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Eftertanken

Bladet i bogen sig vender
Bladet i bogen sig vender let,
som man ser,
under veløvede hænder,
let som en fjer.
Bladet i skoven sig vender
lettere dog
end for veløvede hænder
bladet i bog.
Bladet i verden sig vender,
som lykkespil,
under usynlige hænder,
som Gud det vil.
Bladet, som Herren det ville,
vendte sig tit,
når det gik Danemark ilde,
vendte sig blidt.
N.F.S. Grundtvig 1853

I skrivende stund er vi i begyndelsen af
oktober. Når dette læses, vil det allerede
være advent. Tiden løber, og vi må i den
grad løbe med. Det forgangne år har for
Haderup og Feldborg sogne betydet den
store ændring, at Christian Kjær Bjerre
har søgt og fået nyt embede, og at en ny
præst derfor snart vil begynde sit virke i
sognene; se mere om dette andet steds i
bladet.
Bladet i bogen, i skoven og i verden, der
vender sig, er også et udtryk for, både
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hvorledes verden hastigt ændrer sig og
netop, hvordan tiden går. Der sker nyt,
der sker det uventede, der sker det, vi håber og drømmer om, og somme tider
sker der også det, vi mest af alt frygter.
Alt sammen sker det, som Gud det vil.
Et nyt kirkeår begynder
Men det er ikke hver gang bladet sig vender, at det er nyt og overraskende. Vi
vender også bladet i alterbogen og vender derved tilbage til et nyt kirkeår. Man
kan nemlig godt her vende tilbage til noget nyt, nemlig det kirkeår, der hvert år
begynder med 1. søndag i advent for derefter at arbejde sig gennem dets mange
søn- og helligdage. Der findes en tryghed
og en ro i nok engang at byde kirkeåret
med alle dets traditioner og særlige skikke velkommen, af hvilke adventstidens
og julens skikke jo er det, der står først
for. Vi kan alle finde juleglæde, tryghed
og ro ved nok en gang at høre juleevangeliet om det lille Kristus-barn, der bliver født i en stald i Betlehem.

Samme tryghed og ro finder vi i strofen
som Gud det vil. Jeg hører ofte sagt, at
det kan være svært at forlige sig med tanken om at alt sker, som Gud det vil. Hvorfor sker der så sommetider det, som vi
mest af alt frygter. Det er vel ikke sådan
Gud det vil. Nej, men bladet i bogen sig
vender, fordi Gud det vil.
Vi ved ikke altid, hvad det er, Gud vil, og
det er heller ikke op til os at spørge. Det
vi kan gøre er alene at vende os mod Gud
i tro på, at Gud er med os uanset, hvad
der sker og i troen på, at Gud alene ved,
hvad der er bedst for os. I tro skal vi vende os mod Gud og dertil hjælper os kirkeårets evige venden tilbage til start. Vi
kan igen glædes over evangeliet og om
Jesus-barnets fødsel. Det største evangelium overhovedet – at Gud blev menneske som os.
Jeg ønsker jer alle en glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
Sigrid Marcussen, konstitueret
sognepræst i Haderup og Feldborg

Arrangementer

Kirkehøjskoledage i Haderup
Torsdag 10. januar kl. 14.00-16.00: Åse Nygaard Knudsen: »Grønlandske naturoplevelser i dronningens fodspor«.
Torsdag 7. februar kl. 14.00-16.00: 	Gudrun og Jens Peder Kristiansen: »I sporet af Inka Riget«.
OBS: Den 7. februar er i uge 6, altså 1. torsdag. Det var ikke
muligt med den 14. februar i uge 7 pga. vinterferien.
Torsdag 14. marts kl. 14.00-16.00: Knud Erik Mark: »Min mormor Helene«.
Arrangementerne er for alle i sognene og finder sted i konfirmandstuen i præstegården i Haderup.

