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Ved gudstjenesten den 26. juli var der gaver til plejehjemmet Pensionistgården. Menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup gav et sæt nye salmebøger, mens
Vammen, Lindum og Bigum sogne kom med en kasse højskolesangbøger. Der blev
sunget fra dem begge, og plejehjemmets frivillige kvitterede med lækker lagkage.

Døbte

Begravede

3. juni i Rødding kirke:
Christian Sandberg Meldgaard,
Vandstjernevej 9, Rødding.

15. maj i Løvel kirke:
Erik Nielsen,
Gillebakken 21, Løvel.

17. juni i Løvel kirke:
Laura Yding Hougaard,
Gl. Aalborgvej 6A, Løvel.

26. maj i Rødding kirke:
Karen Solvejg Sinding Finch,
London.

24. juni i Pederstrup kirke:
Laura Møller Børsting Rasmussen,
Dunhammervej 2, Rødding.

13. juni i Rødding kirke:
Annitta Helm,
Kirkegade 26 st. Rødding.

Viede

20. juni i Løvel kirke:
Josep Hendrik Bisfelt,
Rosenstien 5, Skals.

17. juni i Løvel kirke:
Helle Hougaard og
Kristian Yding Rasmussen,
Gl. Aalborgvvej 6A, Løvel.

25. juli i Løvel kirke:
Erik Frank Jensen,
Birkebakken 43, Skive

4. august i Løvel kirke:
Anna Tang Nielsen og Daniel
Holst Hviid, Thomas B. Thriges
Gade 83, 2-1, Odense.

Lutherhaven er anlagt
Blomsterengen står i fuld flor, og
der er bær på nogle af bærbuskene.
Værre ser det ud for græsplænen,
som har lidt i sommervarmen.
Vi kan dog alle få syn for sagen til
høstgudstjenesten den 16. september, hvor Lutherhaven officielt bliver
indviet.
Havearkitekten Lone Tastum fra
Grønne Glimt vil holde en lille tale.
Anlægsgartner Johnny Jacobsen,
som har anlagt blomstereng og græsplæne, vil også være tilstede. Villy
Mougaard fra Blomstergården er
desværre forhindret denne dag. Han
har leveret og plantet de forskellige
buske og træer.
Vi glæder os til at vise haven frem.

18. august i Løvel kirke:
Fie Teglgaard og Dennis
Madsen, Egevej 5, Viborg.
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Nye medlemmer i sangerlauget
Af Bodil Susgaard, Rødding menighedsråd

Rødding meninghedsråd er så heldig at kunne byde to nye medlemmer velkommen
i sangerlauget ved Rødding kirke. Eva Møller Jensen og Kirsten Aarup Andersen
har begge sagt ja til være med i den gruppe, som på skift påtager sig opgaven med
at lede fællessangen i kirken både ved gudstjenester og i forbindelse med kirkelige
handlinger.

Eva Møller Jensen

Kirsten Aarup Andersen

Eva har i 3½ år sunget i koret Sødal
Happy Singers og er rigtig glad for
korsang. Hun har stor glæde ved at
synge, fordi hun gang på gang oplever,
hvordan sang giver både ro og ny
energi.

Kirsten synger med i koret Sødal Happy
Singers og er derfor vant til at komme
i Rødding kirke. Så da Mette og Poul
Engholm efterspurgte nye medlemmer
til sangerlauget, blev hendes interesse
vakt for at være med. Hun blev tiltrukket af, at de kombinerer sangen og
frivilligheden på fornemste vis. Det at
yde en frivillig indsats tiltaler Kirsten,
ligesom hun nyder at synge. Som hun
siger: Når jeg synger, har jeg fri og
behøver ikke tænke på andet. Det er
dejligt.
Kirsten har en god arbejdsplads, som er
velvillig indstillet i forhold til den nye
opgave, som Kirsten påtager sig.

Da Eva kort før jul hørte om sangerlauget, blev interessen vakt for at være
med. Her var en chance for at kombinere glæden ved at synge med det at
være en del af et velgørenhedsarbejde.
Eva bor og arbejder i Viborg. Hun
føler sig taget rigtig godt imod af både
kirkens medarbejdere, Niels-Peter og
menigheden.

