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Løvel Menighedsråd afprøver en anderledes kirkekaffe
Konfirmanderne Christian og Simon var med i Løvel kirke, da der søndag
den 21. oktober for første gang blev budt på kaffe og rundstykker inden
gudstjenesten. På side 12 kan du se, hvornår der igen er chance for at få
morgenmaden serveret, inden du sætter dig på kirkebænken.

Døbte

Begravede

12. august i Rødding kirke:
Theodor Dam Wadland,
Meldgårdsvej 27, Rødding.

15. september i Løvel kirke:
Brian Madsen,
Skovbakkevej 102A, Viborg.

12. august i Rødding kirke:
Sara-Sophia Olesen,
Kløvermarken 13, Løvel.

18. september i Rødding kirke:
Henny Noesgaard Jensen,
Højen 1B, 8830 Tjele.

19. august i Løvel kirke:
Alba Sørensen Holm,
Gl. Aalborgvej 3, Løvel.

27. oktober i Pederstrup kirke:
Esther Dorthea Nielsen,
Vesterheden 5, Viborg.

16. september i Rødding kirke:
Augusta Reinholdt Frydenlund,
Søblink 3, Rødding.

Mindesten i Lutherhaven
Ved høstgudstjenesten i Løvel
blev den nye frugthave vest for
kirkegården indviet. Havens
navn og anledning er markeret
med en flot mindesten, som
Henrik og Ivan Baand har
fremstillet. Løvel menighedsråd
takker de to stenhuggere for det
fine og varige minde.

23. september i Rødding kirke:
Nohr Birch Rydtoft,
Åkandevej 9, Rødding.
14. oktober i Løvel kirke:
Naja Sofia Sølund Vissing,
Nørre Langgade 7B 1, Rødkærsbro.
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En ny opgave til Menighedsplejen
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst
Rødding, Løvel og Pederstrup sogne har
en lokal menighedspleje. Tit har vi bare
kaldt den for Besøgstjenesten. For indtil
videre har der kun været en bestemt
opgave på programmet – nemlig at
sørge for at folk, der sad alene, kunne få
kontakt med en besøgsven. For tiden er
der 6 besøgsvenner, som jævnligt kommer hos hver sin besøgsvært. Det er en
vigtig opgave, som bliver løst uden at
tiltrække sig den store opmærksomhed i
det daglige.

Menighedsplejen har derfor besluttet at
oprette en hjælpekasse, hvor folk med
særlige, økonomiske behov kan søge
om jule- eller konfirmationshjælp. Der
ydes op til 1500 kr. i julehjælp til en
familie med børn. En konfirmandfamilie kan få op til 3000 kr. i støtte.

Jule- eller konfirmationshjælp
Men nu er Menighedsplejen blevet
opmærksom på et andet behov - og har
derfor påtaget sig en ny opgave. Også i
vores tre sogne er der familier, som har
svært ved at klare udgifter, som ligger
ud over det daglige. For nogle forældre
kan en konfirmationsfest eller julegaver
til børnene vælte et budget, som i forvejen er anspændt.

Vil du give et bidrag?
Hvis du er i den heldige situation, at du
kan og vil støtte den gode sag, så tager
Menighedsplejen meget gerne imod en
gave. Der er to måder at give på:
• Du kan indsætte din pengegave på
denne bankkonto 5980 - 0001248044
• eller du kan overføre et beløb via
MobilePay til 67629.

Har du brug for hjælp?
Hvis du har særlige økonomiske behov,
kan du henvende dig til sognepræsten,
som vurderer mulighederne for støtte.

Flot og billigt tøj til konfirmanden
Genbrug er genialt! Tit bliver konfirmationstøj
kun brugt en enkelt gang. Det er ærgerligt,
for det er som regel både dyrt at anskaffe og
for smukt til bare at hænge i skabet. Derfor
besluttede Viborg Stift sig for at indsamle
så meget som muligt af det næsten nye tøj.
Kommende konfirmander kan nu købe kjoler,
skjorter, jakker og bukser til en meget favorabel pris hos Viborg Stift. Genbrug er godt for
miljøet, og samtidig hjælper det på en trængt
familieøkonomi, hvis en så stor udgift bliver
trukket ud af festbudgettet.
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Notater fra præstegårdsloftet

Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd
Skønt, når nogen vil tage slæbet! Jeg fik flere kasser arkivalier med hjem fra
præstegården, inden den blev fjernet. Noget blev kasseret, noget sendt på Arkivet,
noget står her endnu, men en venlig, lidt nørdet lokalhistoriker fik noget med til
Holstebro. Jonna Bach, Thomas Bachs datter fra Løvel, har gjort det læseligt. Jeg
vil nok bruge nogle klip herfra i de kommende kirkeblade.