Grønlandske naturoplevelser
i dronningens fodspor
Foredrag v. Åse Nygaard Knudsen
Der bliver fortalt og vist billeder fra
Qaanaaq, der ligger nord for Thule. Qaanaaq blev grundlagt i 1953 som en følge af de danske myndigheders beslutning om at flytte befolkningen fra deres
boplads Uummannaq på grund af dens
tætte beliggenhed til Thule Air Base.
Åse Nygaard Knudsen vil fortælle om
to store oplevelser hun havde på Grønland. Dronning Margrethes besøg på
øen samt Åses besøg i Grønlands
smukkeste by Uummannaq, hvor »Nissebanden i Grønland« er optaget.

I sporet af Inka Riget
Foredrag v. Gudrun og
Jens Peder Kristiansen
Gudrun og Jens Peder Kristiansen
fra Aulum fortæller om en fantastisk rejse til
Peru, hvor de
var på en 8 dages vandretur
på Inkastien i
Andesbjergene helt væk fra civilisationen og kommunikation med
omverdenen. Turen gik gennem
den fantastiske natur, der er i Andesbjergene – høje bjergtinder, dybe dale, brusende floder og lige på
kanten af urskoven. Flere gamle
ruiner og levn fra Inkatiden blev
passeret, og med afslutning på
Machu Pitchu, der er et af verdens
syv nye vidundere. Beretningen
krydres med mange flotte billeder.

Min mormor Helene
(1903-1998)
Foredrag v. Knud Erik Mark
Mor til 19 børn. En dokumentarisk beretning om et
enestående menneske med et
helt usædvanligt liv. Et menneske som satte sig spor uden
pletter.
Det er en enorm præstation i
sig selv at føde 19 børn og derudover kunne opfostre dem
til at blive gode, solide danske
samfundsborgere. Men det
sublime i Helenes tilfælde er,
at dette skete under meget
svære, sociale og økonomiske
forhold, og at hun i meget
svære faser i livet altid udviste
gode, værdifulde, menneskelig egenskaber over for sine
medmennesker.
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Arrangementer

Tilbud til sangglade mennesker
i voksenhøjde
Et nyt tiltag har set dagens lys i Haderup
og Feldborg kirker, nemlig et »tilbud til
sangglade mennesker i voksenhøjde«.
Første arrangement fandt sted i Haderup
Kirke fredag den 7. september. Efter at
stemmerne var blevet smurt med god
varm kaffe og rundstykker, var der fællessang i godt en time under ledelse af
kirkesanger Anna Marie Ringgaard
Troelsen. Organist Natalia Jespersen akkompagnerede på klaver. »Sangtimen«
Der var god tilslutning af sangglade folk
fra såvel Haderup som Feldborg.

Anna Marie Troelsen og Natalia
Jespersen ledede »sangtimen« den
7. september.

var henlagt til det smukke
sideskib, som også var en
god akustisk ramme.
Der blev sunget fra såvel salmebogen
som højskolesangbogen. Endvidere frem
førte Anna Marie solo en sang af Iben
Krogsdal til Natalias melodi.
Jens Christian Jensen

Sangen fortsætter
1. fredag de næste
tre måneder
Vi starter med kaffe og rundstykker og synger derefter salmer og
sange fra salmebogen og højskolesangbogen.
Vi mødes 9.30 og slutter 11.00.
• Fredag den 7. december
i Feldborg Kirke
• Fredag den 4. januar
i Haderup Kirke
• Fredag den 1. februar
i Feldborg Kirke
Kom og tag aktiv del i fælleskabet.
Arrangører er menighedsrådene
og kirkens personale. Vi ses!
Natalia Jespersen og Anna Marie
Troelsen tlf. 24 20 2 788
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Arrangementer

