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Menighedsrådsvalg
I efteråret 2020 er der valg til landets menighedsråd.
På side 5 kan du se, hvad det betyder for dig.

Døbte

Viede

4. juli i Rødding kirke:
Alfred Hedegaard Mariussen,
Iversvej 1, Rødding

16. maj i haven ved hjemmet:
Mia Yding Hahn Rasmussen og
Tonni Furer Madsen,
Bystævnet 23, Batum.

25. juli i Rødding kirke:
Agnes Leth Waage,
Meldgårdsvej 91, Rødding.

Begravede
25. april i Rødding kirke:
Sally Lorenzen,
Klubvænget 3, Rødding.

1. august i Rødding kirke:
Ella Solveig Niewald Nørskov,
Vinkelvej 247c, Vinkel.

2. maj i Rødding kirke:
Hans Peder Jacobsen,
Sødalvej 27, Rødding.

2. august i Rødding kirke:
Wilfred Norup Ejsing-Duun,
Kirkegade 16, Rødding.

7. maj i Løvel kirke:
Torben Allan Slot,
Tinggade 2G, Løvel.

9. august i Rødding kirke:
Wilhelm Yding Hahn Madsen,
Bystævnet 23, Batum.

6. juni i Løvel kirke:
Bente Tougaard,
Næstegårdvænget 11, Løvel.
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Konfirmation på vanskelige vilkår
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst

I år har vi oplevet det mest usædvanlige konfirmandforløb i mands minde. Alle
måtte droppe deres planlagte fest, og der var stor usikkerhed om, hvornår og
hvordan konfirmationerne kunne afvikles. To tredjedele af konfirmanderne blev
konfirmeret i weekenden 20. og 21. juni. Det er dem, der er på billederne her. Der
var fire små konfirmationsgudstjenester i Rødding om lørdagen og to i Løvel om
søndagen. Den sidste tredjedel af konfirmanderne venter endnu på deres store dag.
De skal konfirmeres i weekenden 12. og 13. september. Alle navne og konfirmationsdatoer kan ses på kirkens hjemmeside: www.roddingkirke.dk.
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Menighedsplejen lever i bedste velgående

Af Bodil Susgaard, formand for Menighedsplejen

Menighedsplejen i Rødding, Løvel
og Pederstrup sogne lever i bedste
velgående. Der er fire lokale besøgsvenner, som hver 14. dag kommer hos
deres besøgsvært. P.t. foregår kontakten næsten udelukkende pr. telefon på
grund af Corona-situationen, og fordi
besøgsværterne typisk er ældre og
sårbare.

har behov for at kunne søge om økonomisk hjælp til jul og konfirmation. Det
drejer sig om børnefamilier, som har
svært ved at klare udgifter, der ligger
ud over det daglige. Her tænkes på
konfirmationsfest eller julegaver, som
kan vælte et budget, der i forvejen er
anspændt. Menighedsplejen har derfor
oprettet en hjælpekasse, hvor der ydes
op til 1500 kr. til julehjælp og 3000 kr.
til konfirmation. Ansøgning stiles til
sognepræst Niels-Peter, som følger op
med en personlig samtale.

Menighedsplejen afholder 2 årlige
møder: et forårs- og efterårsmøde. Ved
efterårsmødet er der generalforsamling.
Mødet, som begynder med spisning,
er i år fastsat til den 20. oktober kl.
18.30 i Arken.

Vil man gerne støtte den gode sag, så
tager menighedsplejen meget gerne
imod pengebeløb. Det kan gøres via
vores bankkonto: Reg.nr. 5980 Kontonr.
00001248044, eller MobilePay 67629.

Menighedsplejens kontaktperson, Randi
Theunissen, arbejder til stadighed på at
finde et godt match til de nye besøgsværter blandt sognets besøgsvenner. Et
stykke arbejde, som hun altid lykkes
godt med, hvilket betyder at såvel
besøgsven som besøgsvært får megen
glæde ud af deres bekendtskab. Derfor
har vi også besøgsvenner, som står klar,
når der kommer nye besøgsværter. Et
vigtigt stykke frivilligt arbejde, som
bliver løst uden at tiltrække sig den
store opmærksomhed og som fungerer
rigtig godt.

