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På sporet af de gamle danske juletraditioner
Ved sangaftenen den 7. december i Løvel kirke
vil museumsinspektør Jesper Hjermind lede os på sporet
af de gamle juletraditioner. Læs mere på side 12.

Døbte

Viede

10. september i Rødding kirke:
Josefine Lindgaard Nielsen,
Præstevænget 11, Rødding.

6. september i Løvel kirke:
Helle Haubjerg Thygesen og Kenneth
Willy Gansler Rasmussen,
Tværgade 8, Møldrup.

10. september i Rødding:
Lucas Ekkel Pedersen,
Bækkevej 6, Klejtrup.

16. september i Løvel kirke:
Joan Vejen Andersen og Thomas Sterring, Rosbjergvej 3, Løvel.

1. oktober i Løvel kirke:
Gry Risgaard Christensen,
Aalborgvej 188, Løvel.

Begravede

8. oktober i Rødding kirke:
Cajsa Norup Ejsing-Duun,
Kirkegade 16, Rødding.

12. august i Rødding kirke:
Grethe Bak Bertelsen,
Brombærvej 26, Viborg.

4. november i Rødding kirke:
Lily Sif Tornvig Majgaard,
Præstevænget 1, Rødding.

18. august i Løvel kirke:
Else Verner Baand,
Aalborgvej 160, Kistrup.

19. november i Løvel kirke:
Marius Bonne Sørensen,
Jordkløvervej 3, Løvel.

31. august i Rødding kirke:
Egon Sørensen,
Ingstrupholmvej 2, Ingstrup.

19. november i Rødding kirke:
Oskar Kragh Ørndrup,
Meldgårdsvej 97, Rødding.

23. september i Løvel kirke:
Esther Munch Andersen,
Gillebakken 17, Løvel.

Udskiftning i Rødding menighedsråd
Af Bodil Susgaard, Rødding menighedsråd

Lisbeth Milling har af personlige
årsager ønsket at træde ud af menighedsrådet. Poul Erik Sørensen er
førstesuppleant og erstatter Lisbeth.
Konstitueringen finder sted i november.
Vi takker Lisbeth for samarbejdet og
hendes arbejdsindsats i menighedsrådet og udvalgene.
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Dåbsklude - vi har opfanget en ny trend
Af Mette Haugaard, Rødding Menighedsråd

Inger Rasmussen, Jette Giversen, Randi Theunissen og Anna Vestergaard strikker
dåbsklude til Rødding. Elly Jensen (ikke på billedet) har produceret en stak til
Pederstrup. Løvel kirke kommer også med på den nye trend, så alle børn, der bliver
døbt i pastoratet får det særlige minde med fra dåben.

Vi har i Rødding menighedsråd opfanget en ny trend. Flere andre steder i landet er
menighedsrådene begyndt at udlevere dåbsklude i forbindelse med barnedåb. En
dåbsklud er fin strikket klud, som præsten tørrer barnets hoved med efter dåben, og
som hermed er barnets.
Dåbskludene bliver strikket med forskellige motiver af nogle af medlemmerne af
vores nørkleklub. Der er tale om en hvid klud til både drenge og piger, og vi arbejder i skrivende stund på at finde fine æsker, som kluden udleveres i. Vi håber, at
forældre til kommende dåbsbørn vil tage godt imod det nye initiativ.
Afslutningsvis vil vi ikke undlade at nævne, at NielsPeter inden for den sidste måned - for første gang
i sin tid som præst - oplevede, at en dåbsfamilie
medbragte sin egen dåbsklud. Denne dåbsklud
var imidlertid ikke ny, men en, som var gået
i arv i generationer i den pågældende
familie. Vi synes, det er meget sjovt, at
det opleves i en af pastoratets kirker
stort set samtidig med, at Rødding
Menighedsråd havde besluttet at afprøve det nye tiltag.
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Udflugt for medarbejdere og frivillige
Af Bodil Susgaard, Rødding menighedsråd

Formiddagspause med kaffe og rundstykker på Trehøje.

Både lønnede og frivillige medarbejdere ved Rødding, Løvel og Pederstrup kirker
var sammen med deres ledsagere på fælles udflugt søndag den 3. september. Turen
gik med bus til Kaj Munks Præstegård. Kaj Munk virkede som præst i Vedersø fra
1924-1944.
Der var 53 deltagere, og vi startede med fælles gudstjeneste i Rødding kirke. På
vejen derover nød vi kaffen og den flotte udsigt ud over de lyngklædte bakker ved
Trehøje bakker. Bussen dannede også rammen
om stemningsfyldt fællessang, og her iblandt
sang vi naturligvis Kaj Munks egen velkendte
Den blå anemone.

