SOGNET
Kirkeblad for
Rødding - Løvel - Pederstrup

Nr. 4, 2019

december - januar - februar

Døbte

31. august i Løvel kirke:
Charlotte Kjærgaard Bay-Smidt og
Kim Skov,
Næstegårdvænget 10, Løvel.

15. september i Rødding kirke:
Klara Kragh Ørndrup,
Meldgårdsvej 97, Rødding.

15. september i Rødding kirke:
Sanne Ørndrup Hansen og
Thomas Kragh,
Meldgårdsvej 97, Rødding.

6. oktober i Løvel kirke:
William Jobling Fyllgraf,
Gl. Århusvej 156A, Viborg.

5. oktober i Rødding kirke:
Katrine Winkler Sørensen og
Thomas Rud Poulsen,
Røddingvej 22, Batum.

19. oktober i Rødding kirke:
Thristan Juel Nielsen,
Kirkegade 39C, Rødding.
10. november i Løvel kirke:
Arthur Ladefoged Schiøtt Jakobsen,
Kjærgårdsvej 8, Løvel

2. november i Rødding kirke:
Christina Henriksen og
Peter Østergaard Jensen,
Vandstjernevej 5, Rødding.

10. november i Løvel kirke:
Thea Krejberg,
Tinggade 27, Løvel.

Begravede
21. juni i Viborg kirkegårdskapel:
Jan Lauesen,
Hvidkløvervej 2A, Løvel.

Viede
24. august i Rødding kirke:
Rikke Nørager Frederiksen og
Daniel Skov,
Ingstrupvej 4C, Rødding.

6. september i Rødding kirke:
Jørgen Nørgård Rasmussen,
Søglimt 5, Rødding.

Forsidebilleder:
Den 4. september blev der holdt rejsegilde i den nye præstebolig. Spær og
undertag var på plads. Tagstenene var ikke lagt på endnu, ligesom vinduer og
døre heller ikke var monteret. Der blæste en kold vind gennem huset, men
deltagerne var dog i ly for regnen.
Sune Iversen takkede arkitekter og håndværkere for et grundigt og solidt
stykke arbejde, hvorefter alle blev trakteret med pølser og sodavand. Efter en
times hyggesnak og rundvisning kastede håndværkerne sig igen over arbejdet.
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Rødding kirkes børneklub

I børneklubben starter vi hver gang med en sang og en lille forfriskning.
Når der er lidt godt i maverne, hører vi en bibelhistorie og hver gang er der også en
leg, en konkurrence eller en kreativ aktivitet.
Vi mødes i Arken kl. 15.30 - 16.45 fredage i lige uger.
Vi vil gerne hente dig i SFO eller børnehave og følge dig ned i børneklubben.
Hvis du har brug for at blive hentet, kan du kontakte Merete Hansen.
Vi er tre voksne ledere i klubben:
Charlotte Steffensen, tlf. 8661 0324
Ana Madsen, tlf. 2719 5234
Merete Hansen, tlf. 2180 8419
Program:
29. nov.: Vi hygger med at høre julehistorie og bage figurkager.
Vi er hjemme hos Merete på Gøgeurtvej 7.
10. jan.: Udgangen af Ægypten.
24.jan.: Bortrejst og hjemvendt.
7. febr.: Den hellige familie.
21. febr.: Fastelavn. Vi leger og laver fastelavnssjov. Husk praktisk tøj.
6. marts: Den kostbare perle.
20. marts: Den gode hyrde.

Lederne i børneklubben fortæller bibelhistorier efter en metode, som kaldes Godly
Play. Hver historie har sine egne bestemte genstande, som indgår i fortællingen.
Børnene er meget stille og koncentrerede, mens de lytter. Bagefter udfolder de sig
kreativt som reaktion på historien.
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Ny graver og kirketjener i Løvel
Af Bjarne Kristensen, kontaktperson

Som det tidligere har været omtalt i dette blad, så går graver Hans-Jørn Brøndum
på efterløn pr. 1. november 2019. Løvel menighedsråd kan nu med glæde meddele,
at vi har fundet hans afløser. Vi har pr. 1. november 2019 ansat Inge-Merete Østergaard, som kirketjener og graver ved Løvel kirke.
Inge-Merete bor sammen med sin familie, på et fritidslandbrug ved Klotrup nær
Ålestrup. Hun har en landbrugsfaglig uddannelse, og har tidligere været lærer ved
Nordjyllands Landbrugsskole. Hermed har hun både en teoretisk og praktisk erfaring med det grønne område.
Menighedsrådet byder Inge-Merete velkommen, og vi glæder os til det fremtidige
samarbejde i vores kirke og på kirkegården.

