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22 glade sangere til korworkshop i Rødding kirke lørdag den 14. april.
Se flere billeder på side 8-9.

Døbte

Begravede

11. marts i Rødding kirke:
Oskar Faaborg Pedersen,
Kirkegade 39c, Rødding.

21. februar i Rødding kirke:
Gunnar Løgstrup Nielsen,
Grønneparken 2, Viborg.

11. marts i Rødding kirke:
Nicklas Torben Winther Larsen,
Houlkærvej 40, 2.th. Viborg.

9. marts i Løvel kirke:
Karla Abelone Abrahamsen,
Tjele Møllevej 10, Vammen.

1. april i Rødding kirke:
Mikkel Nørgård Bargmann Fuglsang,
Vestergade 31, Stoholm.

16. marts i Viborg Sygehuskapel:
Brita Larsen, Tinggade 24c, Løvel.
4. april i Rødding kirke:
Svend Eigil Jensen,
Søbakken 14, Rødding.

2. april i Pederstrup kirke:
Alexander Dybtved-Ntarampa Andersen, Lindøvej 105, Starup, Haderslev.

6. april i Viborg Kirkegårdskapel:
Hugo Villumsen,
Meldgårdsvej 137, Rødding.

8. april i Løvel kirke:
Sofie Handberg Larsen,
Gillebakken 49, Løvel.

6. april i Løvel kirke:
Aage Nygaard Jørgensen,
Gillebakken 6, Løvel.

8. april i Løvel kirke:
Nicolaj Bak Sørensen,
Rørbæksvej 8, Løvel.
21. april i Løvel kirke:
Isabella Hornskov Kvorning,
Møllevej 9, Løvel.

570 høns samlet ind
For 20 kroner kan Folkekirkens Nødhjælp give en
fattig familie en høne, som sikrer mad og ekstra indkomst.
Ved indsamlingen den 11. marts i år kom der i alt 11.391 kr. i indsamlingsbøsserne i Rødding, Løvel og Pederstrup. Det svarer til ca. 570 høns. Om alle
pengene blev brugt til høns, vides dog ikke, for Folkekirkens Nødhjælp har
mange kreative måder at hjælpe på. Fattige familier kan også få en bæredygtig
køkkenhave eller starthjælp til en butik.
Pederstrup sogn har i flere år ligget helt i top på landsplan, når det gælder indsamlede kroner per husstand. De 37 husstande i Pederstrup gav 1476 kr. - altså
næsten 40 kr. i gennemsnit. I Løvel fik de 7 indsamlere 5201 kr. i bøsserne,
mens et lignende antal indsamlere i Rødding kunne bidrage med 4705 kr.
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De fine dåbsklude har fået æsker at ligge i
Af Bodil Susgaard, Rødding menighedsråd

For et år siden
fortalte vi her i
SOGNET om, at
Rødding, Løvel
og Pederstrup
kirker har opfanget den nye,
landsdækkende
trend med, at der
er medlemmer
af vores lokale
nørkleklub eller andre frivillige, som
strikker klude til dåbsbørnene. Altså at
dåbsbarnet får en gave fra kirken – en
strikket klud med kristne symboler.
Ja, Niels-Peter har også for nylig døbt
børn, hvor forældrene er kommet med
deres egen dåbsklud.

en papirserviet eller et bomuldsstykke.
Men i mere end 50 sogne bliver dette
nu erstattet af noget mere vedvarende:
Håndstrikkede dåbsklude med kristne
symboler. En ide, som opstod en oktoberdag 2016.
Dåben er jo en meget intens handling,
der griber familien, som står omkring
døbefonden med den lille. Derfor er det
noget helt særligt for dåbsforældrene
at få noget med hjem, som har været i
brug under ritualet. Dåbskluden bliver
værdsat, og hvem ved om der ikke
bliver passet så godt på den, at den kan
gå i arv til kommende generationer.
En ny tradition i vores pastorat omkring dåben er blevet født. En tradition som giver mening for de kvinder,
som strikker dåbskludene, for selve
dåbsbarnet og dets forældre, som får et
varigt minde fra dåbsdagen, samt for en
eventuel kommende generation.

