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Bliv klogere på vores forunderlige verden
Vær med når Aarhus Universitet sender direkte til Arken i Rødding.
Klimaændringer, hvalernes skjulte liv og strålebehandling er på programmet
i foråret. Første foredrag er 26. februar. Læs mere på side 4-5.

Forårets konfirmander

Rødding kirke, 28. april
Albert Claudell Skaarup, Ingstrup Møllevej 1.
Christian Dupont Christensen, Søbakken 12.
Daniel Berg Gøtzsche, Batum Hedevej 2.
Frederik Sjølund Skov, Meldgårdsvej 25.
Jacob Schoubye Møller Jørgensen, Enghavevej 38.
Josefine Kjærgaard Nielsen, Toften 14, Vammen.
Josefine Louise Jørgensen Laugesen, Solbakken 6.
Karl Emil Anderloni Kolding, Engblommevej 1.
Kristian Østergaard Hansen, Meldgårdsvej 67.
Magnus Krabbe Rasmussen, Åkandevej 15.
Marie Ingeman Nielsen, Klubvænget 5.
Merle Quorning Jacobsen, Engblommevej 12.
Nathali Fogtmann Astrup, Præstevænget 4.
Oskar Marius Fredenslund, Søbakken 25.
Simon Buhl Aarup, Dunhammervej 3.
Theis Thybo Frederiksen, Sødalvej 12.
Thomas Daugaard Nyrup, Åkandevej 13.
Victoria Brøndum Christensen, Korsbakken 40.
Victoria Nedergaard, Åbrinken 2.
William Lønberg Posorski, Engblommevej 14.
Løvel kirke, 5. maj
Celine Buch Fyllgraf, Søndergade 16.
Cille Sejbjerg Eriksen, Tinggade 33.
Clara Bjerg Primdal, Ålborgvej 186.
Lukas Mark, Engvej 4.
Mads Ørting Hinz-Berg, Havrisvej 19.
Marcus Henneberg Hansen, Kirkelund 14.
Natasja Bak Pedersen, Næstegårdvænget 21.
Patrick Alexander Dahl Hyttel, Stenkløvervej 5.
Rasmus Berg Jensen, Kirkelund 7.
Simon Holmberg Høst, Hvidkløvervej 7A.
Simone Laursen, Jordkløvervej 5.
Tobias Theil, Aalborgvej 167.
Victor Ekkelund Krog Laugesen, Næstegårdvænget 18.
Pederstrup kirke, 11. maj
Bjørk Sofie Bjerge, Løvelbrovej 14.
Casper Bendix Lund Egeberg, Kirkehøj 10.
Lærke Thybo Andersen, Gl. Røddingvej 13.
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Døbte

Menighedsplejens
hjælpekasse

18. november i Rødding kirke:
Kira-Marie Una Amdi Hansen,
Fristruphøjvej 10, 1.th. Viborg.

For nylig oprettede Menighedsplejen i Rødding, Løvel og Pederstrup
sogne en hjælpekasse - dvs. en
mulighed for, at familier, som i en
periode er økonomisk trængte, kan
søge om hjælp til at fejre jul eller
konfirmation.

18. november i Rødding kirke:
Mikkel Winkler Poulsen,
Røddingvej 22, Rødding.
2. december i Rødding kirke:
Arthur Lyngdahl Stephansen,
Søskrænten 2, Rødding.

Vi så med glæde, at flere valgte at
lægge et beløb i puljen. Der blev
også uddelt julehjælp. Så vi har
tilsyneladende fundet en løsning,
som dækker et behov. Her mens
ordningen stadig er ny, vil vi bare
minde om, at muligheden findes.

6. januar i Løvel kirke:
Arthur Seier Malmdorf Nøhr,
Mosevænget 6, Løvel.
27. januar i Rødding kirke:
Sigrid Lausten Hansen,
Gøgeurtvej 7, Rødding.

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

10. februar i Rødding kirke:
Emil Storgaard Koustrup,
Kærmysevej 9, Rødding.

