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Juleaften bliver anderledes i år.
Vi mødes på kirkegården, synger et
par julesalmer og hører juleevangeliet.
Læs mere på side 14.

Døbte
16. august i Rødding kirke:
Mathilde Frimand Larsen,
Præstevænget 2, Rødding.

19. september i Rødding:
Noa Kousgaard Kloster,
Dunhammervej 6, Rødding.
Døbt på Rigshospitalet 6. maj.
Fremstillet i Rødding kirke denne dag.

29. august i Rødding kirke:
Anker Fredborg Danielsen,
Fælledparken 5A, Vejrumbro.

3. oktober i Rødding kirke:
Aksel Raj Storm,
Brudelysvej 9, Rødding.
24. oktober i Løvel kirke:
Clara Kyhn Bak Nielsen,
Kløvermarken 22D, Løvel.

29. august i Løvel kirke:
Astrid Røntved Jacobsen
Spurvevej 7, Viborg.

Begravede

5. september i Rødding kirke:
Malthe Friis Kallestrup,
Stigsbækvej 6, Kokholm.

4. august i Rødding kirke:
Birtha Elisabeth Abrahamsen,
Ingstrupvej 45A, Rødding.

6. september i Rødding kirke:
Ludvig Balleby Havtorn,
Vestre Ringgade 62, st. tv. Aarhus.

28. august i Rødding kirke:
Grethe Lund Jensen,
Tjele Møllevej 10H, Vammen.

12. september i Rødding kirke:
Elvira Feldballe Brisson,
Gl. Bruunshåbvej 9, Viborg.

29. august i Løvel kirke:
Signe Knap,
N.F.S.Grundtvigs Vej 13, 1. 2, Viborg.

19. september i Rødding kirke:
Sofie Møller Børsting Rasmussen,
Dunhammervej 2, Rødding.

23. oktober i Løvel kirke:
Jørgen Vestergaard,
Havrisvej 23, Havris.

Pederstrup kirke klædt i efterår
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Nye medlemmer i menighedsrådene
Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst.

Heldigvis lykkedes det uden stort besvær at samle folk til menighedsrådene i Rødding, Løvel og Pederstrup. I alle tre sogne var der medlemmer, som ikke ønskede
genvalg, så på forhånd stod det klart, at der blev brug for nye kræfter. Men heldigvis stod afløserne klar, da det gjaldt. I alt kom der syv nye medlemmer ind i rådene.
Størst var udskiftningen i Rødding, hvor der også er flest medlemmer. Her blev tre
nye valgt. Både Løvel og Pederstrup fandt også de nødvendige kandidater. Begge
steder kom to nye medlemmer ind i rådene. Tak til de nyvalgte for villigheden til
at træde til. Det er meget opmuntrende, at vi ikke skal mangle folk til det vigtige
arbejde i kirken og lokalsamfundet. Velkommen i arbejdsfællesskabet.

Vi må bakke op om de få ting, der er
Mit navn er Jarle Dag Thomasen. Det var på opfordring, at
jeg stillede op til menighedsrådet. Vi er jo et lille samfund
her i Pederstrup. Så vi må bakke op om de få ting, der er.
Og nej, jeg er ikke den store kirkegænger, men man skal jo
prøve noget nyt engang imellem. Jeg har også hørt, at man
hygger sig meget på møderne. Og så var gennemsnitsalderen
ved at være lidt høj, selv om min alder ikke ligefrem trækker
meget ned.

Jeg glæder mig til at begynde arbejdet
Jeg hedder John Nielsen og bor sammen med den
nuværende kirkeværge på Løvelbrovej 8 i Pederstrup.
Jeg har en del år været deltidspensionist, idet jeg efter
et liv indenfor postvæsen, salg og bank, nu arbejder i
en postordrebutik i Viborg.
Jeg har tidligere været medlem af menighedsrådet i
Pederstrup i 4 år – dog ikke den seneste periode, hvor
min tilknytning til menighedsrådet primært har været
som bager. Jeg bagte nadverbrød til gudstjenesterne,
indtil Covid-19 gjorde sit indtog i landet.
Jeg glæder mig til at begynde arbejdet i det kommende menighedsråd sammen med de øvrige “gamle”
og “nye” medlemmer.
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Anders Bitsch, Henning Pedersen og Poul Justesen er de nye drenge i klassen, når
Rødding menighedsråd samles efter 1. søndag i advent.