Jonna Bachs indledende kommentarer
I forbindelse med nedrivningen af Rødding præstegård har pastor Niels-Peter
Jacobsen fundet nogle kasser på loftet
med udklip, beretninger og skrivelser,
som tidligere sognepræst i Rødding,
Løvel og Pederstrup sogne H. Haaning
Andersen har samlet i årene 1957-1970.
Haaning Andersens mange notater er
renskrevet. Udklippene er afleveret på
Lokalhistorisk arkiv.

notater har Haaning Andersen samlet
og nedskrevet. Derudover har Haaning
Andersen selv bidraget med en status
over sognene, som han oplevede det de
første 10 år, han var præst i Rødding,
Løvel og Pederstrup.
Optegnelserne var maskinskrevet,
men tidens tand havde sat sit præg på
arkene, og med mange rettelse og noter,
har jeg valgt at renskrive dem.

Der var beskrivelser og iagttagelser
af personligheder, der har sat deres
aftryk i sognene og personlige oplevelser, ånds- og foreningsliv, skoler og
materiel status beskrevet af tidligere
lærere og præster i de 3 sogne. Disse

Udover indsættelse af nævnte noter og
rettelser, er der ikke rettet noget i pastor
Haanings skrivelse.
Jonna Bach,
Løvel 2018.

Pastor Henry Haaning
Andersen var sognepræst i
Rødding, Løvel og Pederstrup i årene 1947-1978,
indtil dato den præst, der
har været længst tid i embedet i disse 3 sogne.
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Haaning Andersens arkiv rummede
også notater fra forgængernes tid. Her
kan I læse, hvad Pastor Nellemann har
skrevet:
Pastor J. W. Nellemann kaldte pastoratet “et folkekirkeligt smørhul”.
Han skriver bl.a.: “Disse sogne var et
smukt prøvekort af hvad der præger
den danske folkekirke. Mange var blot
bestemt af arven fra fortiden, mange
var blevet inspireret ved ophold på de
grundtvigske højskoler, og der var en
del IM [Indre Mission] folk, som var
uhyre kirketro.

Pastor J. W. Nellemann
1910-1919

Sognene var ret forskellige, også landbrugsmæssigt. Løvel var nok det sogn,
der var kommet videst. Kirkeligt var
Løvel præget af grundtvigske højskolefolk.

huse, og IM holdt sig ikke isoleret, de
kom gerne til præstens møder. Der var
gammeldags præg, mest i Pederstrup og
mindst i Løvel. Folk var såre velvillige,
men det kunne dog tage sin tid at blive
rigtig hjemme blandt dem. De kunne
i begyndelsen være noget tillukkede
og forbeholdne. Det var et godt sted at
være præst.

Rødding var i sin helhed upolitisk
folkekirkeligt, men der var en flok IMs
folk, ledet af den dygtige, retsindige
lærer Christensen, Ingstrup. Jeg var
ikke IMs mand, men fik megen føling
med IM, og de kom trofast i kirke.

Der var en stærk afholdsbevægelse i
disse sogne, som tidligere har været
præget af drikkeri. Kun få synes at have
været så fordrukne, at de drak sig fra
gård og hjem. Når omegnens folk samledes på valgdage i Løvel, havde flere
af gårdene der lovlig udskænkning, og
da blev der drukket.

Blandt de grundtvigske førere i Løvel
kan nævnes en række dygtige gårdmænd, J. P. Møller, Jens Vesterby, N.P.
Thougård. De var i det hele førere på
alle områder.
I Pederstrup sogn var der næppe andre
grundtvigske end læreren. De stærkeste
toner kom fra nogle IM folk, og de
var noget skarpere en dem i Rødding.
Flertallet havde det traditionelle præg.
Før Hasselbalchs tid havde kirkegangen vist sig ganske sløj, men han fik
folk til at gå i kirke, og det holdt sig.
Det var nemt at samle folk til møder i
præstegården, skoler og forsamlings-

Hos gårdejerne Thomas Vesterby, Peder
Bust, Christen Christensen og Mikael
Kvorning fandt ingen udskænkning
sted. Disse mænd kæmpede for afholdssagen (ikke Blå Kors).
For afholdssagen i Rødding kan nævnes
gårdejerne Niels P. Bach, Rødding og
Niels Andersen, Batum.
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Kransenedlæggelse på Løvel kirkegård
Tekst og foto Henning Mousten Nielsen, Løvel

