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Løvel Amatørscenes Helligtrekongerspil skabte fuldt hus i Løvel kirke søndag den
5. januar. Spillet begyndte i kirken, men ledestjernen førte os senere til forsamlingshuset, hvor de sidste to akter af dramaet udspillede sig. Se flere billeder fra det
flotte arrangement på side 5.

Døbte

Begravede

30. november i Rødding kirke:
Anders Møller Harritz,
Kirkegade 8, Rødding.

1. november i Løvel kirke:
Agner Kristensen,
Gillebakken 41, Løvel.

19. januar i Rødding kirke:
Maggie Trangbæk Jacobsen,
Skovledet 9, Løgstrup.

6. november i Løvel kirke:
Erling Kallestrup Olesen,
Søndergade 31, Løvel.

9. februar i Løvel kirke:
Jonathan Olsen Kjærulff,
Kløvermarken 16, Løvel.

9. november i Rødding kirke:
Børge Sørensen,
Tulipanvej 5, Møldrup.

9. februar i Rødding kirke:
Emma Hougaard Vester,
Røddingvej 31, Rødding.

27. november i Løvel kirke:
Henning Winsløv Bust,
Kirkehøj 6, Løvel.

9. februar i Rødding kirke:
Anker Ravnborg Krog,
Sødalvej 33, Rødding.

28. december i Rødding kirke:
Mary Viola Nørskov Jokumsen,
Kirkegade 39F, Rødding.
29. januar i Løvel kirke:
Esther Haarbo,
St.Sct. Peder Stræde 3, Viborg.

Udskiftning i Rødding menighedsråd
Første søndag i advent 2019 var skiftedag i Rødding menighedsråd.
Efter mange års tro tjeneste valgte Poul Erik Sørensen at træde ud af rådet.
Menighedsrådet ønsker at takke Poul Erik for indsatsen igennem årene.
Heldigvis stod suppleanten, Gerda Pedersen, klar til at træde ind.
Gerda fortæller om sig selv:
Jeg er født og opvokset i et Indre Missionsk hjem. Jeg er den yngste af fire
søskende. Jeg er vant til at gå i kirke
og til andre kristne arrangementer, så
interessen for det kirkelige fællesskab
er ikke fjernt for mig.
Menighedsrådet byder Gerda Pedersen
velkommen til arbejdsfællesskabet.
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Forårets konfirmander
Løvel søndag den 26. april
Alfred Olesen Bødker, Engvej 13  Amalie Riisgaard Tolstrup, Næstegårdvænget
16  Ann Sofie Skov Thorup, Rødkløvervej 8  Christian Klovborg, Jordkløvervej
4  Emilia Næsby Aagaard, Mosevænget 15  Filip Thor Fyllgraf, Kirkehøj 14 
Gustav Malmdorf Nielsen, Mosevænget 6  Kasper Kristensen Viftrup, Mosevænget 11  Katrine Billeskov Mortensen, Aalborgvej 210  Kristian Fuglsang
Breum, Kirkelund 11  Malthe Tinghøj Mortensen, Aalborgvej 210  Mathias
Kjeldsen Thomsen, Kirkelund 20  Rikke Olesen Bødker, Engvej 13  Simon Bak
Jakobsen, Stordalvej 2  Tobias Kragh Christensen, Hvidkløvervej 4B  William
Hjerrild Poulsen, Rødkløvervej 7.

Rødding søndag den 3. maj
Andreas Buhl Aarup, Dunhammervej 3  Asger Grøngaard Madsbjerg, Korsbakken
24  Caroline Damsgaard Børding, Gerbravej 3  Cathrine Tang, Batum Hedevej 5
 Emil Borup-Larsen, Kirkegade 15  Freja Sjølund Skov, Meldgårdsvej 25
Harald Slots, Meldgårdsvej 105  Ida Elisabeth Brorson Nielsen, Vansøgårdsvej 5  Ingeborg Kuhr Jokumsen, Tinghøjvej 54  Isabella Linnebjerg Larsen,
Præstevænget 16  Jonas Rønnow Villadsen, Korsbakken 38  Jonas Snebang
Olesen, Gøgeurtvej 4  Julius Bjerre Gravgaard, Ingstrup Møllevej 7  Kristina
Estrid Kristensen, Åkandevej 6  Laurits Korsgaard Jensen, Meldgårdsvej 131 
Lucas Levring Stigsen, Klarisgårdvej 2  Lærke Johanne Håkansson Steffensen,
Meldgårdsvej 141  Mads Svenstrup Kinch, Soltoften 2  Magnus Hovgaard
Thomsen, Korsbakken 39  Nanna Skaarup Nielsen, Meldgårdsvej 7  Noah Høgh
Vester, Engblommevej 5  Sofie Svendsen Kristensen, Bakkestien 1  Sofie Vinderslev Bjerregaard, Engblommevej 7.