I 2018 fik vore sogne mulighed for
at være med under Kirkernes sociale
Arbejde i Viborg, hvilket betyder, at vi
kan være med til at løfte og nyde godt
af flere sociale og diakonale opgaver i
sognene og på tværs heraf. Tilbuddene
er mange: sorggrupper for børn, unge
og voksne, vågetjeneste, skilsmissegrupper for børn, livsfortællingsgrupper
m.m. Yderligere oplysninger på:
www.kirkernessocialearbejde.dk eller
kontakt formand Steen Andreassen,
Odshøjvej 7 B, 8800 Viborg,
stean@km.dk

I 2018 påtog vi os en ny opgave. I
området blev vi opmærksom på, at der
også er familier i vore tre sogne, som
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Valg til menighedsrådene
Af Sune Iversen, Rødding menighedsråd
I efteråret 2020 skal der være valg til
menighedsrådene i Rødding, Løvel
og Pederstrup. Menighedsrådsvalg
afholdes hvert 4. år.

lighed for at bringe dine kompetencer
og interesser i spil i lokalsamfundet.
Valget til menighedsrådet foregår af
to omgange: Først holdes et offentligt orienteringsmøde. På dette møde
orienterer de nuværende menighedsråd
om arbejdet i den forløbne periode,
kommende opgaver, visioner, ideer
og ønsker for det nye menighedsråd,
gennemgang af regnskab og datoer og
regler for valgforsamlingen og antallet
af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Alle er meget velkomne
til at deltage i orienteringsmødet.

Som menighedsrådsmedlem kan du
være med til at støtte op om og sætte en
retning for kirken i dit lokalområde. Det
er blandt andet menighedsrådets opgave
at planlægge, hvilke aktiviteter der skal
være i kirken. Menighedsrådets opgaver
spænder bredt og beskæftiger sig med
alle aspekter af kirkens arbejde og
berører alt lige fra arbejdsgiveransvar
og budgetstyring til bygningsansvar og
kirkens sociale arbejde.

Dernæst holdes selve valgmødet
– kaldet valgforsamlingen – hvor
menighedsrådets medlemmer vælges.
På dette møde opstilles kandidater.
Kandidaterne 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.

Lysten til at gøre en aktiv indsats i
det lokale demokrati til gavn for den
lokale folkekirke, er drivkraften for
mange menighedsrådsmedlemmer.
Menighedsrådsarbejdet er frivilligt,
og som menighedsrådsmedlem indgår
du i et værdifuldt fællesskab og aktivt
bestyrelsesarbejde, hvor du får et bredt
netværk, som samtidig giver dig muSogn

Dato for orienteringsmøde

Dato for valgforsamling

Rødding

18. august kl. 19.00

15. september kl. 19.00

Løvel

19. august kl. 19.00

16. september kl. 19.00

Pederstrup

13. august kl. 19.00

17 . september kl. 19.00

De nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent - 29. november 2020.
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Samtale med venner i Kasheshe,Tanzania
Bertil Christensen, som tidligere boede i Løvel, er formand for det, vi kalder Venskabskomiteen. Det er den gruppe af mennesker, som sørger for, at forbindelsen
til venskabsmenigheden holdes varm og kommunikationen flyder. I Kasheshe har
de en tilsvarende venskabskomite. WhatsApp er det medie, som fungerer bedst i
forhold til Tanzania. På siden overfor er Bertils seneste snak med pastor Materu i
Kasheshe. Fornylig var der møde i vores venskabskomite. Herom skriver Bertil:
Vi drøfter, hvordan indsamlede midler
skal bruges i Kasheshe. Det skal naturligvis være på Kasheshes præmisser;
men når vi støtter uddannelse af hjælpepræster og søndagsskolelærere – som
jo altså har en langt større betydning
i Tanzania end i Danmark – giver vi
opbakning til mange, mange kristne
mennesker i vores venskabs-område.
Behovet er kæmpestort efter nogle
måneders nedlukning, som vi har skrevet med Materu om. Så vi vil da gerne
opfordre til at kollekt og andre gaver
går til venskabsforbindelsen.

Leopold Materu er præst i Kasheshe.

Den gamle kirke i Kasheshe (tv) er tit
for lille til at rumme menigheden. Nu
bygges der på en ny og større kirke
(herunder).

6

Kære Bertil
Mange hilsner herfra. Det, du ser på billederne, er kirkebyggeriet i
Kasheshe. Sidst du så det, blev fundamentet lagt. Den 28. juni vil
menigheden igen samle ind til byggeriet. Du er velkommen her.
Pastor Materu.

