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Skabelse og naturvidenskab

Eftertanken

Et spørgsmål, der ofte dukker op i den 
moderne debat, er, om det er muligt at 
tro på Bibelens skabelsesberetning og 
samtidig tilslutte sig naturvidenskabens 
bud på, hvordan verden er blevet til. 
For mange synes det helt urealistisk set i 
lyset af naturvidenskabens opdagelser, at 
jorden skulle være blevet til på kun syv 
dage. Forstår man fx Bibelens skabelses-
beretning som en drejebog på, hvordan 
Gud lod alting blive til, så går samtalen 
let i hårdknude, for så ender man med at 
tilsidesætte al naturvidenskabelig viden, 
fordi spørgsmålet i stedet reduceres til 

udelukkende at handle om tro. Tror jeg 
på naturvidenskabens metoder og svar, 
eller tror jeg på Bibelens svar?

Ikke et enten/eller
Men det behøver ikke at være et spørgs-
mål om enten/eller. For naturvidenska-
ben og Bibelen forsøger ikke at besvare 
det samme spørgsmål. Faktisk forsøger 
de at besvare to forskellige spørgsmål.
Det illustreres bedst ved et eksempel. Et 
lille barn spørger sine forældre: »Mor og 
far, hvordan er jeg blevet til?« Her vil 
mange forældre nok lige trække vejret en 

ekstra gang, for hvor meget skal man 
egentlig fortælle? 
»Mor og far lå sammen under dynen,« 
kunne det tøvende svar måske begynde. 
»Og inde i mor blev en lille smule af mor 
og en lille smule af far sat sammen i en 
lille bitte klump. Den lille klump satte sig 
fast inde i mors mave og begyndte at 
vokse. Der kom små fingre, små tæer, en 
lille mave og der kom et hoved med øjne, 
næse, mund og ører. Langsomt blev den 
lille klump til et lille barn, som voksede 
og voksede.« 
Sådan kunne forældrenes svar måske ud-
vikle sig, indtil det afsluttes med, »og 
dette lille barn, det var dig. En dag blev 
du født og kom ud af mors mave.«

Hvordan eller hvorfor
Forældrenes svar på spørgsmålet: »Hvor-
dan er jeg blevet til?« er et naturviden-
skabeligt svar. For naturvidenskaben er 
god til at besvare spørgsmål, der begyn-
der med »hvordan«.
Næste dag stiller det lille barn så sine for-
ældre et nyt spørgsmål: »Mor og far, 
hvorfor er jeg blevet til?« 
Der er kun et ord til forskel fra barnets 
tidligere spørgsmål. »Hvordan« er blevet 
udskiftet med et »hvorfor«. Dette ene 
ord kan ændre forældrenes svar fuld-
stændig! »Vi ville gerne have dig i vores 
liv, så vi kunne elske dig«, kunne deres 
svar fx nu lyde.
Ligesom naturvidenskaben forsøger at 

»Troen på Gud  
som vores skaber 
behøver ikke stå i 

modsætning til  
naturvidenskabens 

bud på, hvordan  
livet på jorden  
er blevet til«

2



Arrangementer

Skabelse og naturvidenskab

Eftertanken

give svar på, hvordan livet på vores 
smukke grønne planet er blevet til, så 
forsøger Bibelens skabelsesberetning at 
give os svar på spørgsmålet: Hvorfor er 
vi blevet til?
Gud ønskede at skabe mennesker i sit 
billede. Han ville have os i den verden, 
han har skabt for at kunne elske os. Vi 
blev til i Guds kærlighed. Det er skabel-
sesberetningens svar på vores »hvor-
for«-spørgsmål.

Udelukker ikke hinanden
Det forunderlige er så, at svarene på 
»hvordan«-spørgsmål og »hvorfor«- 
spørgsmål begge kan være sande. De 
udelukker ikke hinanden. De to svar det 
lille barn fik på sine to spørgsmål, er beg-
ge sande. 
På samme måde behøver troen på Gud 
som vores skaber ikke stå i modsætning 
til naturvidenskabens bud på, hvordan 
livet på jorden er blevet til. 