Menigheden og de øvrige medarbejdere ved Rødding Kirke byder Kirsten og
Eva hjerteligt velkommen. Vi glæder os til sangen og samarbejdet.
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Ny præstebolig på vej i 2019

Af Præstegårdsudvalget
- Sisse Falkencrone, Karsten Yding Rasmussen og Sune Iversen

Den nye præstebolig set fra sydvest. Gavl mod søen.

vi sidste hånd på detaljerne i projektet –
lampeudtag, materialer, inventar, etc.

Arbejdet med den nye præstebolig tager
form. Præstegårdsudvalget har sammen
med Edith og Niels-Peter, arkitekten og
vores bygherrerådgiver arbejdet videre
med tegningerne for boligen – og vi er
nu kommet dertil, hvor vi er klar til at
sende byggeriet i udbud lige efter sommerferien.

Boligen opføres i et plan og med
omtrent samme placering som den
gamle præstebolig. Arealet på bolig
og tjenestedel bliver tilsammen godt
230m². Tjenestedelen med præstens
kontor kommer til at ligge i bygningens østlige ende (op mod kirken). På
illustrationen herunder ses bygningens
østlige gavlparti.

Foråret er gået med færdigbearbejdning af boligens udvendige udtryk – så
vi får en bolig, som indpasser sig i
området, og som matcher de eksisterende bygninger. På billedet ovenfor ses
en illustration af boligen. Desuden har
vi haft møde med Provstiudvalget om
projektets økonomi. I øjeblikket lægger

Vi havde håbet, at boligen kunne stå
klar til indflytning inden vinteren. Vi
har dog fra flere byggefirmaer fået
den besked, at man pga. travlhed ikke
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kunne påbegynde
arbejdet i 2018. Vi
har ikke ønsket, at
byggeriet skulle være i
gang henover vinterperioden. Vi har derfor
besluttet, at arbejdet
først begyndes i marts
2019 – med forventet
afslutning af byggeriet
og indflytning ca. 1.
november 2019.

Den østlige gavl med indgang til præstens kontor.

Ildsvåde i præstegården
Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd

I sidste nummer af kirkebladet skrev vi
om, hvordan diverse arkivalier gik tabt,
da den forrige præstegård brændte.
Sådan blev branden beskrevet i den
lokale avis i 1905.
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Vi er jo ikke så forskellige ...
Alma Bjerregaard, Løvel, interviewer Amina

Hvordan dyrkede I jeres tro?

Jeg hedder Amina. Jeg kom til Danmark
fra Kaukasien for ca. 11 år siden. Jeg
bor i Viborg sammen med 3 af mine
børn.

De voksne bad 5 gange om dagen. Før
de bad skulle de være rene. De vaskede arme, ben, ansigt, ører og skyllede
munden.

Hvad tror folk på i dit hjemland?

De bad første gang, når solen stod op,
derefter til frokost, eftermiddag, når
himlen var turkisfarvet og sidst inden
de gik i seng.

De fleste mennesker, ca. 90 % er
muslimer. De fleste er sunimuslimer. I
mit hjemland har der altid boet mennesker fra mange forskellige lande. Der
er også kristne og jøder. Min familie er
muslimer.

Når de bad vendte de ansigtet mod
Mekka. De bevægede armene på en
bestemt måde og til sidst faldt de på
knæ med panden mod gulvet.

Hvordan lærte du om Islam? Om
Allah og Muhamed?

Under 2. verdenskrig deporterede Stalin
alle folk fra mit hjemland til Kasakhstan og Sibirien. I 1953, da Stalin døde,
fik mine forældre og bedsteforældre lov
til at komme tilbage. Det var forbudt at
dyrke enhver religion. Moskeen blev
brugt til lagerrum, og var meget ødelagt. På grund af kirkens arkitektur, blev
den ikke ødelagt, men de kristne måtte
heller ikke bruge den.

