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Kan du hjælpe? Eller har du brug for hjælp?
Læs om Menighedsplejens initiativ på side 6.

Viede

Begravede

7. marts i Løvel kirke:
Lotte Kristensen og Thomas Larsen
Søndergaard, Tinggade 2H, Løvel.

6. marts i Viborg kirkegårdskapel:
Gerda Gjedde Nielsen,
Krogen 1A, Rødding.

Færre navne end sædvanligt

Almindeligvis fortæller side 2 i kirkebladet om en lang række børn, der er
blevet døbt. Som regel har der også været nogle vielser siden sidst. Men denne
gang er der kun lidt at berette. Flere dåb og vielser er blevet udsat til senere på
grund af corona-epidemien, som heldigvis ikke har resulteret i ekstra mange
begravelser. I dette nummer af kirkebladet skulle vi også have bragt billeder af
39 festklædte konfirmander. Men også konfirmationerne er udsat. I skrivende
stund er det planen, at holde konfirmation i juni og september.

Vanskelig kommunikation i en corona-tid
Normalt plejer kirkebladet at være fyldt
med datoer. Det er anderledes denne
gang. Meget af det, som var planlagt,
er blevet aflyst. Arrangementer, som vi
havde i støbeskeen, må sættes på pause.
Årligt tilbagevendende begivenheder
som grundlovsfest, byfestgudstjenester
og andre gode traditioner kan måske
ikke gennemføres i år. Lige nu ved vi
det ikke.

Kirkebladet, som kun udkommer hver
tredje måned, kommunikerer langsomt.
Vi beder jer derfor holde godt øje med
de andre kommunikationskanaler, vi har
til rådighed: Kirkens hjemmeside og
Facebookside plus de to Facebookgrupper i Rødding og Løvel.
Gudstjenestelisten på kirkebladets
bagside træder i kraft, så snart vi igen
må holde gudstjeneste. Indtil da kan du
høre en ugentlig prædiken med musik
på kirkens hjemmeside. Hvis du er vant
til at lytte til podcasts, kan du også få
prædikenen i din foretrukne Podcast
Reader. Der er links hertil på kirkens
hjemmeside.

Menighedsrådene bruger ikke denne
usikre tid på at planlægge ting, der
måske alligevel skal aflyses eller flyttes. Men så snart
vi igen kan samles,
står vi klar med
det, som vi plejer
at samles om
i kirkerne og
i Arken og
hvor vi ellers
mødes.

www.roddingkirke.dk
www.lovelkirke.dk
www.pederstrupkirke.dk

2

Ny stibelægning til Rødding Kirke
Af Sune Iversen, kirkeværge.

Der er nu etableret en ny sti fra lågen
ved Kirkegade ind til våbenhusdøren.
Stien går også fra sydlågen til kirken.

Stien er belagt med slotsgrus, som er
tromlet meget fast. Belægningen er
velegent til kørestole og rollatorer.

Et længe næret ønske er gået i opfyldelse
I Rødding Menighedsråd har vi i mange år ønsket os, at forbedre adgangsforholdene til kirken. Den løse grusbelægning har gjort det svært for mange at komme
frem til kirken.
Vi har fået godkendt et projekt i provstiet, hvor vi etablerer ny belægning – henholdsvis fra Kirkegade og ad indgangsstien fra syd. Belægningen etableres som en
såkaldt Slotsgrusbelægning, som er en meget fast grusbelægning. Det indgår også i
projektet, at der udlægges græs langs kirkens sydfacade. Endelig etableres granitsten ved indgangen til våbenhuset samt til bænken syd for kirken.

Det færdige resultat. Der er plads til at mødes uden for kirkedøren med fast grund
under fødderne. Der er græs op mod sydsiden af skibet og koret. Græsset blev lagt
som rullegræs, så det så flot ud fra første dag.
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Klokkerne i Rødding kirke
Af H.C. Fleng, Rødding

ophængningen, hvor biskoppen ved
en kompliceret indvielsesceremoni
velsignede den, vaskede den syv gange
udvendig og fire gange indvendig med
vievand og smurte den med en særlig blanding af olivenolie og balsam.
Ceremonien mindede om et menneskes
dåb. Ofte fik klokken da også sit eget
navn, som kunne læses i den støbte
indskrift.