Det seneste er nu, at vi har fået fremstillet æsker med folkekirkens logo på til
dåbskluden.
Under dåben lyder det: I Faderens,
Sønnens og Helligåndens navn. Når
præsten under dåben har øst
vand på dåbsbarnets hoved
tre gange, bliver vandet de
fleste steder tørret
væk med
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Jeg troede, Danmark var som Paradiset
Alma Bjerregaard, Løvel, interviewer Claudette Mwubahamana.

eller katolikker. Kun 1% var muslimer,
men der var ingen muslimer der, hvor
jeg boede. Min familie var protestanter.

Hvordan lærte du om Gud og
Jesus?
Jeg har lært om Gud og Jesus af min
familie, i kirken og i skolen.
Vi var 8 søskende. Når vi blev 4 år
skulle vi skiftes til at gå hen til vores
bedstemor, når vi kom hjem fra skole
kl. ca. 16. Så skulle vi sove hos hende
om natten. Inden vi skulle spise, bad vi
bordbøn. Det tog 5 minutter. Det var
lang tid og jeg var sulten. Min bedstemor fortalte mig om Jesus.
Om aftenen, når vi skulle i seng kl. 19,
bad vi aftenbøn. Det tog 30 minutter.
Bedstemor havde mange børn, som var
flygtninge i forskellige lande i Afrika.
Hun bad for hvert enkelt af hendes børn
og børnebørn. Nogle gange faldt jeg i
søvn. Når jeg vågnede, var hun endnu
ikke færdig.

Jeg hedder Claudette Mwubahamana.
Jeg er flygtning fra Rwanda og mor til
2 børn. Den 23. marts 2005 kom jeg til
Danmark som FN-kvoteflygtning sammen med min søn Patrick på 11 år og
min datter Dinah på 1 år. Vi boede først
i et gammelt hus lige over for forsamlingshuset i Løvel. Flyttede derefter til
Ørum og bor nu i Viborg.

Vi samledes også hjemme i familien,
hvor far læste i biblen og forklarede det.
Det gjorde vi altid søndag morgen og
også tit om aftenen. Så skulle vi børn på
skift bede en bøn.
Der var både børnegudstjeneste og
almindelig gudstjeneste om søndagen
Om onsdagen kom præsten i skolen og
fortalte os om Gud og Jesus. Her aftalte
præsten også med børnene, hvem der
skulle læse op fra bibelen i kirken om
søndagen.

Hvad tror folk på i dit hjemland?
Hvilke religioner?
Næsten alle var kristne; protestanter
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Rwanda ligger i det centrale Afrika vest for den
store Victoria Sø. I 1994
blev omkring 800.000
tutsier og moderate hutuer
slået ihjel af ekstremistiske hutuer og deres
medløbere.
Ved folkedrabets afslutning var landet i ruiner og
to millioner mennesker var
drevet på flugt - tusindvis
var sårede og traumatiserede. Rwanda skulle
bygges op fra grunden.
Kilde: www.folkedrab.dk

Mine søskende gav mig også opdragelse. De kunne f.eks. sige: Du må ikke
lyve. Jesus kikker på dig. Jeg var lidt
bange for Jesus og kunne få dårlig
samvittighed.

penge hver søndag. De, der ikke har
penge, kommer med forskellige ting,
f.eks. tøj, mad eller porcelæn. Tingene
blev så solgt for højeste bud ved gudstjenesten.

Hvordan foregik gudstjenesten i dit
hjemland?

Barnedåb og konfirmation.
Jeg blev døbt, da jeg var 12 år. Vi skulle
gå til dåbsundervisning i 3 måneder.
Efter dåben holdt de voksne øje med,
om vi levede som rigtige kristne. Vi
skulle bede og læse i kirken. Når de
voksne mente, det var i orden, måtte vi
blive konfirmeret.

Der var gudstjeneste hver søndag fra kl.
10 til kl. 14. Vi sang og dansede. Menigheden, både børn og voksne, læste
op fra bibelen. Mange bad højt til Gud.
Præsten holdt en prædiken.
Der var altergang sidste søndag i
måneden. Vi skulle være 14 år for at
deltage i altergangen.

Hvordan fejrede i kirkens højtider?

Bibelen var skrevet på vores modersmål
kinyarwanda og gudstjenesten var også
på vores modersmål.

Vi gik i kirke den 24.december om
aftenen, men julen fejrede vi den 25.
Alle vi børn fik nyt tøj. Det var dejligt
at lege sammen udenfor i vores nye tøj.