Bodil Susgaard nedlægger en medbragt
krans ved Kaj Munks gravsten.
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Lokalhistoriker Knud Tarpgård var guide og fortalte levende og engageret både i
Vedersø kirke og i præstegården.

I Vedersø slog vi følge med lokalhistoriker Knud Tarpgård. Han fortalte i kirken på
levende vis om episoder, hændelser og begivenheder, som Kaj Munk har været en
del af, og vi besøgte hans gravsted, som ligger for enden af kirken.
Frokosten blev indtaget på Vedersø Klithotel, inden vi fortsatte med at gå i hans
fodspor på selve Præstegården. Her fortalte Knud Tarpgård igen mere om Kaj
Munk og om hans familie. Eksempler fra hans mange skuespil, digte, prædikener
og artikler er flot visualiseret i såvel foredragssalen som præsteboligen.

Kaj Munks bil holder nyrestaureret i
garagen og tiltrak mange beundrende
blikke.

Efter mange år i forfald er præstegården
bragt tilbage til sin oprindelige skikkelse
og møbleret med Munks egne møbler.
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Sogneudflugt 2017
Af Rigmor Rasmussen

Sommerens udflugt startede 29. august kl. 8 fra Rødding, i Løvel kl. 8.30. En dejlig
sommerdag var i vente! Vi kørte over Randers mod Djursland, hvor første stop
var Thorsager Rundkirke. Undervejs sang vi Se nu stiger solen af havets skød af
Jacob Knudsen, en god start på dagen. Da vi var samlet i Thorsager kirke, fortalte
Jørgen Rasmussen om kirkens historie. Kirken stammer fra 1200 året med hvide
hvælvinger og fire store rødstenssøjler, som stammer fra en tidligere kongsgård. De
medbragte rundstykker og kaffe indtages i præstegårdsladen.
Derefter kørte vi videre til Sostrup Slot og kloster, som ligger smukt gemt i skoven.
En guidet rundvisning og fortælling om dets historie. Grevskabet Scheel og senere
Bencon ejede og drev det i mange år, indtil Cisterciensernonnerne overtog det og
byggede Maria Hjerte Klosterkirke i 1992. I 2013 forlod nonnerne stedet, som i
dag ejes af dansk-amerikaneren Kirsten Bundgård Swift, der har restaureret stedet
og driver det som kunst- og kulturcenter med koncerter og kunstudstillinger. I de
historiske rammer indtog vi en dejlig frokost. En god oplevelse rigere!

Turdeltagerne samlet i klostrets overdækkede gård.

Så kørte vi videre ud i naturen mod Helgenæs til Slettehage fyr, hvor vi nød en kop
kaffe i det fri med Bentes gode muffins. Det var dejligt med den friske havluft. Så
kunne vi ikke komme længere, vendte om og kørte over Knebel til Mols Bjerge
med en dygtig chauffør ad de små bakkede og kringlede veje. I mit øre hørte jeg
den poetiske sang Hist, hvor vejen slår en bugt – jo poesien blomstrede og fik
vinger, samtidig med at vi nød vort skønne, danske landskab. Der var bestilt middag til os på Kongensbro Kro kl. 18. Derefter gik turen hjemad med aftensang og
godt humør. En skøn tur, som vi takker for, godt tilrettelagt. Tak for det!
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Den spiselige have ved Løvel kirkegård
Af Birthe Klovborg Therkildsen, Løvel Menighedsråd

Løvel Kirke har i mange år haft et stykke jord bag kirken, ifald kirkegården skulle
udvides. Det er der ikke tegn på, at den skal. Flere og flere ønsker en urnenedsættelse.
Menighedsrådet har længe overvejet, om
vi skulle tilplante det ubrugte jordstykke, så det kunne blive til gavn og
glæde for byene. Da vi og de andre
menighedsråd blev opfordret til at
plante et træ i anledningen af Lutheråret, kom vi endelig i gang
med planen. Vi planter dog
mange træer og buske. Alle
med spiselige afgrøder.
Arbejdet med at plante
går snart i gang, og til
næste år bliver der
sået græs.
Vi håber, at området bliver et
lille fristed,
hvor man
kan nyde
et æble,
pære,
blomme
og alle de andre bær og frugter.
Måske plukke solbær til
marmelade eller samle val- og
hasselnødder til nøddeknækkeren.
Og til sommer få sig en kop kaffe eller
måske en madpakke, når vi får sat borde og
bænke op.
Skitse over den spiselige park vest for Løvel kirkegård.
De buske og træer, der plantes, bærer udelukkende spiselige
bær og frugter, som alle i byen må nyde godt af, når den tid kommer.
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Søndagsskole i Vrå fra 1889-1971
Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd

Tidligere var det som nu ikke nødvendigvis lokalområdets størrelse, der er afgørende for, hvad der sker i sognet eller byen. Nej, det er oftest et spørgsmål om de
såkaldte ildsjæle – personer, der brænder for en sag og sætter noget i gang.
I Vrå var der i 1889 en ung kone, Johanne Kallestrup (34), der gerne ville gøre noget for, at sognets børn lærte deres fadervor og hørte bibelske fortællinger. Johanne
mistede fem år tidligere sin mand, som hun havde været gift med i ti år og fået
fem børn med. To af børnene var døde af skarlagensfeber. Året efter, at manden
var sparket ihjel af en hest, blev hun gift med naboens 24 årige søn, med hvem
hun i 1889 havde to små børn. Ildsjæle kan, hvis de har en sag at kæmpe for, finde
overskud til det utrolige.
Der var mange børn i Vrå, og nogen kom også helt fra Pederstrup, når Johanne
kaldte til søndagsskole i hjemmet på Nedergaard i Vrå. Da Johanne i 1923 flytter
over i aftægtshuset, samler hun børnene der på Vråvej 9. Her trådte en nabo, Aksel
Gaardsted, til som hjælper, og senere blev søndagskolen holdt i hans hjem Poulsminde. Her fejrede man også i 1939 søndagsskolens 50 års jubilæum.
Festgudstjeneste blev holdt i Pederstrup Kirke og kransenedlæggelse ved Johannes
grav.

Søndagsskole i Vrå 1938.
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Søndagsskole på "Poulsminde" 1949.
Søndagsskolen i Vrå stoppede først, da Aksel Gaardsted flyttede til Rødding i 1971.
Der findes en protokol, hvor man kan se fremmødet i perioden 1941 – 1971. I 1941
var der 29 børn på listen og topscorer på listen var naturligt nok Aksels egne børn,
men der var mange stabile deltagere. Succesen i Vrå havde en afsmittende virkning
på storbyerne Rødding og Løvel, så her blev der senere startet søndagsskole.
Kai Jensen skrev dette indlæg i bogen Af

støv er du kommet:

Sommersøndagsskole
I pastor Scheller-Nielsens tid blev han og menighedsrådene enige om, at holde en
søndagsskolefest hver sommer i Sødal Skov. Børnene og deres forældre og alle
interesserede samledes ved Baronens Høj inde i skoven. Man kom til skoven på
gåben, cykel eller i hestevogn. Der var også sørget for en taler, man sang salmer og
sange og Jacob Jensen og Aksel Gaardsted legede sanglege med børnene. Bageren
i Rødding kom, så der kunne købes kager, sodavand og is. Præsten sluttede den
festlige og gode dag af med en andagt. Det var en skovtur børnene glædede sig
til hvert år. Fra 1947-59 samledes man i præstegårdshaven (Skovejer Lund havde
forbudt færdsel i skoven). I årene 1960-67 blev sommerfesten igen flyttet til Sødal
Skov.
Der er sikkert mange, der kan huske sangen »Højt lyder over dal og skov«, der
kunne være begyndelsen på timen i søndagsskolen. Der fortsættes med bøn og
bibelhistorie over en given tekst. Flere salmer eller sange blev sunget og der blev
læst en historie. For at støtte Ydre missionsarbejdet havde børnene måske fået en
mønt med hjemmefra, som kunne kommes i negerdrengen, inden man tog hjem.
Det hører også med til søndagsskolen, at man en sommer eftermiddag var samlet
ved en af lederne, hvor man legede og fik sodavand og kage.
Måske kom også præsten.
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Vikar for præsten i Vammen

Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst
Trine Munk Kristensen, som er den faste præst i Vammen, Lindum og Bigum,
er så heldig at have barselsorlov indtil sidst på året 2018. I Trines fravær
bliver embedet passet af Daniel Henoch
Rasmussen. Daniel blev ordineret i Viborg
Domkirke den 6. oktober og indsat i Vammen kirke den 15. oktober. Daniel vil også
lejlighedsvis kunne træffes i Rødding, Løvel
og Pederstrup, hvis der er brug for en præst
i min ferie.