Pederstrup lørdag den 9. maj
Andrea Trojahn Bjørn,
Løvelbrovej 11.

Konfirmanderne har bygget
og befolket den lille landsby
Kapernaum ved bredden af
Genesaret Sø. Det var her
mange af Jesus-fortællingerne
udspillede sig.
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Værd at vide om menighedsrådsvalget 2020
1. januar 2020 træder en ny valgform til menighedsråd i kraft. Den nye valgform
indebærer, at alle menighedsråd vælges på en valgforsamling i september 2020.

Valgforsamling
Da vi også her gerne vil give vores
præst mulighed for at deltage, holdes
valgforsamlingerne i
• Rødding den 15. september.
• Løvel den 16. september.
• Pederstrup den 17. september.
På valgforsamlingen afholdes valget
til menighedsrådet. Opstilling og valg
af kandidater foregår på mødet. Kandidater præsenterer sig, der er mulighed
for debat, og der gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af afstemningen afgør,
hvem der er valgt til menighedsrådet.

Offentligt orienteringsmøde
Da vi gerne vil give vores præst mulighed for at deltage i alle møderne,
holdes de i
• Rødding den 12. maj kl. 19.00.
• Løvel den 13. maj kl. 19.00.
• Pederstrup den 14. maj kl. 19.00.

Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved,
at der indleveres endnu en liste med
kandidater og stillere. I disse tilfælde
gennemføres et afstemningsvalg.

På orienteringsmødet skal menighedsrådet blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode,
kommende opgaver, datoer og regler
for valgforsamlingen og antallet af
kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

1. søndag i advent 2020: Det nye menighedsråd tiltræder og arbejdet kan gå
i gang for det nye hold.
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Helligtrekonger i Løvel kirke og forsamlingshus
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Stillingen som “graver” i Pederstrup blev ledig i 1928
Af Jørgen Dalager, Pederstrup menighedsråd
Der var ingen grund til annoncering i avisen, men naboer bød sig til. Nu havde
menighedsrådet en udfordring. To ret forskellige tilbud fra kirkens naboer. Umiddelbart var det måske nærliggende at tænke, at det var en pensionist eller aftægtsmand, som søgte den slags arbejde. Men nej, det var to gårdmænd i byen:
• Thorvald Lyngsøe, Løvelbrovej 12. 32 år. 2 børn, 2 karle og en tjenestepige.
• Peder Andersen, Løvelbrovej 3. 41 år. 4 børn, 2 karle og en tjenestepige.
I 1922 betalte man for ringning (ca. 750 gange) 125 kr. årligt, og for rengøring 125
kr. årligt. Hvad var der sket siden da?
Thorvald Lyngsøe har jo i sit tilbud levering af brændsel samt fyring i kirken.
Er det rimeligt, at han skal have 175 kr. for det? For at undgå rygter om, at man
forfordeler Thorvald i forhold til Peder, så står der i menighedsrådets referat 27.
marts 1924:
Thorvald Lyngsøes Tilbud antages saaledes at
• Ringning og Rengøring ansættes til ......................Kr. 200,00
• Fyrbødertjeneste med Tillæg af Brændsel ............Kr. 115,00
• Og Kirkegaardens Pasning ....................................Kr. 70,00
Det er nok værd at bemærke, at man jo godt kan lade såvel børn som tjenestefolk
løbe op til kirken og ringe solen op og ned. Fra pederstrupbørn ved vi, at det var ret
almindeligt. Det er nok også tvivlsomt, at Thorvald Lyngsøe gjorde rent i kirken.

De to tilbud.
Fra Pederstrup
menighedsråds
arkiver.
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Ny organist ved vore tre kirker

Af Bjarne Kristensen, kontaktperson, Løvel menighedsråd
I september 2019 opsagde organist Elin Trankjær sin stilling med virkning fra
udgangen af november 2019. Da organisten ifølge samarbejdsaftalen er ansat ved
Løvel kirke, men også spiller i Rødding og Pederstrup kirker, gik de tre kontaktpersoner i gang med at søge en ny organist, og vi kan nu med glæde oplyse, at vi
har fundet en afløser.
Vi har fra 1. januar 2020 ansat Thomas Boe Mikkelsen som ny organist i Løvel
kirke og ligeledes med tjenester i de to andre kirker. Menighedsrådet byder Thomas
velkommen. Vi glæder os til det fremtidige samarbejde i vore kirker.