Det sociale arbejde er en vigtig og
naturlig del af folkekirkens virke
Af Anders Bitsch

Jeg hedder Anders Bitsch og er gift med
Irene. Vi bor på Batum Hedevej. Vi har
tre voksne børn med kærester. Til
dagligt arbejder jeg i Spar Nord Viborg,
hvor jeg er privatrådgiver og tillidsmand.
Jeg har siddet 8 år i menighedsrådet ved
Houlkær Kirke - fra 2006-2014. Jeg er
rundet af et kirkeligt miljø, som barn
og ung var jeg med i KFUM&KFUK,
foreningsarbejde og socialt arbejde,
blandt andet arbejdede jeg som ung et
år på Møltrup Optagelseshjem, som
giv-et-år-medarbejder.
P.t. er jeg med i bestyrelsen for Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg. Jeg ser
diakonalt/socialt arbejde som en vigtig
og naturlig del af folkekirkens virke og
tilbud, og ellers tænker jeg den lokale
folkekirke som potentiel udbyder af
mange aktiviteter – lige fra kerne-

ydelsen i søndagens gudstjeneste, og
herunder muligheder for at fastholde
traditioner, men også være åben overfor
fornyelse, fx temagudstjenester og fx
som her i sognet med lægprædikanter.
Og det er super, når kirken også åbnes
til koncerter, korworkshops m.v.
Af aktiviteter, ud over det diakonale,
vil det være godt med noget for børn og
unge, og på sigt måske en café som et
ugentlig tilbud, og/eller fx morgensang
eller aftensang – og derfor lyder det
godt, hvis der kan ansættes en kirkeog kulturmedarbejder til at udvikle
nuværende aktiviteter og sætte gang i
nye, sammen med præst, menighedsråd
og frivillige, så også ressourcelisten kan
aktiveres endnu mere, så flest mulige
kan bære med på opgaverne, og være
en del af fællesskabet omkring vores
lokale folkekirke.
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Vores indgang til lokalsamfundet gik
gennem Rødding kirke
Af Poul Gørup Justesen

Jeg hedder Poul Gørup Justesen og er
gift med Merete. Vi bor på Enghavevej
23 med en fantastisk udsigt ud over
Rødding sø og by. Jeg har arbejdet
med og indenfor landbrug hele mit liv,
så derfor har naturen og jord under
neglene min store interesse. Så det, at
vi bor på et nedlagt landbrug midt i
naturen, er bare 10-4.

Hvorfor har menighedsrådsarbejdet
min interesse? Jeg er et meget socialt
menneske, hos mig står det enkelte
menneske over alt. Mennesket og de
menneskelige værdier, som vores kirke
står for, vil jeg gerne være med til at
udbrede og stå på mål for.
At forankre kirken bredere i lokalsamfundet, blandt andet ved samarbejde og
ved at udbrede kendskabet til det sammenhold, den styrke, den ro og de sociale ressourcer, vor kirke har. Mindske
bureaukratiet i Den danske Folkekirke.

Vi flyttede til sognet for 6 år siden,
vores indgang til lokalsamfundet gik
gennem Rødding kirke. Det nærvær,
den hjælpsomhed og det sammenhold,
vi mødte i menigheden samt lokal
samfundet, har været os til stor glæde
og gavn, samt givet lyst til at være en
del af det.

Med forventninger til 1. søndag i advent. Poul.

Folkekirken har altid været en naturlig
del af mit liv
Af Henning Pedersen

Jeg hedder Henning Pedersen og er
valgt som nyt medlem til Rødding
menighedsråd. Jeg bor på en ejendom
i Foulum. I 2003 flyttede jeg sammen
med min kone og vores tre piger til
Foulum. Vi flyttede altså væk fra Rødding sogn, men samtidig løste vi sognebånd til Niels-Peter Lund Jacobsen.

den kristne tradition videre, først og
fremmest ved gudstjenester, men også
ved store begivenheder i vores liv og i
hverdagen.
Jeg ser frem til i samarbejde med
menighedsrådet og menigheden at løfte
opgaven at sørge for, at Rødding kirke
fortsat vil være et godt sted at komme
for alle.