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:

Begravede
2. oktober i Løvel kirke:
Dagmar Jensen,
Møllevej 10, Løvel.

• Du kan indsætte din pengegave
på denne bankkonto
5980 - 0001248044

23. oktober i Løvel kirke:
Peer Kjeldsholm Prahl,
Tinggade 2F, Løvel.

• eller du kan overføre et beløb
via MobilePay til 67629.

19. december i Rødding kirke:
Lars Marturin Christensen,
Soltoften 6C, Rødding.
2. februar i Rødding kirke:
Børge Bak Nielsen,
Meldgårdsvej 83, Rødding.
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Offentlige foredrag i Naturvidenskab
Med foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab har du mulighed for at
komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskaben.
Engagerede forelæsere holder foredrag om alle grene af naturvidenskaben, og du
kan komme med. Niveauet er højt, og du vil blive udfordret, men du kan få udbytte af alle foredrag uanset dine faglige forudsætninger. De fleste af foredragene
afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også
forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet.
Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand, der får forskerne til at
bruge bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle, lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer, skal have
noget ud af foredraget. Tilhørerne har vidt forskellige baggrunde og aldre: fra 15 til
80 år. Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod med en tur i teateret. De mener, at
underholdningen er lige så god og samtidig får de noget med hjem til hjernen.

Fælles buskørsel til Himmelske Dage
Fra 30. maj til 2. juni er vi alle sammen inviteret
til Danmarks største kirkelige folkefest i Herning –
Himmelske Dage på Heden. I løbet af fire dage vil
der være et væld af gudstjenester, foredrag, koncerter, workshops og et stort show i Jyske Bank
Boxen. Se mere på www.himmelskedage.dk

Åbningsgudstjeneste på Herning Torv
En stor økumenisk gudstjeneste skyder Himmelske Dage på Heden i gang. Her er alle kirkekor fra
stiftet inviteret til at medvirke i et stort kirkekor,
som synger for på fællessangen. Alle stiftets menigheder opfordres til at deltage. Biskop Henrik Stubkjær vil være blandt talerne i gudstjenesten.
Der bliver ikke gudstjeneste i Rødding, Løvel og Pederstrup Kristi Himmelfartsdag. I stedet arrangeres der fælles buskørsel fra Løvel og Rødding kirker.
Bussen kører så tidligt, at der er tid til at komme på plads, inden gudstjenesten
begynder. Efter gudstjenesten er der mulighed for at deltage i Danmarks
længste kaffebord. Bussen kører retur efter kirkekaffen. Hvis du vil deltage i
programmet om aftenen og de følgende dage, må du selv sørge for transport.
Tilmelding til bustransporten: Tlf.: 21643164 eller mail: nplj@km.dk
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Tre foredrag i Arken i Rødding
Rødding slutter sig nu til den lange række af lokaliteter i Danmark, på Færøerne og
i Grønland, som livestreamer en del af foredragene fra Aarhus Universitet. I foråret
2019 kan du bliver klogere på den forunderlige verden, vi lever i, ved at følge tre
foredrag om vidt forskellige emner: klimaændringer, hvaler og strålebehandling.
Arken åbner kl. 18.30, så alle kan nå at være på plads, inden der tændes for
forbindelsen til Søauditorierne på Aarhus Universitet. Cirka 10 minutter før selve
foredraget går i gang vil der være en kort introduktion. Midtvejs i foredraget er der
en pause på 20 minutter, hvor der kan købes en lille forfriskning. Til sidst vil der
være mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen via SMS eller Twitter.
Det er gratis at deltage. Se hele forårets program på ofn.au.dk
Tirsdag den 26. februar:
Klimaændringer - den danske vinkel.
Professor i klimafysik Jens Hesselbjerg Christensen,
Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet.
Hør om de mekanismer, der ligger bag klimaændringerne, og om de FN-rapporter, som beskriver, hvad vi ved
om de igangværende klimaændringer og deres konsekvenser.
Tirsdag den 12. marts:
Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv.
Professor i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience, Zoofysiologi, Aarhus Universitet.
Tag med verdens mindste hval, marsvinet, på jagt i danske farvande og hør hvordan hvalerne, hvis forfædre var
landdyr tæt beslægtet med nutidens grise, har tilpasset
sig livet i vand.
Tirsdag den 9. april:
Når fysikkens stråler helbreder.
Professor i medicinsk fysik Kari Tanderup, Institut for
Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.
Hør om fysikken bag at stråler kan slå kræftceller ihjel
og bidrager til, at mange af os nu overlever kræft. Hør
om den store, nye danske accelerator, som fra 2019 tilbyder danske kræftpatienter avanceret og mere skånsom
strålebehandling med partikelterapi.
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Digebrud i Løvel