Jeg hedder Thomas Boe Mikkelsen, og
tiltrådte den 1. januar 2020 som organist ved
jeres kirker. Jeg søgte stillingen, da jeg synes,
det er meningsfyldt at understøtte store og
små begivenheder i mine medmenneskers liv
gennem musikken. Ved siden af mit hverv
som organist, arbejder jeg også som fotograf,
men har tidligere primært arbejdet på musikskoler.
Jeg er uddannet pianist fra Det Jyske
Musikkonservatorium i Aalborg, og jeg har en bachelor i musik fra Aalborg Universitet. Jeg har dermed et godt kendskab til både den klassiske
og rytmiske musik, og jeg vil gerne præsentere jer for et varieret musikalsk
indhold – naturligvis med stor respekt for kirkens rum og traditioner.
Siden jeg fik stillingen, har jeg arbejdet med at overføre min kompetencer
som pianist til orglet. Det har været en rigtig sjov opgave, som jeg fortsætter med fremover. Jeres orgler har spændende klanglige muligheder, der
bidrager fint og værdigt til de kirkelige handlinger. Der er blandt andet en
rigtig god fylde i det dybe register, som jeg vil sørge for at udnytte, når det
giver mening.
Jeg er gift og har 2 børn på henholdsvis 8 og 10 år. Jeg er 43 år og bor i en
lille landsby uden for Aars. Jeg er så heldig, at jeg arbejder med mine to
store interesser, men derudover følger jeg bl.a. meget med i cykling.
Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for den varme og venlige velkomst,
som jeg har fået. Jeg glæder mig til samarbejdet i årene fremover.
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Ordnede forhold i venskabskomiteen
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst

Når et besøg skulle planlægges, var der
som regel begejstring og god energi.
Og mens gæsterne var her, fik vi altid
masser af gode oplevelser sammen.
Men ind imellem har der også været
mere stille perioder, hvor ingen rigtig
vidste, hvem der havde ansvar for at
holde kontakten og venskabet ved lige.

Bertil Christensen, som her ses under et
besøg i Tanzania sidste sommer, er ny
formand for bestyrelsen for venskabsforbindelsen.

Derfor har en gruppe nu sat sig sammen
for at skabe mere ordnede forhold. Der
blev dannet en venskabsforening med
vedtægter, bestyrelse og selvstændig
økonomi. Til bestyrelsen blev valgt
tre personer: Bertil Christensen, Sune
Hjertmann Frederiksen og David Lund
Kousholt. Desuden udpeger de tre menighedsråd hver et medlem. Det er Inger Jønsson, Birthe Klovborg Therkildsen og Sonja Tougaard. Præsten er født
medlem af bestyrelsen. Det bliver den
nye bestyrelses opgave at vedligeholde
kontakten, udveksle informationer,
støtte menighederne i Kasheshe og
planlægge eventuelle besøg.

Siden 2005 har kirkerne i Rødding,
Løvel og Pederstrup haft en venskabsmenighed i Kasheshe i Tanzania.
Adskillige gange har grupper og enkeltpersoner fra Tanzania været på besøg
hos os, ligesom der også har været en
del besøg den anden vej.
Siden den spæde start for 15 år siden
har projektet været drevet af ildsjæle,
som har fået en særlig kærlighed til
Tanzania og en god sans for kirkens
globale karakter.

Årgang 2016 får dåbsbibler
Søndag den 22. marts bliver børnene fra
årgang 2016 inviteret til børnegudstjeneste. Så er det nemlig 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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Byggeriet af præsteboligen er afsluttet

Af Sune Iversen, præstegårdsudvalget
Byggeriet af den nye præstebolig blev
erne havde lavet et fint stykke arbejde.
officielt afsluttet den 23.december, hvor Edith og Niels-Peter flytter ind i den
vi holdt afleveringsforretning. Bygnye bolig i løbet af januar. Vi mangler
geriet blev gennemgået sammen med
nu kun retablering af gårdspladsen og
Niels-Peter, arkitekten, entreprenøren
græsarealet omkring boligen.
og præstegårdsudvalget, og vi fik lavet
Vi håber, at gårdspladsen bliver udbedaftaler om udbedring af de sidste mang- ret, mens vinteren endnu er mild - græsler. Vi kunne konstatere, at håndværkplænen må vente til foråret.

