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Kirken vokser
Der er store og gode nyheder fra vores venskabsmenighed i Kasheshe
i Tanzania: Kirken vokser! Den 1. januar 2018 blev en ny kirke indviet.
Endnu en præst blev ansat. Og pastoratet blev delt i to.
Læs Sune Hjertmanns beretning på side 8-9.

Døbte

Begravede

3. december i Løvel kirke:
Oda Seiersen,
Stenkløvervej 2, Løvel.

10. november i Rødding kirke:
Svend Haugaard,
Enghavevej 40, Rødding.

3. december i Løvel kirke:
Martha Seiersen,
Stenkløvervej 2, Løvel.

30. december i Løvel kirke:
Mie Jakobsen,
Gl. Aalborgvej 29, Løvel.

3. december i Løvel kirke:
Karla Fransine Nedertorp,
Kirkelund 3, Løvel.

3. januar i Almind kirke:
Poul Eddi Hestbek,
Kirkegade 12, Rødding.

Viede

9. januar i Rødding kirke:
Arne Riis Vester,
Vansøgårdsvej 19a, Rødding.

17. november i Rødding kirke:
Henriette Nørgård Fuglsang og
Christian Bargmann Jensen,
Vestergade 31, Stoholm.

16. januar i Rødding kirke:
Egon Madsen,
Kildevænget 6, Rødding.
26. januar i Rødding kirke:
Hans Peter Mougaard,
Tjele Møllevej 12J, Vammen.

Årgang 2014 får dåbsbibler
Søndag den 11. marts bliver børnene
fra årgang 2014 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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Forårets konfirmander

Løvel kirke, søndag den 29. april
Christoffer Thisted, Rødkløvervej 9
Emil Jens Markmann Jørgensen, Rødkløvervej 5
Joachim Højsvig Bech, Stenkløvervej 9
Malthe Lau Hansen, Sødalvej 1
Mathias Mächler Lykke Thomsen, Stenkløvervej 8
Mikkel Jepsen Thorsgaard, Kløvermarken 5 A
Oliver Henneberg Astrup, Næstegårdvænget 17
Sille Therkildsen, Gl. Aalborgvej 16
Pederstrup kirke, lørdag den 5. maj
Juliane Hjorth Christiansen, Trekløvervej 16
Rødding kirke, søndag den 6. maj
Alma Preem Andersen, Meldgårdsvej 121
Andrea Rasmine Nørskov Christensen, Søbakken 37
Asger Laust Kristensen, Åkandevej 6
Camilla Kjærgaard Pedersen, Ingstrup Møllevej 19
Emil Gustav Pedersen, Åkandevej 17
Jeppe Lundsgaard Madsen, Hobrovej 63
Jonas Berg Ankersen, Søskrænten 8
Josefin Nathali Amrollahi, Kirkegade 11
Josefine Stisen Varnum, Sødalvej 35
Julius Leo Schmidt, Ingstrup Møllevej 13
Kalle Preem Andersen, Meldgårdsvej 121
Kasper Ehrenreich Petersen, Meldgårdsvej 63
Lærke Østerlev, Vråvej 26,
Magnus Jæger Thorsgaard, Engblommevej 10
Maja Pallesen Munch, Kokholmvej 43
Maria Degn Pedersen, Søskrænten 5
Marius Korsgaard Jensen, Meldgårdsvej 131
Mikkel Albrechtsen Clausen, Ingstrup Møllevej 23
Morten Koldbæk Andersen, Hobrovej 85
Rasmus Bust Bak, Åkandevej 16
Sofie Schoubye Møller Jørgensen, Enghavevej 38
Valdemar Slots, Meldgårdsvej 105
Victor Benjamin Kjærgaard Nielsen, Toften 14
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i Pederstrup, Løvel og Rødding kirker

Pederstrup kirke, lørdag den 28. april
Daniel Holm Haworth, Løvelbrovej 6
Freja Kramer Rasmussen, Jordkløvervej 6

Ny lyd i Rødding og Løvel kirker
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst

Menighedsrådene i Løvel og Rødding gik sammen om at løse en fælles udfordring:
Lydforholdene i de to kirker skulle forbedres. Samtidig ville man gerne have
mulighed for at vise billeder og film i kirkerummene. Løvel kirke fik sit anlæg på
plads allerede i slutningen af 2017. Rødding måtte vente lidt længere, inden de
sidste godkendelser kom i hus. Men nu er også Rødding kirke udstyret med en fint
lydanlæg og to projektorer.
I begge kirker er det lykkedes at lave en ret diskret installation. I Løvel kirke er der
én højtaler på nordvæggen og en projektor i loftet. Lærredet er skjult bag korbuen
og kommer kun ned, når det skal bruges. I Rødding er der to højtalere - den ene
på nordvæggen, den anden på sydvæggen. Oppe under loftet er der to projektorer,
som viser billeder direkte på væggen ved korbuen. Teknikken skal helst ikke gøre
opmærksom på sig selv, men bare tjene til en bedre oplevelse af det, der foregår i
kirkerummene.

Efter installationen af lydanlægget
sørgede teknikeren for, at lyden blev
indstillet så optimalt som muligt. Her
er det Mette Engholm fra kirkesangerlauget, der lægger stemme til en prøve.

I Rødding kirke består den synlige del af
anlægget af to højtalere og to projektorer. Højtalerne sidder på henholdsvis
nord- og sydvæggen. Projektorerne
hænger helt oppe under loftet.
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Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts deltager Rødding, Løvel og Pederstrup sogne i
Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling. Vi håber at få så
mange frivillige på gaden, at alle får
mulighed for at give en håndsrækning til mennesker i nød.
Det kan være svært at rumme, når
verden koger over af klimaforandringer,
krig, uretfærdighed og katastrofer. Man
får mest lyst til at lukke øjnene for
grusomhederne. Men for mange er det
heldigvis en umulighed at vende ryggen
til - for det handler jo om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig
hjælpe hinanden på tværs af grænser.

Kvinder i flygtningelejren Kakuma i
Kenya lærer at opdrætte fårekyllinger.

Folkekirkens Nødhjælp har netop sat et
pilotprojekt i gang, hvor udvalgte kvinder i flygtningelejren Kakuma i Kenya
lærer at opdrætte fårekyllinger. Insekter
er ekstremt næringsrige, nemme at avle
og langt mindre ressourcekrævende end
traditionelle former for kødproduktion.
I første omgang skal fårekyllingerne
avles i større bokse og males til insektmel, som kan bruges til blandt andet
næringsrige kiks.

Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste
samfund, det går værst ud over, når
kloden hærges af for eksempel klimaforandringer. I kraft af et stort, lokalt,
kirkeligt netværk når Folkekirkens
Nødhjælp helt derud og styrker de
svageste. Men der må tænkes i nye,
innovative baner for at vinde kapløbet med klima, flygtningestrømme og
befolkningstilvækst.

Et andet projekt i Kakumalejren lærer
flygtninge at dyrke køkkenhaver på
højkant. Forskellige typer grøntsager
spirer lag på lag inde i store sække med
huller i og vokser så ud af hullerne og
opad i flere niveauer. Dyrkningsmetoden kræver meget mindre vand end
almindelige køkkenhaver, og samtidig
kan man firedoble sin høst. Det giver
nærende mad til både at spise og sælge
af.
I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter
gælder princippet Hjælp til selvhjælp.
Modtagerne af hjælpen er altid direkte
involverede og lærer samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste.

Køkkenhaver på højkant. Forskellige
typer grøntsager vokser lag på lag.
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Gravminder og gravsten på Løvel kirkegård
Af Kirkeværge Karsten Yding Rasmussen, Løvel menighedsråd

Hvis planter og gravminder/gravsten
ikke ønskes hjemtaget, er det Løvel
kirkes ejendom. Løvel kirke har som
sådan ikke nogen forpligtelse til at opbevare sløjfede gravminder/gravsten.
Løvel Kirke er dog forpligtet til at opbevare bevaringsværdige gravminder/
gravstene, det være sig:
• betydningsfulde personer
• krigsveteraner
• personer omkommet under krig
• som har særlig udformning
• som er specielle for sin tid.

Regler og tiltag for gravminder/gravsten på Løvel kirkegård.

Typisk er det museet, der foretager
bedømmelsen, udtagelsen og registreringen.