Kære Materu
Tak for billeder og informationer – og for indbydelsen. Jeg har sendt det videre til
venskabskomiteen. Vi mødes om nogle uger. Så vil vi forhåbentlig kunne snakke
om, hvad der sker. Kan du sende mig lidt om den generelle situation i Kasheshe?
For eksempel om livet i menigheden, og Covid19-situationen i jeres område? Vi vil
gerne dele det med vores menighed og i kirkebladet. På den måde kan vi få indblik
i hinandens hverdag. Vi kan desværre ikke rejse uden for Europa for tiden, så det er
ikke muligt at besøge jer, men du kan regne med at jeg kommer engang i fremtiden.
Vi finder ud af, hvordan vi kan støtte jer, når vi har møde her. Du får besked. Tak for
at du skriver. Mange hilsner til dig og hele menigheden. Særligt til menighedsrådet
og vore personlige venner. Sig til menighedsrådet, at jeg stadig har penge tilbage, så
jeg kan købe vand, næste gang jeg besøger Tanzania og Kasheshe
Mungu akubariki (Gud velsigne dig).
Bertil

Kære Bertil Christensen
Tak for din besked og dine hilsner. De kristne i Kasheshe er på mange måder
påvirket af Covid19. I sidste måned blev gudstjenesterne aflyst, og de kristne
skulle blive hjemme for at begrænse smitten med Covid19. Vi er begyndt at
holde gudstjeneste igen, men der kommer kun få, fordi de er bange for at blive
smittede. Når der kun er få til gudstjeneste, er det derfor også begrænset,
hvad der bliver samlet ind til kirken. Normalt driver vi kirken for de indsamlede
midler – inklusiv løn til præster og evangelister. På grund af Covid19 er folk
også bange for at rejse rundt I landet. Så produktionen og indtjeningen er også
meget lav. Det har påvirket vore projekter med for eksempel kirkebyggeri og
naturbeskyttelse såvel som vores missionsarbejde på den anden side af søen
42 kilometer fra Kasheshe.
Det er en udfordring for os, at de kristne ikke har uddannelse nok til at
beskytte sig selv mod Covid19. Folk har heller ikke de rigtige værnemidler. Hils
præsten i Rødding og alle i vennerne der. Lad os fortsat bede for hinanden.
Må Gud velsigne dig.
Din i Kristus, pastor L. Materu.
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Sikring af gravsten
Af kirkeværgerne Sisse Falkencrone, Karsten Yding Rasmussen
og Sune Iversen
De seneste år er der kommet øget fokus
på at sikre, at gravstenene på vores
kirkegårde står sikkert. I Rødding,
Løvel og Pederstrup sogne har vi også
fokus på det, og vi har sat gang i aktiviteter, som skal sikre gravstenene.

belastning i form af et træk i toppen af
gravstenen på 35 kg uden at vælte. Hvis
du er i tvivl, om en gravsten kan overholde dette, så kontakt graveren. Så kan
I sammen afgøre om stenen står sikkert.
Hvis det konstateres, at en gravsten står
usikkert, så skal indehaveren indenfor
6 uger sørge for at gravstenen sikres.
Det kan gøres på forskellige måder:
Soklen kan fjernes, stenen kan limes
på soklen, stenen kan lægges ned eller
stilles skråt eller stenen kan fastgøres
til soklen ved at bore huller i sokkel og
sten og fastgøre stenen med ståltapper.
Man kan bede en stenhugger stå for
arbejdet – eller man kan selv gøre det.
Det er gravstedsejeren, der skal afholde
omkostningerne til at sikre gravsten.

Hvis en gravsten står usikkert, er der
risiko for, at gravstenen kan vælte og
beskadige dem, der arbejder på kirkegården eller besøgende på kirkegården.
Det er indehaveren af brugsretten til
gravstedet, som har ansvar for, at gravstedet er sikkert. Hvis der er risiko for,
at gravstenen kan vælte, så er det derfor
også indehaveren, der har ansvar for at
sikre gravstenen.
Kirkegården er ansvarlig for at kontrollere, at gravsten er sikre. Hvis vi
konstaterer, at en gravsten står usikkert,
så har vi pligt til at kontakte gravstedsindehaveren og bede om, at gravstenen
sikres.