Onsdag den 29. august var det 75 år
siden den danske regering sagde NEJ
til et videre samarbejde med tyskerne,
herunder også et krav om indførelse
af undtagelsestilstand, udgangsforbud
samt forbud mod sammenstimlen m.m.
Tyskerne svarede igen med at afvæbne
de danske styrker tidligt om morgenen
denne dag. Prinsens Livregiments 20.
bataljon var i kantonnement i Nyborg.
Her gjorde bl.a. menig Ivan Jacobsen
fra Kistrup tjeneste. Nogle steder nåede Hæren at sætte sig til modværge, bl.a. i
Nyborg. Under den korte kamp blev Ivan Jacobsen ramt og dræbt af en tysk soldat.
Hæren ved Jydske Dragonregiment med regimentschef og oberst Anders Poulsen
i spidsen markerede hændelsen med nedlæggelse af en krans på Ivan Jacobsens
gravsted på Løvel Kirkegård. Prinsens Livregiment blev i 1995 underlagt Jydske
Dragonregiment (JDR) og ophørte dermed som aktivt regiment, hvorfor det er JDR
der viderefører traditionen. Prinsens Livregiment har dog stadig en meget aktiv
soldaterforening, der også var repræsenteret ved lejligheden.
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Flot fotoudstilling i Arken
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst

Karen og Chris Fleng havde i begyndelsen af oktober travlt med at gøre
en fotoudstilling klar til ophængning i
Arken. Chris er uddannet fotograf og
har i hele sit arbejdsliv beskæftiget sig
med fotografering i en eller anden form.
I begyndelsen havde han selv kameraet
i hånden. Siden blev det til ansættelser i
flere af de store fotovirksomheder, bl.a.
Kodak, hvor arbejdsopgaverne bestod i
effektivisering og kvalitetssikring.

Chris Fleng siger: Vi blev i foråret
spurgt, om det ikke ville være en idé at
lave en fotoudstilling i Arken om Rødding by. Vi syntes, det lød spændende.
Da vi begyndte at gennemgå vores
fotoarkiv, viste det sig hurtigt, at søen
var det overordnede tema i vores billedsamling. Derfor blev det til en udstilling
om søen og livet omkring den.

Køb et billede og støt
venskabsmenigheden

I 2016 flyttede Karen og Chris til
Præstevænget i Rødding, og selv om
de nu begge er pensionerede, så fylder
fotografering stadig en del både til
daglig og i ferierne. I forbindelse med
fællesspisningerne i Arken har parret
to gange vist billeder fra deres ferieture
med autocamper i USA.

De 19 billeder kan købes og vil blive
udleveret, når udstillingen tages ned.
Billederne koster 200 kr. pr. stk.
Pengene går ubeskåret til Rødding,
Løvel og Pederstrups venskabsmenighed i Tanzania.
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Konfirmander på PovertyWalk i Århus
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst

Ved Værestedet i Jægergårdsgade i Århus mødtes vi med de to guider, som førte
os rundt til centrale steder på havnen og i Århus midtby, hvor de hjemløse holder til.

Torsdag den 25. oktober drog alle
konfirmander fra Rødding, Løvel og
Pederstrup på tur til Århus. Vores mål
var, at blive klogere på, hvordan livet
er for den gruppe af mennesker, som af
en eller anden grund lever deres liv på
gaden i en storby.

Det er Foreningen Oplysning Om
Gadeliv, der står bag konceptet PovertyWalk (Fattigdomsvandring). Foreningen
har aftaler med hjemløse eller tidligere
hjemløse, der vil fungere som guider.
Guiderne har typisk også haft et misbrug af alkohol eller hårde stoffer. Den
store flok konfirmander blev delt i to
grupper, så vi bedre kunne høre guidens
fortælling.
Formiddagen var blæsende og kold,
og indimellem støvregnede det. Så det
var faktisk den perfekte ramme om
de stærke fortællinger om det hårde
gadeliv med misbrug og kriminalitet.
Det blev et møde med en anderledes
virkelighed. Efter hjemkosten blev konfirmanderne spurgt, hvilken oplevelse
der gjorde størst indtryk.

Simone
Laursen: Det
chokerede mig,
hvor frygteligt
det er at være
narkoman.
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Kristian Østergaard
Det, der gjorde mest indtryk på mig, var vel at høre,
hvordan de blev hjemløse, hvor de sov i små rum og
hvordan de skaffede penge til narko.