I Rwanda betaler vi ikke kirkeskat, som
vi gør i Danmark. De, der kan, giver

Inde i huset byggede vi en hytte af
grene i et hjørne af stuen. I hytten lagde
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vi en dukke, der skulle være Jesusbarnet. Så spillede vi musik. Vi fik ikke
gaver. Vi havde ingen særlige traditioner om påsken og pinsen, ud over at
vi gik i kirke.

vide, at jeg skulle til Danmark, blev jeg
meget glad. Jeg faldt på knæ og sagde
tak til Gud. Nu kunne jeg være tæt på
Gud, være sammen med andre kristne
og synge sammen med dem.

Var der mennesker omkring jer, der
havde en anden tro end jeres?

Da jeg kom til huset i Løvel, viste sagsbehandleren os rundt i huset. Da vi kom
til soveværelset, faldt vi på knæ ved
sengen og takkede Gud. Sagsbehandleren stod bare og kikkede. Bagefter
spurgte hun, om der var noget, jeg
havde brug for. Jeg svarede: Ja, kirken.
Senere kørte hun mig til pinsekirken.

Der var nogle, der var katolikker. Vi
havde både en katolsk og en protestantisk kirke i byen. Katolikkernes præster
var europæere.
Engang ca. 1975 kom der nogle Jehovas
Vidner. De blev sat i fængsel. Hvorfor
ved jeg ikke rigtig. Man sagde, at de
ikke ville rette sig efter regeringen.

Jeg kom i pinsekirken i ca. 1 måned.
Jeg følte mig ikke hjemme der. Jeg var
ikke glad og stoppede, syntes jeg spildte
tiden.

Kirken og diakoni.

Efter 3 måneder flyttede jeg til Ørum.
Her mødte jeg en dansk kvinde, en
kristen kvinde. Jeg havde det ikke godt,
var utryg og urolig. Hun tog mig i
hænderne og bad til Gud sammen med
mig. Det gav mig ro.

Alle kristne hjalp syge og gamle og
dem, som havde brug for hjælp. Det var
ikke kirken, der organiserede det.

Hvordan var det at komme til Danmark m.h.t. at dyrke din tro?
Det var meget svært for mig, og jeg
blev meget skuffet. Det er også vanskeligt for mig at forklare, men jeg vil
prøve.

Jeg savnede stadig at mødes med andre
kristne, synge og bede sammen med
dem. På sprogskolen mødte jeg andre
kristne, der havde det lige som mig.
Vi begyndte at mødes privat og dyrke
vores kristne tro.

Jeg har altid fået forklaret, at det var
europæerne, der kom til Rwanda med
kristendommen. Det var europæerne,
der var kommet med troen på Guds og
Jesu kærlighed.

Efter nogen tid fik vi lov til at låne lokaler i baptistkirken, hvor vi kunne mødes
en gang om ugen.

Under salmerne i vores salmebog stod
der Danmark eller Sverige, under de
fleste stod der Danmark. Jeg vidste ikke
noget om Danmark, men troede at det
næsten var som paradiset. Troede at alle
mennesker dér, var meget tæt på Gud.

Jeg har nu lært mange danskere at
kende. Har lært betydningen af kærligheden og hjælpsomheden mellem
mennesker. Nu er skuffelsen væk.

Da jeg i flygtningelejren i Zambia fik at
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Nye ansigter i kirkerne

Af Aksel Gaardsted Christiansen, kontaktperson, Pederstrup menighedsråd

Til at varetage organistfunktionen i
Rødding, Løvel og Pederstrup kirker
har vi valgt at ansætte to organister. En
gammel kending og et nyt ansigt. Rent
praktisk er det således, at organisterne
nu forretter tjeneste ved alle tre kirker
på skift.
Her er en kort præsentation af vores to
organister:
Søren Lind, 41 år, bosat i Viborg.
Søren er kendt af de fleste, da Søren
siden 2008 har fungeret som organist
ved Rødding kirke. Søren har siden
sin barndom spillet klaver, men har
grundet sit synshandicap, måttet lære at
spille efter gehør, uden brug af noder.
Inden jobbet ved Rødding kirke har
Søren vikarieret ved forskellige kirker
i området. Søren sætter stor pris på,
at vi i menigheden kommer forbi ham
ved orglet og hilser på, da Søren på den
måde lærer os at kende på vore stemmer. Søren sætter stor pris på sit job,
sit samarbejde med de øvrige medarbejdere i kirkerne, og er glad for at være
blevet taget godt imod herude.