Folkekirken har altid været en naturlig
del af mit liv. Kirken skal være i stand
til at rumme alle mennesker og skal føre
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Jeg vil gerne bidrage til at bevare og
udvikle folkekirken som kristen,
kulturbærende institution
Af Henrik Hansen
Jeg er 54 år, gift med Anne Mette og
sammen har vi tre børn. Magnus, 24 år,
bosat i Sønderborg, Signe, 21 år, bosat
i Århus og Malthe, 16 år, på efterskole
i skoleåret 2020/21, Signe og Malthe
er døbt og konfirmeret i Løvel Kirke,
Magnus er døbt i Brovst og konfirmeret
i Århus. Vi har boet i Løvel siden 1998,
da vi flyttede hertil fra Viborg, vi stammer begge nordenfjords fra.

definere vores fælles livssyn, livsstil og
menneskesyn og dermed forme os som
mennesker. Folkekirken er på den måde
meget mere end de klassiske kirkelige
højdepunkter i vores liv, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, selvom vi
måske ikke tænker så meget på det i
dagligdagen.
Jeg vil gerne bidrage til at bevare og
udvikle folkekirken som kristen, kulturbærende institution, meget gerne sammen med de yngre generationer. Derfor
har jeg meldt mig til menighedsrådet,
og jeg glæder mig til arbejdet.

Kirken spiller en vigtig rolle i Danmark
med 1000 års kristen historie og et
væsentligt paradigmeskifte med reformationen for 500 år siden. Folkekirken
er den dag i dag stadig med til at
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Farvel og velkommen i Løvel
Af Bjarne Kristensen, Løvel menighedsråd

I år har der været menighedsrådsvalg og 2 af Løvels medlemmer har valgt
at takke af. Vi vil gerne påskønne deres store arbejdsindsats og samtidig
byde de nye medlemmer velkommen.
Derfor er menighedsrådet vært ved et lille traktement efter gudstjenesten
søndag den 6. december kl. 10.30, hvor også menigheden har mulighed for
at sige farvel og velkommen.

Mange nysgerrige samtaler fik mig
til at stille op
Af Helle Yding Hougaard
Jeg hedder Helle Yding Hougaard og er
30 år. Til daglig er jeg køkkenleder på
Krabbesholm Højskole. Jeg bor sammen med min mand Kristian på 31 år
og vores datter Laura på 2½ år. Jeg flyttede til Løvel for snart 4 år siden, mens
min mand er født og opvokset i Løvel.
Jeg stillede op til menighedsrådet på
opfordring fra Karsten efter mange
nysgerrige samtaler om kirken og kirkegården. Under min barsel med Laura
gik vi til babysalmesang af 2 omgange.
Det var helt fantastisk!
Jeg synes, det kunne være sjovt at
lave nogle aktiviteter for børn særligt i
alderen 0-3 år og deres forældre.
Måske kunne Løvel igen skabe sine
egne lokale mødregrupper med mødested i kirken. Men også aktiviteter for
dagplejerne og vuggestuen/børnehaven
i Løvel.

Helle Yding Hougaard, det yngste
medlem i Løvel menighedsråd,
sammen med datteren Laura.
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Farvel og tusind tak

Af Niels-Peter Lund Jacobsen, sognepræst
Knap halvdelen af medlemmerne i de
tre menighedsråd skiftes ud, når vi passerer første søndag i advent. Ud af 16
var der 7, som ikke ønskede at genopstille til en ny periode.

Når så mange medlemmer forlader
menighedsrådene, tager de naturligvis
en stor portion erfaringer og rutiner
med sig. Så samtidig med at vi glæder
os over de nye kræfter, vil vi savne jer
gamle et pænt stykke tid.

Men som det fremgår af de foregående
sider, var der heldigvis nye, gode
kræfter, som stod klar til at tage over.
Her passer ordene fra højskolesangbogen: For de gamle, som faldt, er
der ny overalt, de vil møde, hver gang
der bliver kaldt. Så hvad opbakningen
til menignedsrådene angår, er der slet
ingen grund til pessimisme.

Tak for det kæmpestore stykke arbejde,
I har lagt i menighedsrådene. I har alle
bidraget til et godt, muntert og seriøst
arbejdsklima. Sjældent var der store
uenigheder. Gode løsninger blev fundet
i fred og fordragelighed. Og alle tog fra,
når opgaverne skulle fordeles.
Rødding menighedsråd må vinke farvel
til Inger Jønsson, Gerda Pedersen og
Jens Vestergaard, som har været formand i mere end to valgperioder.

