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Fik Jastina råd til at betale sine skolepenge?

Ved grundlovsfesten i Rødding og ved flere andre lejligheder
denne sommer blev der samlet ind til Jastina, som er lærerstuderende i Mwansa i Tanzania. Bertil Christensen mødte Jastina i
Mwanza. Læs Bertils rejseberetning på side 4-6 og se,
hvordan det går med Jastina.

Døbte

Viede

19. maj i Rødding kirke:
Jakob Bendix Thorup Hansen,
Vandstjernevej 3, Rødding.

15. juni i Rødding kirke:
Margrete Mark Jacobsen og
Jens Kjærsgaard Yde,
Rudolph Wulffs Gade 11, 1.th. 8000
Aarhus C.

19. maj i Rødding kirke:
Noah Ingemann Wartenberg,
Korsbakken 17, Rødding.

22. juni i Rødding kirke:
Carina Svensson og Kasper Lindgren
Skov, Hobrovej 22. 8830 Tjele.

15. juni i Rødding kirke:
Edith Yde Jacobsen,
Rudolph Wulffs Gade 11, 1.th.
8000 Aarhus C

29. juni i Rødding kirke
Helle Raj Buchholtz Hansen og Morten
Storm Rasmussen, Brudelysvej 9, Rødding.

23. juni i Pederstrup kirke:
Konrad Nørgaard Qvist,
Gl. Skivevej 56, 1.th. Viborg.

13. juli i Løvel kirke:
Marianne Rasmussen og Kenneth
Bruno Markvart Lassen, Gillebakken
14, Løvel.

11. august i Rødding kirke:
Nora Johanne Bæk Olsen,
Brudelysvej 7, Rødding.

Begravede
18. juni i Løvel kirke:
Frida Kirstine Bundgaard Nielsen,
Gillebakken 11, Løvel.

Foredrag med Charlotte Rørth
Charlotte Rørth blev kendt i den brede
offentlighed, da hun i bogform fortalte,
hvordan hun havde mødt Jesus lyslevende
i en kirke i Spanien. Siden har hun skrevet
yderligere to bøger og holdt utallige foredrag, hvor hun fortæller om sine erfaringer
og om hvordan hun lever med dem.
Torsdag den 31. oktober kl. 19.00 kan du
høre Charlotte Rørth fortælle sin historie i
Rødding kirke.
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Status på præsteboligbyggeriet
Af Sune Iversen, byggeudvalget.

Byggeriet af den nye præstebolig i Rødding fik en svær start. Knap var entreprenøren gået i gang, før byggeriet måtte indstilles p.g.a. problemer med høj grundvandsstand og gamle byggematerialer på grunden. For at tage hånd om den høje
grundvandsstand blev det besluttet at hæve bygningen 15 cm og lave et omgangsdræn rundt om soklen til afledning af grundvandet. Lidt senere viste det sig, at en
ældre kloakledning lå tættere på boligen end antaget – så den måtte omlægges.
Siden da er der kommet god fremdrift i byggeriet. Her midt i juli er stort set alle
indervægge rejst. Det forventes, at facaderne er muret op i midten af august – og
herefter kan der rejses spær. Den færdige bolig forventes klar lige inden jul.
Vi har forlænget lejemålet af den midlertidige præstebolig på Pileurtvej 12 til den
31. januar 2020 – og så regner vi med, at Edith og Niels-Peter kan flytte ind i den
nye bolig i løbet af januar.

Legeplads ved Rødding Sø

Præstegårdsudvalget har givet tilladelse til, at Aktivitetsudvalget/Rødding
Lokalråd kan indrette en naturlegeplads/bålhytte m.m. på en del af pastoratets
jord, der ligger nede ved søen. Tilladelsen er sendt videre til lokalrådet, som nu
arbejder videre med at ansøge om byggetilladelse til legepladsen m.m.
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På besøg i Kasheshe, Tanzania juli 2019
Af Bertil Christensen, venskabskomiteen
Hvor har jeg savnet at mødes med
vore gamle venner i Kasheshe; specielt
dem, jeg ikke nåede at se sidste år. Der
smuttede 2 døgn i Dar es-Salaam pga.
maveonde, og en dag forsvandt da flyselskabet glemte en afgang – sikke noget, men ting sker. Jeg var hurtig frisk
og min flybillet dækkede en tidligere
afgang.