Søren Lind på vej hjem fra arbejde i
Løvel kirke.
Elin Marie Trankjær, bosat ved
Feldborg, mellem Herning og Holstebro. Elin er uddannet organist med PO
eksamen fra Vestervig kirkemusikskole. Elins erfaring kommer fra et
tidligere job som organist ved Grove,
Simmelkær og Ilskov kirker, hvor
Elin har virket gennem 9 år. Elin har
samtidig musisk erfaring fra sit job som
musiklærer i folkeskolen. Elin ser frem
til arbejdet i kirken.
Vi byder vore organister velkommen
i pastoratet, og ser frem til et godt
samarbejde med jer begge, og glæder os
til flere musikalske oplevelser sammen
med jer.
Elin Marie Trankjær ved orglet i
Løvel kirke.
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22 glade sangere til korworkshop
Af Mette Haugaard, Rødding menighedsråd

Mange var mødt op for at opleve resultatet af dagens indsats.
Lørdag den 14. april holdt menighedsrådet og Rødding Idrætsforening endnu engang en korworkshop for områdets børn og unge mellem 8 og 16 år.
Det blev en kæmpesucces! Der var 22 deltagere, hvilket er stort set det antal, som
Vocalspace kan undervise på en workshop. Vi havde i år den glæde, at der deltog
nogle piger på 13 og 14 år samt en del gengangere fra sidste år. Dette gjorde, at det
var muligt at øve og optræde med flerstemmig sang, hvilket alle gjorde supergodt.
Vi fra menighedsrådet håber, at vi kan fortsætte denne aktivitet, så også de nye,
som deltog i år, kan prøve at blive de øvede.
Vi vil takke alle forældre, som bakker talstærkt op om, at lade deres børn deltage
og kommer og hører koncerten. Vi var 52 samlet til koncert om eftermiddagen.

Midt på dagen
blev der serveret
saftevand og pizza
i Arken.
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De 22 sangere øver for at kunne levere en fin koncert om eftermiddagen.
Pavlina Salehi dirigerer og Anders Hjorth Nielsen sidder ved klaveret. Sammen kalder de to korledere sig for VocalSpace.
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Ildsvåde overgik Rødding Præstegård
Af Jørgen Dalager, Pederstrup Menighedsråd

Præstegården er jævnet med jorden, men arkivalierne gik ikke tabt denne
gang. I får et par klip, inden de går på Arkivet i Tjele eller Viborg.
I 1904 nåede man ikke at få diverse
arkivalier reddet, da præstegården
brændte. Derfor starter protokollerne
med at gøre opmærksom på dette.
Protokol for menighedsråd starter på
første side således:
20. febr. 1905 holdt Pastoratets Menighedsraad et fællesmøde i Rødding
Skole, hvortil samtlige medlemmer gav
Møde med undtagelse af Just Petersen,
Katrine Vesterby og Mette Laursen.
I anledning af Ildsvaaden, som var
omgaaet Præstegaarden forhandles om
dennes Opførelse; man enedes om at
forsøge en Udstykning af Præstegaardsjorden og da først forhandle med forpagteren om en passende Erstatning for
Fratrækket, der sattes som Maximum
700 kr.
... Man enedes om tiltræde et Brev fra
Bølling Herreds Provstis Menighedsraad indgaaet Forslag om Henstilling
til Rigsdagen om Forbud mod Salg og
Udskænkning af spiritus om Søndagen.

På side 4 i den nye protokol kan man
læse referat fra menighedsrådets møde
den 6. nov. 1905.
I disse overenskomsttider med
strejke- og lockoutvarsler kan det være
lidt interessant at se, hvordan man
lavede aftaler med en offentlig ansat
degn. Punkt 2 på dagsordenen.
2. Sag.
Fra lærer Henneberg forelå andragende om, at menighedsrådet ville drage
omsorg for kirkeurets Optrækning.
Lærer H. vedgik at være underrettet af
provsten for Rinds-Nørlyng herreders
provsti om at være forpligtet til selv
at besørge eller lade besørge optrækningen. Men af hensyn til/og velvillie
for læreren vedtog menigheds-rådet
at iværksætte en frivillig indsamling
i Rødding til afholdelse af de med
optrækningens forbundne udgifter, dog
kun for lærer Hennebergs funktionstid,
idet man ønskede spørgsmålet løst ved
et lærerskifte på den måde, at den nye

Punkt 2 på dagsordenen. Klip fra protokollen.
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Gerhard Hørdum har renskrevet legatbogen fra 1740 – 1817.

lærer ved tiltrædelsen underrettede om
denne pligt, eller på den måde, at der til
den tid ansattes en fast kirketjener, som
skal bl.a. påtage sig optrækningen.