Af de 7, som forlader menighedsrådene,
var de 5 kvinder. Blandt de nyvalgte er
der kun én kvinde. Så kønsfordelingen
får en kraftig forskydning mod det
maskuline. I de gamle råd var fordelingen 9-7 til kvindernes fordel. Men
i de nye menighedsråd vil lidt under
en tredjedel være kvinder! Det er ikke
nødvendigvis et problem, men nok
noget, som vi kommer til at mærke i det
daglige arbejde.

I Løvel er det Birthe Klovborg
Therkildsen og Ina Worsøe Andersen,
der forlader menighedsrådet.
Og Pederstrup må undvære Sonja Tougaard og Aksel Gaardsted Christiansen.
Tak for lån af jers tid og energi!

De nye menighedsråd konstituerer sig før funktionsperiodens begyndelse første
søndag i advent. Hvordan posterne fordeles, vil til den tid fremgå af kirkens
hjemmeside. Her kan du også finde kontaktoplysninger på de enkelte medlemmer, se mødetidspunkter, dagsordener, referater og andre vigtige dokumenter.
Find det hele her: www.roddingkirke.dk - klik på menupunktet Kontakt.
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Det har været en fornøjelse
Af Sonja Tougaard, Pederstrup Menighedsråd
Jeg sagde for 8 år siden ja til at komme
i menighedsrådet i vores lille sogn
Pederstrup. Jeg var ikke helt uforberedt
på arbejdet, da jeg siden 1999 har haft
fornøjelsen af at være regnskabsfører
for kirken her og i de omkringliggende
sogne. Derfor var jeg ikke helt ubekendt
med arbejdet i menighedsrådet.
Men alligevel blev jeg positiv overrasket – det har været en fornøjelse og
en givende oplevelse at være med til
at påvirke vores måde at skabe rammerne for, at det er en rolig og fredfyldt
oplevelse at komme i vores skønne lille
kirke. Vi glæder os i menighedsrådet
også over at mange gerne kommer til
gudstjeneste i vores kirke.
Mange kommer også forbi udenfor kirketiden og nyder vores kirke. Det kan vi
aflæse i de mange, der skriver om deres
positive oplevelse i vores gæstebog.

Jeg fortsætter mit arbejde som regnskabsfører for sognene og kan derved
stadig følge det gode arbejde.

En anden givende oplevelse er det gode
samarbejde, der er på tværs af menighedsrådene her i pastoratet. Der er en
vilje til at yde en indsats for at holde liv
i vores kirker, hver for sig - og sammen.
Det er også dejligt at se opbakningen
fra sognebørnene, når der afholdes arrangementer.

To mænd og fem
kvinder forlader
menighedsrådene
Rødding: Jens Vestergaard, Inger
Jønsson, Gerda Pedersen.

Jeg mener, det er vigtigt, her i vores
lille sogn Pederstrup, at vi bibeholder
en af vores sidste samlingspunkter, og
derfor glæder det mig, at der nu er to
nye, der gerne træder til med arbejde i
menighedsrådet fremover.

Løvel: Birthe Klovborg Therkildsen, Ina Worsøe Andersen.
Pederstrup: Aksel Gaardsted
Christiansen, Sonja Tougaard.
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Nabo til kirken brugte kirkegården i
Pederstrup uhyggeligt meget
Af Jørgen Dalager, Pederstrup

I disse Corona-tider læser og hører man konstant om sygdom og død. Hvis der
havde været fokus på Pederstrup i midten af 1800-tallet, ville vi kunne læse om en
familie i, der var utrolig hårdt ramt. Overskriften havde måske været:

Hvorfor kun piger, og hvorfor dør de?
På Løvelbrovej 4 boede i 1837 Thomas (52 år) og Karen (65 år, 2. ægteskab) sammen med to piger og en enkelt karl. Datteren Kirsten Thomasdatter (18 år), bliver i
marts 1937 gift med Rasmus Jacobsen (27 år) fra Foulum. Rasmus havde en bror i
Pederstrup.
I forbindelse med giftermål og overtagelse kommer forældrene på aftægt, men der
var ingen skifte efter overtagelsen, da der ikke var noget at arve. Kirsten dør af
tuberkulose i marts 1848. Hun havde da fået fire piger, hvoraf en var død.
Rasmus bliver allerede to måneder efter gift med naboens 20-årige datter, som også
hedder Kirsten. Rasmus stod alene med fire piger, og naboen skulle jo gerne have
afsat sin datter til en jordbesidder, så …. nabohjælp eller ….?