Den nybyggede præstebolig på en grå og diset dag. Der står flyttekasser inden for
vinduerne og græsplæne og gårdsplads ser lidt hærget ud. Men byggeprojektet
nærmer sig heldigvis sin afslutning.

Endelig på plads igen

Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst
I begyndelsen af det nye år kunne vi
flytte tilbage til den gammelkendte
adresse ved siden af Rødding kirke.
Den nybyggede præstebolig stod klar.
Udenfor er der lidt, der roder endnu.
Vi håber, at gårdsplads og græsplæne
bliver etableret til foråret. Så er der
også gået tre år, siden vi flyttede ud.
Og før det et par år med forskellige
forsøg på at redde den smukke, gamle
præstegård.

Vi glæder os meget til at være på plads
igen, og håber, at det nye hus bliver
oplevet som et åbent sted, hvor mange
har lyst til at komme. Der er to indgange til huset. I gavlen op mod kirken
er døren til præstekontoret. Ud mod
gårdspladsen er den private indgang.
Men begge døre må I hjertens gerne
banke på. Vi vil glæde os til at byde jer
velkommen.
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Klimahjælp til verdens fattigste
Hvert skridt tæller, når danskerne
går på gaden for verdens fattigste
søndag den 8. marts.
En skoldhed sommer, det vådeste efterår nogensinde og rekordvarm vinter.
Klimaforandringerne er ikke længere
noget, vi venter på. De har allerede ramt
os, og det vil fortsætte mange år endnu.
I Danmark er vi allerede i fuld gang
med at klimasikre landet. Det har de
ikke råd til i verdens fattigste lande,
selv om det er her, klimaforandringerne
rammer hårdest. Som når en far til seks
mister størstedelen af sine afgrøder i en
stormflod i Bangladesh og beslutter at
migrere med sin familie ind i en usikker
fremtid. Eller når en ung pige i Zimbabwe bliver inficeret med malaria efter at
have overlevet en alvorlig oversvømmelse af hendes landsby. Eller når befolkningen i Sydsudan oplever, hvordan
mangel på vand fra Nilen optrapper de
lokale konflikter.

Klimaforandringerne er en
tikkende bombe for os alle
Derfor har Folkekirkens Nødhjælp igen
valgt, at deres årlige landsindsamling
går til klimahjælp til verdens fattigste.
Udviklingshjælp virker og er blevet
bedre med årene. Men klimaforandringerne gør, at vi er nødt til at finde nye
løsninger her og nu. Vi skal tænke hurtigere end nogensinde, for klimaforandringerne er en tikkende bombe for os
alle – men især for verdens fattigste,
siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Sammen med mere end 15.000 danskere stemmer Folkekirkens Nødhjælp
dørklokker søndag den 8. marts, så
verdens fattigste lande også kan blive
klimasikret. På den måde får vi danskere mulighed for konkret handling,
der kan gøre en forskel for klimaet og
verdens fattigste.

Sådan kan klimahjælp se ud
Klimahjælp behøver hverken at være
dyrt eller kompliceret. For eksempel
kan det være at plante træer, som modvirker jordskred, optager CO2 og giver
livsvigtig skygge, mad og medicin. Det
kan også være at introducere sydamerikansk quinoa i Afrika. En afgrøde, der
kan modstå utilregneligt vejr, og som
kan tilberedes til sunde måltider.
Klimahjælp kan også være opbygning
af nye diger og udgravninger af opsamlingssøer, så ekstreme vejrforhold som
orkaner og oversvømmelser ikke koster
menneskeliv. Opsamlingssøer giver
vand i tørkeperioder og mad på bordet,
fordi der opdrættes fisk i søerne.