Daniel og Maria ved datteren Annikas
dåb i Gellerup kirke i 2015.

Se de gamle konfirmandbilleder
Af Birthe Klovborg Therkildsen, Løvel Menighedsråd

I foråret 2017 blev der afholdt skolefest i Løvel og i den anledning, var der udstilling af konfirmationsbilleder. Disse billeder blev efterfølgende sat i en mappe, som
nu ligger i Løvel Kirke. Mappen må gerne lånes med hjem, og kender du nogle af
konfirmanderne, må du meget gerne skrive deres navne på.

Konfirmander
i Løvel kirke
årgang 1968.
Dette billede og
mange flere er
i mappen, som
kan lånes med
hjem fra kirken.
Billederne af de
tidligere konfirmander findes
også på kirkens
hjemmeside.

10

På vej mod en løsning i præsteboligen
Af Sisse Falkencrone, Sune Iversen og Karsten Yding Rasmussen

I sidste kirkeblad orienterede vi om problemerne med skimmelsvamp i præsteboligen – og vi vil her fortælle om seneste nyt i sagen.
Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup holdt ekstraordinært møde den
7. september 2017. Formålet med mødet var, at gennemgå de undersøgelser, der er
lavet af skimmelproblemerne i præsteboligen, og aftale, hvordan vi kom videre. I
mødet deltog også provst Bjarne Bæk Markussen fra Viborg Østre Provsti. Referat
fra mødet kan læses på kirkens hjemmeside.
Provstiets rådgiver har lavet yderligere undersøgelser af boligen – og har på det
grundlag konkluderet, at boligen er uegnet til beboelse pga. skimmesvamp i gulvog tagkonstruktion. På mødet drøftede vi flere løsningsmuligheder – bl.a. totalrenovering af boligen, opførelse af en ny præstebolig eller køb af en anden bolig
i lokalområdet. Der var på mødet fuld enighed om, at det er vigtigt at opretholde
en præstebolig på den nuværende placering tæt på kirken og Arken. Valget stod
derfor mellem nedrivning af boligen og opførelse af en ny bolig eller totalrenovering af den eksisterende bolig. Et meget stort flertal pegede på den første løsning
– altså nedrivning og opførelse af en ny bolig. Vi har været igennem en meget lang
periode med undersøgelser og forsøg på udbedring af skimmelsvampen – men
disse undersøgelser har blot vist nye problemområder. Så usikkerheden omkring
hvorvidt en totalrenovering ville kunne løse alle problemer, har været udslagsgivende for, at menighedsrådene har besluttet at opføre en ny bolig.
Provstiet har godkendt, at vi igangsætter arbejdet med en ny præstebolig. Vi er nu i
gang med at finde det arkitektfirma, som skal tegne den nye præstebolig. Vi håber,
at byggearbejdet kan igangsættes til foråret 2018 – og at den nye bolig kan stå klar
til indflytning ca. ved årsskiftet 2018/2019.
Angående boligsituationen for præstefamilien,
så er der fundet en løsning med
en midlertidig bolig for Edith
og Niels-Peter, da vi har
indgået lejeaftale
med ejeren af
Pileurtvej 12
i Rødding.
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Årets julekoncert i Rødding kirke
Af Mette Haugaard, Rødding Menighedsråd

Året julekoncert bliver i år en gentagelse af tidligere års succes med en fælles koncert mellem Sødal Happy Singers og Kulturrøddernes Kor. Kulturrøddernes Kor
ledes af Grethe Kvistgaard og Sødal Happy Singers ledes af Anders Hjorth Nielsen.
Det er et kæmpe privilegium, at vi har 2 stort set lokale kor, som gerne vil give
os denne oplevelse år efter år. Korene vil som tidligere levere hver sin koncert og
vil undervejs også synge nogle sange i fællesskab, ligesom koncertgæsterne vil få
mulighed for at synge med på et par fælles salmer.
Koncerten, som i år er søndag den 3. december kl. 19.00, varer ca. 1 time.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en lille forfriskning i kirken, så vi kan
få lejlighed til at nyde kirkerummet i hyggeligt selskab med hinanden.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at synge julen ind denne søndag aften, så tag
familien eller naboen under armen og kom til en hyggelig aften i Rødding Kirke.