H.C. Fleng har taget
mange fine billeder
med motiver fra
Rødding, bl.a. også
billederne af
kirketårn og -klokke.

Klokkerne blev betragtet som hellige
væsener, hvis rungende stemmer forjog
alt ondt fra sognet. Og lidt afskrabet
klokkerust var et sikkert middel mod
mange sygdomme.

I tårnet ved Rødding kirke hænger en
usædvanlig gammel og fin klokke.
Den er støbt i 1300-tallet af Niels den
Gamle. Klokken er blevet beset af
kirkeministeriets klokkekonsulent, som
efter besøget kaldte den helt uvurderlig
og blandt vore bedste klokker i landet.
Intet mindre!

Klokker og politik
Derfor vakte det også stor modstand, da
kongen fik den ide at indsamle en del
af kirkeklokkerne og lade dem omstøbe
til kanonrør. Baggrunden for klokkeindsamlingen skal søges i de urolige
politiske forhold, som rådede i Danmark i begyndelsen af 1500-tallet.

I foråret 1999 blev klokke nummer to
indviet. Den er skænket til kirken af
A.P. Møllers Fond. Klokkeverset er
forfattet af Holger Lissner og lyder
sådan her:

Fra 1523 sad Frederik 1. på den danske
trone, men syd for grænsen arbejdede den fordrevne Christian 2. på at
samle økonomiske og militære midler
til et felttog, som kunne bringe ham
tilbage til riget. Da han til med havde
den mægtige tysk-romerske kejser til
svoger, var der god grund til ængstelse i
den danske regering.

Min krop er min klang.
Mit liv er min sang.
Min gerning at tjene Gud
For 500 år siden var der også to klokker
i tårnet i Rødding. Den ene forsvandt på
et tidspunkt, som ingen kender præcist.
Få en mulig forklaring her:

Klokker og kanoner

Frederik 1. imødegik disse trusler ved
en stadig oprustning og havde i den
forbindelse brug for metal til støbning af kanoner og andre skydevåben.
Ved herredagen i Odense, hvor konge

Folketroen
I middelalderens folketro havde kirkeklokkerne en vældig betydning. En
klokkes hellighed opstod straks ved
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og rigsråd mødtes, bad Frederik om
samtygge til indsamling og omstøbning
af en del af landets kirkeklokker.

gengæld var der flere jyske kirker, der
havde mere end to klokker.
Det har været en stor økonomisk belastning for sognene at indløse en konfiskeret klokke. Når det alligevel skete i en
del tilfælde, må det tages som endnu et
vidnesbyrd om klokkens betydning for
beboerne. Klangen fra den store klokke
havde fulgt dem hele livet. Og det var
svært at sende den bort til smelteovnen.

Bisperne, som alle var medlemmer af
rigsrådet, svarede, at kongen måtte få
så mange klokker, som kirkerne kunne
undvære, og som man kunne få ud af
almuen 'med lempe'. Biskopperne var
klar over, at klokkeindsamlingen ville
være meget upopulær blandt sognefolkene.

De jyske klokker skulle afleveres i
Kolding, Ribe, Kalø, Århus og Ålborg.
Der blev i alt indsamlet omkring 1180
klokker med en vægt på 375 tons, en
enorm metalmængde, som langt oversteg kanonstøbernes evner og behov.

Klokkeindsamling
Af de bevarede breve fremgår indsamlingsprincipperne: Hvis kirken havde
to klokker, skulle man tage den største.
Havde den tre skulle man tage den
største og den mindste. Hvis det var
stormændene meget imod at miste deres
klokke, kunne de købe den tilbage ved
at levere 1½ skippund rent kobber for
hvert skippund klokkemalm.

Fra kirkeklokke til kanon
Kanonstøbning var en ret ny kunst i
Danmark. Der blev fremstillet kanoner
allerede i 1400-tallet. Men de var
lavet af bøssesmede, som dannede
kanonløbene ved sammenbankning af
tynde jernstænger. Ulempen ved disse
bagladekanoner af smedejern var, at en
stor del af krudtgassen sivede bagud
i stedet for at drive kuglen afsted. 