»Gud skabte mennesket i sit billede; i 
Guds billede skabte han det, som mand og 
kvinde skabte han 
dem. Og Gud vel-
signede dem.«  

(1. Mos. 1,27-28a)

Sognepræst  
Rune Hoff  
Lauridsen

Sogneudflugt 
til Mors 
I år går vores sogneudflugt til det 
skønne Mors. 
Efter gudstjenesten i Feldborg Kirke kl. 9.00 kommer bus-
sen og henter os. Afgang fra Feldborg kl. 10.00 – opsam-
ling i Haderup kl. 10.10. 
Undervejs nordpå finder vi et sted, hvor vi kan få vores 
formiddagskaffe med et rundstykke. 
I løbet af dagen skal vi også på kirkebesøg. 
Vores middag indtager vi på Øst Vildsund Færgekro med 
udsigt til Vildsundbroen. 
På Syd Mors vil vi blandt andet prøve, om vi kan finde det 
hus, hvor »Helene« – fra kirkehøjskoleforedraget i Hade-
rup – levede sit slidsomme liv med sin mand og 19 børn. 
På vejen hjem gør vi stop og får vores eftermiddagskaffe. 
Forventet hjemkomst sidst på eftermiddagen. 
Prisen for hele dagen: 130 kr. plus drikkevarer til midda-
gen. 
Husk tilmelding senest fredag den 7. juni til:  
Karen Merete Henriksen, tlf. 61 31 22 75. 

Arr. Feldborg og Haderup Menighedsråd

Søndag 16. juni
Afg. Feldborg 10.00, 
Haderup 10.10 
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Aktuelt

Følg din kirke på nettet 
Haderup og Feldborg kirker er på facebook,  
og her kan du følge med i nyheder fra sognene:
Facebook.com/haderupfeldborgkirker

Tjek også...
www.sogn.dk/haderup
www.sogn.dk/feldborg
www.sundskirke.dk
www.sogn.dk/grove
www.sogn.dk/simmelkær
www.sogn.dk/ilskov

Den hollandskfødte  
gravermedhjælpervikar

Her i foråret har man på kirkegårdene i Haderup og Feldborg 
kunnet møde Johannes Wiersma, der har vikarieret i stillingen 
som gravermedhjælper i marts og april måned.

Johannes har tidligere drevet kvæggård i Herrup. Sammen med 
ægtefællen Wietske og deres fire sønner kom han hertil fra Hol-
land for 25 år siden. Wietske arbejder i dag som selvstændig, 
lægeeksamineret fodplejer. En af sønnerne driver en økologisk 
gård i Aulum. Også de tre andre er bosat i Danmark og arbejder 
ved landbruget.

Familien Wiersma gennemgik i sin tid en effektiv danskunder-
visning ved Gunnar Mundbjerg, Herrup og er faldet godt til her. 

- Vi har samme humor i Danmark og Holland, siger Johannes 
med et smil.

Han glæder sig over det dejlige arbejde i det fri og befinder sig 
godt i stillingen, som er delt mellem Haderup og Feldborg. Me-
nighedsrådene er glade for, at Johannes har kunnet træde til.

Menighedsråd og medarbejder ved Feldborg og Haderup kirker 
vil takke Johannes for samarbejdet de to måneder og ønsker Jo-
hannes alt det bedste fremover.

Jens Christian Jensen

Johannes  
Wiersma

Arrangementer
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Aktuelt Arrangementer

Gratis frokostFrilufts- 
gudstjeneste  
i Feldborg 
Sædvanen tro afholder vi friluftsgudstjeneste ved grillhytten på legepladsen i Feldborg. 
Efter gudstjenesten er der igen i år gratis frokost, som vi spiser sammen i det grønne. 
HUSK tilmelding til Karen Me-
rete Henriksen på tlf. 61 31 22 
75 senest lørdag den 17. august.