Men det blev en barsk tid for den lille familie
Rasmus havde i de første ti år i Pederstrup mistet konen og en datter, men det blev
meget værre. Alle fire piger fra Rasmus’ første ægteskab dør. Han får fem piger
med sin nye Kirsten, og af dem overlever kun den sidstfødte, Kirsten Marie. Tre
piger blev døbt Kirsten og tre Kirsten Marie.

Kirsten Marie Johannesen
dør 1945, og hendes
gravsten findes i
lapidariet på kirkegården
i Pederstrup
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Kirsten Marie blev i 1881 som 18-årig gift med Niels Peder fra Aastrup. Forældrene kom på aftægt og skulle bo “i den vestre ende af det søndre hus i den
påtænkte nye gård skulle der indrettes 5 fag til stue, sovekammer og køkken med
fornødent gulv og loft, vinduer og døre, bageovn, grubegryde og kakkelovn.”
Niels Peder døde som 35-årig i 1891 efter at være blevet far til tre drenge og en
pige, Rasmine Kirstine, der døde seks uger gammel. Kirsten Marie blev året efter
gift med Thomas Peder Johannesen, og de fik to drenge.

10 piger - kun én blev voksen
Fra 1820 til 1940 blev der født 10 piger på ejendommen, og det var kun Kirsten
Marie Johannesen, der blev mere end 15 år.
Den 5. februar 1854 blev 2 af børnene begravet. Dagen efter døde det 3. barn, og 4
dage senere det 4. barn. Præsten skrev i kirkebogen, at de alle fire døde af halsbetændelse eller strubehoste. Få år senere døde et barn af hjernebetændelse og et
par år senere et af kighoste.

Børn af Rasmus Jacobsen og Kirsten Thomasdatter:
1. Karen Rasmusdatter, født 28.12.1838. Død 28.1.1854, 15 år *.
2. Kirsten Rasmusdatter, født 4.3.1841. Død 2.3.1843, 2 år.
3. Kirsten Rasmusdatter, født 16.7.1843. Død 6.2.1854, 11 år *.
4. Lene Rasmusdatter, født 26.1.1846. Død 29.1.1854, 7 år *.

Børn af Rasmus Jacobsen og Kirsten Lauridsdatter:
1. Kirsten Rasmusdatter, født 28.5.1850. Død 10.2.1854, 4 år *.
2. Maren Rasmusdatter, født 8.8.1853. Død 10.8.1853, 2 dage gammel.
3. Kirsten Marie Rasmusdatter, født 19.5.1855. Død 3.10.1857, 2 år.
Af hjernebetændelse.
4. Kirsten Marie Rasmusdatter, født 16.6.1858. Død 28.2.1859, 1 år.
Af kighoste.
5. Kirsten Marie Rasmussen, født 28.6.1863.

* Alle døde af halsbetændelse eller strubehoste.
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Hold øje med Facebook og kirkens hjemmeside
Mange arrangementer er blevet aflyst henover sommeren. Og det er stadig
svært at planlægge noget som helst. Derfor er der også stor usikkerhed omkring julens mange arrangementer. Rødding kirkes julekoncert, som var planlagt til 1. december, er aflyst. Men hvad med Luciaoptoget, juleafslutningerne
og alle de andre julearrangementer?
Vi ved det ikke. Men vi holder selvfølgelig skarpt øje med myndighedernes
retningslinjer. Det er ingen hemmelighed, at vi gerne vil holde julens traditioner i hævd og skabe så mange anledninger til at mødes som muligt - og
forsvarligt.
Hold godt øje med Facebook og kirkens hjemmeside. Her vil vi forsøge at
informere om de ting, der bliver planlagt - og planlagte arrangementer, som
eventuelt bliver aflyst.

17. nov.:

24. nov.:

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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Kyndelmisse
i Pederstrup

Søndag den 7. februar kl. 17.00
I disse corona-tider er det svært at planlægge, men vi satser på, at vi for 12.
gang kan holde en stemningsfuld kyndelmissegudstjeneste med levende lys.
Vi tør ikke fastlægge form og indhold, men vi satser på, at vores organist,
Thomas sammen med altsaxofonisten Lene Grimal vil give os en musikalsk
oplevelse. Som sædvanlig er det ellers en ganske almindelig gudstjeneste.
Vi undlader at synge, og lytter blot til musik og få sangstemmer. På den måde
må vi sidde tættere sammen.
Lene Grimal er uddannet fra musikkonservatoriet og har mange års erfaring
som udøvende musiker og underviser. Lene skulle have spillet i Pederstrup
Påskedag, men allerede dengang måtte vi aflyse.