I Rødding er stenene blevet gennemgået, og gravstedsejere med usikre sten
er blevet kontaktet. I Løvel og Pederstrup er arbejdet i gang, og gravstedsejere med usikre gravsten vil blive
kontaktet indenfor den nærmeste tid.

Hvordan undersøger man om en gravsten står forsvarligt? Umiddelbart er det
kun gravsten, som er højere end 60 cm,
som man skal være opmærksomme på.
Sådanne gravsten skal kunne tåle en

Hvis der er spørgsmål til sikring af
gravsten, er I altid velkomne til at kontakte kirkeværgen eller graveren.

Gravsten, som er mere end
60 cm høje, skal kunne tåle
et træk i toppen på 35 kg
uden at vælte.
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Grandækning på kirkegårdene
Af Inge-Merete Østergaard på vegne af de tre gravere
Selv om vi kun lige er begyndt på efteråret, nærmer grandækningssæsonen
sig. Vi regner med at begynde omkring
uge 44 og være færdige til 1. søndag i
advent.
Inden er vi på et endags kursus på
en kirkegård, hvor vi får nogle fif fra
andre gravere og er sammen to og to
om at dække et gravsted. Jeg var med
til denne dag sidste år, og det var mere
eller mindre det, jeg havde prøvet på
dette felt. Da jeg begyndte 1. nov. 2019
var det nærmest udelukkende grandækning, der stod på programmet. Heldigvis er Britta fra Pederstrup også en del
af grandækningen på Løvel Kirkegård,
så heri havde jeg en god læremester.

Et eksempel fra Løvel kirkegård på den
mere enkle grandækning - tro, håb og
kærlighed.

granet ned i. Hun laver på denne måde
også bånd. Hvis man laver på net,
kunne man faktisk også stå indendørs i
tørvejr og varme og høre musik imens.

Tidligere var gravstederne nærmest
dækket helt med gran, men inspireret
fra andre steder, valgte vi at dække
mere enkelt og sirligt. Vi lavede dækning i kummerne foran stenene og de
fleste steder lå resten af granet i bånd.
Nogle steder havde vi fyr omkring
stenene.

Hvordan vi klarer opgaven i år, har vi
ikke aftalt endnu, men vi vil helt sikkert arbejde videre med net og sliske,
og måske vil vi bruge nogle flere
hjælpemidler. Det kunne være, at vi vil
lave rosetter på plade, som man også
laver ved et bord og læsser af, eller på
mursten med huller i. Der er mange
muligheder, og de kan kombineres på
kryds og tværs.

Vi arbejdede ude på kirkegården hele
tiden, og ofte kravlede vi på knæ. Det
er ikke det bedste arbejdsmiljø, så vi fik
fremstillet grandækningsslisker og et
bord, som kunne vippes op på trucken
efter brug. Derefter stod vi meget
mere op, og det var nemt, at lægge det
afklippede gran i mønster i slisken og at
læsse granen ud af slisken i den form,
som vi ønskede os.

Vi er meget interesseret i at høre, hvad
I, som gravstedsejere, synes. Mange har
allerede udtrykt sig positivt, men hvis I
synes, det f.eks. er for moderne, så kom
endelig og sig det til os, så vil vi prøve
at lave grandækningen, som I ønsker
det.