Klokkestørrelsen varierede en del i
de forskellige egne af landet. Mens
de sjællandske klokker i gennemsnit
vejede 480 kg, nåede de jyske kun op
på en gennemsnitsvægt på 260 kg. Til
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1500-tallets støbte forladekanoner
kunne udnytte krudtladningen langt
bedre. Så det kan ikke undre, at den nye
støbeteknik pludselig gjorde klokkemalmen til en eftertragtet vare.

på landstinget for Sjælland oplæst et
brev fra Frederik 1., hvor det meddeltes
sogneboerne, at såfremt de ønskede at
erhverve sig en ny kirkeklokke, havde
kongen et parti stående, som kunne
købes.

På samme måde kunne de mænd,
som kendte kanonstøbningens kunst,
være sikre på samfundets bevågenhed.
Bøssestøberen mester Fadder, som tog
imod klokkemalmen i 1528-29, var da
også en betydningsfuld person, som
havde arbejdet for både Christian 2. og
Frederik 1.

Den sidste gang danske kirkeklokker
måtte træde i krigens tjeneste, var under
1. verdenskrig, hvor den tyske hær i
Sønderjylland konfiskerede 47 klokker. Efter genforeningen blev der ved
en landsindsamling i Danmark skaffet
nye klokker til de skadelidte kirker.
Den danske hærs tekniske korps gav 60
gamle malmkanoner til indsamlingen,
for at rette op på tidligere tiders overgreb. Så metalstrømmen kunne også gå
den anden vej: fra kanoner til klokker.

Hvor mange kanoner mester Fadder nåede at få støbt vides ikke. Men
det lykkedes ham i hvert fald ikke at
bruge malmen fra alle 1180 indsamlede
klokker. I marts 1531 blev der nemlig

Kan du hjælpe? Eller har du brug for hjælp?
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst

Få dage efter statsministerens nedlukning af landet stillede jeg det spørgsmål på
kirkens Facebookside. På det tidspunkt var der ingen, der anede, hvor alvorlig en
krise, vi stod overfor. Beretninger fra andre lande, som var længere fremme i forløbet, var virkeligt skræmmende. Måske ville vi være i samme situation om kort tid.
Det fik mig til at spørge vores lokale menighedspleje, om ikke vi skulle prøve at
koordinere et beredskab – et korps af hjælpere, som om nødvendigt kunne træde til
med praktisk hjælp til for eksempel indkøb af madvarer og medicin.
Jeg havde næsten ikke sendt spørgsmålet afsted ud på de sociale medier, før de
første frivillige meldte sig. Snart var der mere end 20 mennesker, som stod klar til
at hjælpe folk i risikogruppen. Jeg var både overrasket og rørt over, hvor nemt det
var at samle sådan en flok. På nuværende tidspunkt (midt i april) ser det ud til, at vi
i Danmark slipper lettere igennem krisen end så mange andre. Indtil videre har der
ikke været brug for hjælperne.
Uden at glemme dem, der er døde af sygdommen, og dem, der har været hårdt
ramt på anden vis, så vil vi måske også opdage, at krisen har bragt noget godt med
sig. Vi er måske blevet mere opmærksomme på, at vi har brug for hinanden. Vi
kan ikke leve for os selv. Og vi behøver ikke altid at kunne klare os selv. Når det
brænder på, er der straks nogen, der vil træde til. Det er håbefuldt!
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Hele Danmark har fået en ny bibel
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst
Den 20. marts udkom en helt ny oversættelse af bibelen. Sidst det skete, var
i 1992. Så det er ikke en hverdagsbegivenhed.

Én bibel - mange former
Bibelen 2020 kan selvfølgelig fås som
traditionel papirbog. Den vejer 1,3 kg
og fylder 1672 sider. Du kan også købe
e-bogsudgaven, som kan læses på en
almindelig IPad eller i en e-bogslæser.
Endelig kan du også lytte til bibelen i
den nye oversættelse. Den fås nemlig
også som lydbog.