Af Karsten Yding Rasmussen og Bjarne Kristensen, Løvel menighedsråd

Naturens kræfter har været på spil. Et stykke af vestdiget omkring Løvel kirkegård
har efter 50 - måske 100 år - givet efter og er skredet ud.

Mandag morgen den 29. oktober 2018 kunne vores graver konstatere, at noget
af det udvendige af kirkediget mod vest var skredet ud, og flere meter på begge
sider af skredet er også på vej. Der er ca. 10 meter på begge sider som trænger til
en reparation. Vi har straks fået det afspærret af hensyn til sikkerheden for gående
langs diget.
Efterfølgende har vi haft digefirmaet Willy Jørgensen & Søn til at syne skaderne og
afgive tilbud på den nødvendige reparation. Den 23. januar 2019 har menighedsrådet godkendt det afgivne tilbud, og vi afventer nu, at høre nærmere, hvornår
firmaet kan påbegynde udbedringen af skaden på diget.

Tidlig kirkekaffe i Løvel kirke
Det fungerer tilsyneladende fint at servere kirkekaffe inden de tidlige gudstjenester i Løvel kirke. Derfor har menighedsrådet besluttet, at gøre det til en fast
ordning. Fremover vil der være kaffe og rundstykker
kl. 9.00 de søndage, hvor der er gudstjeneste kl. 9.30.
Den første gang er søndag den 3. marts.
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Endnu et besøg fra venskabsmenigheden
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst
Til maj får vi igen besøg fra Tanzania.
Pastor Karoro besøgte os også i sommeren 2012. Da var han her sammen med
tre andre fra Kasheshe. Nu kommer han
alene. Danmission har inviteret ham til
at deltage i Himmelske dage på Heden,
det store kirkelige stævne i Herning i
Kristi himmelfartsweekenden. Karoro
kommer i god tid inden arrangementet
og får på den måde også tid til at
aflægge os et besøg.

De fejler, når de ikke i tide griber ind
i en konflikt og forhindrer, at ejendele
bliver ødelagt og mennesker bliver
dræbt.
Karagwe stift grænser op til Rwanda,
som blev hærget af det store folkedrab
i 1994.
Jeg besøgte Rwanda i forbindelse med
mine studier og så, hvad der var sket
under folkedrabet, fortæller Karoro.
Mine tanker var, at hvis de rwandiske
ledere havde lært konfliktmæling, så
ville det have været muligt at undgå
folkedrabet.

De præcise planer for hans ophold hos
os er ikke lagt fast endnu. Men det er
meningen, at han medvirker ved gudstjenesten i Rødding kirke søndag den
19. maj. Der bliver ganske givet også
andre lejligheder til at møde Karoro.

Karoro har nu afsluttet sine studier og
skal fremover arbejde med freds- og
konfliktmægling i hele Karagwe stift.

Karoro er ikke længere præst ved vores
venskabsmenighed i Kasheshe. Siden
sit forrige besøg her har han i tre år
videreuddannet sig ved et universitet i
Nairobi i Kenya, hvor han har studeret
freds- og konfliktmægling. Studierne er
blevet støttet dels af Karagwe stift, som
Kasheshe hører til, og dels af enkeltpersoner i vores lokalområde.