Inge-Merete fortæller om sig selv
Nordjyllands Landbrugsskole ved Nibe.
Her har jeg haft mit virke i over 26 år,
indtil jeg opsagde og fratrådte mit job
i foråret. Udover at undervise i bl.a.
biologi, kvæg, matematik og økonomi
var jeg også kontaktlærer, klasselærer
og forløbsansvarlig og tog del i elevarrangementer og vagtordning.

Inge-Merete
Østergaard er
ansat som graver
og kirketjener ved
Løvel kirke.

Jeg har siden foråret været ansat i de
grønne områder i Løgstør og omegn.
Jeg har bl.a. arbejdet med lugning af
bede, plantning, beskæring, hækklipning, vanding og brænding. Jobbet har
rigtig givet mig blod på tanden til at
fortsætte med udendørsarbejde, hvor
man følger de forskellige årstider og
deres særpræg på tætteste hold. Jeg vil
dog gerne tilbage til mere kontakt med
mennesker, så derfor søgte jeg graver
og kirketjenerstillingen i Løvel.

Jeg hedder Inge-Merete Østergaard og
er pr. 1. november ansat som graver og
kirketjener ved Løvel Kirke.
Jeg er født og opvokset på en gård
i Knudstrup i den gamle Aalestrup
Kommune. Jeg har altid holdt af at
hjælpe til i stald og mark, så efter
studentereksamen valgte jeg også at
uddanne mig til landmand. Jeg havde
lyst til at studere videre, så i 1992 blev
jeg landbrugstekniker. Jeg fik med
det samme arbejde som underviser på

Jeg er kommet jævnlig i kirke og nyder
roen, og jeg holder af det formelle ved
en kirkelig handling, så jeg glæder mig
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til at tage ansvar for kirketjenerens
andel i denne. Jeg håber på mange gode
snakke med besøgende på kirkegården,
og at jeg kan vejlede omkring gravsteder på bedste vis. Jeg ser frem til
samarbejdet og fællesskabet i sognet.

mand, som er tømrer, og vores datter.
Jeg bruger mange timer udendørs på
at passe haven og vedligeholde udbygninger. Derudover er jeg lidt den
gammeldags husmor, så der bliver lavet
mad fra bunden, syltet og lavet saft.
Jeg holder meget af vores kødkvæg
og vores nyanlagte sø med shelter.
Endvidere nyder jeg at være, cykle og
overnatte i naturen.

Jeg er 53 år og har tre børn, to sønner som begge studerer i Aarhus og en
datter, som bliver student næste sommer. Jeg bor på et fritidslandbrug nær
Klotrup ved Gedsted sammen med min

  

Ro på!

Af Rita Jakobsen, Løvel.
forandrer sig med lynets hast, men
ligner det, vi kender fra tidligere og
derved giver os en følelse af tryghed.
Det er selvfølgelig kirken, jeg tænker
på. Naturligvis skal også den følge med
udviklingen og tilpasse sig nye tider,
men det skal ske med omtanke og stor
respekt for de gamle traditioner.

I vores samfund sker der hele tiden
forandringer, og vi skal løbe stærkt for
at kunne følge med. Vi får konstant at
vide, at vi skal være omstillingsparate
og innovative, og er man ikke med på
den nyeste nye trend, kan det føles som
et stort nederlag.
Den teknologiske udvikling i de seneste
år har vendt fuldstændig op og ned på
vores hverdag. For år tilbage læste man
i sin morgenavis, hvad der var hændt i
verden dagen før og blev så opdateret
via radio og TV i løbet af dagen. Nu
går de fleste mennesker rundt med en
smartphone i hånden og bliver konstant
bombarderet med “breaking news” om
alt fra naturkatastrofer til de seneste
sportsresultater. Vi er overalt omgivet af
skærme, der alle søger at tiltrække sig
vores opmærksomhed, og de enorme
mængder af let tilgængelig information
er uoverskuelige at forholde sig til.

