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Første spadestik til ny præstebolig
Fredag den 22. marts blev første spadestik taget til den kommende præstebolig
i Rødding. Men allerede samme dag løb entreprenøren ind i nye, uforudsete
problemer. Grundvandsspejlet stod for højt. Der arbejdes i øjeblikket på en løsning.
Byggeudvalget vil gerne løbende informere sognenes beboere om byggeriet. Det
vil dog primært ske via kirkens hjemmeside, da kirkebladet udkommer for sjældent.
Følg med på kirkens hjemmeside: www.roddingkirke.dk

Døbte

14. april i Løvel kirke:
Ellen Lee Hundrup Baumann,
Kirkelund 1c, Løvel.

24. februar i Pederstrup kirke:
Thora Nygaard Nielsen,
Erikstoft 3, Ørum.

14. april i Løvel kirke:
Caroline Brokholm Olesen,
Engvej 15, Løvel.

3. marts i Rødding kirke:
Jeppe Tonsgaard Jakobsen,
Brudelysvej 10, Rødding.

14. april i Løvel kirke:
Patrick Alexander Dahl Hyttel,
Stenkløvervej 5, Løvel.

3. marts i Rødding kirke:
Karl Vestergaard Petersen,
Ingstrupholmvej 2, Ingstrup.

21. april i Løvel kirke:
Julie Hviid Bondgaard,
Jordkløvervej 2, Løvel.

10. marts i Løvel kirke:
Ester Lund Kousholt,
Højskolebakken 15, Skals.

22. april i Rødding kirke:
Liva Lund Kølkær,
Ingstrupholmvej 5, Ingstrup.

24. marts i Løvel kirke:
Liva Lie Laustsen,
Kirkehøj 12, Løvel.

Begravede
16. april i Løvel kirke:
Søren Sørensen Troels,
Tjele Møllevej 12N, Vammen.

31. marts i Pederstrup kirke:
Lykke Markvart Bjørn,
Mosevænget 1, Løvel.

Nye urnegravsteder på Løvel kirkegård
Graveren har anlagt et nyt felt
med urnegravsteder på Løvel
kirkegård. Gravstederne ligger
vest for våbenhuset, hvor der i
forvejen er urnegravpladser.
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Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst
I marts 2019 blev Rødding, Løvel og
Pederstrup sogne en del af Kirkernes
Sociale Arbejde i Viborg.

for krigsveteraner, sorggrupper for børn,
unge og voksne, livsfortællingsgrupper
for mænd og flere andre gode tiltag.

Foreningen, som siden 1877 har heddet
Viborg Menighedspleje, skiftede sidste
år navn og ændrede struktur, så flere
kan være med i arbejdsfællesskabet.

Kirkernes Sociale Arbejde håber at
kunne ansætte en koordinator på fuldtid
i begyndelsen af 2019. Det bliver
koordinatorens opgave at rekruttere og
kvalificere frivillige til en lang række
opgaver. Visionen er at udvide det sociale arbejde med en række nye tiltag.

Tidligere var det kun sognene i Viborg
by, som kunne trække på Menighedsplejens ressourcer. Det var blandt andet
en aflastnings- og vågetjeneste med
mere end 25 frivillige, som stod til
rådighed for alvorligt syge og døende.

Det nye medlemskab af Kirkernes
Sociale arbejde i Viborg betyder ikke,
at vi nedlægger vores egen lokale
menighedspleje. Besøgsvennerne vil
fortsat gå på besøg. Og det vil også
fremover være muligt at søge om juleog konfirmationshjælp lokalt. Men som
en del af den større organisation vil vi
både kunne bidrage til - og drage nytte
af - de tilbud, som vi er for små til at
organisere lokalt i Rødding, Løvel og
Pederstrup sogne.

Men nu er geografien altså udvidet, så
alle sogne i Viborg Kommune kan være
med. Det er det, som vore tre sogne har
benyttet sig af.
Opgraderingen af foreningen har allerede medført, at mange nye skibe er sat
i søen: Sommerlejr for udsatte familier,
par- og stresssamtaler, pilgrimsvandring

Læs mere om de nye muligheder på www.kirkernessocialearbejde.dk

Steen Hedemann
Andreassen har fra
februar 2018 været
ansat som Stiftspræst for
diakoni i Viborg. Steen er
en af drivkræfterne bag
oprettelsen af Kirkernes
Sociale Arbejde i Viborg.
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Nyt alterbillede til Pederstrup kirke?