Han slutter: Der er virkelig brug for
mægling i vores område, så mennesker
kan blive sat fri og opleve fred i deres
liv, sådan som Gud ønskede, da han
skabte os i sit billede.

Gennem mine studier har jeg lært,
at konflikter udvikler sig og bliver så
alvorlige, fordi de fleste ledere mangler
færdigheder i konfliktmæling, skriver
Karoro i et brev til os.
Ved besøget i 2012 overrakte Karoro
en oversigt over de gode resultater, der
er opnået igennem venskabet mellem
menighederne i Tanzania og Danmark.
Menighedsrådsformand Jens
Vestergaard tager imod.
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Vi tror på den samme Gud, men meget er forskelligt
Julia Oman i samtale med Alma Bjerregaard, Løvel.

finde min mor, da hun var bange for, at
jeg ville blive hel alene, hvis hun også
døde, mens jeg var barn.
Vi boede meget tæt på Nilen, og vi
sejlede nordpå mod det arabiske land
Sudan. Vi måtte stoppe i byen Malakal,
da vi ikke havde flere penge. Her lavede
min bedstemor alkohol og tjente penge
til vores videre rejse.
Endelig kom vi til byen Omdurman i
Sudan, hvor vi efter to måneder fandt
min mor. Jeg var meget bange. Her fik
jeg fem små søskende og seks halvsøskende. Det var ikke et rart sted at
være. Lidt plads, 14 personer i en stue
og to små værelser. Der var meget vold,
og i perioder stod jeg som 14-årig
alene med ansvaret for 5 små søskende.
Min bedstemor, som betød meget for
mig, boede nu hos en anden søn.

Julias fortælling
Jeg hedder Julia Oman. Jeg kom til
Danmark som FN flygtning i 2005. Jeg
bor i Viborg sammen med mine 3 børn.
Jeg blev uddannet social og sundhedshjælper i 2012 og arbejder i hjemmeplejen i Viborg.

Efter nogen tid flyttede jeg hen hos en
præstefamilie, hvor jeg boede resten af
min barndom. Det var et rart sted.

Mit liv har på grund af krig og familieforhold været meget omtumlet. For
at I kan forstå min fortælling om min
kristne tro, vil jeg først kort fortælle om
mit liv.

Senere flygtede jeg på grund af krigen
til Syrien. Her mødte jeg min mand og
vi fik 2 drenge. Herfra kom vi som FN
flygtninge til Danmark.

Jeg er født på landet i Sydsudan i
nærheden af byen Malakal. Jeg kender
ikke min far, og min mor og jeg boede
hos mine bedsteforældre. Da jeg var 3
år, blev min mor gift og flyttede til et
ukendt sted i Sudan, mens jeg blev hos
mine bedsteforældre i Sydsudan. Der
var krig og vi måtte flere gange flygte
ud i skoven.

Hvad tror folk på i dit hjemland?
Hvilke religioner?
Sydsudan, hvor jeg er født, blev en
selvstændig stat i 2011. Her er de fleste
kristne, og i Sudan er de fleste muslimer. Min familie er kristne.
På landet, hvor jeg boede sammen med
mine bedsteforældre, havde vi ingen
kirke.

Da jeg var 10 år, døde min bedstefar.
Min bedstemor syntes, at vi skulle
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Jeg husker, at kristne og muslimer
boede sammen som gode naboer. Jeg
tænker, at det kun er når religion og
politik blandes sammen, der bliver krig.

Hvordan foregår gudstjenesten i
dit hjemland?
Det var først, da jeg kom til Omdurman,
jeg fik mulighed for at komme i kirke
og gå i skole. Jeg har kun gået i skole
3-4 år. Jeg måtte stoppe, da vi ikke
havde penge til at betale skolen.
Vi gik i kirke to gange om ugen, fredag
og søndag. Søndagsgudstjenesten var
fra kl. 10 til 12. Den vekslede mellem sang, bøn, læsning fra bibelen og
præstens prædiken.