I mit hjemland arbejdede både min mor
og min far fra solen stod op til solen gik
ned. Der var ikke børneinstitutioner,
så vi børn blev passet af vores bedsteforældre. Vi boede sammen med dem.
Hver dag mødtes de ældre, 10-12 stk.
hjemme hos os. De drak te og fortalte
hinanden historier bl.a. fra Koranen.
De fortalte om Abraham, om profeten
Salomon, som kendte alle dyrenes
sprog, og at alle dyrene arbejdede for
ham. Om profeten Josef, som kunne
tolke drømme. Om Moses og hans
slange. Om Jomfru Marie og Jesus og
mange flere fortællinger. Vi børn elskede at lytte til historierne.

I 1990 fik vi igen lov til at bruge moskeen. Folk samlede penge ind og gik i
gang med at restaurere den, så den igen
kunne anvendes.
Der blev valgt en imam. Hvordan han
blev valgt, ved jeg ikke, men han havde
noget mere uddannelse.

Min bedstefar sagde, at det er vigtigt, at
alle mennesker har en religion, uanset
hvilken religion det er. Hvis man har
en religion, lærer man, hvordan man
opfører sig, så man ikke laver dårlige
ting over for andre mennesker.

Mændene gik i moskeen til fredagsbøn.
Vi holdt ramadan en måned om året,
hvor vi ikke måtte spise fra solopgang til solnedgang. Nogle mennesker
fortsatte frivilligt i 3 måneder. Andre
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fastede mandag og torsdag hele livet.
Muhamed fastede mandag og torsdag.
Han sagde, at man ʻikke må fylde sigʼ.

»

Min bedstefar sagde,
at det er vigtigt, at alle
mennesker har en religion,
uanset hvilken religion det
er. Hvis man har en religion,
lærer man, hvordan man
opfører sig, så man ikke
laver dårlige ting over for
andre mennesker.

Når ramadanmåneden var slut, holdt vi
Eidfest. Mændene gik om formiddagen
til bøn i moskeen. Derefter gik de på
gravpladsen, hvor de ʻsnakkedeʼ med
deres døde slægtninge.
Bagefter blev der festet. Alle havde,
hvis økonomien tillod det, fået noget
nyt tøj. Kvinderne lavede en masse
dejlig mad. Man besøgte hinanden og
hyggede sig.

Er der religionsfrihed i jeres land?

at de ikke kan komme til at bede på
bestemte klokkeslæt. Det har det aldrig
været for os. Vi gør det, når vi kommer
hjem.

Ja, der er mennesker med forskellige
religioner. Kristne, jøder, muslimer og
koreaner (flygtninge fra koreakrigen).

Da jeg kom til Danmark, brugte jeg
tørklæde. På skolen følte jeg, det var
medvirkende til, at jeg blev holdt uden
for gruppen og tog derfor tørklædet
af. Det er ok, og i dag bruger jeg kun
tørklæde, når jeg er til fest sammen med
mennesker fra min egen kultur. Så føler
jeg mig mere velklædt og feminin.

Der var ikke problemer mellem de forskellige mennesker. Der var problemer
m.h.t. job. Det var altid russere, der fik
jobbene først.

Hvordan financierer I udgifterne
til Moskeen?
Mændene valgte en mand, som de
havde tillid til, til at stå for økonomien.
Når der var brug for penge, samlede
man ind. Folk betalte efter, hvor meget
de havde råd til.

Noget, der var meget svært for mig i
lang tid, var at se andre mennesker i
øjnene, når jeg talte med dem. I vores
kultur viser man respekt ved ikke at
have øjenkontakt.

Hvordan var det at komme til
Danmark med hensyn til at dyrke
din tro?

Det var også svært for mig at se, hvem
der var kvinde, og hvem der var mand.
Jeg havde aldrig set en kortklippet
kvinde eller en kvinde i lange bukser.
Men det har ikke noget med islam at
gøre.

Det var ikke et problem for mig. Min
bedstefar sagde: ʻNår I kommer til et
fremmed land, så skal I først sætte jer
ind i det lands kultur og så skal I sørge
for at få et arbejdeʼ.

Noget af det bedste, da jeg kom til Danmark, var stilheden. Ingen flyvemaskiner, ingen bomber. Følelsen af tryghed.