Det oprindelige alterbillede er malet af
Viborg-maleren A.F. Jæger i 1847.

Laila Sørensens maleri blev indviet 1.
søndag i advent 2005.

Skal de nu have et fjerde maleri i
alterets skifteramme i Pederstrup?
Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup Menighedsråd
Vi ved det ikke, men menighedsrådet
forsøger at få gode ideer til en evt.
fornyelse. Vi har kontakt til noget så fint
som Det Kongelige Akademi For De
Skønne Kunster, som er en del af Det
Kongelige Danske Kunstakademi. Her
får vi gratis vejledning af et par konsulenter, som selv er udøvende kunstnere.

de bureaukratiske spilleregler og ruster
os med tålmodighed. Vi har været godt
tilfredse med vores tidligere graver,
Laila Sørensens, malerier, men tiden er
måske kommet til fornyelse.
Det oprindelige billede er malet af Viborg-maleren A.F. Jæger i 1847, og det
er klart, at når menighedsrådet tidligere
har ønsket at dække det med en skifteramme, så er det fordi begejstringen for
hans maleri ikke er overstrømmende.

Vi har haft det første møde, og vi er
denne gang klar over, at vi nok ikke
bare nøjes med at sætte et nyt maleri
over det oprindelige, så vi må acceptere
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Nørklere på tur til Genbrugscenter i Horsens
Af Bodil Tauber Sørensen, Rødding
I det skønneste vejr har vi været på
bustur med damerne fra Røde Kors butikken i Viborg. 5 nørklere fra Rødding
var heldige at komme med på turen til
Røde Kors Genbrugscenter i Horsens.
Det var en stor oplevelse.
Vi kom ind til et dejligt kaffebord med
et stort stykke wienerbrød til. Det nød
vi rigtigt efter køreturen.
Nu kan jeg ikke huske alle de store tal,
Charlotte fortalte os om, men jeg synes,
det er fantastisk, at der bare fra Horsens hvert år sendes 6000 tons tøj. Det
er et utroligt stykke arbejde her bliver
gjort med at sortere alt det tøj og få det
pakket.

Røde Kors Genbrug i tal:
• 240 butikker
• 9500 frivillige i butikkerne
• 180 millioner kr. i omsætning

De har 10 biler, der kører rundt og deler
tøj ud og henter tøj fra de forskellige
butikker og containere.

• 63 millioner kr. i overskud

Hver anden torsdag kl. 15 mødes gruppen af nørklere i Arken for at strikke
til Røde Kors. Der strikkes og snakkes og drikkes kaffe.
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Registrering af gravminder på Rødding Kirkegård
Af Peter H. Iversen, museumsinspektør ved Viborg Museum.
Det er altid interessant at besøge en
kirkegård. De fleste kommer for at
mindes deres kære. Det kan dog også
være spændende bare at gå en tur og
kigge på gravstenene. Bag hver enkelt
gravsten gemmer der sig en menneskeskæbne. Nogle sten fortæller
tydeligt historien om personen, mens
andre er mere diskrete.

På sådan en tur vurderer jeg gravminderne ud fra en række kriterier, blandt
andet om de indeholder særlige inskriptioner, om de har en særlig udsmykning,
om de er udført af en særlig kunstner/
stenhugger, eller om der er tale om
særligt fortjenstfulde personer.

En råkold novemberdag havde jeg
fornøjelsen af at besøge Rødding
Kirkegård. Jeg var afsted i embeds
medfør for at registrere bevaringsværdige gravminder. Det var en god tur
rundt på kirkegården, hvor der er flere
interessante gravsten.

For eksempel er Konrad Klausens
gravsten interessant. Stenen er rejst af
brugsforeningens medlemmer. Han må
tilsyneladende have været en dygtig
uddeler, siden foreningens medlemmer
skillingede sammen til en gravsten.
Stenen vidner om en anden tid, hvor der
var andre bånd i lokalsamfundet.