Sydsudan blev en selvstændig stat i
2011. Her er de fleste kristne, og i
Sudan er de fleste muslimer.

Jeg sang i sangkoret, som bestod af
både piger og drenge. Vi øvede altid
torsdag og lørdag aftener. Jeg slog på
tromme og sang solo. Sangkoret havde
ens lange blå “kjoler” på. Vores kirke
var en lille kirke. En gang om måneden
sang koret i en anden kirke.

er ikke blevet konfirmeret, men vi fik
undervisning.

Hvordan fejrede I de kristne
højtider?

Efter gudstjenesten gik vi i små grupper
ud til ensomme og syge, der boede i
nærheden. Vi læste i bibelen for dem.
Hvis de havde nogle voodooting (sort
magi) hængende i huset, tog vi det
udenfor og brændte det af samtidig
med, at vi dansede rundt om bålet.
Søndagen efter kom de mennesker i
kirken. Under hver gudstjeneste blev
der samlet penge ind. Folk gav, hvad de
havde råd til.

Julen varede fire dage. Den 24. december gik vi i kirke. Bagefter gik vi rundt i
gaderne og sang, og alle var glade. Den
25. december gik vi til gudstjeneste i
den store kirke, som lå en times buskørsel væk. Der var mange mennesker, og
vi hilste alle sammen på hinanden med
hånden.
Bagefter lavede vi dejlig mad, bagte
kager, tog nyt eller det fineste tøj på og
besøgte hinanden. Vi hilste på hinanden
med ordene Eid Mubarak, Salem aleikum, som betyder Gud velsigne dig.

Barnedåb og konfirmation
Da jeg var helt lille, fik jeg navnet
Njabot, som betyder “Det er ikke godt,
det der sker”. Da jeg var 13 år gammel,
blev jeg døbt og fik navnet Julia. Jeg

Op til påsken fastede vi en måned. Vi
spiste og drak ikke fra om morgenen og
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til kl. 18. I den måned spiste vi ikke kød
og fisk. Langfredag begyndte vi igen at
spise. Det var ikke svært at faste.

Hvordan var det at komme til
Danmark og dyrke din tro?
Jeg synes, det var svært. I begyndelsen
mødtes jeg med andre afrikanere i nogle
lokaler tæt ved Domkirken. I begyndelsen var det ok, men efter nogen tid
kom der ikke mange, og jeg stoppede.

Jeg vil gerne komme i en kirke, hvor
mennesker er mere aktive. I mit hjemland viser vi også glæden og taknemmeligheden ved Guds ord med kroppen.
Vi synger, spiller og danser meget mere.
Lige nu føler jeg mig bedst til pas i Den
apostolske Kirke.

Mine to store børn er døbt i domkirken
og konfirmeret i Vestervang kirke.

I min hverdag synes jeg tit, det er svært,
og jeg er bange og ked af det. I de
situationer tænker jeg altid: GUD HAR
PASSET PÅ MIG, OG HAN VIL LAVE
EN GOD PLAN FOR MIG. SÅ SIGER
JEG GUD TAK.

Jeg synes, kun det er gamle mennesker,
der kommer i kirken i Danmark. Når de
sidder i kirken, er de meget stille og ser
alvorlige ud.

Da jeg siger Julia tak for hendes
fortælling, siger hun tak til mig, fordi
jeg ville lytte til hende. Det er første
gang, nogen har villet høre den.