Kirken i
børnehøjde
Gudstjeneste og arrangementer som
i særlig grad vil være i børnehøjde
Juleafslutninger for dagpleje, vuggestuer
og børnehaver 13. december
Kl. 09.00 i Feldborg Kirke (børnehave-, vuggestue- og dagplejebørn i Feldborg)
Kl. 10.00 i Haderup Kirke (børnehave-, vuggestue- og dagplejebørn i Haderup)
Juleafslutning for skolebørn 20. december
Kl. 08.15 i Feldborg (skoleelever i Feldborg Frie
Børneunivers)
Kl. 10.00 i Haderup (skoleelever på Haderup Skole)
Minikonfirmandafslutninger
Feldborg: 20. januar kl. 10.30
Haderup: 27. januar kl. 10.30
Uanset om et arrangement holdes i Haderup eller Feldborg,
så er børn fra begge byer naturligvis velkomne.

Julemarked
i FDF Huset
Lørdag den 1. december kl. 10.00-15.00
Salg af juletræer, adventskranse, dekorationer og mulighed for at gøre en god handel
hos de handlende i den gamle stald.

Syng julen ind
med Sigurd og
Bjørnen Bjørn

Sigurd og Bjørnen Bjørn kommer
med deres store juleshow
»Syng julen ind med Sigurd«. Der vil
være nissedrillerier, historier, børnekor og masser af fællessang.

Sigurds julekoncerter er forlængst blev
et et tilløbsstykke overalt
i landet. Der bliver mulighed for at
synge julen ind, store som
små, med både julens salmer og sang
e men også med Sigurds
egne kendte sange fra TV.
Tag børn og børnebørn i
Fredag 7. december
hånden og kom med til
kl. 17.00 i Haderup
Kultur- og Idrætscenter
»Syng julen ind med Sigurd og Bjørnen Bjørn«.
Børnekoret består
denne aften af minikonfirmander fra
Haderup og
Feldborg sogne.
Billetsalg
Voksenbillet 60 kr.
Børnebillet 40 kr.
Billetter købes hos:
• Spar i Haderup
• MobilePay
Julekoncert 2018
på 74977
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Personalenyt

Én mand - to uniformer
Graver Hans Tølbøl stopper
efter mere end 36 år
Med udgangen af december måned fratræder Hans Tølbøl sin mangeårige stilling som graver og kirketjener ved Haderup Kirke. Hans passerer de 65 år sidst i
november og finder nu tiden inde til, at
der kommer yngre kræfter til. Hans Tølbøl har ofte beskrevet sit job som verdens
bedste, og han har altid været glad for at
komme på arbejde. Hans har haft berøring
med mange mennesker i sit arbejde og har
sat pris på de gode samtaler, han har ført
med folk, der er mødt op på kirkegården.
Hans Tølbøl er kendt for at passe kirkegården til perfektion, hvilket i mange år har
været til stor glæde for såvel menigheden
som besøgende udefra.

Graveren i sin smukke »have«

Hans har ikke lagt de store planer for pensionisttilværelsen endnu, men Ida og Hans
Tølbøl har fire børn og en dejlig flok børnebørn. Hvis Hans får abstinenser for
gartnerarbejdet må han afreagere i sin
egen store have, ligesom familien også har
sommerhus.
Jens Christian Jensen

Kirketjeneren i aktion

Kom og sig farvel til Hans
1. søndag i advent fejrer vi nyt kirkeår med gudstjeneste kl. 10.30 i Haderup Kirke. Derefter inviterer menighedsrådet til afskedsreception for Hans Tølbøl i Haderup Kultur- og Fritidscenter. Her vil vi få lidt godt til ganen, og der
bliver mulighed for at takke Hans for de godt 36 år som graver i Haderup.
I forhold til traktementet vil vi gerne have tilmelding til Karl Henrik på karl.henrik.laursen@mail.dk eller på telefon
21 77 84 06. Så kan vi sikre os, at der bliver plads til alle. Vi håber I vil være med til at ønske Hans et godt otium.
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Personalenyt