For nogle muslimer er det et problem,
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Tre musikalske arrangementer

Af Poul Engholm, medlem af kirkesangerlauget ved Rødding kirke

Familien Hald og Søren Lind
Kirkesangerlauget ved Rødding Kirke
har fået nye medlemmer, De nye medlemmer er Eva og Kirsten, der begge
synger i Sødal Happy Singers. Så nu er
vi igen 5 frivillige, der på skift fungerer
som kirkesangere ved gudstjenester,
bryllupper og begravelser. Se præsentationen af de Kirsten og Eva på side 3.

Hald. Han er operasanger og hun er organist, og sammen leverer de et festligt
program tilpasset årstiden. De har et
repertoire med stor spændvidde, lige fra
årstidssange og salmer til kirkearier og
kendte kirkemusikalske værker. Foruden ægteparret medvirker deres datter,
samt vores egen organist Søren Lind.

Vi får ikke betaling for vores medvirken
til de kirkelige handlinger. Til gengæld
får vi lov til at være med til at beslutte,
hvad de sparede penge skal bruges til. I
efteråret byder vi sammen med menighedsrådet på tre musikalske arrangementer i Rødding Kirke.

Jette Torp

Den 31. oktober kl. 19.00 får vi besøg
af sangerinden Jette Torp, der er kendt
som en af landets bedste og mest alsidige rytmiske sangerinder. Jette Torp
har bevæget sig fra en position som
prominent entertainer og sanger i showbusiness, til i dag at fremstå som en
moderne, autentisk og original sanger
og sangskriver.

Familien Hald og Søren Lind

Den 20. september kl. 19.00 er der
kirkekoncert med Anders og Henriette
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Jette Torp bliver til koncerten akkompagneret af pianist og organist Carl
Ulrik Munk-Andersen, der til daglig er
organist i Taarbæk Kirke ved København.

Morten Skovsted

Den 15. november kl. 19.00 har vi inviteret sognepræst Morten Skovsted til
at holde foredrag om Nødvendigheden
af nye salmer i Gudstjenesten. Et
spændende foredrag, der handler om
salmernes historie og funktion fra de
gamle til de allernyeste, og hvor vi
stifter bekandskab med en række salmer
af forskellige nutidige salmedigtere.
Og så skal vi selvfølgelig også synge –
både de gamle – og især de nye.

Jette Torp

Vi håber, rigtig mange fra alle tre sogne
vil have lyst til at deltage i arrangementerne.

Billetter á 100 kr. til koncerten
med Jette Torp kan fra den 1.
oktober købes hos Min Købmand i Løvel og i Lokalbrugsen i Rødding.

Kirkesangerlauget
Kirsten, Eva, Mette,
Charlotte og Poul.

Morten Skovsted
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Efterårets høstgudstjenester
Af Niels-Peter Jacobsen, sognepræst
Selvom forsommerens tørke ser ud til at
fremskynde årets høst, så vil vi alligevel
holde høstgudstjenesterne i september,
som vi plejer.
En høstgudstjeneste giver os lejlighed
til at udtrykke vores taknemmelighed
for de konkrete afgrøder, som er hentet
ind fra markerne. Men også i bredere
forstand kan vi takke for livet, der
møder os med sin overflod. Det er ikke
kun landmænd, der høster. Vi høster allesammen resultaterne af vort arbejde.
Løvel
Søndag den 16. september kl. 10.30 er
der høstgudstjeneste i Løvel kirke. I
forbindelse med høstgudstjenesten vil
vi også fejre den officielle indvielse
af frugthaven, som sidste efterår blev
anlagt vest for kirkediget. Læs mere på
side 2. Det årlige menighedsmøde, hvor
menighedsrådet orienterer om aktiviteter i det forgangne år og planerne for
det næste, ligger i forlængelse af høstgudstjenesten. Menighedsrådet byder
alle på en let frokost.