Bertil Christensen bor nu i Kolind på
Djursland. Men tidligere boede han i
Løvel og var medlem af menighedsrådet. Bertil har igennem alle årene
været meget aktiv i forbindelse med
vores venskabsmenighed i Kasheshe
i Tanzania. Bertil er en af dem, der
oftest har taget turen til Tanzania
for at holde venskabsforbindelsen
vedlige. Senest besøgte Bertil Kenya
og Tanzania denne sommer.

Så i år var der ingen vej udenom: Vores
gode ven Jovinary Karoro færdiggjorde
i december 2018 en bachelor i Fredsog konfliktmægling og skulle have sit
eksamensbevis. Alle studerende fra
hele skoleåret samles den sidste lørdag
i juni, hvor de får udleveret eksamensbeviser. Vi talte lidt for sjov om, at jeg
nok dukkede op. Min rejseagent hørte
om det, fandt billige billetter og …
vupti! var min rejseplan klar.

at lave mad, og desuden har de eget
hospital og fællesbad med bruser, som
giver lidt vand de fleste dage. Altså
virkeligt gode forhold.
Der boede også resten af familien:
Noviatha, hans kone, børnene Ebenezer, Deborah og Peniel (8, 5 og 2 år),
lillesøster Jionia og mor, Clementina.
Det var rigtig hyggeligt og vi fik lært
hinanden at kende igen. Over 700
elever modtog bevis i år og der blev
gjort noget ud af hver eneste én. Sikken
en dag. Festlig og lang.

Jeg var 4 dage på Day Star University
i Nairobi, Kenya og fik et værelse på
kollegiet. Universitetet er privat, utrolig
pænt og flot beliggende med kollegieplads til de fleste elever. Der er i øvrigt
god, billig kantine og mulighed for selv

Bertil var med i Nairobi ved den festlige
overrækkelse af eksamensbeviser.
Karoro sidder i midten med sine særlige
udmærkelser. Ud af de 700 studerende
fik tolv ekstra anerkendelse for deres
dygtighed.Karoro var en af de tolv.
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Herefter afgang med bus lørdag kl. 21
fra Nairobi, Kenya mod Karagwe, Tanzania. Et kort skift ved grænsen næste
morgen og ankomst i byen Mwanza ved
Victoriasøens syd-ende. Her mødtes vi
med Jastina Joshua. En pige på 22 år
fra Karagwe, som i foråret pludselig
mistede sin mor, der døde af cancer.

gang ligner hinanden – ironi og jysk
underspil passer godt til Østafrika.
Dagene blev brugt på besøg hos venner og familie i bjergene mod vest og
nordvest og i Kayanga, i Karoros egen
kirke og på markeder i Kayanga og
Omorushaka, som er de to byer nord og
syd for Karoros hjem. Og så to dage på
besøg i Kaheshe: Første dag på besøg
i Nyakisimbi kirke med pastor Iromba,
som besøgte os i Danmark i 2016, og
hos Advera, Fulgence og Guidence,
som var vore gæster i Danmark i 2008.
Anden dag mødtes jeg med menighedsrådet i Kasheshe med pastor Leopold
Materu.

Nu har I hjulpet hende med at klare
første skoleår og eksamen den 8.
august. Hun er dybt taknemmelig, og
jeg skal hilse og takke mange gange fra
hende. Hun har det sødeste væsen og
bliver en god lærer. Hvis bare vi kan
hjælpes ad med at finde de små midler,
der skal til, så hun færdiguddannes og
kan klare sig selv fremover. Jeg håber
inderligt det bedste for hende.

Vi drøftede de store fremskridt, der sker
for kirken i Kaheshe og Nyakisimbi. 5
nye menigheder er under opbygning
oveni de sogne, som vi kender i forvejen. Derfor har det været nødvendigt at
dele Kasheshe i 2 nye pastorater:

Næste morgen var der afgang kl. 6 fra
Mwanza med bus til Karagwe. Først en
½ times smuk sejltur over den sydlige
ende af søen, så på bussen igen og
afsted. Efter en laaang tur og mange
spændende og flinke mennesker, var vi
hjemme i Karagwe mandag kl. 17.