Brugsuddeler Konrad Klausen

Klausen døde blot 27 år gammel
1. januar 1919. Dødsårsagen fremgår
ikke af gravstenen, men det er bestemt
en mulighed, at Klausen var ét af de
mange ofre for den spanske syge, som
hærgede Viborgegnen fra efteråret
1918 og frem til forsommeren 1919.
Sygdommen skyldtes en fugleinfluenza, som datidens lægevidenskab intet
kunne stille op over for. Sygdommen
ramte særlig hårdt blandt voksne i
alderen 15 - 45 år.
Mejeribestyrer Anders Thomsen
Anders Thomsens gravsten er også
spændende. Dels var det mejeriets
interessenter, der rejste stenen. Men det
er også værd at bemærke, at vi kender
stenhuggeren. Ved langt de fleste gravminder kender vi ikke stenhuggeren eller kunstneren. Men Anders Thomsens

Gravminde for brugsuddeler Konrad
Klausen, som muligvis blev et af de
mange unge ofre for den spanske syge.
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Ud over de to gravminder, som er omtalt i museumsinspektør Peter H. Iversens artikel, blev tre andre registreret som bevaringsværdige. To af dem er ret
gamle. Niels Andersen og P. C. Mørup døde begge for omkring 100 år siden.
Den tredje er til gengæld forholdvis ny. Den blev rejst sidste år til minde om
Karen Solvejg Sinding Finch (født Møller). Karen blev født i Rødding i 1921
og døde i London i 2018.

livstræ er udført af den randersbaserede
Peter Magnus Jakobsen. Han var del
af en stenhuggerslægt, og gravminderegistreringer i Randers Kommune har
tidligere påvist gravminder fra hans
hånd. Vi kan altså nu føje Rødding
Kirkegård til listen af kirkegårde, hvor
Jacobsens gravsten står.
Registreringen af de bevaringsværdige
gravminder bliver opbevaret på museet
og efter et provstesyn også i provstiet.

Mejeribestyrer Anders Thomsens
gravminde er udført af kendt
stenhugger fra Randers.
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Notater fra præstegårdsloftet

Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd
Underretning for, hvad der i Rødding,
Løvel og Pederstrup sogne i henseende
til søn- og helligdagenes forsømmelse,
skolevæsenets forbedrelse, onde sædvaners afskaffelse, med de dertil tjenligste midler er at bemærke og indberette.
Forsømmelse i kirken kan jeg for den
korte tid i embedet dog ej så meget
påanke undtagen Røddings menighed,
hvoraf som oftest savnes den halve.
Nærmeste grund hertil bliver ... at de
tilhørende lemmer er så nærboende
købstaden, hvor de nu frem for nogen
tid så jævnlig rejser til, helst løverdagen, der er torvedag, hvor de søger at
erstatte dem selv manglen hjemme af
det så højlig forbudne brændevin på
landet, hvilket gør sådanne uskikkede
til dagen derpå at møde i de offentlige
forsamlinger. Skulde sligt hæves, synes
det rådeligst at forflytte torvedagen til
en anden dag i ugen og enten mod en
tålelig afgift at lade bonden benytte sig
at sit korn med fornøden indskrænkning
eller og aldeles forbyde brændevinsbrænden såvel i købstæderne som på
landet.

Beskrivelser af tidligere præster
Pastor Laurits Pedersen Aastrup blev
præst i Rødding, Løvel og Pederstrup i
1786 og var i embedet til sin død som
88 årig i 1812. Han var en begavet taler.
En af hans efterfølgere, pastor Forsom,
fortæller i liber daticus (kaldsbogen,
hvori præsterne indfører, hvad der er af
interesse for efterfølgerne), at sognefolk
endnu i 1850 kunne huske og anføre
Aastrups taler. Der fortælles mange
historier om Aastrup, og ikke alle til
hans ros. Hans huslige forhold var ikke
gode, og han var forfalden til spiritus.
Inden I læser videre om pastor Aastrup
fra Aastrup, så læs lige lidt om livet i
Rødding anno 1773. Så kan man måske
godt forstå, at det var let at finde nogle
drikkebrødre at dele en flaske med i
Rødding. Det var før bagbutikken i
Brugsen kunne bruges. Måske tager
man også hatten af for, at pastoren uden
hjælp kunne sætte flasken på hylden
eller hælde indholdet ud.
Kirkeliv i Rødding anno 1773
Pastor Hans Henrik Sadolin skrev den
17. december 1773 en indberetning om
Rødding, Løvel og Pederstrup sogne.
Nedenstående citat stammer fra Bonden,
kirken og skolen – præsteindberetninger
1773-74 fra Viborg Stift om helligdagenes forsømmelse og skoleforholdene
på landet. Udgivet af Landbohistorisk
Selskab i samarbejde med Historisk
Samfund for Viborg Amt ved Jens
Holmgaard, Odense og Viborg 1986.