Ny præst
ansættes
At ansætte en ny præst er en tidskrævende og langsommelig proces. Første skridt er at menighedsrådet,
eller som i dette tilfælde, menighedsrådene i Haderup
og Feldborg sammen finder ud af, hvilken embedsprofil man ønsker. Derefter følger stillingsopslag, prøveprædikener og indstilling til embedet; alt sammen
iblandet en lang række møder, hvor både biskop,
provst, pastoratets øvrige præster og menighedsråd er
involveret.
Efter at en kandidat er indstillet til embedet, planlægges der indsættelsesgudstjenester i den eller de kirker,
hvor den pågældende skal have sit virke som præst.
Medmindre det er en nyuddannet præst – i så fald vil
der først være præsteordination i Viborg Domkirke.

Arrangementer

Nytårsdagsgudstjeneste
med saxofon
Saxofonisten Lene
Grimal og organist
Natalia Jespersen
spiller ved gudstjenesten i Ha
derup
Kirke 1. januar.
Efter gudstjenesten
vil der være kransekage og portvin, så
vi kan ønske hinanden godt
nytår.

Den lange proces har kørt hen over efteråret. Menighedsrådene håber at kunne melde en dato ud for indsættelse meget snart, men det forventes, at det bliver
allerførst i januar 2019.
Vi håber, at mange vil være med til at byde den nye
præst velkommen, når den tid kommer.
Sigrid Marcussen, konstitueret sognepræst

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

Tirsdag 1. januar
kl. 16.00 i Haderup Kirke

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
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Forskelligt
Haderup IM
Formand:
Karl Henrik Laursen,
tlf. 97 45 61 97

Haderup-Feldborg
Bibelkreds
Kontaktperson:
Anna Marie Troelsen,
tlf. 24 20 27 88

Babysalmesang
Et godt og gratis tilbud til alle børn og forældre fra både Haderup og Feldborg sogne, der har lyst til at være sammen i kirken
om sang, musik og leg.
Hver torsdag kl. 10.00.
• Haderup Kirke 3. januar
til og med 7. februar. Uge 7: FERIE.
• Feldborg Kirke 21. februar og 28. februar.
Tilmelding. Send gerne en sms dagen før til Anna Marie Troelsen 24 20 27 88
og skriv, du gerne vil komme. Vi glæder os, til vi ses. Natalia og Anna Marie

Adventseftermiddag i Feldborg Sognegård

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
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Kom og vær med til at hygge omkring julen. Sognepræst Anne Linde Førgaard kommer og taler, og mon ikke hun har en lille julehistorie med i
ærmet. Den 13. december kl 14. Kaffe og brød 40 kr. Skolens kor medvirker med luciaoptog. Alle er velkommen både fra Feldborg og Haderup.

Kirkeugen i Feldborg

Julehjælp

Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30:
Foredrag med provst Ole Rasmussen:
»Når korset får vinger«.
Onsdag d. 23. januar kl. 19.30:
Gudstjeneste ved Annette Birk Sørensen,
sognepræst ved Hedeager Kirke.
Torsdag d. 24. januar kl. 19.30:
Sang/musik. På guitar Mathias Lauridsen,
kirkesanger Anna Marie Troelsen og
organist Natalia Jespersen.

Menighedsplejen vil
også i 2018 udbyde
julehjælp.
Nærmere information
om tidsfrister for ansøgning vil følge på
kirkens hjemmeside og
i Lokal-Avisen.