Løvel menighedsråd har udarbejdet
regler og tiltag for gravminder/gravsten
på Løvel kirkegård.

Efter ønske fra lokalbefolkningen har
Løvel Menighedsråd besluttet, som
udgangspunkt at sætte alle gravminder/
gravsten i lapidarium.

Fredningstiden på Løvel kirkegård er
30 år for kistebegravelse og 15 år for
urnebegravelser.
Når fredningstiden på et gravsted
udløber vil gravstedsindehaveren, hvis
de ikke selv har henvendt sig, modtage
et anbefalet brev fra kirkeværgen om at
fredningstiden er udløbet og at gravstedsindehaveren har følgende valgmuligheder: Man kan vælge at forlænge
gravstedet med et ønsket åremål, eller
man kan ønske gravstedet nedlagt.

Løvel Kirke kan af naturlige årsager
ikke opbevare alle gravminder/gravsten
til evig tid. Derfor vil de stå til mindst
50 år efter sidste dødsår, og derefter
sorteres de alt efter tilstand og behov
for plads. Ved tvivlsspørgsmål om bevaringsværdigheden vil provsten blive
spurgt til råds ved provstesynet.
Løvel kirke vil ikke vedligeholde gravminderne/gravstenene i lapidariet.

Hvis man ønsker gravstedet nedlagt,
har man ret til at hjemtage det som er
på gravstedet. Det være sig planter og
gravminder/gravsten, da det er gravstedsindehaverens ejendom. Man har
6 uger efter henvendelsen fra kirkeværgen, til at hjemtage de forskellige
effekter.

Der bliver taget billede af gravminder/
gravsten med oplysninger om de personer, der er på gravstenen, inden den
forlader Løvel kirkegård. Der bliver
lavet en mappe med billederne, som er
tilgængelig i Løvel Kirkes våbenhus.
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Arbejdet med en ny præstebolig tager form
Af Præstegårdsudvalget
ved Sisse Falkencrone, Karsten Yding Rasmussen og Sune Iversen

I sidste kirkeblad orienterede vi om, at menighedsrådene i Rødding, Løvel og
Pederstrup har besluttet, at den gamle præstebolig på Kirkegade i Rødding skal
nedrives på grund af omfattende skimmelproblemer.
Siden sidst har vi efter en arkitektkonkurrence valgt det arkitektfirma, som skal
hjælpe os med at tegne den nye præstebolig. Det blev Arkitekterne Meissner &
Sigh fra Skive. I øjeblikket arbejder vi med at færdiggøre tegningerne for den nye
bolig, som også skal indeholde en særskilt afdeling til præstens tjenestedel. Vi er
endnu ikke så langt, at vi kan vise tegningerne på den nye bolig.
Vi er nu så langt i processen, at den gamle præstebolig snart bliver nedrevet. Der
har været afholdt licitation for nedrivningen – og det er vores forventning, at arbejdet med at nedrive boligen begynder i februar-marts 2018.

Ny sti fortjener bedre lys

Produktive Nørklere
Gruppen af nørklere mødes i Arken
torsdage i ulige uger fra kl. 15.00.
I årets løb bliver det til en anseelig
produktion af strikketøj. Størstedelen sendes til den tredje verden,
hvor behovet for varmt tøj er stort.
Andet sælges i Røde Kors Genbrugsbutikken i Viborg.
I 2017 blev det til følgende:
92 tæpper, 60 undertøjssæt, 45
blusetrøjer, 15 joggingsæt i strik,
150 sweatre, 60 par strømper, 5
bamser, 5 joggingbluser og 5 huer.
Derudover har genbrugsbutikken
i Viborg fået følgende:
15 karklude, 107 par strømper,
2 sweatre, 10 jordbærhuer, 3 par
filtede futter og 2 nisser.
Det var ikke så lidt!

Den nye sti på Løvel kirkegård får
ny belysning. De gamle lamper
stod for spredt og gav for lidt lys.
Nu går det mod lysere tider.
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Kirken vokser!
Af Sune Hjertmann Frederiksen, Venskabskomiteen

Der er store og gode nyheder fra
vores venskabsmenighed i Kasheshe i
Tanzania: Kirken vokser!
I mere end 10 år har vi haft et venskab
med Kasheshe pastorat. I løbet af de
år er kirken vokset. Der bliver flere og
flere menigheder (sogne). Nu er der 10
menigheder med egne kirker, som har
haft en præst til deling. Det giver travlhed, store afstande og sjældent gudstjeneste, hvor præsten kan være med.

