag!
Følg med på kirkens Facebookside. De fleste arrangementer bliver annonceret her, ligesom der også tit er glimt
fra de ting, der har været.
Søg efter Rødding, Løvel og Pederstrup kirker eller
følg det direkte link: www.facebook.com/RLPsogne
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Tak for en festlig jubilæumsdag
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst

Den 1. maj var det præcis 25 år siden, jeg blev ansat som sognepræst i Rødding,
Løvel og Pederstrup. Stor tak til menighedsrådene, som valgte at fejre den anledning. For mig blev det på alle måder en dejlig dag! Tak til alle som medvirkede i
Rødding kirke og i Løvel forsamlingshus. Dagen blev en fin afspejling af, hvordan
årene har været. Stor imødekommenhed har jeg oplevet fra alle sider. Hjælpsomhed
ud over alle grænser. Mange har vist lyst til at bidrage til det fælles. Sådan opleves
det, at være præst i Rødding, Løvel og Pederstrup - ikke bare på de festlige dage,
men også i det daglige arbejde.
For 25 år siden virkede det som lidt af en tilfældighed, at vi landede med vores lille
familie på dette sted. Vi havde ingen forbindelser hertil og heller ikke ret meget
kendskab til Viborgegnen. Men et sted skulle vi jo begynde! At det blev til så
mange år, og at årene har bragt os så meget godt, var ikke til at forudse den gang.
Nu har det fyldt det meste af et arbejdsliv, og Rødding blev hele familiens sted,
selvom børnene, der voksede op her, nu er fløjet videre.
Mange tak for jubilæumsfesten og for alle de gode år, der gik forud.

Der sker en del på 25 år. Skægget er blevet gråt, børnene er blevet voksne, og fire
svigerbørn er kommet til. Det er dog kun de to svigerdøtre, der er med på billedet.
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Kirkekrydsord
Lars Raahauge, som indtil for nylig var medlem
af Pederstrup Menighedsråd, har ofte bidraget til
kirkebladet med synspunkter og oplysende artikler.
Denne gang har Lars valgt en lidt skævere vinkel.
Han har skabt denne kirkekrydsordsopgave, som
kun kan løses af folk med et vist kendskab til både
kirkelige samt lokale og globale forhold.

Ordforklaringer
26. Drik
27. Fornavn på cubansk kunstner, født i
Havana i 1973
28. Adverbium
29. Sydeuropæisk land
30. Adverbium
31. Eventyrvæsen
32. Person i 1. Mosebog
33. Kommando
34. Fornavns initialer på erhvervsleder, der
var kendt for rettidig omhu
35. Pigenavn
36. Hvad blev hældt i Boston’s havn i 1773?
37. Kooperativ produktionsvirksomhed, der
delte skæbne med blandt andet bryggeriet Stjernen.
38. Samlingspunkt i hjemmet – særligt før i
tiden
39. Væsentlig årsag til de mange smukke
landskaber i Rødding, Løvel og Pederstrup sogne.
40. Slagkraftigt luftvåben under 2. verdenskrig
41. Hilsen
42. Drengenavn
43. Kronometer
44. Fællesskab med 28 medlemmer, snart
kun 27
45. Undertrykke
46. Kæle
47. By i Schweiz
48. International organisation etableret lige
efter 2. verdenskrig

1. Hvad kaldes den periode i kirkeåret,
som vi er inde i nu?
2. Hvad varslede apostlen Peter’s svigt af
Jesus?
3. Sidevej til Gl. Aalborgvej i Løvel
4. Hvilken betegnelse for ost har EU dom
stolen givet Grækenland eneret på?
5. Hvad står skrevet på mange krucifikser?
6. Drengenavn
7. Attraktion i Rødding
8. Hvilken person nævnes i både Lukas
Evangeliet og Apostlenes Gerninger?
9. Tyveri
10. Pigenavn
11. Vildt kattedyr
12. Meget lille landsby i Rødding sogn
13. NATO
14. Kneb
15. International videnskabelig betegnelse
for kunstig intelligens
16. Nummerplade på biler fra det største
europæiske land bortset fra Rusland
17. Træ
18. Atter
19. Afrikansk land, hvor danske soldater har
gjort tjeneste
20. Forvaltningsområde, der blev nedlagt i
2006
21. Julemaden
22. Gigantisk mausolæum
23. Hidsige
24. Jordlag
25. Fartøj
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Løsningen på opgaven findes på kirkens hjemmeside fra 1. september.
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Luther-foredrag, korsang og tapas i Rødding kirke
Af Sune Iversen, Rødding Menighedsråd