Kraftigere monsunregn har gjort det umuligt at dyrke ris i det vestligste Nepal.
Folkekirkens Nødhjælp anlægger kunstige fiskesøer som et alternativ til rismarker.
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Gør din klode en tjeneste.
Gå for klimaet!
Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling afholdes
altid den anden søndag i marts - i år den 10. marts. Pengene går denne gang til mennesker, som er truede af klimaforandringer. Knap 20.000 frivillige er på gaden - en del af dem i Rødding,
Løvel og Pederstrup, hvor vi håber at komme rundt til langt de fleste husstande i løbet af dagen.
Danmark har oplevet lidt af en klimavækkelse i løbet af det seneste år.
Rigtig mange danskere har for alvor
fået øjnene op for klimaforandringernes ødelæggende konsekvenser og
er begyndt at ændre deres vaner for at
mindske deres CO2-aftryk. Nepal og
andre af verdens fattigste lande har
været udfordret af klimaforandringerne
i flere år.

fattigste lande, som ikke er nær så godt
klædt på, som man er i Danmark. Her
mangler man diger og dæmninger til
at forhindre oversvømmelser, og man
mangler mad og drikke i tørketider.
I Nepal mærker den fattige del af befolkningen, hvordan voldsomme oversvømmelser ødelægger rismarkerne.
Derfor hjælper Folkekirkens Nødhjælp
med at omlægge landbruget til afgrøder,
der er mere resistente overfor ekstreme
vejrforhold. Vi anlægger også fiskesøer,
som sikrer at nepaleserne har adgang
til mad året rundt – også når oversvømmelserne rammer.

Vi har kurs mod en klimakatastrofe.
Klimaforandringerne betyder allerede
nu, at fattige mennesker må forlade
deres hjem, og mange lande vil blive
fastholdt i fattigdom, hvis vi ikke tager
klimatilpasning alvorligt, siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i
Folkekirkens Nødhjælp.

Allerede i dag påvirkes millioner af
mennesker af tørke og oversvømmelser.
Hvis udviklingslandene ikke får hurtig
og markant hjælp til at tilpasse sig klimaforandringerne, risikerer vi, at sultkatastrofer, konflikter og øget migration
vil rydde dagsordenen. Men heldigvis
kender vi allerede mange af løsningerne
på klimaudfordringerne, tilføjer Birgitte
Qvist-Sørensen.

Hvis du vil slå et ekstra slag for klimaet, kan du stadig nå at melde dig til
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling, som finder sted søndag den
10. marts. Pengene går til de mennesker, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.

Verdens vigtigste sag

Folkekirkens Nødhjælp arbejder
i 25 lande, og altid ud fra princippet om hjælp til selvhjælp.

Klimatilpasning betyder kort sagt, at
man gør verden klar til et klima i forandring. Det er især nødvendigt i verdens
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Fo rårs ko n ce rt

Forårskoncert med Sødal Happy Singers
Tirsdag den 30. april kl.19.30 synger Sødal Happy Singers foråret ind i Rødding
Kirke. Det lokale kor består af 40 sangglade kvinder under ledelse af Anders Hjorth
Nielsen, og repertoiret er glad gospel, lyse forårssange og populære viser og popsange. Der bliver også plads til et par fællessange med publikum.
Grundlovsfest i Rødding onsdag den 5. juni
Også i år skal grundloven markeres med en fest i Rødding.
Festen følger den traditionelle skabelon med gudstjeneste,
korsang, kaffe og kage. Og naturligvis en grundlovstale. I år
står sogne- og hospitalspræst Trine Kofoed for talen.

Årgang 2015 får dåbsbibler
Søndag den 10. marts bliver børnene
fra årgang 2015 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 Løvel kl.
10.30 og i Rødding kl. 14.00.
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Ko rwo rksh o p

Lørdag den 6. april kl. 10.00 - 14.30 vil VocalSpace igen lave rytmisk kor for
de 8-16 årige i Rødding Kirke. Kordagen er for alle - også for dem, der ikke har
sunget i kor før. Målet er, at vi har det sjovt med at synge sammen.
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 Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg.
Menighedsrådet sørger for forplejning i løbet af dagen.
Tilmelding til Mette Haugaard senest tirsdag 2. april
mob. 30 94 22 63 eller mail: mette409@hotmail.com
Kordagen slutter med en koncert i Rødding Kirke kl. 14.00, hvor
koret synger det, de har indøvet i dagens løb. Her er alle velkomne søskende, forældre, bedsteforældre, onkler, tanter og naboer.
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Kalender
Dato

Kl.