Søndag 25. august
kl. 11.00 ved 
grillhytten i Feldborg

Kirkehøjskole
3. torsdag i måneden 

Kom og hør Laurits Mosegaard, som 
i dag er med i Mission Afrikas Ma-
li-projektgruppe. Han arbejder som 
frivillig i denne projektgruppe, der 
bakker op om missionærer i Mali. 
Han vil fortælle os om »Vejen til Nige-
ria – Mali og Cameroun« samt om 

krucifikset fra Mali til Ørnhøj Kirke. 

Kirkehøjskole i efteråret
Torsdag den 10. oktober: Se i næste kirkeblad 
Torsdag den 14. november: Se i næste kirkeblad

Torsdag  
12. september  
kl. 14.00 i  
præstegårdens 
konfirmandstue

Sommersang
i Jens Jensens Anlæg

Kom og syng fra højskolesangbogen sammen 
med organist Natalia Jeppesen og kirkesanger 
Anna Marie Troelsen. Ta’ gerne kaffekurv med så 

den kan nydes under de skønne bøgetræer 
sammen med andre sangglade borgere.

Tirsdag 18. juni  
kl. 19.00 i  
Jens Jensens Anlæg
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Aktuelt

Friluftspige med grønne fingre
Haderup Kirkes nye graver og kirketje-
ner, Tanja Bredgaard, er en friluftspige. 
Hun har altid elsket at arbejde udendørs. 
Oprindelig ville hun have været land-
mand, men de følgende års job bærer og-
så præg af forkærligheden for arbejdet i 
det fri: En overgang arbejdede hun hos 
en tømrer, siden hos en tagdækker og før 
ansættelsen som gravermedhjælper i Ha-
derup og Feldborg var hun i tre år gra-
vermedhjælper i Vinderup!
- Jeg har altid været god til praktiske ting. 
Fx lærte jeg for mange år siden at skifte 
hjul på bilen, fortæller Tanja.
 
Ikke gartner, men …
Tanja har ikke taget en egentlig gartner-
uddannelse, men sin store interesse for 
haven, specielt blomster og prydhaven, 
stammer helt fra barndommen.
Familiens hus i Feldborg ligger på en ca. 
2.700 m2 grund med en stor prydhave, og 
det generer hende ikke det mindste, at 
den skal passes ved siden af kirkegården. 
- Havearbejde er min store interesse, si-
ger Tanja.
Hun er således dels selvlært, dels oplært i 
Vinderup og af sin forgænger, Hans Tøl-
bøl.
- Jeg er simpelt hen oplært af den bedste, 
fortæller Tanja med en venlig og tak-
nemmelig hentydning til sin forgænger. 
- Hans har bare lært mig så meget, ikke 
mindst om at planlægge tingene og ikke 

fare ud i et projekt uden grundig overve-
jelse. Hans kigger heldigvis jævnligt ind 
og hører, hvordan det går.

Vil hellere fælde træer
Hun glæder sig nu til selv at få »chefka-
sketten« på, hvor hun kommer til at lede 
arbejdet på kirkegården i samarbejde 
med en ny gravermedhjælper. 
Der bliver en del nye ting med EDB og 
administration, men som Tanja siger:
- Det skal jeg nok finde ud af, selvom jeg 
altså hellere vil fælde træer!
Hun har ikke de store planer for kirke-
gården endnu. Det første års tid skal hun 

»finde fodfæste« og have færdiggjort de 
igangværende projekter med hæk og 
kantsten. Hun har nogle tanker omkring 
opbygningen af kirkegården i en tid, hvor 
der bliver færre kistebegravelser, som 
hun vil arbejde videre med i samråd med 
Menighedsrådet. Hun glæder sig i øvrigt 
over et godt samarbejde med Menig-
hedsrådet, hvilket er en yderligere styrke 
i arbejdet.