Birgit på Rødding Kirkegård benytter sig også af net, som hun kan stikke
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Præster i Rødding, Løvel og Pederstrup
sogne siden reformationen
Af Jørgen Dalager, Pederstrup
1.
Jens Nielsen, vicarius ved Viborg Domkirke, nævnes 1535 som
			sognepræst i Rødding
2.
Mads Amdisen. Medtjener i Rødding 1584
3.
Søren Jensen Klimp. Kapellan i Rødding m.v. ca. 1600
4.
Peder Jensen, nævnes 1608
5.
Knud Nielsen Auning, nævnes 1647
6.
Jens Olesen Wiborg ......................................................... 1682 - 1704
7.
Christian Thomsen Lund.................................................. 1705 - 1709
8.
Niels Jensen Blicher ........................................................ 1709 - 1735
9.
Anders Munch ................................................................. 1735 - 1737
10. Anders Guldager (residr, kapellan 1742) ........................ 1737 - 1762
11. Rasmus Finderup ............................................................. 1762 - 1772
12 Hans Henrik Sadolin ....................................................... 1773 - 1782
13. Didrik Christian Blicher, sognepræst............................... 1782 - 1786
14. Laurits Pedersen Aastrup ................................................. 1786 - 1812
15. Andreas Jørgen Fischer Bastrup ...................................... 1813 - 1819
16. Frederik Stockholm.......................................................... 1819 - 1837
17. Andreas Henrik Stibolt .................................................... 1837 - 1839
18. Peter Heinsen.................................................................... 1840 - 1846
19. Peter Thun Foersom......................................................... 1846 - 1859
20. Ludvig Marcussen Schack............................................... 1859 - 1865
21. Lars Christian Dehlholm.................................................. 1865 - 1870
22. Frederik Idæus Holck Colding......................................... 1870 - 1874
23. Torjus Vilhelm Stabel....................................................... 1874 - 1884
24. Niels Hjort........................................................................ 1884 - 1892
25. Jens Valdemar Berg.......................................................... 1892 - 1905
26. Christian Peter Lindhausen Hasselbalch.......................... 1905 - 1910
27. Jørgen Wied Nellemann................................................... 1910 - 1919
28. Hans Christiansen Juhl..................................................... 1920 - 1928
29. Erik Aage Scheller-Nielsen.............................................. 1928 - 1936
30. Filip Timotheus Rosager-Hansen..................................... 1936 - 1947
31. Henry Martin Haaning Andersen..................................... 1947 - 1978
32. Karsten Holders Jervad.................................................... 1978 - 1991
33. Niels-Peter Lund Jacobsen............................................... 1992 10

I oktober og november 2020 kan du igen blive klogere på verden. Vi følger efterårets seks foredrag om forskellige naturvidenskabelige emner. Foredragene begynder kl. 19, men Arken åbner allerede 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. 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
6. okt.:
27. okt.:
3. nov.:

10. nov.:
17. nov.:
24. nov.:

Rejsen ud i rummet. Professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for
Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.
Tang. Seniorforsker i marin økologi Annette Bruhn, institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Dybhavet – nyt fra en ukendt verden. Professor i biogeokemi Bo 		
Barker Jørgensen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.
Professor i biogeokemi Ronnie Glud, Biologisk Institut, Syddansk 		
Universitet og Tokyo University of Marine Science and Technology.
Smagen af øl. Brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg 		
Laboratorium.
Tilblivelsen af det moderne menneske. Professor i DNA-forskning		
Eske Willerslev, Globe Institute, Københavns Universitet.
Grønlands indlandsis. Professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog 		
Larsen, Globe Institute, Københavns Universitet. Professor i 		
geofysik David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience, Aarhus 		
Universitet.
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Årets høstgudstjenester
I alle tre sogne holdes der høstgudstjenester i løbet af september.
Rødding lægger for den 6. september. I Løvel sker det den 20. september.
Begge steder samles der ind til venskabsmenigheden i Kasheshe i Tanzania.
I Pederstrup er der høstgudstjeneste søndag den 27. september. Høstindsamlingen i Pederstrup går til Folkekirkens Nødhjælp.
Alle tre steder vil menighedsrådene byde på en let frokost efter gudstjenesten.

I Pederstrup vil Mette Leight Lund
fra Musikskolen give høstgudstjenesten et
musikalsk løft, når hun lader tonerne fra sin
klarinet fylde vores lille kirkerum.

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.
25. sept.: Christian Bach fortæller om to rejser til Svalbard.
30. okt.:

27. nov.:

Anette Jørgensen er født med thalidomidskader. Anette fortæller
om sit liv, og om hvordan hun har fundet friheden til trods for en
begrænset krop og en anderledes historie.
Stiftspræst for diakoni, Steen Andreassen fortæller om Kirkernes
Sociale Arbejde i Viborg - et diakonalt arbejde, som også vore
lokale sogne er involveret i.
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Sangaften i Løvel kirke
Torsdag den 10. september kl. 19.00
Rita Jakobsen, Løvel, står for efterårets sangaften. Det bliver en aften med vægt
på fællessang. Rita vælger sange, som hun selv kan lide, og fortæller lidt om de
enkelte sange. Ind imellem bliver der også plads til deltagernes sangønsker.

Med Grundtvig i rygsækken
Torsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Rødding kirke
Nikolai Seidelin fortæller om, hvad mødet med den
Grundtvigske tradition har betydet for ham. Han inviterer
til en vandring i Grundtvigs poetiske univers og vil give
et bud på, hvorfor Grundtvig stadig er aktuel i dag. Det vil
være en blanding af fællessang og foredrag.
Nikolai Seidelin er idehistoriker og højskoleforstander på
Højskolen Mors.
Arrangør: Kirkesangerlauget i Rødding.