Her et par klip.
Anno 1765, den 16. januar døde
sidstmeldte Anne Lauritzdatter, thi er
igen den halve portion tillagt afgangne
Hans Johansens enke Anne Nielsdatter,
som af en rørelse bestandig må holde
sengen.

En anden protokol har denne tekst på
side 1:

Da denne halve portion til sidstmeldte
Anne Nielsdatter er noget lidt, formedelst hendes store svaghed, så bliver
hun herefter tillagt hel portion af Fur
ager kongetiende afgift under no. 6,
og nu i hendes sted igen antagen Anne
Lauritzdatter Qvorning i Løvel, som
er gammel og skrøbelig denne halve
portion af sal. Frue Kierulfs legatum at
nyde fra 1. maj 1765 at regne.

Da ved Ildsvaaden som overgik
Rødding Præstegaard, Afskrivningsprotokollen for sødalske Legater gik tabt,
autoriseres denne protokol til brug ved
udbetalinger af Legatet.
Sødal og Rødding 1/3 1905
Petersdorff

I ovennævnte protokol fra 1905 kan
man læse, hvordan pengene blev fordelt
i 1. halvår i 1906.

Vald. Berg

Sødalske Legater

Præsterne i pastoratet har fra 1740
og 250 år frem haft en svær opgave,
idet de har skullet forvalte Sødalske
Legater - to forskellige legater. Det
første blev indstiftet i 1740 og skulle
tilfalde 12 fattige fra Rødding, Løvel og
Pederstrup sogne. Det andet er fra 1765
og skulle tilfalde yderligere 6 fattige
fra samme område – pengene til dette
skulle hentes fra Kongetiende på Fur.
Sødal ejede Fur på det tidspunkt.
Margrethe Dorthea Braes og senere
Didrik Iversen oprettede legaterne, og
det var så præsternes opgave i samråd
med Sødals ejere at vurdere, hvem der
var mest trængende.

Af protokollen fremgår, hvordan legatmidlerne blev fordelt - her de mest
trængende i første halvdel af 1906.
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Grundlovsfest i Rødding
Tirsdag den 5. juni kl. 13.00 indledes festlighederne i anledning af grundloven med
en gudstjeneste i Rødding kirke. Kulturrøddernes Kor medvirker under ledelse af
Grethe Kvistgaard. Efter gudstjenesten fortsætter festen i teltet ved Arken. Her er
der snak, kaffe og lagkage ad libitum. Der er fællessang og mere korsang. På et
passende tidspunkt bliver der også lejlighed til at lytte til en ung, lokal mand med
noget på hjerte. Ditlev Berg Overgaard, som er opvokset i Vrå, har lovet at holde
årets grundlovstale.

»

Ditlev siger: Grundloven giver os alle
en række ukrænkelige rettigheder som
religionsfrihed og forsamlingsfrihed. Den
er fundamentet for det retfærdige - og sådan
set dejlige - land, vi lever i. Men hvordan
er det at bo i et land, hvor man ikke har
midlerne til at kræve sine rettigheder? Jeg
har i et halvt år arbejdet frivilligt for Operation Dagsværk, hvor jeg fik muligheden
for komme til Bangladesh og se, hvordan
mennesker lever uden de mest basale rettigheder, selvom de har en grundlov, der
burde beskytte dem. Men hvad er forskellen
så på dem og os?

Kulturrøddernes Kor synger i festteltet, 2016
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Sommerudflugt 2018
Løvel, Rødding og Pederstrup sogne
tirsdag den 4. september

Fur
Afgang: Rødding Kirke kl. 8.00 og Løvel Kirke kl. 8.10
1. stop: Thise Mejeri
Vi giver os god tid og nyder turen omkring Louns og tager færgen fra Hvalpsund kl. 9.30. Mens vi drikker vores kaffe og medbragte rundstykker med
Thise ost, vil Anne Berg fra Vrå fortælle noget om Thise Mejeri.
2. stop: Fur Museum
Vi har igen givet os tid til at nyde den skønne natur, inden vi tager den næste
færge. Under museumsbesøget indtager vi en let medbragt frokost i det
grønne eller indendørs, hvis vejret driller.
3. Fur natur og kultur
I de næste to timer vil John Berthelsen tage os med rundt på Fur, mens han
fortæller om alt det vi ser. Der serveres undervejs en kop kaffe.
4. Færgen retur
Vi kører nu forbi nogle af Sallings store gårde og godser, mens vi samler
appetit til ….
5. stop: Højslev Kro
Vi indtager dagens middag kl. 17.30, og hvis man ikke vil sidde alt for længe,
kan vi nok være hjemme inden kl. 19.30.
Bussen kan have 50 personer, så ... først til mølle … får plads i bussen.
Pris for tur og forplejning (ex. drikkevarer på kroen) 400 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
25/5