I kirken kan vi finde ro for drønende
techomusik, bippende og blinkende
skærme og grelt neonlys. Her er der
fred til at stoppe op og tænke over livet
og sin egen situation. Bag de gamle
mure ligner det hele sig selv, som vi har
kendt det gennem årene, og derfor kan
vi få pulsen ned og styr på tankemylderet. Pas på vores kirke, den har stået i
århundreder skulle gerne blive stående
mange år endnu uden for mange og for
hurtige forandringer. Den er én af få
faste holdepunkter i vores omskiftelige
verden. Her kan vi få ro på.

Derfor har vi i høj grad brug for et
fast holdepunkt i livet, noget, der ikke
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Lidt kirkesnak om åndslivet i sognet
Julekorrespondance 2017 mellem en gammel Vrådreng, Leo Yding Sørensen, savskærerens søn fra Vråvej 7, og Jørgen Dalager.





Hej Jørgen
Jeg ser i Jyllands-Postens tillæg Indblik
side 7, at Pederstrup sogn er nr. 3 på
listen over sogne med en stor andel
af befolkningen som medlemmer af
folkekirken. På Bågø og Mandø er
tilslutningen 100 pct. Men de er skarpt
forfulgt af Pederstrup Sogn med 99 pct.
Ud over sognets traditionelle stærke
tilknytning til Indre Mission, kan man
jo tro, at det skyldes en aktiv præst.
Men når det regner på præsten, drypper
det på degnen, siger man. I dette tilfælde menighedsrådets aktive repræsentant
fra Pederstrup Sogn. Tillykke med det
og god jul til jer begge.
mvh
Leo og hans bedre halvdel.

Hej Leo
Jeg ser ikke JP, men det kommer ikke
bag på mig, og selv om jeg ikke kan
øjne indremissionske tendenser i sognet
i dag, så tror jeg såmænd, at vi kunne
vinde i fremmødetællinger, men det
skyldes i højere grad præsten end pederstrupperne.
Glædelig jul
Jørgen.



Hej Jørgen
Din bemærkning om, at du “ikke
kan øjne indremissionske tendenser i
sognet” fik mig til at undres, og det er

Leo Yding Sørensen
(f.1937) Hans mor
lukkede ham ind i
hønsegården, så han
ikke kom galt afsted
ved savværket. Måske
derfor han som voksen
var i fjerkræbranchen
i 54 år.
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tids dominerende ungdomsforening i
sognene.
De primære aktiviteter var håndboldspillet i Vrå og ungdomsmøderne i
vinterhalvåret, som blev holdt hver eller
hver anden uge, ligesom der nu var
værtspar til det. På disse møder samledes man om bibeltekster og salmer
undertiden krydret med lidt sanglege.
Begge aktiviteter havde stor tilslutning,
som det er beskrevet i bogen Af støv
er du kommet. Alle håndboldaftener
blev afsluttet med andagt, og der er
ingen tvivl om, at disse andagter blev
betragtet som det væsentlige ved disse
aftener.

Leo Yding og Jørgen Dalager udveksler
iagttagelser af livet i Vrå før og nu.

efterhånden gået op for mig, at vi taler
om to forskellige tidsaldre eller sogne.
Du taler om sognet efter 1970, og jeg
taler om sognet i sidste halvdel af 1940erne og første halvdel af 1950-erne. Jeg
forlod sognet i 1956 og har ikke siden
haft en særlig føling med udviklingen i
sognet. Men det sogn, jeg kendte dengang, var meget præget af Indre Mission, selvom man undertiden kaldte det
noget andet. Et eksempel på dette har
du i bogen Af støv er du kommet på side
21 m.fl. med omtalen af KFUM og K.
Her omtales dannelsen af Rødding Kristelige Ungdomsforening, der blev stiftet
af den stærkt indremissionske Risgaard
Mortensen med den dominerende sangstemme, som datidens kirkegængere i
Pederstrup husker særdeles vel.