• Nyakisimbi pastorat, som består af 3
gamle og 2 nye sogne samt et missionsområde på vej. Drives af pastor Iromba

Den næste uge boede jeg hos Karoro.
Jeg føler mig hjemme og godt tilpas
med både familien og de lokale. Vi har
det sjovt sammen – humor og tanke-

• Kasheshe pastorat, som er vores
oprindelige venskabsmenighed, består
af 5 gamle sogne og 2 nye missionsområder på vej.

I Mwanza mødtes Bertil
med Jastina på 22, som fik
hjælp til sine studier af gode
folk fra Rødding, Løvel og
Pederstrup.
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der er endnu fattigere. Der er mange eksempler på, at nogen, der havde valgt en
anden kirke, skifter til Kasheshe efter
kort tid, fordi de alligevel ikke føler sig
hjemme de andre steder. Dét forstår jeg
godt - jeg bliver selv glad af at være
sammen med vennerne i kirken.
Når der så samtidig er støtte fra og
samhørighed med Rødding, Løvel,
Pederstrup med lidt støtte til uddannelse
af evangelister og søndagsskolelærere,
ja, så føler menigheden virkelig, der er
nogen, der tager dem alvorligt.

Gæstfrihed og glæde. På besøg hos en
af evanglisterne i Kasheshe-området.
Det er Bertil længst til højre.

Kasheshe er en lille landsby i bjergene
ligesom 3 af de andre små landsbyer
med kirke. En femte kirke har adresse
nede i dalen i nærheden af sumpen.

Jeg oplever det meget personligt og
hjerteligt, hver gang jeg besøger dem
eller har haft besøg derfra. Jeg kan
unde jer alle den oplevelse. Det er nemt
at være sammen: Vi kommer alle fra
“landet”, vi har samme tro og samme
humor. Og vi tænker på nogenlunde
samme måde. Der er bare lidt forskel i
størrelsen af landbrug, størrelse af familie og størrelse af menigheden.

De 2 nye missionsområder ligger på
den anden side af sumpen og floden.
De består fortrinsvis af udflyttere fra
tættere beboelser ret langt væk. De nye
landsbyer vokser konstant og flere byer
kommer til, fordi det er et godt sted at
dyrke jord og drive fiskeri.

Vi kan måske endda hjælpe kirken i
Danmark, ved at lære af Kasheshe,
hvordan de aktivt bruger kirkens fællesskab, så folk selv opsøger det. Og så
er det en rigtig god ide “at træde stien
imellem os fra begge ender” – at mødes
ansigt til ansigt.

Troen på Gud og Jesus er her ligeså
basal som behov for fødevarer og vand.
Tilflytterne har derfor brug for kirke
og præst. De opsøger selv Kasheshe og
spørger “vores” præst, Leopold Materu,
om at måtte blive optaget i kirken hos
ham. Kirken i Kasheshe har et godt
ry, og præsterne, tidligere Karoro, nu
Materu, evangelisterne, menighedsråd, kor og søndagsskoler sørger for
aktivitet, der er synlig og gavnlig for
det kristne budskab på en måde som
passer befolkningen. Jeg har måske
ikke gennemskuet alt, hvad de gør; men
ærlighed, åbenhjertighed i troen og
støtte til hinanden i dagligdagen skaber
fundamentet for, at Kasheshe er så
populær. Selv de fattigste hjælper dem,

Jeg skal hilse mange, mange gange
fra alle i Kasheshe, og tak for sidst fra
Karoro til jer, der mødte ham omkring
Himmelske Dage. Med håb om et fortsat og udbygget venskab mellem “Rodding, Lovel, Pederstrup na Kasheshe”
fra pastor Leopold Materu.
Der er mange flere oplevelser at dele
med Jer dernede fra. Jeg håber at tage
det med i Arken en dag.
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Hans-Jørn stopper som graver ved Løvel kirke
Af Bjarne Kristensen, kontaktperson, Løvel menighedsråd
Hans-Jørn Brøndum har valgt at opsige
sin stilling som graver og kirketjener
ved Løvel kirke ved udgangen af oktober 2019, hvor han går på efterløn.
Menighedsrådet er kede af at skulle sige
farvel til Hans-Jørn, der har været ansat
ved Løvel kirke i 12½ år.
I menighedsrådet har vi været glade for
den store indsats, Hans-Jørn har lagt
i sit arbejde både på kirkegården og i
kirken. Hans-Jørn har altid haft styr på
de forskellige opgaver og været god til
at få opgaverne udført til tiden. Mange
har givet udtryk for, at det ser pænt ud
på kirkegården både sommer og vinter.
Hans-Jørn har taget godt imod gæsterne
ved de kirkelige handlinger og altid haft
styr på, at alle de praktiske ting er på
plads, således at det er rart at komme i
kirken.
Menighedsrådet takker Hans-Jørn for det gode samarbejde og den store indsats ved
Løvel kirke, og vil hermed ønske Hans-Jørn al held og lykke i tiden, der kommer.