Arbejdet er ikke så tungt mere
Der er ca. 15 begravelser ved Haderup 
Kirke hvert år, hvoraf halvdelen er urne-
nedsættelser. Det tunge gravearbejde 
overlades nu til en entreprenør, hvilket er 
en stor lettelse, men graveren bistår med 
arbejdet. 
- Det er lidt specielt at komme ned i en 
grav, der er brugt før, men det gør mig 
ikke noget, siger Tanja. Det er en del af 
arbejdet, som man hurtigt vænner sig til.
Funktionen som kirketjener foregår mest 
indendørs. Her bistår hun ved søndags-
gudstjenesten samt ved bryllup og begra-
velser lørdag eller andre ugedage. Derfor 
har hun en fridag i løbet af ugen, ligesom 
arbejdstiden i øvrigt flekses.

God opbakning hjemme
Tanja er ikke tynget af forventningspres-
set til, om hun kan udfylde stillingen ef-
ter sin forgænger. Hun er klar over, at 
hun med baggrund i sin uddannelse og 

Tanja Bredgaard, ny graver  
og kirketjener i Haderup
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AktueltAktuelt

Friluftspige med grønne fingre

Navn: Tanja Bredgaard
Alder: 37 år
Gift med: Michael Bredgaard, der 
arbejder på Aubo-køkkener, Aulum
Børn: Fem børn i alderen 2-18 år, 
fire piger og én dreng.
Bopæl: Feldborg
Uddannelse og arbejde: Som ung 
gennemført første to moduler af 
landbrugsuddannelsen. Herefter 
flere ufaglærte jobs, mest i uden-
dørs arbejde, som tømrer, tagdæk-
ker m.v. Tre år som gravermed-
hjælper Vinderup Kirkegård. Gen-
nemført diverse gartnerkurser.
Fra 1. marts 2015 gravermedhjæl-
per ved Haderup og Feldborg kir-
ker. Fra 1. februar 2019 graver og 
kirketjener ved Haderup Kirke.

erfaring skal gøre tingene på sin egen 
måde.
Hjemme har hun en stor opbakning i æg-
tefællen Michael, der fra første færd har 
tilskyndet hende til at søge stillingen og 
som giver hende en god daglig støtte og 

sparring. Ud over at haven også er hen-
des store fritidsinteresse, kan hun godt 
lide oplevelser uden for hjemmet som en 
god koncert eller show i Musikteatret.
Nå, men tilbage til arbejdet! Denne fe-
bruardag, hvor bladets udsendte møder 

den nye graver, skal hun i gang med at 
fjerne grandække. Gravstenene skal ren-
ses for alger, og i marts måned skal der 
plantes! 

Jens Christian Jensen

»Jeg har altid været 
god til praktiske ting. 
Fx lærte jeg for mange 

år siden at skifte  
hjul på bilen«
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Arrangementer

Haderup-Feldborg 
Bibelkreds
Kontaktperson:

Anna Marie Troelsen,  
tlf. 24 20 27 88

Haderup IM
Formand:

Karl Henrik Laursen,
tlf. 97 45 61 97

FDF 
Hver tirsdag kl. 17.00-18.15 
(tumlige) og kl. 18.30-20.00  
(pilte, væbnere og seniorer)

Kredsledere:
Thomas Bakbo Laursen, 

tlf. 23 96 88 29,  
thomas_bakbo@hotmail.com

Thomas Frydendal Nielsen, 
tlf. 61 69 89 07,  

thomas.fdf@gmail.com

Formand:
Jimmy Yde Majgaard,  

tlf. 30 22 29 29

www.fdf.dk/haderup-feldborg

Friluftsgudstjeneste  
i Jens Jensens Anlæg 
Traditionen tro er der friluftsgudstjeneste den tredje søndag i august.

Vi starter kl. 10.00 på Torvet med flaghejsning. Derefter er der rundstykker og 
kaffe ved Kirkehuset i Jens Jensens Anlæg.

Kl. 11.00 er der gudstjeneste på terrassen 
ved Kirkehuset.

Søndag 18. august  
kl. 10.00 i Haderup
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Arrangementer Arrangementer

Stof til kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest torsdag 
den 20. juni til Britta Høj Andersen: britta.falkevej17@mail.dk.