Oskar Fredenslund
Der er to ting, der gjorde stort indtryk på mig. Den første er
Nåleparken. Jeg synes, det er en lille smule skræmmende
at vide, at man står 50 meter fra folk, der bruger heroinsprøjter, og som er afhængig af dem.
Den anden ting er Værestedet/Husforbi. Jeg synes, det er
godt, at kommunen giver nogle penge til stedet, så de fx
kan holde jul med flæskesteg og alt, hvad der ellers hører
til. Jeg synes, det er godt, at der et samarbejde mellem kommunen og fondene, der opretter steder som Værestedet.

Rundturen i Århus midtby endte i Mølleparken, hvor vi havde tid til at spise de medbragte madpakker, inden turen gik tilbage til Rødding.
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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.

Kirkekaffe i Rødding juledag
Af Mette Haugaard, Rødding menighedsråd
Det er efterhånden blevet en god tradition i Rødding, at vi drikker kirkekaffe
juledag i Arken. Det er lige før, det er én af de dage på året, hvor vi har flest,
der tager imod invitationen til kirkekaffe.
Vi vil gerne gøre nye og gamle kirkegængere opmærksomme på dette tilbud,
hvor vi hygger lidt ekstra og mødes med andre, som har tid til at få
en kop kaffe og en snak efter gudstjenesten.
Skulle der være nogen, som har lyst til at hjælpe
med borddækning mv. er I altid velkomne til at
henvende jer til præsten eller til menighedsrådet – gerne Mette Haugaard. Vi har en
ressourceliste ved Rødding Kirke, hvor
vi har mange frivillige, som hjælper
med forskellige aktiviteter. Hvert år
inviterer vi alle frivillige til en middag
eller lignende, så tøv ikke med at tage
kontakt på tlf. 30942263 eller på mail
mette409@hotmail.com
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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.
Koncerten ledes af Midtjysk Kammerkors faste dirigent Søren Birch.

Midtjysk Kammerkor i Rødding kirke
Lucia i Rødding kirke

Fredag den 14. december kl. 15.00 vil
børnene fra fritidsordningen på Sødalskolen i Rødding optræde med Lucia
og andre kor- og solosange. SFO-leder
Trine Laugesen leder sangen. Organist Elin Trankjær medvirker. Forældre,
søskende og alle andre er velkomne.
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Pilgrimsvandring fra Løvel kirke

Søndag den 6. januar vil Viborg Pilgrimscentrum begynde deres Hellig Tre
Kongers vandring med at slutte sig til gudstjenesten i Løvel kirke kl. 10.30. Det er
en almindelig gudstjeneste, som er åben for alle. Efter gudstjenesten inviteres alle
interesserede til at gå med på en 5-6 km lang pilgrimsvandring langs Skals ådal.
De erfarne pilgrimme opfordrer eventuelle medvandrere til at huske solidt, vandtæt
fodtøj og overtøj, der passer til vejret. Arrangementet slutter med suppe og kaffe i
Viborg Pilgrimscentrum (pris 40 kr). Deltagelse i spisningen kræver tilmelding på
mail til kontakt@viborgpilgrimscentrum.dk eller på SMS til 29 80 84 13.

Kirkekaffe i Løvel

Løvel Menighedsråd har besluttet at afprøve en anderledes kirkekaffe.
Søndag den 18. november og søndag den 9. december vil der derfor være
rundstykker, kaffe, the og juice kl. 9 før gudstjenesten kl. 9.30.

Nytårsgudstjeneste i Løvel

Mandag den 31. december er der nytårsgudstjeneste i Løvel Kirke kl. 15.00.
Vi ønsker hinanden godt nytår og byder menigheden på et glas mousserende
vin og kransekage.
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Hvorfor gør vi, som vi gør?
Kan vi gøre noget anderledes? Må vi? Sådan spurgte
kirkesangerlauget sig selv. Sangerlauget har i mange år
været en aktiv del af gudstjenestelivet i Rødding kirke.
De frivillige sangere skal ikke alene lede fællessangen.
De bærer også en stor del af ansvaret for at liturgien
fungerer, så menigheden oplever gudstjenesten som en
både smuk og meningsfuld helhed.
Med jævne mellemrum må vi spørge os selv, om det, vi
gør, stadigvæk fungerer og giver mening. Kirkesangerlauget har inviteret Thomas Felter til en samtale om det
emne torsdag den 21. februar kl. 19.00 i Rødding kirke.
Thomas Felter, der er stiftspræst for gudstjeneste i Viborg stift, sætter nogle pejlemærker op, som kan inspirere os til at overveje konstruktive ændringer i liturgien.