Graver og Kirketjener
Stillingen som graver og kirketjener ved Løvel Kirke, Løvel Sogn er ledig pr.
1. november 2019.
Stillingen er på 37 timer pr. uge.
Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet
og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for
kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået
mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med
tilhørende protokollat for gravere.
Se det fulde opslag på www.jobnet.dk eller www.roddingkirke.dk
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Tidligere præst skriver om åndslivet i sognene
H. Håning Andersen, sognepræst i
Rødding, Løvel og Pederstrup fra
1947 - 1978, skriver i 1957 om åndslivet i sognene.

tisk vandværk, malkemaskine, enkelte
har kornsilo o.s.v. I ikke så helt få
hjem er der centralvarme, flaskegas,
badeværelse med moderne sanitet,
elektrisk vaskemaskine. I enkelte hjem
køleskab eller fryseboks. Flere andelsfrysebokse. Andelsvaskeri i Løvel.

I pastoratet findes intet missionshus.
IM [Indre Mission] har i det store og
hele langt tilbage stået på god fod med
de forskellige præster, om end der fra
et enkelt hjem har været opposition,
har IM været kirketro. Åben overfor
kontakt med andre mennesker har IM
trofast mod sit eget gjort en stilfærdig
gerning af mærkbar betydning, idet
kirken med dens gudstjenester har været
det centrale, også for dem.

I pastoratet er der ingen alderdomshjem, i skolerne kun hver anden dags
undervisning. Ingen udbygning af skolerne efter 1937 love, ingen kommunale
sportspladser, ingen eksamensskoler,
kun asfalt på ca. 17 km af kommunens
udstrakte vejnet. Kun Løvel kloakeret. På privat initiativ er der fælles
vandværk og gadelys i Rødding og
Løvel.

På grundtvigsk linie holdes lejlighedsvis foredragsaftner i Rødding (ledet
af gdr. Harald Villumsen, Batum) og
i Løvel. Nogle få står som medlem af
Kirkelig Samfund. Afholder dog aldrig
gudstjenester.

Almindelige handlende og håndværkere, men ingen fabrikker. Ingen
læge eller dyrlæge. Kartoffelsorteringscentral i Løvel. Motorbane i Løvel.
Pastoratet er udpræget folkekirkeligt,
kun en familie er udenfor folkekirken,
de tilhører Jehovas Vidner. Det store
flertal er – sognenes forskellighed til
trods – mere gammeldags kirkeligt
indstillet end retningspræget.

En del unge kommer i kirke, til ungdomsmøder og til foredrag. Mange dog
sjældent. Mange unge søger efter- ungdoms- gymnastikskoler og højskoler
(kun få søger IM skoler).
Lokale aftenskoler uden hobbybetonede
fag har svært ved at få tilslutning. Ungdoms- og idrætsforeninger i Rødding
og Løvel, kristelig ungdomsforening i
Rødding, sport og faglig dygtiggørelse
optager de unge. Mange baller.

Ved menighedsråd og præstevalg
retningsbetonede brydninger mellem
IM og grundtvigianere i Rødding, mens
Løvel og Pederstrup er præget af valg
efter personer.
Kirkegangen, der vel nok er i tilbagegang, kan vel betegnes som jævn,
ikke i almindelighed de store skarer,
men heller ikke helt ringe. Størst i
Rødding, procentvis størst i Pederstrup.