Pastor Aastrup
Christian Peter L. Hasselbalch var præst
i Rødding, Løvel og Pederstrup fra
1905-1910. Senere blev han seminarieforstander i Jelling. I 1921 skrev han:
Pastor Aastrup var en velbegavet
og ejendommelig personlighed, men
åbenbart af en svag karakter. En tid
var han nærmest på vej til at blive
drikfældig. Så skete det da, at han efter
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en lørdag nat tilbragt i drikkebrødres
selskab og efter kun en times søvn,
blev vækket med den besked, at biskoppens vogn holdt i gården. Biskoppen
gav ham så besked på at prædike i
domkirken, men som tekst fik han kun
et blad hvidt papir. Hans begavelse
fornægtede sig imidlertid ikke, for han
holdt uden yderligere varsel efter hvad
folk sagde “en grou gue” prædiken over
emnet: Af intet skabte Gud himlen og
jorden. Imidlertid var han klar over, at
biskoppen var helt ud kendt med hans
upræstelige optræden, og klar over, at
det var hans stilling, det gjaldt, og da
gudstjenesten var forbi, tog han derfor
sin præstekrave af og rakte den tavs
til biskoppen. Denne, der anerkendte
hans begavelse og gode kundskaber,
svarede imidlertid: “Nej, herr Pastor,
en så velbegavet embedsbroder vil jeg
ikke berøve sit embede. Du har et stort
talent fra Herren, men du har rigtignok
anbragt det et fugtigt sted.”
Nogle år efter at jeg var bleven forflyttet fra Rødding, rejste jeg engang
på Fyn og kom da i en kupe sammen
med pastor Møller og kom til at tale
med ham og kom bl.a. til at fortælle
om pastor Aastrup. Da jeg tav, sad han
tavs og ligesom falden i tanker. Jeg
sagde da til ham: “Jeg synes, De bliver
så tavs og alvorlig, hvordan kan det
være?” Det, De fortalte er rigtig nok,
men siden vi nu har talt om ham, skal

Pastor
Hasselbalch
fortæller om sin
alkoholiserede
forgænger.
jeg dog fortælle, hvordan det siden gik.
Han var som sagt forfalden, og engang
han var kommen hjem efter en sådan
fugtig nat og stod op sent den følgende
morgen, skulle han have noget at spise.
Det skulle jo hedde davre, men det var
frokost. Han sad ved bordet og skulle
til at spise, men savnede da flasken,
og sagde derfor til sin kone: “Hvor er
flasken henne?” Uden at sige et ord
gik hun stille hen til skabet, tog flasken
ud og satte den på bordet uden at sige
værsgo, eller noget som helst andet.
Han tog flasken og tog proppen af,
men kom i det samme til at se sin kone
i ansigtet og læser da i hendes øjne al
hendes græmmelse over det liv, han
førte, hans vej mod forfaldet. Resultatet
blev, at han faldt i tanker med flasken i
den ene hånd og proppen i den anden.
Han satte proppen i – han rørte den
aldrig siden.