Redaktion: Majbrit Laursen, Britta Høj Andersen,  
Karen Merete Henriksen og Jens Christian Jensen.

Kirkebladet udkommer fire gange årligt.
Produktion: Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22

DØBTE

Haderup Kirke

6. januar
Maja Lund Christensen

20. januar
Sofia Dryga
2. februar

William Brauner Højmark 
Pedersen

Feldborg Kirke

3. marts
Benjamin Truelsen

Har du brug for kørsel til 
gudstjenester eller kirkelige 

arrangementer?
Kontakt sognepræsten,  

tlf. 51 42 20 10, senest to 
dage før handlingen.

Kirkebil

Pinse- 
gudstjeneste 
og rund- 
stykker!
Kom til en festlig pinsegudstjene-
ste i Haderup Kirke pinsedag, søn-
dag den 9. juni kl. 10.30.

Fra kl. 10.00 er der kaffe og rund-
stykker i kirken.

 BABY
salmesang

Et gratis tilbud til børn og deres forældre i Haderup og Feldborg sogne.
Hvor: I Haderup og Feldborg kirker
Hvornår: Hver torsdag kl. 10.00 i foråret  
og efteråret.

For tilmelding og mere info, kontakt:  
Anna Marie Troelsen på 24 20 27 88.

Så lad os bære vores børn til toner
der bølger ud til lindetræers kroner

Christiane Gammeltoft Hansen, salmedigter

Søndag 9. juni kl.  
10.00 i Haderup Kirke
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Fødsel
Jordemoderen anmelder fødslen. Er forældrene ikke gift, men enige om fælles 
forældremyndighed, kan de inden for de første 14 dage efter fødslen indgive an-
meldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk. Sker dette ikke, be-
handles faderskabssagen i statsforvaltningen.

Navngivning og dåb
Et barn får navn enten ved navngivning eller ved dåb i kirken. Et barn skal have 
navn senest 6 måneder efter fødslen. Der er også mulighed for at døbe børn, som 
allerede er navngivet, men endnu ikke er døbt.
Ønsker forældrene barnet navngivet, sker dette via www.borger.dk.
Ønsker forældrene barnet døbt i Folkekirken, aftales dette med sognepræsten, 
som inden dåben har en samtale med forældrene. Dåben finder som regel sted i 
kirken i forbindelse med en gudstjeneste. Hvis man ikke er blevet døbt som barn, 
kan man godt blive det som konfirmand eller som voksen.

Navneændring
Sker ved anmeldelse via www.borger.dk.  
Der er gebyrer på visse navneændringer.

Konfirmation
I lige år er der konfirmation i Haderup store bededag og i Feldborg søndagen ef-
ter. I ulige år er der konfirmation i Feldborg store bededag og i Haderup søndagen 
efter. Elever på 7. klassetrin deltager i konfirmationsforberedelse forud for konfir-
mationen. Mere information fås ved henvendelse til sognepræsten.

Vielse
Kirkelig vielse eller velsignelse af borgerligt indgået ægteskab aftales med sogne-
præsten. Det anbefales at aftale dato i god tid. Forud for vielsen har brudeparret 
en samtale med præsten. For at blive viet i kirken skal mindst en af parterne være 
medlem af Folkekirken, og der skal være tilknytning til sognet. 
Flere informationer vedrørende vielse kan ses på www.borger.dk eller fås ved hen-
vendelse til sognepræsten.

Begravelse og bisættelse
Ved et dødsfald kan de pårørende kontakte sognepræsten med henblik på en be-
gravelse eller bisættelse. Inden handlingen har præsten en samtale med de pårø-
rende. Præsten kan, når det ønskes, medvirke ved udsyngning i hjemmet og på 
sygehus samt deltage i urnenedsættelse.
Senest to dage efter dødsfaldet skal en anmeldelse af dødsfaldet ske digitalt. 
En bedemand vil kunne være behjælpelig med dette.