Vi går sammen om klimaet
Hvis du vil være med til at knække
klimaudfordringerne, så meld dig som
indsamler på www.blivindsamler.dk
eller kontakt din indsamlingsleder.
Rødding: Niels-Peter Jacobsen
Tlf. 21643164, nplj@km.dk
Løvel: Lars Østergaard Nielsen
Tlf. 86 69 90 58.
Pederstrup: Jørgen Dalager
Tlf. 86 69 90 96.
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I foråret 2020 kan du bliver klogere på den forunderlige verden, vi lever i, ved at
følge syv foredrag om vidt forskellige naturvidenskabelige emner.
Arken åbner kl. 18.30, så alle kan nå at være på plads, inden der tændes for
forbindelsen til 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 for 25 kr. 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
18. februar:

3. marts:
10. marts:
31. marts:

14. april:
21. april:

Kvantecomputeren.
Foredrag ved professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Institut for 		
Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Det er bare en virus. Foredrag ved overlæge og virusforsker Anders
Fomsgaard, Statens Serum Institut.
Fremtidens natur. Foredrag ved professor i økologi Jens-Christian
Svenning, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Dybhavet – nyt fra en ukendt verden. Foredrag ved professor i
biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk
Universitet og professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut
for Bioscience, Aarhus Universitet.
Ig Nobel Prize: first laugh, then think. Lecture by the founder of
the Ig Nobel Prize, Marc Abrahams, and three price winners.
Rask og glad – tak dine unikke mikrober. Foredrag ved professor i
genomforskning Oluf Borbye Pedersen, Københavns Universitet.
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Nadveren – de sammenspistes virkelighed
I 2016 nedsatte biskopperne flere fagudvalg, som skulle drøfte blandt andet dåb og
nadver. I sommeren 2019 udgav hvert udvalg en diger, teologisk rapport og en pixiudgave af rapporten. Formålet med gruppernes arbejde var at inspirere til en bred
folkelig og kirkelig samtale om, hvordan vi fejrer gudstjeneste nu og i fremtiden.
Rødding menighedsråd tager nu udfordringen op og inviterer alle interesserede til
et spændende foredrag med teolog og stiftskonsulent Henning Thomsen, som var
med i fagudvalget bag rapporten om dåb og nadver. Henning Thomsen har stor
viden på området og er en fremragende formidler.
Henning Thomsen siger
om sit foredrag:
I Folkekirken er der to
sakramenter, dåb og nadver.
Dåben er en engangshandling,
indlemmelsen i menigheden,
mens nadveren finder sted
hver søndag som opsummering af menighedens fællesskab.
Hvad er det for en historie,
der ligger mellem denne begyndelse og slutning? Og som beretter om menighedens
tilblivelse og liv? Og hvilken særlig plads får nadveren i denne sammenhæng?
Foredraget holdes i Rødding kirke onsdag den 26. februar kl. 19.00

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.
28. febr.: Leder af Viborg Krisecenter, Jane Lindhardt Madsen fortæller om
arbejdet med at hjælpe voldsramte kvinder og børn.
27. marts: Stiftspræst for diakoni, Steen Andreassen fortæller om Kirkernes
Sociale Arbejde i Viborg - et diakonalt arbejde, som også vore
lokale sogne er involveret i.
24. april: Anette Jørgensen er født thalidomid. Anette fortæller om sit liv,
og om hvordan hun har fundet friheden tiltrods for en begrænset
krop og en anderledes historie.
29. maj: Christian Bach fortæller om to rejser til Svalbard.
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Iørefaldende musik med Kulturrøddernes Kor
Som optakt til Viborg Internationale Kir
kemusikfestival holdes en række koncerter
i kirker rundt om Viborg. Rødding Kirke
deltager med Kulturrøddernes Kor, som
synger korværket »Missa Rotna«, kompo
neret af Bent Peder Holbech i 1978.
Værket har 5 satser: Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus og Agnus Dei. Teksterne er på
latin og er taget fra den latinske messe,
men musikalsk lægger værket sig op af
en jazz/rock – tradition. Musikken er
iørefaldende og let tilgængelig og en
forfriskende anderledes måde at formidle
de gamle tekster på.

13. - 22. marts 2020

Viborg Internationale Kirkemusik
festival afvikles for tredje gang den
13.22. marts 2020 med 14 arrange
menter i Viborgs seks bykirker samt
optaktskoncerter i otte omegnskirker.
Koncerterne under festivalen har
et højt kunstnerisk niveau og et
stort stilistisk spænd  fra veneti
ansk mangestemmig kormusik fra
1500tallet over jazzmusik til ny
skrevet folkemusik. Åbningskoncer
ten finder sted i Viborg Domkirke
med Trinitatis Kantori og Baroken
semble fra København.

Koret dirigeres af Grethe Kvistgaard,
og aftenens solister bliver Helle Skov,
sopran og Poul Engholm, baryton, Karin
Antonsen akkompagnerer på klaver og
Martin Stig Nielsen spiller bas.
Kulturrøddernes Kor har base i Rødding,
og er et blandet voksenkor med 40 sangere
fra hele Viborgegnen. Det har eksisteret i
20 år og ledes af Grethe Kvistgaard. Koret
optræder i utallige sammenhæng med et
meget bredt repertoire.