Rødding Menighedsråd inviterer
tirsdag den 26. september kl. 19.00
til foredrag om Luther og reformationen i Rødding Kirke.
I år fejres 500-året for reformationen. I Rødding Menighedsråd
vil vi gerne være med til at markere
dette. Vi deltog sidste år i en foredragsrække om Luther og reformationen. Stiftsteolog Henning
Kjær Thomsen fortalte om Luthers tanker og gerninger – og han
gjorde det så engageret og nutidsrelevant, at vi i menighedsrådet besluttede os for at invitere Henning Kjær
Thomsen til Rødding.
Henning Kjær Thomsen er ansat ved Viborg
Stift for blandt andet at hjælpe til med
markering af reformationsjubilæet. Han
har tidligere været sognepræst og rektor
for Pastoralseminariet i Aarhus.
Under titlen Luther – liv og konsekvens vil
Henning Kjær Thomsen besvare spørgsmål
som:
Hvem var han, denne munk fra Wittenberg,
der tidligt blev både doktor og professor,
og oven i købet kom til at skubbe så meget til den
måde, man tænkte om Gud, verden og mennesket
på, at en ny kirke og dermed også en ny kultur langsomt men sikkert udviklede sig? Og hvad har vist sig
at være det vigtigste i hans indsats?
Kulturrøddernes Kor under ledelse af Grethe Kvistgård vil optræde med sange fra deres alsidige
repertoire. Vi slutter af i kirken med et let tapastraktement.
Alle er velkomne – deltagelse er gratis.
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Luther og ligestilling - foredrag i Løvel kirke
Af Ina Worsøe Andersen, Løvel Menighedsråd
I 2017 fejres 500-året for reformationen, som blev startet af den tyske
teolog Martin Luther, ved at han
slog 95 teser op på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg.
Reformationen handlede om en
anderledes tro og om et nyt syn på
kirke og samfund, og i denne periode, blev den kristne kirke i Europa
splittet i en romersk-katolsk kirke
og flere protestantiske kirkesamfund.
I forbindelse med Luther-året indbyder Løvel Menighedsråd til foredraget Luther og ligestilling med Pernille
Vigsø Bagge, i Løvel kirke onsdag den 27. september kl. 19.00. Arrangementet er gratis.

Luther og ligestilling - to køn,
tusinde kampe og et reformationsjubilæum.
Pernille Vigsø Bagge, tidligere folketingsmedlem
og nuværende sognepræst i Løgstør-AggersborgKornum-Løgsted, tilbyder i anledning af reformationsjubilæet en sogneaften om Luther og ligestilling.
Pernille Vigsø Bagge siger om sit foredrag:
Der er nærmest alle tænkelige holdninger til,
om Luther, med sit opgør med pavekirke og klostervæsen, satte kvinderne fri eller i bås.
Denne aften fortæller jeg, med tråde tilbage til
Luther, reformationen og dennes virkningshistorie, om ligestillingskampen gennem tiderne,
samt om min egen tid som pige, datter,
kvinde, kone, mor, underviser, politiker og
præst.
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Høstgudstjeneste i Pederstrup
Søndag den 24. september kl. 10.30
Høsten er afgjort i hus på dette tidspunkt. Avlen står godt, så hvis vejret arter sig,
så kan der kun være noget at glæde sig over. Da der just ikke er mange “rigtige”
bønder tilbage i Pederstrup kunne nogen mene, at det er en forældet skik at holde
Høstgudstjeneste. Mon ikke vi er mange, der “høster” lige så meget, som de
“rigtige” bønder – blot på andre “marker”?  Kirken bliver pyntet, og vi samler ind
til nogen, der på det tidspunkt trænger mest til hjælp. Vi satser på godt vejr, så vi
igen i år kan indtage lidt lækkert uden for kirken.

Det fortælles, at Martin Luther
engang blev spurgt: “Hvad ville du
gøre, hvis du fik at vide, at verden gik
under i morgen?” Han svarede: “Så
ville jeg plante et æbletræ i dag.”
Vi vil følge opfordringen til at plante et træ i anledning af reformationsjubilæet. Vi
har allerede flere æbletræer på kirkegården og mange træer omkring denne, men vi
vil lige uden for kirkegården plante et valnøddetræ, så kom og vær med til det.