Befolkningen er præget af jævnt gode
kår (få har for lidt – færre for meget)
og af faglig dygtighed. Mange landbrug
er moderniseret med traktor, automa8

Mange ved særlige lejligheder. En trofast skare slutter op om nadverbordet,
selv om en hel del sjældent eller aldrig
kommer der. Høretræthed såvel som
tidens ringe muligheder for- og trang til
at komme ud (mange biler – i Rødding
sogn 96), mærkes her som ved foredragsaftenerne. Stor offervilje. Kirkerne velholdte. Kirkeuger. Kirkeblad.
Gennem ydre missions kredsene har
sognepræsten god kontakt med mange
hjem. Gennem flere år Y+M bazar
præget af offervilje (netto ca 5500 kr til
Santalmission og DMS) og tilslutning
noget i retning af folkefest.
Lærer J. Vestergård Jacobsen (ved
Løvel skole 1914-1956) skrev ved sin
afsked i kirkebladet, at menigheden
stadig har kunnet glæde sig over den
nidkærhed og trofasthed og det tjenersind, hvormed de fem præster i denne
periode har varetaget deres gerning.
Ud fra forskelligt syn har de øvet en
indsats, der vil blive mindet med tak.

H. Håning Andersen som ung præst i
Rødding, Løvel og Pederstrup.

og præst i hjemmene (lærer og præst
bliver som regel inviteret med ved bryllup, sølvbryllup o.l.) men også er vant
til at se på præsteembedets indehaver
med tillid og agtelse som deres præst,
ja, at ikke så helt få af menighederne
føler sig forpligtede til at stå bag deres
præst i arbejdet. Præstegerningen her er
krævende, den har også visse mærkbare
vanskeligheder, men den rummer også
mange glæder.

Dette kan jeg supplere med, at det er
mit indtryk, at præsterne her i samme
tid i det hele og store har kunnet glæde
sig over god kontakt mellem skole og
kirke, en solid kristendomsundervisning i skolerne og et godt samarbejde
i kirkerne og ikke mindst over menigheder, der ikke alene gerne ser lærer

Tidlig kirkekaffe i Løvel kirke
Menighedsrådsmedlemmer og andre frivillige har lovet at sørge for, at der
altid er kaffe og rundstykker inden de tidlige gudstjenester i Løvel kirke.
Allerede kl. 9.00 kan du derfor forvente at blive mødt
med hyggelig snak og duften af friskbrygget kaffe,
når du træder ind af kirkedøren i Løvel.

9

I efteråret er der mulighed for at høre seks naturvidenskabelige foredrag i Arken.
Foredragene, som livestreames fra Aarhus Universitet, gør os klogere på vidt
forskelllige emner inden for naturvidenskaben. Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde, så alle
kan være med.
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 efterårets program på ofn.au.dk

På rumkrydstogt ud i Solsystemet
Tirsdag 8. okt kl. 18:30 - 21:00
Foredrag ved professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi,
Aarhus Universitet om hvad den nyeste forskning har lært os om vores solsystem.
Med blandt andet en række rumsonder har vi fået ny viden om vores solsystems
planeter, deres måner og om småplaneter, asteroider og kometer. Rumsonderne har
taget betagende billeder og deres målinger afslører fascinerende naturscenerier og
verdener, som er meget forskellige fra jordens.

Viden om vand
Tirsdag 29. okt. kl. 18:30 - 21:00
Foredrag ved professor i fysisk kemi Søren Rud Keiding, Institut for Kemi, Aarhus
Universitet om verdens vigtigste, mest kendte og på alle måder mest forunderlige
molekyle, H2O. Hør eksempler på den nyeste forskning i vand.
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Mennesker i klimaets brændpunkter
Tirsdag 5. nov kl. 18:30 - 21:00
Foredrag ved professor i klimaforandringer Sebastian H. Mernild, Nansen centeret
i Bergen og journalisterne Lars From og Klaus Dohm, Jyllands-Posten.
Tag med to journalister på en opdagelsesrejse jorden rundt til klimaets brændpunkter, hvor stadig mere vildt og uforudsigeligt vejr forandrer levevilkårene for helt almindelige mennesker. Og hør klimaprofessoren fortælle om indianernes, fiskernes,
landmændenes og kvægavlernes udfordringer – ude og herhjemme.

Hvordan is og vand dannede Danmark
Tirsdag 12. nov kl. 18:30 - 21:00
Foredrag ved professor i geofysik David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience
og lektor i geologi Nicolaj Krog Larsen, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet
om hvordan bjergkæder jorden over blev nedbrudt under istiderne, og hvorfor det
danske landskab ser ud, som det gør. Det danske landskab bærer tydeligt præg af at
være dannet af is og vand: vi har alle bemærket smeltevandsletter og morænelandskaber samt store sten, som blev medbragt af isen fra Norge eller Sverige under de
seneste istider. Men helt præcist hvornår og hvordan er det danske landskab blevet
skabt – og hvad er forbindelsen til bjergene mod nord?