Læs om alle koncerterne på festiva
lens hjemmeside:
viborgfestival.dk
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Kalender - se også kalenderen på www.roddingkirke.dk
Dato

Kl.

Arrangement

Side

18/2

18.30 Offentligt foredrag i naturvidenskab, Arken

20/2

19.00 Sangaften i Løvel kirke. Tema: Vinter

25/2

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

26/2

14.00 Onsdagshygge i Arken

26/2

19.00 Foredrag om nadveren ved Henning Thomsen

12

28/2

18.00 Fællesspisning i Arken. Jane Lindhardt Madsen fortæller

12

3/3

18.30 Offentligt foredrag i naturvidenskab, Arken

11

10/3

18.30 Offentligt foredrag i naturvidenskab, Arken

11

10/3

19.00 Koncert i Rødding kirke, Kulturrøddernes Kor

13

11/3

14.00 Onsdagshygge i Arken

17/3

19.00 Fælles menighedsrådsmøde

19/3

19.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

21/3

10.00 Korworkshop i Rødding kirke

27/3

18.00 Fællesspisning i Arken,

31/3

18.30 Offentligt foredrag i naturvidenskab, Arken

11

14/4

18.30 Offentligt foredrag i naturvidenskab, Arken

11

15/4

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

21/4

18.30 Offentligt foredrag i naturvidenskab, Arken

11

24/4

18.00 Fællesspisning i Arken, Anette Jørgensen fortæller

12

4/5

19.00 Sangaften i Løvel kirke. Tema: 75-året for befrielsen

5/5

17.00 Møde i Pederstrup menighedsråd (kirkesyn)

12/5

19.00 Orienteringsmøde, Rødding menighedsråd

4

13/5

19.00 Orienteringsmøde, Løvel menighedsråd

4

14/5

18.30 Orienteringsmøde, Pederstrup menighedsråd

4

19/5

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

29/5

18.00 Fællesspisning i Arken, Christian Bach fortæller

11

12

Grundlovsfest i Rødding
Traditionen tro bliver grundloven fejret i Rødding. Meget er det
samme fra år til år, men hvert år er der dog en ny grundlovstaler. I
år har Ulla Horsholt, tidligere sognepræst i Ørum, sagt ja til at sige
de kloge ord, der skal være med til at gøre dagen til noget særligt.
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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: Thomas Boe Mikkelsen, Østervang 4, 9600 Aars, tlf. 20 76 66 87.
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, Gerda Pedersen, Ina
Worsøe Andersen, Bjarne Kristensen,
Lone Bjerge, Jørgen Dalager, Niels-Peter
Lund Jacobsen.

Kontaktperson: Gitte Sørensen,
tlf. 86 65 11 34.

3/3

Gitte Sørensen, Krogen 2A,
Rødding.
31/3 Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45, Rødding.
5/5 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8.
2/6 Anna og Sten Vestergaard
Skovbakkevej 71, Viborg.

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

23/2

Fastelavn

1/3

1.s.i fasten

8/3

2.s.i fasten

9.30

10.30

15/3

3.s.i fasten

10.30 K

9.30 K

22/3

Midfaste

14.00 Dåbstræf

10.30 Dåbstræf

29/3

Mariæ bebudelse

5/4

Palmesøndag

9.30

10.30

9/4

Skærtorsdag

10.30 K

19.30

10/4

Langfredag

12/4

Påskedag

13/4

2. påskedag

19/4

1.s.e.påske

26/4

2 .s.e.påske

3/5

3 .s.e.påske

8/5

Bededag

9/5

Lørdag

10/5

4 .s.e.påske

10.30 Pilgrim.

17/5

5 .s.e.påske

9.30

10.30

21/5

Kristi himmelfart

10.30 K

9.30 K

24/5

6 .s.e.påske

31/5

Pinsedag

1/6

2. pinsedag

9.30

10.30

Pederstrup
10.30 K

10.30 KF + K

16.00
9.30

10.30 K
10.30

10.30 K
10.30 ☼
9.30+10.45 ☼
10.30
10.30 ☼

10.30 K

KF = Kirsten Felter Dåbstræf (se side 8) ☼ = Konfirmation
Pilgrim = Pilgrimsgudstjeneste. Der er en lille vandring efter gudstjenesten.
K = Kirkekaffe