Rødding
Søndag den 23. september kl. 10.30 er
det Røddings tur til at holde høstgudstjeneste. Efter gudstjenesten inviteres
alle på frokost i Arken, hvor menighedsrådsformanden aflægger beretning om
det, der er sket i årets løb, og samtidig
løfter sløret for fremtidige planer.
Pederstrup
Sidste søndag i måneden er som
bekendt Pederstrups gudstjenestedag.
Så høstgudstjenesten i Pederstrup
holdes den 30. september kl. 10.30.
I år bliver der et spændende musikalsk
indslag i gudstjenesten. Bandet The
Dollerups bidrager til festlighederne
med et par sange og musiknumre. Også
i Pederstrup byder menighedsrådet på
en let frokost efter gudstjenesten, men i
modsætning til Løvel og Rødding holder menighedsrådet i Pederstrup ikke
sit årlige menighedsmøde i forbindelse
med høstgudstjenesten. I stedet indbydes sognets beboere til fællesspisning
og menighedsmøde den 8. november.

Musikgruppen The Dollerups spiller ved høstgudstjenesten i Pederstrup.
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To sangaftener i Løvel kirke
Af Ina Worsøe Andersen, Løvel menighedsråd

Johannes V. Jensen er kendt som en
meget produktiv forfatter af digte,
noveller, romaner og artikler hvor en
af de mest kendte værker, er novellesamlingen Himmerlandshistorier.
Han stammer fra en bondeslægt i
Vestjylland, er student fra Viborg
Katedralskole og modtog i 1944 nobelprisen i litteratur. I dag anses han
for at være en af Danmarks største
forfattere. Torsdag den 13. september kl. 19.00 danner Johannes V. Jensen
rammen om en sangaften i Løvel kirke.
Den sidste sangaften i 2018 afholdes den 7. december, og vil traditionen tro,
og meget aktuelt, være med tema omkring julen.

Sogneaften i Pederstrup

Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd.

Torsdag den 8. november kl 19.00 inviterer Pederstrup menighedsråd til sogneaften på Løvelbro Kro … nej ... Bistro.
Traditionsbundne er vi måske, men efter, at vi i ti år har haft meget fokus på
fortiden, så vil vi i år have mere fokus på sognet anno 2018. En endelig plan
for aftenen kommer senere, når vi kontakter
jer pr. mail.
Vi vil i alt fald invitere
sognets beboere til middag på vores kro. Vi vil
synge et par sange, og
formanden for menighedsrådet vil aflægge sin årsberetning og så kommer
det “nye”.
Sæt

i kalenderen.
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Julekoncert i Løvel kirke

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 19.00 giver Sødal Happy Singers julekoncert i
Løvel Kirke. Sødal Happy Singers er et rytmisk kor med mere end 40 sangglade
kvinder – under ledelse af Anders Hjorth Nielsen. Koret synger en festlig blanding
af engelsk og dansk 80'er-pop, gospel og danske viser, dertil kommer ved juletid et
hyggeligt udvalg af julesange og -salmer.
I Sødal Happy Singers tager man det meget alvorligt at have det sjovt og sprede
glæden ved musik og sang. Formålet er, at alle - såvel korets medlemmer som
publikum - går lidt gladere hjem efter koncerten.

Byfest i Rødding begynder med gudstjeneste
I uge 35 er der byfest i Rødding. Festlighederne begynder med en gudstjenste i
Skibet tirsdag den 28. august kl. 19.30. Da Niels-Peter holder sen sommerferie,
er det sognepræst Daniel Henoch Rasmussen fra Vammen, der står for gudstjenesten, hvor også det lokale kor Sødal Happy Singers medvirker.