Laurids Pedersen Aastrup er født i Aastrup 1724 som søn af Peder Willumsen
Aastrup. Han var præst i Finnerup fra 1753. En klage herfra var ikke den bedste anbefaling. Den viste, at han allerede dengang havde et problem med såvel
temperament som flasken. Klagen kan læses på www.pederstruphistorie.dk. Se
under Sognet  Kirken  Billeder.
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Ny hjemmeside til kirkerne
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst

Der er kontaktoplysninger på de
ansatte, menighedsrådsmedlemmerne
og præsten. Dagsordener og referater
fra menighedsrådenes møder kan læses.
Interesserede kan høre prædikener fra
de seneste søndage. Prædikenerne kan
også podcastes.
Som noget nyt er det også blevet muligt
at tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev, så du kan få en email, når der er
særligt nyt at fortælle.
I løbet af foråret er Folkekirkens IT klar
med krypteringsløsninger, som gør det
muligt og forsvarligt at sende emails
med personfølsomme oplysninger
via hjemmesiden. Det samme gælder
tilmelding til konfirmandforberedelsen,
som fremover kun kan ske på hjemmesiden, hvor forældrene logger sig ind
med deres NemID.

Kirkerne i Rødding, Løvel og Pederstrup har fået ny hjemmeside. Kravene
i den nye persondataforordning gjorde
det nødvendigt med en teknisk
opgradering. Desuden vil både præsten
og menighedsrådene gerne kommunikere bedst muligt med kirkens medlemmer.
På hjemmesiden bliver kirkernes mange
aktiviteter præsenteret. De mest aktuelle
nyheder er på forsiden. Kalenderen
samler overblikket.
Der er vejledninger til folk, som skal
have barnedåb, konfirmation, bryllup
eller begravelse.
Hver gang der er barnedåb, bliver
galleriet opdateret med et billede af
dåbsbarnet, ligesom der også er billeder
af de gamle konfirmander helt tilbage til
holdet fra 1909.

Besøg fra venskabsmenigheden i Tanzania

Fra 16. maj til 6. juni er der mulighed for at møde pastor Karoro fra Tanzania.
Han besøger os og vil i den periode deltage i gudstjenester og andre arrangementer. Billedet er fra et tidligere besøg, hvor Karoro blandt andet prædikede
ved gudstjenesten i forbindelse med sommerfesten i Rødding.
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Grundlovsfest i Rødding

Grundlovsfest i Rødding onsdag den 5. juni kl.13.00
Festen begynder i Rødding kirke kl. 13.00 og følger
ellers den traditionelle skabelon med efterfølgende
kaffe, kage og korsang i teltet. Linedanserne Lucky
Boots fra Vammen giver opvisning på plænen inden
kaffen. Kulturrøddernes Kor synger både i kirken
og i teltet. Så alle gode traditioner holdes i hævd.
I år holder sogne- og hospitalspræst Trine Kofoed
grundlovstalen.

Byfestgudstjeneste i Løvel

Hvad er en byfest i Løvel uden gudstjeneste i teltet?
Nej vel! Derfor glæder vi os til at se jer lørdag den 8. juni kl. 10.00
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Sogneudflugt 2019
Rødding, Løvel og Pederstrup sogne
onsdag den 11. september
Afgang: Rødding Kirke kl. 8.00 og Løvel Kirke kl. 8.10
1. stop Husby. Ved en lille sø vil vi drikke vores kaffe og medbragte rundstykker.
2. stop Fil Sø. Vi giver os tid til at nyde den skønne natur, inden vi gør et lille 		
stop ved den genoprettede Fil Sø. Her er der mulighed for at se søen og 		
høre om søens historie, som kan minde lidt om Rødding Søs historie.
3. stop Aal Kirke ligger i Oksbøl. Kirken er meget rigt udsmykket med mange 		
kalkmalerier, relieffer, alterudsmykning, glasmosaikker, m.v.
4. stop Oksbøllejren. Her indtager vi vores medbragte frokost på KFUMs
Soldaterhjem.
5. stop Tirpitz-bunkeren i Blåvand. Den gamle kanonstilling ligger som en kolos
i sandet og gemmer på historier fra Atlantvolden, Hitlers enorme
bunkerprojekt. Indgangen til bunkeren er gennem en underjordisk 		
udstillingstunnel fra Tirpitz.
6. stop Grønhøj Kro (kl. 18)
Her indtager vi dagens middag, mens kromanden fortæller om museet, 		
Morten Korch og kartoffeltyskere. Der vil sikkert også blive mulighed for
at høre Gregers Lajgaard spille og synge et par sange.
7. stop Hjemme. Afhængigt af spørgelysten undervejs kan vi nok være hjemme
omkring kl. 20.30.
Bussen kan have 50 personer, så ... først til mølle ... får plads i bussen.
Pris for tur og forplejning (ex. drikkevarer på kroen) 450 kr.
Tilmelding senest 1. august til
Hardy Møller
20863892 (prøv først her)
Karsten Yding
29266930
Jørgen Dalager 86699096