Julekoncert i Rødding kirke
Tirsdag den 1. december kl.19.30 i Rødding kirke
Hvis coronasituationen tillader det, vil menighedsrådet i Rødding meget gerne
fylde kirken med sang og masser af julestemte mennesker. De to lokale kor har
lovet at give en fælles julekoncert. Sødal Happy Singers ledes af Anders Hjort
Nielsen og Kulturrøddernes Kor er under Grethe Kvistgaards ledelse. Korene har
hver en afdeling med egne numre, men vil også synge nogle numre sammen.
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Kalender - se også kalenderen på www.roddingkirke.dk
Dato

Kl.

18/8

19.00 Orienteringsmøde, Rødding menighedsråd

Arrangement

Side
5

19/8

19.00 Orienteringsmøde, Løvel menighedsråd

5

21/8

15.00 Møde i Løvel menighedsråd

1/9

18.00 Møde i Rødding menighedsråd, kirkesyn

9/9

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

10/9

19.00 Sangaften i Løvel kirke, Rita Jakobsen

13

15/9

19.00 Valgmøde i Rødding, Arken

5

16/9

19.00 Valgmøde i Løvel Forsamlingshus

5

17/9

19.00 Valgmøde i Pederstrup, hos Aksel Gaardsted

5

25/9

18.00 Fællesspisning i Arken

12

30/9

14.00 Onsdagshygge i Arken

6/10

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

8/10

18.00 Møde i Pederstrup menighedsråds

14/10

14.00 Onsdagshygge i Arken

20/10

18.30 Menighedsplejens årsmøde i Arken

4

27/10

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

11

28/10

14.00 Onsdagshygge i Arken

29/10

19.00 Foredrag i Rødding kirke: Med Grundtvig i rygsækken

13

30/10

18.00 Fællesspisning i Arken

12

3/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

11

10/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

11

11/11

14.00 Onsdagshygge i Arken

17/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

18/11

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

19/11

17.00 Møde i Pederstrup menighedsråd

24/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

25/11

14.00 Onsdagshygge i Arken

27/11

18.00 Fællesspisning i Arken

12

1/12

19.30 Julekoncert i Rødding kirke

13

3/12

19.00 Sangaften i Løvel kirke

5/12

17.00 Møde i Løvel menighedsråd
14

11

11

11

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, mail: birgit.pluszek@gmail.com, tlf. 51 52 56 49.
Formand: Jens Vestergaard, Fædalhøjvej 3, Ingstrup, tlf. 86 65 10 79.
Kirkeværge: Sune Iversen, Batum Hedevej 13, Rødding, tlf. 28 19 67 87.
Løvel sogn:
Kirkesanger: Charlotte L. Steffensen, Meldgårdsvej 141, Rødding, tlf. 86 61 03 24.
Graver: Inge-Merete Østergaard, mail: loevelkirkegaard@outlook.dk, 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, mail: rind66@hotmail.dk, 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.

8/9

Anna og Laurits Nielsen,
Kirkegade 39A, Rødding.
6/10 Gitte Sørensen,
Krogen 2A, Rødding.
3/11 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

23/8

11. s.e.trin.

30/8

12. s.e.trin.

6/9

13. s.e.trin.

12/9

Lørdag

13/9

14. s.e.trin.

20/9

15. s.e.trin.

27/9

16. s.e.trin.

4/10

17. s.e.trin.

Løvel

Vammen 10.30
10.30
10.30 Høst
10.30 konf.
10.30 konf.
10.30 Høst
10.30 Høst
10.30 KF

9.30 KF

11/10 18. s.e.trin.

Bigum 10.30

18/10 19. s.e.trin.

Vammen 9.00

25/10 20. s.e.trin.
1/11

Alle helgens dag

8/11

22. s.e.trin.

10.30
15.00

16.00
Lindum 9.00

15/11 23. s.e.trin.

9.30

10.30

22/11 Sidste s. i kirkeåret

10.30

9.30

29/11 1. s. i advent
6/12

2. s. i advent

KF = Kirsten Felter

Pederstrup

10.30
9.30

Konf = Konfirmation

10.30

Høst = Høstgudstjeneste