Jeg tror, at den tids aktiviteter, rørelse
og ånd står tydeligere for mig end for
de fleste - netop fordi jeg forlod sognet i
1956, og jeg har ikke oplevet den efterfølgende tid, hvor aktiviteterne tydeligvis bliver mindre missionsk præget og
sætter lidt glemslens præg over den
forgangne tid.
Godt Nytår
Mvh
Leo



Hej Leo
Tak for et fint indlæg.
Ja, vi taler om før og nu. Jeg er f.eks.
også bekendt med de fire søstre i Pederstrup, der sammen med deres mænd
i mange år satte deres præg på det
åndelige liv i Pederstrup sogn: Nyrup,
Mortensen, Møller og Ladefoged var
det vist.
Godt nytår!
Jørgen

Rødding Kristelige Ungdomsforening
havde ikke noget med KFUM og K at
gøre. KFUM og K blev dengang betragtet som noget grundtvigiansk noget,
der ikke tog tingene alvorligt nok. Men
foreningen blev drevet med succes af
de indremissionske kredse i Rødding
og Pederstrup sogne, og det var den
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Præst på frivillig basis
Af Kirsten Donskov Felter

Hvis man læser gudstjenestelisten bag
på kirkebladet, vil man i næsten hvert
nummer støde på navnet Kirsten Felter.
Men hvem gemmer sig bag navnet,
og hvorfor holder hun gudstjenester i
Rødding, Løvel og Pederstrup? Det har
Niels-Peter bedt mig skrive lidt om, så
her følger en kort præsentation af, hvem
jeg er, og hvad jeg laver her!

Herudover er jeg tilknyttet kirkerne
i Rødding, Løvel og Pederstrup som
frivillig, ulønnet hjælpepræst, og derfor
er det indimellem mig, man støder på,
når man kommer til gudstjeneste.
Det er gammel tradition, at ansatte på
de teologiske fakulteter og de kirkelige
præsteuddannelser kan få tilladelse til
at fungere som frivillige ulønnede hjælpepræster i en menighed. Det var den
tradition, Niels-Peter og menighedsrådene benyttede sig af, da de i 2008
spurgte mig, om jeg havde lyst at blive
ulønnet hjælpepræst i de tre sogne.
Tilknytningen betyder i praksis, at jeg
holder ca. seks gudstjenester om året,
men i øvrigt ikke indgår i den almindelige turnus mellem præsterne i området.

Jeg arbejder til daglig på Folkekirkens
Uddannelses- og Videnscenter i Aarhus.
Centret står for den praktiske uddannelse af præster på pastoralseminariet
og laver desuden undersøgelser af
folkekirkelige forhold.

For mig har ordningen den store fordel,
at jeg selv har kontakt med den kirke,
jeg forsker i og er med til at uddanne
præster til. Og for menighederne kan
det – forhåbentlig! – være inspirerende
at lytte til en anden stemme af og til.
Jeg bor i Vesterbølle mellem Farsø og
Aalestrup sammen med min mand,
Thomas, som er præst dér, og desuden
uddannelseskonsulent for nye præster i
Viborg stift.

Kirsten Donskov Felter har været frivillig, ulønnet hjælpepræst i Rødding,
Løvel og Pederstrup i 11 år.
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Sæsonens to sidste Offentlige foredrag i Naturvidenskab. 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. Det er ellers gratis at deltage.

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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Spændende korforløb for børn og unge i januar måned
Af Mette Haugaard, Rødding menighedsråd
3 søndage i januar måned (5. + 12. +
19. januar) vil menighedsrådet gerne
tilbyde alle 8-14 årige et lærerigt korforløb med de fantastiske undervisere
fra VocalSpace, Anders Hjorth Nielsen
og Pavlina Salehi.
Undervisningen foregår fra kl. 15.00
-16.30 alle 3 dage. Korforløbet er
baseret på, at man kommer alle 3 dage,
så alle får mest muligt ud af det. Søndag
den 19. januar afsluttes dagen med en
lille koncert, som alle interesserede er
velkomne til at overvære.