Fællesspisning i Arken sidste fredag i måneden kl. 18.00
OBS! Sidst i august er der byfest i Rødding. Derfor holdes fællesspisningen
ikke fredag men torsdag den 30. august - og ikke i Arken, men i Skibet. Se
byfestprogrammet for yderligere information om klokkeslet og tilmelding.
Tilmelding til de øvrige fællesspisninger i Arken er ikke nødvendig. Maden
koster 35 kr. Efter maden er der et eller andet interessant og oplysende indslag.
28. sept.: Alma Bjerregaard - Integration af flygtningekvinder.
26. okt.: Eigil Jensen fortæller om Rødding Søs historie og tilblivelse.
30. nov.: Trine Kjeldsen fortæller om at drive dagligvarebutik i Rødding.
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Julekoncert i Rødding kirke
Julekoncert med Midtjysk Kammerkor og kvintetten fra Prinsens Musikkorps
onsdag den 5. december 2018 kl. 19.30 i Rødding Kirke.
Her kan publikum høre julens dejlige toner udsat for kor og messingklang.
Der vil være et udvalg af de kendte og elskede danske julesange og engelske
christmas carols, samt enkelte nyere indslag i julerepertoiret. Udover kor
og messing vil der være sange som koret synger a-cappella og der vil være
stykker som messingkvintetten spiller på egen hånd. Endelig vil der være fællessalmer, så tilhørerne også kan få rørt stemmerne. Der er med andre ord lagt
op til en festlig og afvekslende koncert.
Midtjysk Kammerkor blev dannet i 2011 og består af sangere fra det midtjyske
område. Messingkvintetten som medvirker ved koncerten består af musikere
fra det velkendte og afholdte Prinsens Musikkorps som har til huse på Skive
Kaserne.
Koncerten ledes af Midtjysk Kammerkors faste dirigent Søren Birch.

Midtjysk Kammerkor i Rødding kirke
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 86 69 01 50.
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Kalender
Dato

Kl.

Arrangement

Side

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

11/9

18.30 Generalforsamling i Menighedsplejen

12/9
13/9

14.00 Onsdagsmøde: Anna Helene Jensen - fra Skagen til
Krusaa med barnevogn
19.00 Sangaften i Løvel kirke

18/9

17.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

19/9

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

20/9

19.00 Høstkoncert, Henriette og Anders Hald

25/9

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

26/9

14.00 Onsdagsmøde: De glade amatører

28/9

18.00 Fællesspisning i Arken. Alma Bjerregaard.

10/10

14.00 Onsdagsmøde: Grethe Ploug - Ansat ved Mysteriet

24/10
26/10

14.00 Onsdagsmøde: Henning Pedersen fortæller om munken
Sorte Kjesten og alle de andre.
18.00 Fællesspisning i Arken

12

31/10

19.00 Kirkekoncert i Rødding med Jette Torp

8

7/11

14.00 Onsdagsmøde: Bankospil og sæsonafslutning

8/11

18.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

8/11

19.00 Sogneaften på Løvelbro Bistro

14/11

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

15/11
20/11

19.00 Sangaften i Rødding kirke med Morten Skovsted
19.00 Møde i Rødding menighedsråd

22/11

18.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

30/11

18.00 Fællesspisning i Arken

12

5/12

19.30 Julekoncert i Rødding kirke:

13

6/12

19.00 Sangaften i Løvel kirke

11

8/12

12.00 Møde i Løvel menighedsråd

11/12

19.30 Julekoncert i Løvel kirke

12

Sogneudflugt

14

11

8

12

11
8
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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. 21 75 92 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.
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Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45, Rødding.
2/10 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
6/11 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
4/12 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.

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

Pederstrup

26/8

13.s.e.trin.

28/8

Tirsdag - byfest

10.30 KF

2/9

14.s.e.trin.

10.30 DHR

9/9

15.s.e.trin.

www.vammenkirke.dk

16/9

16.s.e.trin.

9.30

10.30 Høst

23/9

17.s.e.trin.

10.30 Høst

9.30

30/9

18.s.e.trin.

7/10

19.s.e.trin.

14/10

20.s.e.trin.

9.30 PE

10.30 PE

21/10

21.s.e.trin.

10.30 KF + K

9.30 KF

28/10

22.s.e.trin.

4/11

Alle helgens dag

11/11

24.s.e.trin.

18/11

25.s.e.trin.

25/11

Sidste s. i kirkeåret

2/12

19.30 DHR

10.30 Høst
www.vammenkirke.dk

10.30 K
15.00

16.00
www.vammenkirke.dk

10.30 K

9.30

1.s. i advent

9.30

10.30

5/12

Julekoncert

19.30

9/12

2.s. i advent

10.30 K

11/12

Julekoncert

10.30 K

KF = Kirsten Felter.
DHR = Daniel Henoch Rasmussen, Vammen.
PE = Poul Engholm prædiker.
Høst = Høstgudstjeneste (se også side 10)
K = Kirkekaffe.

9.30
19.30