Har du brug for julehjælp?
Hvis du har særlige økonomiske behov, kan du søge om hjælp fra Menighedsplejens hjælpekasse. På kirkens hjemmeside kan du læse mere og hente et ansøgningsskema. Se: www.roddingkirke.dk/aktiviteter/voksne/menighedsplejen
Skemaet udfyldes og afleveres til sognepræsten, som vurderer mulighederne
for støtte. Ring evt. på 21 64 31 64.
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Kalender - se også kalenderen på www.roddingkirke.dk
Dato

Kl.

17/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

Arrangement

Side

18/11

18.30 Møde i Løvel menighedsråd

20/11

15.30 Børneklub

24/11

18.30 Naturvidenskabeligt foredrag i Arken

25/11

14.00 Onsdagshygge i Arken

26/11

19.00 Møde i Rødding menighedsråd

2/12

14.00 Læsekreds

3/12

19.00 Sangaften i Løvel kirke - juletema

5/12

17.00 Møde i Løvel menighedsråd

6/1

14.00 Læsekreds

29/1

15.30 Børneklub

3/2

14.00 Læsekreds

12/2

15.30 Børneklub

26/2

15.30 Børneklub

12
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Tag din egen stol med juleaften
Rundt omkring i landet tænkes der mange tanker om juleaftens gudstjenester.
Én ting er sikkert: Vi kan ikke fylde kirkerne op til den allersidste plads, som
vi plejer. Så der er brug for at tænke nyt. Det har vore tre menighedsråd også
gjort.
På et fællesmøde blev det besluttet, at juleaftens gudstjenester holdes udendørs
på kirkegårdene. De nugældende regler giver mulighed for at op til 500 mennesker kan samles på kirkegården, hvis alle vel at mærke sidder ned. Medbring
derfor din egen stol. Havestole kan anbringes på kirkegården om formiddagen
den 24. december. Du må også tage stolen med, når du kommer. Der skal stadig
holdes 2 meters afstand. Medlemmer af samme husstand må dog gerne sidde
tættere. Tag også gerne et levende lys med - en lanterne eller en flagermuslygte.
Vejret giver vi ingen garanti for, men menighedsrådene vil forsøge at skabe den
rette stemning på kirkegården med fakler og udendørs juletræ. Gudstjenesterne
blive korte, men vi vil have tid til at synge et par julesalmer, høre juleevangeliet
og en lille juleprædiken.
Det bliver også muligt at følge en julegudstjeneste på kirkens hjemmeside.
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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, 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.

3/11 Gerda og Ole Pedersen,
Søbakken 45, Rødding.
8/12 Ragna og Bent Jørgensen,
Ingstrup Møllevej 8, Ingstrup.
5/1 Anna og Sten Vestergaard,
Skovbakkevej 71, Viborg.
9/2 Bodil og Jens Vestergaard,
Fædalhøjvej 3, Ingstrup.

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

22/11 Sidste s. i kirkeåret

10.30

Løvel

Pederstrup

9.30

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

2. s. i advent

13/12 3. s. i advent

10.30
9.30

10.30

10.30 KF

9.30 KF

20/12 4. s. i advent

Bigum 10.30

24/12 Juleaften

16.00 

25/12 Juledag

10.30

26/12 2. juledag

15.00 

14.00 

10.30

27/12 Julesøndag

10.30

31/12 Nytårsaften

15.00 

1/1

Nytårsdag

14.00

3/1

Helligtrekongers s.

10/1

1.s.e.H.3.k.

17/1

2.s.e.H.3.k.

9.30

10.30

24/1

Sidste s.e.H.3.k.

10.30

9.30

31/1

Septuagesima

9.30

10.30

7/2

Sexagesima

14/2

Fastelavn

21/2

1. s. i fasten

28/2

2. s. i fasten

7/3

3. s. i fasten

14.00
Vammen 9.00

17.00 Ky
Bigum 10.30
10.30

9.30
10.30 KF

9.30

10.30

 = Læs mere om juleaftens gudstjenester på side 14.
= Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kransekage og asti.
Ky = Kyndelmisse, se side 13.
KF = Kirsten Felter