Set og sket
DØBTE

VIEDE

Årets minikonfirmander
er i g ang

Så er årets minikonfirmander i Had
erup og
Feldborg startet på undervisningen,
som va5. august:
retages af kirkesanger Anna Marie Ring
gaard
Nanna Kjær Bjerre
Troelsen. Børnene, der går i 3. klasse,
hentes
af Anna Marie ved skolen og ledsages
til konFeldborg Kirke
firmandstuen. Efter undervisningen
følg
es de
12. august:
tilbage til skolen eller køres evt. hjem
,
hvis
Magnus Lindholt Kristensen
skolebussen er kørt!
2. september:
I undervisningen
Mikkel Paw Abildgaard
får de et grundFeldborg Kirke
15. september:
læggende
18. august:
Emily Kirkeby Nielsen
kendskab til
Nicoline Stoubæk Olesen og
kirke og kriKristian Linding Frederiksen
stendom gennem
29. september:
historier, leg, musik
Janni Ringgaard og
og kreative aktiviteter.
Hjerter
Lars Ringgaard
Undervisningen baseres
udført af sidste
års mini(Kirkelig velsignelse)
på Bibelselskabets materieale
Har du brug for kørsel til
konfirmander
»Kristendom fra top til tå«, og
gudstjenester eller kirkelige
hver time tager afsæt i et afsnit herf
arrangementer?
ra. Anna
Mar
ie lægger vægt på, at børnene lærer at
Kontakt sognepræsten,
synge og at blive glade for at synge. Sangene
tlf. 51 42 20 10, senest to
er ofte
ledsaget af bevægelser, så børnene
dage før handlingen.
ikke skal
Haderup Kirke
sidde og glo ned i en sangbog.
Der blev indsamlet 4350,- kr.
Ved besøg i kirkerummet åbnes op for
ved høstgudstjenesten 2018.
gode og
nysgerrige spørgsmål om de ting, børn
ene ser i
kirken, fx døbefonten, og man taler
om, hvad
der sker til gudstjenesten og de store
mærkedage som dåb, bryllup og begravelse. De
ca. 10 år
gamle børn har en alder, hvor de ofte
stiller eksistentielle spørgsmål om liv og død.
Undervisningen finder sted fra efterårsf
erien og
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest fredag
til ind i januar måned. Forløbet afslu
ttes med
den 4. januar til Britta Høj Andersen: britta.falkevej17@mail.dk.
minikonfirmation i forbindelse med
to gudstjeRedaktion: Majbrit Laursen, Britta Høj Andersen,
nester i henholdsvis HaMinikonfirmandafslutninger:
Karen Merete Henriksen og Jens Christian Jensen.
derup og Feldborg kirke
Feldborg: 20. januar kl. 10.30
sidst i januar måned.
Kirkebladet udkommer fire gange årligt.
Haderup: 27. januar kl. 10.30
Produktion: Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22
Jens Christian Jensen
Haderup Kirke

Kirkebil

INDSAMLING

Stof til kirkebladet
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Vejviser
Haderup og Feldborg sogne er del af et fællespastorat med Sunds, Grove, Simmelkær og
Ilskov sogne. Sognene har fælles kordegn og
fire præster med hvert sit distrikt.

Konstitueret sognepræst
Sigrid Marcussen

Tlf. 51 42 20 10 · sima@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

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
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Hvad gør jeg ved...
Fødsel
Jordemoderen anmelder fødslen. Er forældrene ikke gift, men enige om fælles
forældremyndighed, kan de inden for de første 14 dage efter fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk. Sker dette ikke, behandles 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 efter. I ulige år er der konfirmation i Feldborg store bededag og i Haderup søndagen
efter. Elever på 7. klassetrin deltager i konfirmationsforberedelse forud for konfirmationen. Mere information fås ved henvendelse til sognepræsten.

Vielse
Kirkelig vielse eller velsignelse af borgerligt indgået ægteskab aftales med sognepræsten. 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 henvendelse til sognepræsten.

Begravelse og bisættelse
Ved et dødsfald kan de pårørende kontakte sognepræsten med henblik på en begravelse eller bisættelse. Inden handlingen har præsten en samtale med de pårørende. 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.

Mødekalender
DECEMBER
Onsdag 5. december

Kl. 19.30

Haderup IM: Møde i Haderup Kirkehus v. missionær Heri Elttør, Aulum.

Onsdag 12. december

Kl. 19.30

Haderup IM: Bibeltime hos Linda og Karl Henrik Laursen, Karupvej 10.