Til gengæld er sproget i den nye bibel
mere hverdagsagtigt. Undervejs i oversættelsesarbejdet er der tænkt meget
på læserne. For at undgå alt for indforståede ord og udtryk skabte sprogfolkene bag oversættelsen sig nogle fiktive
figurer, som de skrev til. Hvordan kan
man oversætte, så det bliver forståeligt
for Patrick på 16 år og hans mor, sygeplejersken på 48?

Hvordan vil du læse bibelen?
På de sidste sider i papirudgaven er der
hjælp til at gå i gang med læsningen.
Læs biografisk - følg en bestemt person.
Livets store spørgsmål - se hvad bibelen
fortæller om sorg, ansvar, kærlighed.
splittelse og fællesskab.
Ord til at tænke eller meditere over.
Hele bibelen - kort fortalt. Med 34
nedslag i Bibelen får du den store
fortælling i kort form.

Målet var at få en bibel, som kan læses
af mennesker, der ikke i forvejen er fortrolige med bibelsprog og kristendom.
Og jeg synes, det er lykkedes. Bibelen
2020 er blevet en mundret og nudansk
oversættelse.

Bibelen 2020 kan for eksempel købes i Bibelselskabets webshop. På e-Reolen kan
både lyd- og e-bog lånes ganske gratis. Hvis du abonnerer på Mofibo er de digitale
udgaver også tilgængelige her.
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12 års jubilæum som prædikant
Af Lars Raahauge

Den flade pyramide i Folkekirken
Der er ikke sket den store ændring i
disse opfattelser i de forløbne 500 år,
og det har hertil også dybt rodfæstet sig
i den måde, vi driver vores kirker på.
I den katolske kirke har man fortsat et
stramt hierarki i beslutningsgangene
med paven på toppen, og i de lutherske,
protestantiske kirker som den danske
folkekirke, er pyramiden vendt på hovedet, og det er menighederne og deres
lægmands repræsentanter, der sidder
med en meget stor indflydelse.
Selv har jeg haft glæde af både at sidde
i menighedsråd her i pastoratet, men
også 12 år i provstiudvalg for Viborg
Østre Provsti. Provstiudvalget og det årlige budgetsamråd, hvor repræsentanter
for alle menighedsråd i provstiet mødes,
prioriterer de økonomiske midler fra
kirkeskatten, og 6 af de 8 medlemmer i
vores provstiudvalg er folkevalgte som
jeg. Så provsten er selvfølgelig med,
men blot en del af den besluttende forsamling. Ligesom i menighedsrådene,
hvor sognepræsten selvfølgelig er med,
men kun med sin egen stemme.

Lars Raahauge på prædikestolen i
Pederstrup kirke.

Enhver, som er krøbet ud af
dåben, er lige meget præst og
biskop.
Ordene er Luthers og er hans beskrivelse af det, som vi kalder det almindelige præstedømme.
Luthers oprør for 500 år siden var
en reaktion på det hierarki, der var
gældende i den katolske kirke, hvor
præster, biskopper, kardinaler og ikke
mindst paven mentes at have modtaget
en særlig nådegave, som satte dem
i stand til at formidle frelsen til menighederne.

De myndige lægfolk
Luther ønskede en aktiv menighed,
hvor myndige lægfolk trak det store
læs og også aktivt bidrog ved gudstjenesterne. Der kan således godt holdes
gudstjenester i folkekirken helt uden en
lønnet sognepræst, det kaldes lægmandsgudstjenester, og er ret almindeligt f.eks. på Færøerne. Ligeledes kan vi
som medlemmer af menigheden godt i

Luthers opfattelse var derimod, at vi
alle er præster, og for at sige det populært, så er der nogen, der får løn for at
være det, nogen får ikke, men præster
er vi alle, og vi har alle sammen en lige
linje til Gud.
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en almindelig højmesse læse indgangsog udgangsbøn, oplæse evangelietekster
og, ja, prædike.

når man til den efterfølgende kirkekaffe
kan diskutere indholdet i en prædiken.
12-års jubilæum som prædikant
Rent faktisk er det den 28. juni 2020
præcis 12 år siden, at jeg første gang
med lidt rystende ben og hænder
stillede mig på prædikestolen i Pederstrup. Netop på denne 12-års dag vil
jeg stå det samme sted og prædike over
den samme tekst, så jeg håber, vi ses i
Pederstrup!