Arrangement

Side

19/2

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

20/2

19.00 Møde i Løvel menighedsråd

21/2

19.00 Gudstjenestens liturgi v/Thomas Felter i Rødding kirke

22/2

18.00 Fællesspisning i Arken

14

26/2

18.30 Naturvidenskabelig foredrag i Arken: Klimaændringer

4-5

12/3

18.30 Naturvidenskabelig foredrag i Arken: Hvaler

4-5

19/3

19.00 Fælles menighedsrådsmøde

28/3

19.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

6/4

10.00 Korworkshop i Rødding kirke

9/4

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

9/4

18.30 Naturvidenskabelig foredrag i Arken: Naturens stråler

10/4

19.00 Møde i Løvel menighedsråd

30/4

19.30 Forårskoncert med Sødal Happy Singers i Rødding kirke

16/5

19.00 Sangaften i Løvel kirke

21/5

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

5/6

13.00 Grundlovsfest i Rødding

13
4-5
12

12

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.
22. febr.: Inger Jønsson, Rødding, fortæller om en oplevelsesrig safaritur i
Kenya, hvor hun mødte både eksotiske dyr og stammefolk.
29. marts: Gammel Løvelpige, Jonna Bach (datter af Thomas Bach) fortæller
om sine aner i Batum og forbindelsen mellem Batum og Løvel. Jonna er med i
lokalhistorisk gruppe i Løvel, og har gennem sit arbejde der bemærket, at medens der er ligesom er et skel mellem Rødding og Løvel, er det ikke tilfældet
mellem Batum og Løvel. Hvorfor denne forskel?
26. april: Rismarker og Stilhed. Lotte Dalager fortæller om 20 dage i stilhed
på Bali. Om inspirerende møder med mennesker, der lever, som de ønsker
at se verden. Om hvad sindet finder på af finurligheder, når der bliver stille,
og hvordan det hænger sammen med hendes arbejde, hvor hun blandt andet
underviser i robusthed.
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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 Inger Jønsson, Poul Erik Sørensen,
Ina Worsøe Andersen, Bjarne Kristensen,
Lone Bjerge, Jørgen Dalager, Niels-Peter
Jacobsen.

Kontaktpersoner: Gerda og Ole
Pedersen, tlf. 51 18 57 06.

5/3

Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45, Rødding.
2/4 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8, Ingstrup.
7/5 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
12/6 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

24/2

Seksagesima

3/3

Fastelavn

10/3

1.s. i fasten

17/3

2.s. i fasten

24/3

3.s. i fasten

31/3

Midfaste

7/4

Mariæ bebudelse

14/4

Palmesøndag

18/4

Skærtorsdag

10.30 K

19/4

Langfredag

16.00 KF

21/4

Påskedag

22/4

2. påskedag

9.30

28/4

1.s.e.påske

9.30 + 10.45 ☼

5/5

2.s.e.påske

11/5

Lørdag

12/5

3.s.e.påske

17/5

Bededag

19/5

4.s.e.påske

26/5

5.s.e.påske

30/5

Kristi himmelfart

2/6

6.s.e.påske

5/6

Grundlovsdag

Løvel

Pederstrup

10.30 LR + K
10.30 K

9.30 K

14.00 Dåb

10.30 Dåb
Lindum kl. 19.00

10.30 K

9.30 K
10.30 K
Vammen kl. 10.30
10.30
19.30
9.30 K

10.30 K 

10.30
10.30 ☼
10.30 ☼

10.30 K

9.30 K
10.30

10.30 Karoro
10.30 K
Himmelske Dage på Heden (se side 4)
10.30
13.00

K = Kirkekaffe
LR = Lars Raahauge
KF = Kirsten Felter
Dåb = Dåbstræf, hvor de 3-4 årige får deres dåbsbibel (se side 12).
= Daniel Frimor og Sofie spiller og synger et par sange for os.
☼ = Konfirmation		
Karoro = Pastor Karoro fra Tanzania prædiker (se side 7).