Havets guld
Besøg Vesteuropas smukkeste udstilling af nordens guld – rav.
I denne udstilling møder du ægte ravsamlere, som viser deres
smukkeste fund frem og fortæller, hvordan man finder rav.
Alle udstillingerne i Tirpitz betjenes af gæsterne selv ved hjælp af
en letbetjent lydguide, hvor historierne er indtalt af professionelle
skuespillere. Lydguiden indgår i entrébilletten. Det kan være en
god idé at medbringe egne høretelefoner.
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Kalender
Dato

Kl.

Arrangement

Side

21/5

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

5/6

13.00 Grundlovsfest i Rødding

6/6

17.00 Møde i Pederstrup menighedsråd (kirkesyn)

11/6

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

19/6

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

28/6

18.00 Fællesspisning i Arken - Gerda Hørup

14

27/7

16.00 Klassisk koncert i Rødding kirke

14

23/8

15.00 Møde i Løvel menighedsråd (kirkesyn)

30/8

18.00 Fællesspisning i Arken - Kristian Mark Jacobsen

12
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Klassisk koncert i Rødding kirke
Lørdag den 27. juli kl. 16.00
Som led i den årlige festival Kammermusik ved Hjarbæk Fjord spiller en
kvartet under Aleksander Kølbels
ledelse Bach Goldbergvariationer og
Ravels strygekvartet. Musikken er fra
1700-tallet og 1900-tallet.
Der er gratis adgang til koncerten, som
varer ca. en time.

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.
Maj:
28. juni:

30. aug.:

Ingen fællesspisning i maj på grund af Kristi Himmelfartsdag.
Gerda Hørup fortæller om huden - menneskets største organ.
Hvilke pletter skal vi være opmærksomme på? Tegn på fx modermærkekræft, hudkræft. Hudplejeprodukter, solbeskyttelse og så lidt
om Aroniasaft - lavet af “de små bær, der gør en stor forskel”.
Kristian Mark Jacobsen fortæller om sin forskning i en særlig
gruppe naturstoffer, som under iltfattige forhold ødelægger kræftcellers kraftværker, mitokondrierne.
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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 Theunissen (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
Lund Jacobsen.

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

12/6 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
6/8 Anna og Laurits NIelsen,
Kirkegade 39A, Rødding
3/9 Gitte Sørensen,
Krogen 2A, Rødding.
1/10 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8, 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

26/5

5.s.e.påske

30/5

Kristi himmelfart

2/6

6.s.e.påske

5/6

Grundlovsdag

8/6

Byfest i Løvel

9/6

Pinsedag

10/6

2. pinsedag

16/6

Trinitatis søndag

23/6

1.s.e.trin.

30/6

2.s.e.trin.

Vammen 10.30

7/7

3.s.e.trin.

Lindum 10.30

14/7

4.s.e.trin.

21/7

5.s.e.trin.

28/7

6.s.e.trin.

4/8

7.s.e.trin.

19.30 Sø

10.30

11/8

8.s.e.trin.

10.30 K

9.30 K

18/8

9.s.e.trin.

9.30

10.30

20/8

Byfest i Rødding

25/8

10.s.e.trin.

Pederstrup
10.30 K

Himmelske Dage på Heden
10.30
13.00
10.00 Telt
10.30 K + KF
10.30
Vammen 10.30
10.30 K

Bigum 10.30
10.30 K

9.30 K
10.30 K

19.30 Skib

K = Kirkekaffe
KF = Kirsten Felter
Telt = Gudstjeneste i teltet på sportspladsen
Sø = Gudstjeneste ved Rødding Sø, efterfølgende kaffe i Arken.
Skib = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus

10.30 K