Også i Rødding og Løvel er der høstgudstjeneste
Begge steder bliver fejringen af høsten kombineret med det årlige menighedsmøde,
hvor menighedsrådet orienterer om det år, der er gået, og om de planer, der er
for den kommende tid. Der vil selvfølgelig også være lejlighed til komme med
spørgsmål, kommentarer og gode forslag.
Søndag den 17. september kl. 10.30 inviterer Løvel til høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten står frokosten klar. Forhåbentlig er vejret så fint, at vi kan spise uden for
kirken. Når alle er nogenlunde forsynede, vil formanden for menighedsrådet, Lars
Østergaard Nielsen, fortælle om menighedsrådets arbejde og planer.
Søndag den 1. oktober er det Røddings tur til at holde høstgudstjenste. Fra kirken
følges vi ad til en let frokost i Arken. Her vil formand Jens Vestergaard orientere
om menighedsrådsarbejdet i det forløbne og det kommende år.
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Sogneaften på Løvelbro Bistro
Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup Menighedsråd

Pederstrup Menighedsråd inviterer igen i år til sogneaften/menighedsmøde.
Torsdag den 9. nov. 2017 kl. 19.00 på Løvelbro Bistro.
Program:
1. Menighedsmøde
Menighedsrådets årsberetning ved formand Jørgen Dalager.
Spørgsmål og debat.
2. Ejendommenes og sognets historie
En del er fortalt tidligere, men i år vil vi med udgangspunkt i vores hjemmeside:
www.pederstruphistorie.dk fortælle historier m.v. om flest mulige ejendomme i
Pederstrup Sogn.
Inga Hørdum fra Fredriks har beskrevet - og arbejder stadig med at beskrive - de
enkelte ejendommes historie. Leo Yding har i Vrå lavet nogle tilsvarende beskrivelser af gårdenes ejerforhold mv. gennem et par hundrede år. Inga og Leo vil være
til stede, og sammen med lokale kræfter vil de fortælle ejendommenes og sognets
historie. De vil også give eksempler på deres arbejdsmetoder.
Kom og hør, om jeres ejendom og suppler med nye historier. Gamle Pederstrupborgere er også velkomne.
Undervejs serveres der kaffe med boller og æblekage, så det er som i de gode
gamle dage.

Ejendommen Løvelbrovej 8. Lokalkendte vil bemærke, at der er sket store forandringer med bygningerne i årenes løb. (Foto fra www.pederstruphistorie.dk)
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Koncert med Lene Siel i Løvel kirke
Torsdag den 2. november kl. 19.30
er der koncert i Løvel kirke med
Lene Siel og hendes pianist. Lene
Siel har etableret sig som et af
musikbranchens helt store navne.
Hendes smukke, varme stemme har
skabt et stort og trofast publikum.
Dette bekræfter hendes formidable
cd-salg. Hendes cd'er har solgt
over 1 million stykker.
Billetter á 100 kr. pr. stk. kan
købes hos Min Købmand i Løvel
og i Brugsen i Rødding fra den 1.
oktober.

Biskop til teltgudstjeneste i Løvel
Af Birthe Klovborg Therkildsen, Løvel Menighedsråd

I de senere år har det været en tilbagevendende begivenhed, at der er teltgudstjeneste til byfesten i Løvel. Det skulle vi også have i år. Der var dog det problem,
at Niels-Peter på det tidspunkt var i Palæstina. Ergo skulle vi finde en afløser og
valgte at spørge biskop Henrik Stubkjær. Han havde ikke lang betænkningstid, før
han sagde ja. Henrik Stubkjær kan lide det nære og folkelige og fortalte da også, at
han lige havde haft en gudstjeneste til et dyrskue. Det er flot, at en biskop også kan
afsætte tid til sådanne arrangementer.
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Skriftens Stemmer - Biblens ord jorden rundt
Af Sune Hjertmann Frederiksen, Danmission

I år fejrer vi, at Martin Luther i 1517 slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg.
Reformationen gav anledning til, at Bibelen blev oversat til mange sprog, så mennesker rundt omkring kunne læse og fortolke Bibelen på deres eget sprog og i deres
egen sammenhæng.
Endnu i dag er Bibelen den bog i verden, som er oversat til flest sprog. Hele Bibelen eller dele af den kan læses på mere end 3000 sprog, og flere kommer til hvert
år. Det betyder, at 5½ mia. mennesker fordelt over hele kloden har mulighed for
selv at læse og fortolke de bibelske tekster.
Bibelselskabet, Dansk Missionsråd, Kirkefondet og Danmission har i efteråret
inviteret en række gæster fra Afrika, Asien og Mellemøsten, for at vi sammen kan
lære mere om, hvordan Bibelen læses i forskellige kulturer. Gæsterne vil sammen
med os læse Bibelen og derigennem give et indblik i, hvordan kultur og livsvilkår
influerer på forståelsen og udlægningen af Bibelens tekster.
Torsdag den 19. oktober kl. 19.30 får vi i Arken besøg af David Rajendran fra Indien. Sammen med ham vil vi læse tekster fra Bibelen og prøve at finde ud af, hvad
vi får ud af dem, og hvilken betydning vores forskellige baggrunde og kulturer har
for måden, vi læser og forstår.
Alle er meget velkomne, uanset om man er garvet bibellæser eller ej, om man er fra
Danmark eller kommer fra et andet sted. Alle kan bidrage med noget.
Aftenen arrangeres i fællesskab af Rødding menighedsråd, Fredebo-kredsen og
Danmission.
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Kalender
Dato
22/8