Sognepræst Rune Hoff Lauridsen  
Tlf. 51 42 20 10 · rhl@km.dk
Mandag er fast fridag

Øvrige præster i pastoratet

Sognepræst (Kbf.) Asbjørn Munk Hyldgaard
Strandvejen 1, 7541 Sunds
Tlf. 30 30 28 66 · ahy@km.dk
Sognepræst Anne Linde Førgaard 
Tlf. 30 30 08 82 · anlf@km.dk

Graver i Haderup
Tanja Bredgaard · Tlf. 21 72 96 60

Graver i Feldborg
Aksel Lynge Andersen · Tlf. 61 74 02 96

Organist
Natalia Jespersen · Tlf. 61 75 19 11

Kirkesanger
Anna Marie Troelsen · Tlf. 24 20 27 88 

Kordegn
Erik Filip Andreasen
Tlf. 51 64 76 40 · efa@km.dk

Formand for Haderup Menighedsråd
Britta Høj Andersen  
Tlf. 21 43 01 80 
britta.falkevej17@mail.dk 

Formand for Feldborg Menighedsråd
Jens Chr. Troelsen · Tlf. 97 45 42 84

Haderup og Feldborg sogne er del af et fælles- 
pastorat med Sunds, Gro ve, Simmelkær og 
Ilskov sogne. Sognene har fælles kordegn og  
fire præster med hvert sit distrikt.  

Vejviser Hvad gør jeg ved...
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JUNI

Lørdag 8. juni til 
mandag 10. juni

Haderup IM: Pinsecamping i Jens Jensens Anlæg.  
Se program i kirken eller på haderupcamping.dk

Søndag 16. juni Sogneudflugt til Mors.

Tirsdag 25. juni til 
lørdag 29. juni

Haderup IM: Seniorcamping i Jens Jensens Anlæg.
Se program i kirken eller på haderupcamping.dk

JULI

Onsdag 24. juli til
fredag 2. august

Haderup IM: Bibelcamping i Jens Jensens Anlæg.
Se program i kirken eller på haderupcamping.dk

AUGUST

Lørdag 3. august til
onsdag 7. august

Haderup IM: Bibelcamping »Hjerte, mund og hænder« i Jens Jensens Anlæg.
Se program i kirken eller på haderupcamping.dk

Onsdag 14. august Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup og Mogenstrup i Mogenstrup Missionshus.
»Åbne døre« medvirker.

Onsdag 28. august Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Linda og Karl Henrik Laursen, Karupvej 10.

SEPTEMBER

Torsdag 12. september Kl. 14.00 Kirkehøjskole i præstegårdens konfirmandstue, Haderup.

Mødekalender
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GUDSTJENESTER
JUNI KIRKEÅRET HADERUP KIRKE FELDBORG KIRKE

Søndag 2. 6. s. e. påske 09.00 RHL 10.30 RHL 

Søndag 9. Pinsedag 10.30 RHL 09.00 RHL

Mandag 10. 2. pinsedag 10.30 Friluftsgudstjeneste i Hytteskoven, Krusbjergvej 12, Sunds

Søndag 16. Trinitatis 09.00 ALF

Søndag 23. 1. s. e. trinitatis 09.00 RHL - Kirkekaffe

Søndag 30. 2. s. e. trinitatis 10.30 RHL 

JULI

Søndag 7. 3. s. e. trinitatis 09.00 NN

Søndag 14. 4. s. e. trinitatis 09.00 ALF - Kirkekaffe

Søndag 21. 5. s. e. trinitatis 10.30 ALF

Søndag 28. 6. s. e. trinitatis 10.30 RHL

AUGUST

Søndag 4. 7. s. e. trinitatis 09.00 ALF

Søndag 11. 8. s. e. trinitatis 09.00 RHL 10.30 RHL

Søndag 18. 9. s. e. trinitatis 11.00 RHL - Friluftsgudstjeneste 09.00 RHL

Søndag 25. 10. s. e. trinitatis 11.00 RHL - Friluftsgudstjeneste

SEPTEMBER

Søndag 1. 11. s. e. trinitatis 10.30 RHL 09.00 RHL

ID-nr.: 46879
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