Den gamle kirke i Nyakasimbi bruges nu
til søndagsskole og præstekontor.

Derfor har det længe været et ønske
at dele Kasheshe pastorat op, og få en
præst mere. I flere år har Nyakasimbi
sogn ønsket at være hovedkirke for et
nyt pastorat. Nyakasimbi ligger centralt
ved hovedvejen i den sydlige del af
Kasheshe pastorat.

Ny kirkebygning
Menigheden har i flere år arbejdet
ihærdigt på at få bygget en ny og større
kirke. Med hjælp fra Karagwe Stift og
fra venner i kirker i bl.a. USA er kirken
nu færdigbygget.
1. januar blev kirken indviet med festgudstjeneste og med biskop Bagonza
i spidsen. Det blev så samtidig dagen hvor Kasheshe pastorat blev delt
op, og en ny præst ansat til at virke
i Nyakasimbi og de 5 sydlige menigheder.

Anna-Marie Lauenstein, som er ansat
i Danmission og bor i Karagwe, bragte
en hilsen og en gave fra os i Rødding,
Løvel og Pederstrup.
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Hvad med fremtiden?
Vi vil gerne fortsætte med kontakten til
Kasheshe og menighederne der. Det er
ikke besluttet, hvad opdelingen i 2 pastorater kommer til at betyde for vores
venskabsforbindelse. En mulighed
kunne være, at et andet dansk pastorat
vil være med og knytte kontakt til det
nye Nyakasimbi pastorat, mens vi i
Rødding pastorat så fortsætter med den
tættere kontakt til de menigheder, der
er blevet tilbage i Kasheshe pastorat. Vi
får se!

Mændene er i gang i udekøkkenet, hvor
der i dagens anledning blev lavet mad til
1000 mennesker.

Flere billeder fra festen kan ses på Anna-Marie Lauesteins blog:
https://blog.danmission.dk/aml/lad-festen-begynde

Ingen fest uden mad til de fremmødte. Her er der fællesspisning i den nye kirke.
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Stemningsfuld koncert med lokal musiker
Søndag den 18. marts kl. 16.00 er der i
Rødding kirke mulighed for at opleve
en stemningsfuld koncert med en lokal
musiker. Erling Rask bor på Nr. Ingstrup.
Med sin trio rejser han landet rundt og
giver koncerter.
En tour gennem livet er et musikalsk foredrag om tilværelsen som en lang rejse med
udfordringer, fantasier, drømme, kærlighed
og afsked. En rejse uden mulighed for en
ekstra tur.
Erling Rask er en ægte singer-songwriter,
der laver sine egne tekster og melodier.
Det er efterhånden blevet til mange sange
og CD udgivelser. Erling har også udgivet
en salme CD MED PÅ VEJEN, hvor en
række kendte kunstnere, bl.a. Poul Krebs, Michael Falch, Nanna, Peter Belli, Anne
Dorte Michelsen og Ester Brohus fortolker nogle af vore gamle salmer.
Erling er en ironisk - men kærlig - portrættør. Hans synsvinkler og ordspil i sangene fortæller om små glimt i hverdagen.
Det hele startede med Erling Rask Band, hvor Henrik Koitszch var leadguitarist. Han havde været på Europaturne med det kendte amerikanske band Womack
and Womack. Det var et scoop for Erling at få Henrik med i Erling Rask Band.
Det blev til mange jobs på festivaler og større spillesteder. Nu er Erling og Henrik
sammen igen, og med Henrik som den farverige guitarist, har Erlings tekster og
melodier fået et helt andet intimt udtryk. Med på perkussion er Henrik Hansen.

Erling Rask (th) og Henrik
Koitszch ved en tidligere kirkekoncert. Med ved koncerten i
Rødding kirke den 18. marts er
også Henrik Hansen på perkussion.