Repertoiret vil blive tilpasset i forhold
til alder på de tilmeldte og på hvilke
sange, der er "in" i starten af 2020.
Vi skal være 10 deltagere for at korforløbet kan gennemføres og der er plads
til max. 30 deltagere. Derfor hører vi
gerne fra jer, så snart i læser artiklen, så
I er sikre på at få plads.
Tilmelding kan ske til Mette Haugaard
via sms på 30 94 22 63
Vi håber at rigtig mange har lyst til at
benytte sig af dette fantastiske tilbud.

Anders Hjorth Nielsen og Pavlina Salehi - sammen hedder de VocalSpace - ved et
tidligere korarrangement i Rødding kirke.
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Korworkshop lørdag den 21. marts 2020
Af Mette Haugaard, Rødding menighedsråd

På kordagen sørger menighedsrådet for forplejning.

Vi afholder igen i 2020 en korworkshop
med Vocalspace for at give alle børn
og unge i alderen 8-14 år mulighed for
at stifte bekendtskab med korsangenes
mange muligheder.

af begge tilbud.
Korworkshoppen starter kl. 10.00 og
slutter med en lille koncert kl. 14.00.
Vi kan pt. ikke udtale os om repertoiret,
da vi gerne vil fange de nyeste sange i
foråret 2020, og Vocal Space er meget
opmærksomme på, hvad der rører sig.

Det at synge sammen med venner og
veninder giver en herlig fælleskabsfølelse og får os alle i godt humør. Det
har du på denne workshop mulighed for
at prøve af, uden at skulle binde dig til
et længere forløb.

Det eneste du skal gøre er at tilmelde
dig hos Mette Haugaard på sms på nr
30 94 22 63.

Vi har arrangeret dette i flere år og
fornemmer at nye deltagere lærer
en masse på blot en enkelt dag, men
oplever også, at deltagere fra tidligere
år, kan påtage sig sværere opgaver og
derfor også har en klar fornemmelse af,
at de lærer nye ting på workshoppen.

Tilmelding til kor
Både de tre sammenhængende
kordage i januar og korworkshoppen i marts kræver tilmelding. Der kan være max. 30 deltagere, så tilmeld dig allerede nu.
Send en SMS til Mette Haugaard
på tlf. 30 94 22 63.

Workshoppen afholdes uafhængig
af vores korforløb i januar, men
selvfølgelig må man gerne benytte sig
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Sangaften med foredrag om engelske juletraditioner
Af Ina Worsøe Andersen, Løvel menighedsråd

Ved sangaftenen i Løvel kirke 5. december kl.
19.00 får vi besøg af Theresia Treschow-Kühl,
som er sognepræst og kendt af mange som mor
til Rachel i TV2 programmet Årgang 0.
Theresia har en Master i Voksenpædagogik og
HR samt en farmakonomuddannelse. Hun har
arbejdet i Folkekirken siden 1990 og er på nuværende tidspunkt præst i Sydslesvig.

Theresia Treschow-Kühl,
kendt fra TV-programmet Årgang 0, fortæller om engelske
juletraditioner ved
sangaften i Løvel kirke.

Theresia, som sammen med sin familie har holdt
jul i England igennem syv år, vil fortælle om
de mange traditioner, som er så forskellige fra
danske traditioner, og som vi alligevel kender fra
tv og litteratur. Theresia vil fortælle om, hvor traditioner stammer fra, og hvorledes man oplever
julen i England i vore dage.
Løvel menighedsråd vil traditionen tro byde på
gløgg og æbleskiver i pausen.