Kl.
Arrangement
19.30 Byfestgudstjeneste i Skibet ved Røddinghus

Side

25/8

15.00 Møde i Løvel menighedsråd (kirkesyn)

25/8

18.00 Fællesspisning i Arken. Søren Lind fortæller.

29/8

8.00

6/9

17.00 Møde i Løvel menighedsråd (visionsdrøftelse)

7/9

19.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

13/9

14.00 Onsdagsmøde i Arken, Ejgils erindringer

14/9

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

14/9

19.00 Sangaften i Løvel kirke

20/9

19.00 Møde i Løvel menighedsråd

21/9

18.30 Årsmøde i Besøgstjenesten

26/9

19.00 Foredrag om Luther i Rødding kirke, Henning Thomsen

27/9

14.00 Onsdagsmøde, besøg på Klejtrup Friplejehjem

27/9

19.00 Foredrag om Luther i Løvel kirke, Pernille Vigsø Bagge

9

29/9

18.00 Fællesspisning i Arken. Tomas Bak Sørensen fortæller.

2

5/10

19.00 Fælles menighedsrådsmøde

11/10

14.00 Onsdagsmøde i Arken, Jakob Bjerre: Kulturarv

19/10

19.30 Skriftens stemmer, møde i Arken

25/10

14.00 Onsdagsmøde i Arken, Niels-Peter Jacobsen fortæller

26/10

19.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

27/10

18.00 Fællesspisning i Arken. Hanne og Per Laursen fortæller.

2

2/11

19.30 Koncert med Lene Siel i Løvel kirke
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8/11

14.00 Onsdagsmøde i Arken, Banko og sæsonafslutning

9/11

19.00 Sogneaften på Løvelbro Bistro, Pederstrup

10/11

16.00 Møde i Rødding menighedsråd

15/11

19.00 Møde i Løvel menighedsråd

23/11

18.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

24/11

18.00 Fællesspisning i Arken. Jens Frydendal fortæller

3/12

16.00 Julekoncert i Rødding kirke

7/12

19.00 Sangaften i Løvel kirke

9/12

12.00 Møde i Løvel menighedsråd

2

Sogneudflugt: Djursland - kultur og natur
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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.

5/9

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
3/10 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
7/11 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
5/12 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, 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

Pederstrup

22/8

Byfest i Rødding

19.30 Skib

27/8

11.s.e.trin.

3/9

12.s.e.trin.

9.30

10/9

13.s.e.trin.

10.30 K

9.30

17/9

14.s.e.trin.

9.30

10.30 Høst

24/9

15.s.e.trin.

1/10

16.s.e.trin.

10.30 Høst

9.30

8/10

17.s.e.trin.

9.30

10.30

15/10

18 .s.e.trin.

Se www.vammenkirke.dk

22/10

19.s.e.trin.

Se www.vammenkirke.dk

29/10

20.s.e.trin.

5/11

Alle helgens dag

12/11

22.s.e.trin.

19/11

23.s.e.trin.

26/11

Sidste s. i kirkeåret

3/12

1.s. i advent

10/12

2.s. i advent

17/12

3.s. i advent

9.30 KF

10.30 KF

24/12

4.s. i advent

15.00

16.00

25/12

Juledag

26/12

2. juledag

10.30

31/12

Julesøndag

15.00

1/1

Nytårsdag

10.30 K + KF

10.30 Høst

10.30 K
16.00

15.00
Se www.vammenkirke.dk

10.30

9.30
10.30 K

16.00 

10.30
Se www.vammenkirke.dk
14.00

10.30 K

14.00

Skib = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus i anledning af byfesten
K = Kirkekaffe
KF = Kirsten Felter = Julekoncert

10.30 K