10

Rytmisk kordag for 8-16 årige i Rødding
Lørdag den 14. april kl. 10.00 - 14.30
vil VocalSpace lave rytmisk kor for
de 8-16 årige i Rødding Kirke. Vi vil
synge nogle fede popsange og krydre
dem med lidt bodypercussion. Kordagen er for alle, og der er ingen krav om
sang- eller korerfaring. Målet er at have
det super sjovt med at synge nogle fede
sange sammen. Skulle der være nogle
forældre, der gerne vil synge med, så er
de meget velkomne til det, men dagen
vil foregå på de unges præmisser.
Kordagen slutter med en lille koncert
i Rødding Kirke kl. 14.00, hvor vi vil
synge det, vi har lært i løbet af dagen.

Der var god tilslutning til sidste års
korworkshop. Og ved den afsluttende
koncert var kirken fuld af imponerede
forældre, søskende og venner.

Hvem er VocalSpace?
VocalSpace består af Pavlina Salehi og Anders Hjorth Nielsen. Sammen
underviser de det rytmiske voksenkor VoxBox. Pavlina arbejder også som
korlærer for Viborg Musikskoles forskellige børne- og ungdomskor. Anders
leder det lokale Sødal Happy Singers og er desuden musiklærer på Gymnastikog Idrætshøjskolen i Viborg. Sammen laver de musikalske workshops for både
børn og voksne. Derudover tager de også rundt med musiksjov for børn i f.eks.
børnehaver og de mindste klasser i skolen.

glæder os rigtig
» Vimeget
til at synge

sammen med jer,
siger Anders og
Pavlina.

11

Var ægteskaberne mere holdbare,
		
hvis degnen blev godt betalt?
Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd

Degnen i Løvel havde styr på sine kirkelige indtægter
Accidenser er det beløb, parret eller familien giver degnen for hans
indsats ved brylluppet. Der er ikke nogen fast pris, men de to første
beløb, kan tyde på, at der en norm. Hvordan man havde det med
at betale 6,95 kr., når man måske vidste, at normen var fem gange
mere, kan man gætte på. 39 kr. lyder måske ikke af så meget, men
det svarede nogenlunde til prisen på 3 tdr. korn, 2 lam eller 28 par
træsko. Lærer Nielsens løn som førstelærer ved Løvel Skole var 780 kr.

1. Den 21. april 1903 var det den kommende degn i Pederstrup, lærer Dalum, der

blev gift med gårdmand Ole Sørensen Dalsgaards datter fra mtr. 7a Løvel. Pris 39
kr. Dalum var førstelærer i Pederstrup fra 1908-1938.

2. Den 1. juli blev Jørgen Christian Jacobsen Degn gift med Rasmine Jensine

Jensen, gårdmand Jens Sørensen Søndergaards datter. Pris 38,75 kr. Altså 25 øre
billigere end Dalums bryllup – svarende til en flaske snaps til dagspris.

3. Den 20. oktober 1903 bliver Mikkel Peter Mikkelsen fra Haldum gift med

Marie Caroline Rasmussen, datter af husmand Søren Christian Rasmussen. Det
gav de 6,95 kr. for. Det var et par modne unge,
og begge forældre er husmænd, så der er nok
ikke noget at sige til, at de havde andet at bruge
pengene til. Christian Rasmussen havde vist en
ret lille ejendom på vej til Kistrup.
Degnens regnskabsbog har
også en side fra 1912, hvor
det højeste beløb var 25 kr.
og det mindste 5 kr., men
da var ordningen vist også
ophørt de fleste steder, så
degnens løn ikke var afhængig af folks formåen.
Men i 1908 tjente
førstelæreren i Løvel også
980 kr. om året, så måtte
det jo være nok.
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Vandring for livet

Af Birthe Klovborg Therkildsen, Løvel menighedsråd

Det hele startede, da Helge en aften sagde til sin nabo:
- Hvis du holder op med at ryge, så går jeg fra Nordkap og her til Give.
Helge var bekymret for sin nabos helbred. Efter at naboen havde kvittet smøgerne
og været røgfri et par år, fandt Helge sine vandrestøvler frem. For et ord er et ord,
og et løfte er et løfte i Vestjylland!
Helges kone, Anne Grethe, har aldrig lagt skjul på, at det var en dårlig ide:
- Det er fuldstændig vanvittigt, at en mand på 69 i næsten 2½ måned vil gå 50 km
om dagen, og jeg tror ikke på, at han gennemfører.
Gennemfører Helge projektet?
Kom og hør Familie på Farten til vores sang- og foredragsaften den 17. maj kl.
19.00 i Løvel Kirke. Aftenen vil som sædvanlig også byde på sang og kaffepause.