Fredag 28. december

Kl. 19.30

Haderup IM: Julefest i Herrup Menighedshus v. missionær Heri Elttør, Aulum.

Mandag 7. januar

Kl. 19.30

Haderup IM: Evangelisk Alliance bedeuge hos Linda og Karl Henrik Laursen,
Karupvej 10.

Tirsdag 8. januar

Kl. 19.30

Haderup-Feldborg Bibelkreds:
Bibeltime hos Karen og Vagn Troelsen, Langgade 18, Feldborg.

Onsdag 9. januar

Kl. 19.30

Haderup IM: Evangelisk Alliance bedeuge på Rønnevænget.

Torsdag 10. januar

Kl. 14.00

Kirkehøjskole i konfirmandstuen, Haderup Præstegård.

Onsdag 16. januar

Kl. 19.30

Haderup IM: Møde v. missionær Henrik Jørgensen, Dragstrup.

Tirsdag 5. februar

Kl. 19.30

Haderup-Feldborg Bibelkreds:
Bibeltime hos Anna Marie og Jens Troelsen, Teglværksvej 11, Feldborg.

Onsdag 6. februar

Kl. 19.30

Haderup IM: Fællesmøde med Herrup og Mogenstrup i Herrup Menighedshus
v. Jens Kristian Lynderup, Videbæk.

Torsdag 7. februar

Kl. 14.00

Kirkehøjskole i konfirmandstuen, Haderup Præstegård.

Onsdag 20. februar

Kl. 19.30

Haderup IM: Bibeltime hos Ida og Hans Tølbøl.

Kl. 14.00

Kirkehøjskole i konfirmandstuen, Haderup Præstegård.

JANUAR

FEBRUAR

MARTS
Torsdag 14. marts
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GUDSTJENESTER
DECEMBER

KIRKEÅRET

HADERUP KIRKE

FELDBORG KIRKE

Søndag 2.

1. søndag i advent

10.30 KB

09.00 KB

Søndag 9.

2. søndag i advent

Søndag 16.

3. søndag i advent

10.30 SM

Søndag 23.

4. søndag i advent

Ingen gudstjeneste i Haderup og Feldborg. Der henvises til øvrige kirker:
Simmelkær 09.00 ALF · Ilskov 10.30 ALF · Sunds 10.30 AMH · Karup 10.00 PAB

Mandag 24.

Juleaften

14.30 SM

11.00 AMH
13.00 AMH

Tirsdag 25.

Juledag

10.30 LM

09.00 LM

Onsdag 26.

2. juledag

Søndag 30.

Julesøndag

Ingen gudstjeneste i Haderup og Feldborg. Der henvises til øvrige kirker:
Ilskov 10.30 SM · Sunds 10.30 AMH · Karup 10.00 PAB

Tirsdag 1.

Nytårsdag

16.00 SM

Søndag 6.

Helligtrekonger

10.30 SM

09.00 SM

Søndag 13.

1. søndag efter HTK

09.00 NN - Kirkekaffe

10.30 NN - Kaffe 10.15

Søndag 20.

2. søndag efter HTK

10.30 NN

Søndag 27.

3. søndag efter HTK

09.00 NN - Kirkekaffe

10.30 ALF - Kaffe 10.15

10.30 ALF - Kaffe 10.15

JANUAR

10.30 NN - Kaffe 10.15

FEBRUAR
Søndag 3.

4. søndag efter HTK

Søndag 10.

S. søndag efter HTK

Søndag 17.

Septuagesima

Søndag 24.

Seksagesima

09.00 ALF
09.00 NN - Kirkekaffe

10.30 NN - Kaffe 10.15
09.00 ALF

10.30 NN

ALF = Anne Linde Førgaard · AMH = Asbjørn Munk Hyldgaard · KB = Kai Bohsen · LM = Leif Mortensen
SM = Sigrid Marcussen · NN = Ny præst · PAB = Poul Asger Beck