På sporet af de gamle danske juletraditioner
Sangaften i Løvel kirke 7. december kl. 19.00
Fællessang og foredrag: Juletræet er nok noget af det mest danske, man kan
forestille sig, men i virkeligheden er det en skik, vi for 200 år siden har hentet i Tyskland. I det hele taget stammer mange af vores juleskikke fra middelalderen, mens
andre rækker helt tilbage til vikingetiden, og andre igen har vi hentet i Romerriget.
Jesper Hjerminds foredrag handler om vores mange juleskikke og traditioner, som
netop er en skønsom blanding af både kristendom, hedenskab og overtro – og ikke
alle er fra de gode gamle dage. Ganske mange er helt nye. Fortællingen illustreres
med mange billeder.
12

Lucia i Rødding kirke

Julestemningen plejer at bryde ud i lys lue, når børnene fra fritidsordningen på
Sødalskolen i Rødding laver Lucia-optog i Rødding kirke. I år sker det fredag
den 15. december kl. 15.00. Under SFO-leder Trine Laugesens dygtige ledelse vil
børnene ikke alene synge Luciasangen men også optræde med både kor og solosang . Søskende, forældre og bedsteforældre er selvskrevne som tilhørere, men alle
er meget velkomne til at tage del i oplevelsen.

Kyndelmisse
i Pederstrup kirke
Søndag den 4. februar kl. 17.00
Også i år vil vi slukke de elektriske
pærer i og uden for kirken, tænde fakler
og levende lys og fejre, at vi går mod
lysere tider.
Bortset fra belysningen i kirken bliver
indholdet i gudstjenesten som en ganske
almindelig søndag, men pigerne fra
Pederstrup Skole vil (muligvis med
et par venner) sørge for, at det gamle
kirkerum lydmæssigt bliver fyldt ud.
Kom og oplev det!!
Pederstrup Menighedsråd
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Kalender
Dato
23/11

Kl.
Arrangement
18.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

Side

24/11

18.00 Fællesspisning i Arken. Jens Frydendal fortæller

14

3/12

16.00 Julekoncert i Rødding kirke

12

6/12

14.00 Læsekreds i Arken

7/12

19.00 Sangaften i Løvel kirke

8/12

18.00 Møde i Løvel menighedsråd

15/12

15.00 Lucia i Rødding kirke

3/1

14.00 Læsekreds i Arken

10/1

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

17/1

14.00 Onsdagsmøde: Lone Hansen, foredrag.

25/1

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

26/1

18.00 Fællesspisning i Arken: Tomas Bak Sørensen fortæller

31/1
1/2

14.00 Onsdagsmøde: Niels Peter Thornbjerg, refleksioner på
livet og tilværelsen. Ord på højkant.
18.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

14/2

14.00 Onsdagsmøde: Rigmor Rasmussen, erindringer

20/2

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

21/2

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

23/2

18.00 Fællesspisning i Arken; H.C. Fleng fortæller

28/2

14.00 Onsdagsmøde: Musikalsk underholdning

7/3

14.00 Læsekreds i Arken

14/3

14.00 Onsdagsmøde: Fællessang og pakkespil.

12
13

14
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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. nov. Jens Frydendal: “Jøden han er stærk og sej” - hvordan holder man
		
humøret oppe gennem 2000 års landflygtighed?
26. jan. Tomas Bak Sørensen: Min rejse ud af en sekt.
23. febr. Hans-Christian Fleng: De store vulkaner i det vestlige USA.
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Vejviser
Sognepræst: Niels-Peter Jacobsen, Pileurtvej 12, 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.

9/1
6/2
6/3

Gitte Sørensen,
Krogen 2A, Rødding.
Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45, Rødding.
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

15

Gudstjenester
Rødding

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

7/1

1.s.e.h.3.k.

14/1

2 .s.e.h.3.k.

21/1

Sidste s.e.h.3.k.

28/1

Septuagesima

4/2

Sexagesima

11/2

Fastelavn

18/2

1.s.i fasten

25/2

2.s.i fasten

4/3

3.s.i fasten

11/3

Midfaste

K = Kirkekaffe
KF = Kirsten Felter

= Julekoncert (se side 12)
Ky = Kyndelmisse (se side 13)

10.30 K

Løvel

Pederstrup

9.30
10.30 K

19.00 

10.30
Se www.vammenkirke.dk
14.00

10.30 K
10.30 K

14.00
Se www.vammenkirke.dk
10.30 K

9.30

9.30

10.30
Se www.vammenkirke.dk
17.00 Ky

10.30 K

9.30
Se www.vammenkirke.dk
10.30 K

9.30 KF

10.30 KF

10.30

9.30