Gudstjenester særligt for børn
Børn er selvfølgelig altid meget velkomne i kirken. Men nogle gange er
gudstjenesten på børnenes præmisser.
 11. marts kl.10.30 i Rødding
 11. marts kl. 14.00 i Løvel
 10. maj kl. 10.30 i Rødding
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Kalender
Dato
21/2

Kl.
Arrangement
18.30 Møde i Løvel menighedsråd

Side

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

7/3

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

14/3

14.00 Onsdagsmøde: Fællessang og pakkespil.

18/3

16.00 Koncert i Rødding kirke: Erling Rask Trio

22/3

19.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

23/3

18.00 Fællesspisning i Arken: Mette og Jørgen Haugaard

4/4

14.00 Læsekreds i Arken

14/4

10.00 Korworkshop for børn med VocalSpace

18/4

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

20/4

18.00 Fællesspisning i Arken: Ellen Frydendal fortæller
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17/5

19.00 Sangaften i Løvel kirke: Familien på farten
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14

10
14
11

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.
OBS! På grund af Langfredag og Storebededag er vi nødt til to gange at
fravige prinncippet om at holde fællesspisning sidste fredag i måneden.
23. febr. Hans-Christian Fleng: De store vulkaner i det vestlige USA.
23. marts Mette og Jørgen Haugaard: En rejse til Australien.
20. april Ellen Frydendal: Barn af København, Jylland, Mellemøsten og
						Afrika.

» Ellen Frydendal skriver om sin fortælling: Min barndom var indholdsrig

og fyldt af modsætninger: Jeg boede i Palæstina og Zambia, men alligevel var
min opvækst mest i Danmark. Jeg boede i København, men alligevel med det
ene ben plantet i Jylland. Jeg boede i et fint kvarter i København, men havde
alligevel kammerater fra arbejder- og håndværkerkvarterer. Min far voksede
op på et husmandsbrug uden for Overlund. Min mor kom fra et fint embedsmands hjem i Overlund. Hvordan alle disse ting hang sammen, og hvad det har
betydet for mig, vil jeg fortælle om denne aften.
14

Vejviser
Sognepræst: Niels-Peter Lund 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 fra kl. 15.00.
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.

6/3

Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
10/4 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
1/5 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
12/6 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

25/2

2.s.i fasten

4/3

3.s.i fasten

11/3

Midfaste

18/3

Mariæ bebudelse

25/3

Palmesøndag

29/3

Skærtorsdag

30/3

Langfredag

1/4

Påskedag

2/4

2. påskedag

8/4

1.s.e.påske

15/4

2.s.e.påske

22/4

3.s.e.påske

10.30 K

9.30

27/4

Bededag

9.30 KF

10.30 KF

28/4

Lørdag

29/4

4.s.e.påske

5/5

Lørdag

6/5

5.s.e.påske

10/5

Kristi himmelfart

13/5

6.s.e.påske

20/5

Pinsedag

21/5

2.pinsedag

27/5

Trinitatis søndag

3/6

1.s.e.trin.

5/6

Grundlovsdag

Pederstrup
10.30 K

9.30 KF

10.30 KF

10.30 Dåb K

14.00 Dåb

Vammen 9.00 + Bigum 10.30
10.30 K
10.30

19.30
16.00

10.30 K

9.30
10.30 K

9.30

10.30
Lindum 9.00 + Vammen 10.30

10.30 ☼
10.30 ☼
10.30 ☼
9.30 + 10.45 ☼
10.30 Børn
9.30

10.30

10.30 K

9.30

9.30

10.30
10.30 LR
se: www.vammenkirke.dk

13.00

K = Kirkekaffe
KF = Kirsten Felter LR = Lars Raahauge
Dåb = Dåbstræf, hvor de 4-årige får deres dåbsbibel
☼ = Konfirmation Børn = Børnegudstjeneste, hvor børneklubben medvirker