Det sidste har jeg nu gjort her i pastoratets tre kirker gennem de forløbne 12 år
cirka 2 gange årligt, og det har været en
fantastisk oplevelse. Man føler lidt som
at prædikanterne i kirkernes ca. 8-900
år gamle historie står kærligt bag ved og
lytter med. Forhåbentligt har det også
været tåleligt at høre på for menigheden
ved gudstjenesterne, og det er dejligt,

Nye siloer til sand og grus

Af Bjarne Kristensen, Løvel menighedsråd
Sidste år måtte menighedsrådet i Løvel erkende, at vores siloer til sand, grus og
andre materialer ikke kunne klare en sæson mere. Da de var gået fra hinanden, var
det ikke helt ufarligt at arbejde ved dem. Så vi fik indhentet tilbud på nye.
Her i foråret er de nye siloer blevet opført. Vi glæder os til, at vores graver kan
komme igang med at bruge dem.
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Sangaften med foredrag om Genforeningen i 1920
Torsdag den 11. juni kl. 19.00 markerer Løvel Menighedsråd 100 året for Genforeningen med sang og foredrag i kirken. Tidligere efterskoleforstander Hans Jørgen
Lysholm fortæller og viser nye og gamle billeder. Om sit foredrag siger Lysholm:
Genforeningen
i 1920 er en af
de helt store
mærkedage
i vort lands
historie.
Forud var
der gennem
århundreder
gået utallige
konflikter,
fejltagelser, forhandlinger og krige.
Genforeningen, som blev mulig efter
1. verdenskrig, var resultatet af en ofte
smertefuld men også glædelig proces.
Det gamle hertugdømme Slesvig blev
delt. Der blev trukket en grænse i 1920
– den nuværende. Denne grænse har
vist sig at være holdbar, og forholdene
mellem danske og tyske – både nord
og syd for grænsen – har aldrig før i

historien været bedre.
Foredraget handler om den historiske
baggrund for Genforeningen. Det
handler også om de forhold efter 1.
verdenskrig, som åbnede op for, at befolkningen selv kunne bestemme deres
nationale tilhørsforhold.
Endelig handler foredraget om afstemningen den 10. februar 1920 og om de
nationale “Genforeningsdage” i juli
1920. Herunder omtales naturligvis
“kongens ridt” over den gamle grænse
den 10. juli 1920 – en begivenhed, der
rummer ikoniske billeder og beretninger.
Til sidst afrundes foredraget med situationen i grænselandet i dag.
Foredraget er formet som en PowerPoint præsentation med mange gamle
og nye fotos, kort m.m.

Genforeningen
rummer mange
ikoniske billeder
- som dette, hvor
kongen løfter
en pige op til sig
på sin hest.
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Vejviser
Sognepræst: Niels-Peter Lund Jacobsen, Kirkegade 14, 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.
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Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.
Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, 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

17/5

5 .s.e.påske

21/5

Kristi himmelfart

24/5

6 .s.e.påske

31/5

Pinsedag

1/6

2. pinsedag

9.30

5/6

Grundlovsdag

13.00

7/6

Trinitatis søndag
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Løvel
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10.30

10.30 K

9.30 K

Pederstrup

Vammen 14.00
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10.30

10.30 K + KF
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2. s.e.trin.
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3. s.e.trin.
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4. s.e.trin.

Vammen 9.00
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5. s.e.trin.

Bigum 10.30

19/7

6. s.e.trin.

Vammen 10.30
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7. s.e.trin.

10.30
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8. s.e.trin.

10.30 K

9.30 K
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9. s.e.trin.

9.30

10.30
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10. s.e.trin.

10.30 

14.00 
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11. s.e.trin.
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12. s.e.trin.

10.30 LR + K

Vammen 10.30

K = Kirkekaffe
KF = Kirsten Felter LR = Lars Raahauge prædiker
 = Dåbstræf (de 3-4 årige får deres dåbsbibel) Konf = Konfirmation
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