Stiftspræst Thomas
Felter besøger Rødding
kirke 21. februar

Thomas siger: Der er flere end tusind forskellige præster og kirker og gudstjenester
i gang hver søndag i Danmark. I grundstrukturen ret ens, men med en mængde
store og små variationer. Og hvad er så bedst, eller bare godt, eller ikke så godt og hvem skal egentlig afgøre det? Hvilke muligheder for ændringer er der i vores
kirke og med vore ressourcer? Spørgsmålene er mange, og det er svarene også.

Kyndelmissegudstjeneste i Pederstrup kirke
Af Lone Bjerge, Pederstrup menighedsråd
Traditionen tro byder Pederstrup
kirke igen på en stemningsfuld
kyndelmissegudstjeneste.
Kom og oplev en kirke, der
ude og inde kun er oplyst med
levende lys.
Pigerne fra den gamle skole
synger og spiller et par sange,
som passer til.
Det hele foregår søndag den 3.
februar kl. 17.00
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Kalender
Dato

Kl.

Arrangement

Side

30/11

18.00 Fællesspisning i Arken

14

5/12

19.30 Julekoncert i Rødding kirke:

11

6/12

19.00 Sangaften i Løvel kirke

14

8/12

12.00 Møde i Løvel menighedsråd

11/12

19.30 Julekoncert i Løvel kirke

12/12

14.00 Læsekreds i Arken

14/12

15.00 Lucia i Rødding kirke

9/1

14.00 Læsekreds i Arken

25/1

18.00 Fællesspisning i Arken

31/1

18.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

21/2

19.00 Møde i Rødding kirke om liturgi ved Thomas Felter

13

22/2

18.00 Fællesspisning i Arken

14

10
11
14

Sangaften i Løvel kirke med Henning Pedersen
Årets sidste sangaften i Løvel kirke bliver torsdag den 6. december. Den kendte,
lokale forfatter og fortæller, Henning Pedersen fra Hersom vil fortælle om nogle
af de mange julesange og -salmer, som vi selvfølgelig også skal
synge. Der bliver også tid til et par julehistorier og en juleleg.
Henning Pedersen har en fortid som lærer i Rødding. Han har
skrevet flere bøger og en lang række lokalspil, blandt andet
Borgvold spillene; Hald spillene; Kongehyldningsspillene og et
spil om Bisp Gunner, som blev opført i forbindelse med
Danske Kirkedage i Viborg. Henning Pedersen har i mange år
været kirkesanger i Hersom.
Englen med de blå briller er Hennig Pedersens seneste bog
med fortællinger om personligheder fra Viborg og omegn.

Fællesspisning i Arken sidste fredag i måneden kl. 18.00

Tilmelding til fællesspisningerne i Arken er ikke nødvendig. Maden koster
35 kr. Efter spisningen er der et eller andet interessant og oplysende indslag.
30. nov.: Trine Kjeldsen: Der var engang en Brugs ...
25. jan.: Edith Mark: Sådan blev jeg præst.
22. febr.: Inger Jønsson: Safari i Kenya, eksotiske dyr og stammefolk.
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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.

4/12 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
8/1 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, Rødding.
5/2 Gitte Sørensen,
Krogen 2A, Rødding.
5/3 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

25/11

Sidste s. i kirkeåret

2/12

1.s. i advent

9.30

5/12

Julekoncert

19.30

9/12

2.s. i advent

10.30 K

11/12

Julekoncert

16/12

3.s. i advent

23/12

4.s. i advent

24/12

Juleaften

16.00

25/12

Juledag

10.30 K

26/12

2. juledag

30/12

Julesøndag

31/12

Nytårsaften

1/1

Nytårsdag

6/1

Helligtrekongers s.

13/1

1.s.e.h.3 k.

10.30 K

9.30

20/1

2.s.e.h.3 k.

9.30

10.30

27/1

3.s.e.h.3 k.

10.30 K

9.30

3/2

4.s.e.h.3 k.

10/2

Sidste s.e.h.3 k.

17/2

Septuagesima

24/2

Seksagesima

KF = Kirsten Felter
K = Kirkekaffe 		

Pederstrup
10.30 K

10.30
9.30 K
19.30

9.30

10.30
www.vammenkirke.dk
15.00

14.00

10.30
10.30
15.00
14.00
10.30 KF

17.00 Ky
9.30

10.30
www.vammenkirke.dk
10.30 LR + K

LR = Lars Raahauge
Ky = Kyndelmissegudstjeneste (se side 13)