Forædling af mennesket - før og nu
Tirsdag 19. nov. kl. 18:30 - 21:00
Foredrag ved professor i zoofysiologi Tobias Wang, Institut for Bioscience, Aarhus
Universitet. “Er det et problem for menneskets fremtid, at alle mennesker, selv dem
med fysiske og mentale handicap, får børn?” Denne type spørgsmål spillede en
vigtig rolle i samfundsdebatten i starten af 1900-tallet med udgangspunkt dels i den
gryende forståelse af den naturlige selektions betydning for den biologiske evolution, dels genopdagelsen af Mendels arvelighedslove i år 1900. Hør om hvorledes
den vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle i fremkomsten af
arvehygiejne og eugenik, og om hvordan nutidens enorme landvindinger inden for
genterapi og genetiske tests skaber vigtige etiske dilemmaer, som flere og flere af
os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver syge eller er pårørende.

Luften vi indånder
Tirsdag 26. nov. kl. 18:30 - 21:00
Foredrag ved lektor i analyse- og atmosfærekemi Marianne Glasius, Institut for
Kemi, Aarhus Universitet, og professor i miljømedicin Torben Sigsgaard, Institut
for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Luft er ikke det rene luft. Skadelige partikler
og gasser i atmosfæren påvirker vores helbred og gør mange syge. Hør en kemiker
og en læge fortælle om kilder til luftforurening, og hvordan forskellige stoffer
indvirker på vores miljø, klima og helbred.
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Høstgudstjeneste i Pederstrup Kirke
Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd

Som afgrøderne står nu, så skulle der virkelig
være noget at fejre, når vi holder høstgudstjeneste. Vi ved endnu ikke, hvordan høstvejret
bliver, eller hvornår høsten er i hus, men vi
satser og holder høstgudstjeneste søndag den
25. august kl. 10.30.
Vi har i år en aftale med Mette Leight Lund
fra Musikskolen. Hun vil lade tonerne fra sin
klarinet fylde vores lille kirkerum - både alene
og sammen med orglet.

Mette Leight Lund spiller
klarinet ved høstgudstjenesten i Pederstrup kirke.

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på en
let frokost, som vi traditionen tro forventer at
kunne indtage uden for kirken.
Der vil også i år være mulighed for at give et
høstbidrag til Folkekirkens Nødhjælp.

Også Løvel og Rødding fejrer høsten

I Løvel er der høstgudstjeneste den 15. september, mens Rødding først holder
høstgudstjeneste den 6. oktober. Begge steder vil menighedsrådene sørge for en
let frokost efter gudstjensten. I forbindelse med frokosten vil menighedsrådsformændene fortælle om menighedsrådenes arbejde i det forløbne år og lidt om
planer og kommende projekter i sognene.
Ved høstgudstjenesterne i Rødding og Løvel samles der ind til venskabsmenigheden i Kasheshe i Tanzania.

Sang- og sogneaften i Pederstrup Kirke

Af Jørgen Dalager, formand for Pederstrup menighedsråd
Vore organister, Elin og Søren, vil stå for en sangaften i kirken den 7. november
kl. 19.00. Det bliver en aften, hvor der bliver mulighed for at synge og lytte til
de sange, som betyder noget for dig, og som du holder af. Vi skal fortrinsvis
bruge Højskolesangbogen, men vore organister vil også præsentere os for et par
nye salmer fra sangbogen 100 salmer, som udkom i 2016.
I kaffepausen vil formand Jørgen Dalager aflægge en beretning om året, der gik,
og hvad der kommer.
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Syng med Viborg Gospelkids
Af Merete Hansen, Rødding kirkes børneklub

Fredag den 4. oktober er der chance for at blive børne-gospelsanger for en aften.
Rødding kirkes børneklub og en flok spejdere fra Vammen er med. Hvis du er en af
de ældste i børnehaven eller går i indskolingen, så kan du også være med.
Viborg Gospelkids kommer til Arken kl. 17. Så skal der øves en times tid. Når
vi har spist aftensmad sammen, er der gospelkoncert i Rødding kirke. Koncerten
beynder kl. 19.00, og sammen med Viborg Gospelkids synger vi med på de sange,
som vi har øvet.