Julekoncert med to kor i Rødding kirke

Sødal Happy Singers under ledelse af Anders Hjort Nielsen og Kulturrøddernes
Kor under ledelse af Grethe Kvistgaard laver fælles julekoncert i Rødding kirke
den 10. december kl 19.30. Korene har hver en afdeling med egne numre, og så vil
de to kor synge nogle numre sammen. Og selvfølgelig bliver også plads til fællessange, hvor publikum kan lov at synge med.
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Fredag den 13. december kl.15.00 bliver der igen Luciaoptog i Rødding kirke.
Trine Laugesen og børnene fra SFO'en i Rødding står for sangen og musikken. Der
er usædvanlig mange børn i koret i år, så vi forventer en ekstra intens oplevelse på
selve Luciadag.

Stemningsfuld
Kyndelmisse
Kom og oplev Pederstrup kirke
på en anden måde. Søndag den
2. februar er kirken kun oplyst
med levende lys. Traditionen tro
vil pigerne fra Den gamle skole i
Pederstrup spille og synge et par
stemningsfulde sange.

Helligtrekongerspil
i Løvel 5. januar
Løvel Menighedsråd sætter fokus
på helligtrekonger og har fået
Løvel Amatørscene til at lave et
nyt helligtrekongerspil. Skuespillet
starter ved gudstjenesten i Løvel
Kirke kl. 14.00. Efter gudstjenesten
tager vi hen i Løvel Forsamlingshus, hvor spillet fortsætter. Dagen
sluttes af med kaffe/kagebord, hvor
der også er saftevand til børnene.
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Kalender - se også kalenderen på www.roddingkirke.dk
Dato

Kl.

Arrangement

Side

19/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

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

8

29/11

18.00 Fællesspisning i Arken - Jørgen Dalager fortæller

14

5/12

19.00 Sangaften i Løvel kirke - Engelske juletraditioner

12

10/12

19.30 Julekoncert i Rødding kirke

12

13/12

15.00 Lucia i Rødding kirke

13

5/1

14.00 Helligtrekongersfest i Løvel kirke og Forsamlingshus

13

5/1

15.00 Kor for 8 - 14 årige

10

12/1

15.00 Kor for 8 - 14 årige

10

19/1

15.00 Kor for 8 - 14 årige

10

31/1

18.00 Fællesspisning i Arken. Hanne Sand fortæller

14

28/2

18.00 Fællesspisning i Arken. Jane Lindhardt Madsen fortæller

14

8

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.
29. nov.:

31. jan.:

28. febr.:

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.
Hanne Sand fortæller om sine vandringer på Caminoen.
“På Caminoen er der ingen bekymringer, jeg sætter den ene fod
foran den anden, går så længe jeg har lyst, finder et sted at overnatte og spiser min aftensmad med forskellige dejlige mennesker
fra hele verden.”
Leder af Viborg Krisecenter, Jane Lindhardt Madsen fortæller om
arbejdet med at hjælpe voldsramte kvinder og børn.
14

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: Inge-Merete Østergaard, Korsvejen 34, 9620 Aalestrup Mobil 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.

3/12 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
7/1 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
4/2 Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, Rødding.
3/3 Gitte Sørensen, Krogen 2A,
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

Pederstrup

24/11 Sidste s. i kirkeåret

10.30 K

1/12

1. s. i advent

10.30 K

9.30 K

8/12

2. s. i advent

9.30

10.30

15/12 3. s. i advent
22/12 4. s. i advent

Bigum 10.30
10.30 K+KF

24/12 Juleaften

15.00

25/12 Juledag

10.30 K

26/12 2. juledag

16.00
10.30

29/12 Julesøndag

10.30 K

31/12 Nytårsaften

15.00 Nyt

1/1

Nytårsdag

5/1

Helligtrekonger

12/1

1.s.h.3 k

19/1

2.s.h.3 k

10.30 K

9.30 K

26/1

3.s.h.3 k

9.30

10.30

2/2

Sidste s.h.3 k

9/2

Septuagesima

16/2

Seksagesima

23/2

Fastelavn

K = Kirkekaffe

14.00

14.00
14.00



Lindum 10.30

17.00 Kyn
10.30 K

9.30 K
Bigum 10.30
10.30 K

KF = Kirsten Felter

Nyt = Efter gudstjenesten nytårsaftensdag vil menighedsrådet i Løvel gerne ønske
alle godt nytår og byde på kransekage og asti.



= Helligtrekongerspil (se side 13)