Kl.
Arrangement
18.00 Fællesspisning i Arken. Højskolesang

5/6

13.00 Grundlovsfest

12/6

17.00 Møde i Pederstrup menighedsråd - kirkesyn

13/6

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

29/6

18.00 Fællesspisning i Arken. Per Busk Sørensen fortæller

21/8

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

24/8

15.00 Møde i Løvel menighedsråd - kirkesyn

24/8

18.00 Fællesspisning i Arken

4/9

8.00

6/9

19.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

Side
14
12

Sogneudflugt

14
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Gudstjenesten ud af kirken
Traditionen tro rykker gudstjenesten ud af kirkerummet nogle gange i sommerens løb. Lørdag den 9. juni kl. 10.00 er der gudstjeneste i teltet på sportspladsen i Løvel i anledning af byfesten. Søndag den 17. juni kl.19.30 er der
gudstjeneste ved bredden af Rødding Sø med efterfølgende kaffe i Arken.
Tirsdag den 28. august kl. 19.30 begynder sommerfesten i Rødding med en
gudstjeneste i Skibet. Sognepræst Daniel Henoch Rasmussen, Vammen, står
for gudstjenesten, hvor også Sødal Happy Singers medvirker.

Præstens sommerferie
Præsten holder sommerferie fra den 20. august til den 9. september. I de tre
sensommeruger passes embedet af sognepræsten i Vammen, Daniel Henoch
Rasmussen, som træffes på telefon 86690150.

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. maj: Højskolesang, Frit valg af sange. Søren Lind er ved klaveret.
29. juni: Per Busk Sørensen: Vietnam og Cambodja. De Røde Khmerer.
24. aug.:
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Vejviser
Sognepræst: Niels-Peter Lund Jacobsen, Pileurtvej 12, tlf. 21 64 31 64, 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.
Organist: Søren Lind, Gothersgade 32, 8800 Viborg, tlf. 86 62 37 87.
Organist: Elin Trankjær, Feldborgvej 19, 7540 Haderup, tlf. 97 47 61 00.
Rødding sogn:
Kirkesanger: Et kirkesangerlaug varetager funktionen. Kontakt evt. sognepræsten.
Graver: Birgit Pluszek, Mosevej 180, 7840 Højslev, 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.
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.
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.

12/6 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, Rødding.
7/8

Gitte Sørensen,
Krogen 2A, Rødding

4/9

Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45, Rødding.

Bladet udkommer 4 gange årligt:
1. marts, 1. juni. 1. sept. og 1.dec. og
omdeles 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

27/5

Trinitatis søndag

3/6

1.s.e.trin.

5/6

Grundlovsdag

9/6

Lørdag - byfest

10/6

2.s.e.trin.

10.30 K

17/6

3.s.e.trin.

19.30 Sø

24/6

4.s.e.trin.

1/7

5.s.e.trin.

8/7

6.s.e.trin.

15/7

7.s.e.trin.

22/7

8.s.e.trin.

29/7

9.s.e.trin.

5/8

10.s.e.trin.

10.30 K

9.30

12/8

11.s.e.trin.

9.30

10.30 K

19/8

12.s.e.trin.

10.30 K

9.30

26/8

13.s.e.trin.

28/8

Tirsdag - byfest

2/9

14.s.e.trin.

Pederstrup

10.30 LR + K
10.30 JCM
13.00
10.00
10.30 K
10.30 K
Se: www.vammenkirke.dk
10.30 K

9.30
Se: www.vammenkirke.dk

9.30

10.30
10.30 K

10.30 KF
19.30 DHR

K = Kirkekaffe
Sø = Gudstjeneste ved Rødding sø
LR = Lars Raahauge prædiker.
JCM = Sognepræst Jens Christian Meldgaard, Vadum.
KF = Kirsten Felter
DHR = Daniel Henoch Rasmussen, Vammen.

10.30 DHR