Fælles pilgrimsgudstjeneste for alle tre sogne
Turen går ikke helt til Santiago de Compostella, når vi søndag den 13. oktober
holder pilgrimsgudstjeneste. Vi begynder med gudstjeneste i Rødding kirke kl.
10.30. Derefter er det ambitionen, at så mange, som har lyst og mod på det, går
en tur på 3-4 kilometer - måske rundt om Rødding Sø. Undervejs er der indlagt
en salme og en lille bibellæsning, som vi kan tænke over på den videre vandring.
Turen slutter ved Arken, hvor vi deler et simpelt måltid.

Fællesspisning i Arken sidste fredag i måneden kl. 18.00
30. aug.:

Kristian Mark Jacobsen fortæller om sin forskning i en særlig
gruppe naturstoffer, som under iltfattige forhold ødelægger kræftcellers kraftværker, mitokondrierne.
27. sept.: Eigil Jensen fortæller om sin barndoms oplevelse af naboerne Fie
og Tilde, deres levevis og tragedie.
25. okt.: Fra interesse til arbejde. Jørgen Haugaard fortæller, hvordan hans
interesse blev hans levevej, og hvordan han gennem tiden har
deltaget på dyrskuer.
29. nov.: Jørgen Dalager fortæller om Vietnams natur og kultur. Om det
Vietnam, vi så på TV i halvfjerdserne og det “socialistiske”
Vietnam, vi oplevede sammen med en ung, dansk vietnameser i
foråret 2019.
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Kalender - se også kalenderen på www.roddingkirke.dk
Dato

Kl.

Arrangement

Side

27/8

17.30 Møde i Rødding menighedsråd (kirkesyn)

30/8

18.00 Fællesspisning i Arken - Kristian Mark Jacobsen

11/9

8.00

12/9

19.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

17/9

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

18/9

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

19/9

18.00 Årsmøde i Menighedsplejen

25/9

14.00 Onsdagsmøde

26/9

19.00 Sangaften i Løvel kirke. Jens Frydendal fortæller

27/9

18.00 Fællesspisning i Arken - Eigil Jensen

13

4/10

19.00 Koncert med Viborg Gospelkids i Rødding kirke

13

8/10

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

10

8/10

19.00 Koncert i Rødding kirke med Dyvohray

9/10

14.00 Onsdagsmøde

22/10

19.00 Fælles menighedsrådsmøde for de tre sogne

23/10

14.00 Onsdagsmøde

25/10

18.00 Fællesspisning i Arken - Jørgen Haugaard

13

29/10

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

10

30/10

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

31/10

19.00 Foredrag med Charlotte Rørth

2

5/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

10

6/11

14.00 Onsdagsmøde

7/11

19.00 Sogneaften i Pederstrup med højskolesang og fortælling

12

12/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

10

19/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

10

19/11

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

20/11

14.00 Onsdagsmøde

20/11

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

21/11

18.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

26/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

10

29/11

18.00 Fællesspisning i Arken - Jørgen Dalager

13

13

Sogneudflugt
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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.

3/9

Gitte Sørensen,
Krogen 2A, Rødding.
1/10 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8, Ingstrup.
5/11 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

20/8

Byfest i Rødding

25/8

10.s.e.trin.

1/9

11.s.e.trin.

8/9

12.s.e.trin.

10.30 K

9.30 K

15/9

13.s.e.trin.

9.30

10.30 Høst

22/9

14.s.e.trin.

29/9

15.s.e.trin.

6/10

16.s.e.trin.

10.30 Høst

13/10

17.s.e.trin.

10.30 KF + Pil.

20/10

18.s.e.trin.

27/10

19.s.e.trin.

3/11

Alle helgens dag

16.00

15.00

10/11

21.s.e.trin.

9.30

10.30

17/11

22.s.e.trin.

24/11

Sidste s. i kirkeåret

1/12

1. s. i advent

Pederstrup

19.30 Skib
10.30 Høst
www.vammenkirke.dk

www.vammenkirke.dk

10.30 K
9.30 K
www.vammenkirke.dk

10.30 K

www.vammenkirke.dk

10.30 K
10.30 K

K = Kirkekaffe
KF = Kirsten Felter
Skib = Gudstjeneste i Skibet ved Røddinghus
Høst = Høstgudstjeneste (se side 12)
Pil. = Pilgrimsgudstjeneste (se side 13)

9.30 K

