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Præsentation af ny sognepræst

Personalenyt

Mit navn er Rune Hoff Lauridsen, jeg er 
lige blevet 40 år, og er fra januar 2019 
blevet ansat som den nye sognepræst 
med primærtjeneste i Haderup og Feld-
borg. 

Jeg glæder mig meget til at møde alle jer, 
der bebor sognene og dele nogle af livets 
store, smukke – og nogle gange også 
svære – øjeblikke sammen med jer.

Dagplejefars »spådom«

Jeg må dog krybe til korset med det sam-
me og sige, at jeg ikke har haft en livslang 

drøm, om at blive præst. Det er en drøm 
jeg har opdaget for kun nogle få år siden. 
Men allerede dengang jeg var barn og 
voksede op i Sydthy, hvor mine forældre 
var forstanderpar på Svankjær Eftersko-
le, var der én, der mente, at jeg skulle væ-
re præst. Min gamle dagplejefar Børge 
Gramstrup var overbevist om, at jeg ville 
blive præst en dag. Jeg havde nemlig stil-
let mig op og holdt en tale for begge mi-
ne dagplejeforældre og de andre dagple-
jebørn, og da jeg derfor havde bevist, at 
jeg kunne snakke (ganske meget), så 
mente Børge altså, at jeg måtte blive 
præst. 
Det mente jeg dog ikke selv. I stedet var 
mine interesser dengang mere rettede 
mod det naturvidenskabelige og jeg end-
te da også med at tage en matematisk 
studentereksamen på Thisted Gymnasi-
um, hvorefter jeg læste til molekylærbio-
log på Århus Universitet. Herefter har 
jeg arbejdet med naturvidenskaben både 
som underviser på ungdomsuddannel-
ser og i folkeskolen, samt trænet voksne i 
brug af medicinsk udstyr. Jeg har også 
studeret noget af det allermindste i form 
af levende celler gennem linsen på mi-
kroskoper.

Rødder i KFUM og KFUK

Men ved siden af mit studie- og arbejds-
liv har jeg altid arbejdet med kirke og 
kristendom. Mine forældre har selv rød-
der i Indre Mission og KFUM og KFUK, 

og derfor var det naturligt for mig også at 
involvere mig i det kirkelige foreningsliv. 
Jeg har været med i KFUM og KFUK si-
den min barndom, og jeg har gennem 
tiden bl.a. både været leder i børneklub-
ber og i konfirmand- og teenklubber. P.t. 
sidder jeg i KFUM og KFUK’s hovedbe-
styrelse. Ud over KFUM og KFUK har 

Ordination i Viborg Domkirke

Klar til en ny gerning!
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Arrangementer

Præsentation af ny sognepræst

Personalenyt

jeg også været involveret i andre folkekirkelige for-
eninger, såsom DKG og KFUM spejderne.

Blev opfordret til at blive præst

I foråret 2016 tog mit arbejdsliv en ny drejning. Jeg fik 
et vikariat som kirke- og kulturmedarbejder (det der i 
»gamle dage« hed sognemedhjælper) i Holstebro Kirke, 
hvor jeg havde ansvaret for kirkens aktiviteter for børn 
og unge. Efter ca. et år blev jeg fastansat i stillingen. 

I efteråret 2016 blev jeg opfordret til at blive præst af 
den lokale provst, og det førte til et møde med biskop-
pen over Viborg Stift. Det viste sig, at der var en mulig-
hed for at blive præst, som 
ikke involverer flere års stu-
dier på universitetet. Kirke-
ministeriet kan undtagelses-
vis give tilladelse til, at man 
må blive præst, hvis man har 
arbejdet meget med kirke og 
kristendom og minimum er 
fyldt 35 år. Biskoppen bakkede op om, at jeg kunne bli-
ve præst via denne ordning, så siden slutningen af 2016 
har jeg ved siden af mit arbejde i Holstebro Kirke stu-
deret teologi, både på et enkelt kursus på universitetet, 
men også via selvstudium og via undervisning af Stifts-
konsulent Henning Thomsen i Viborg Stift. Jeg var til 
eksamen i starten af juli måned 2018 og fik herefter 
kirkeministeriets endelige godkendelse. I den sidste 
halvdel af 2018 gik jeg på pastoralseminariet i Århus.

Og nu er jeg så blevet præst her i Haderup og Feldborg 
– og hvor jeg dog glæder mig! Min gamle dagplejemor 
Grethe sendte mig for nyligt et julekort, som hun slut-
tede med ordene: »Hvad sagde Børge ...?« Og ja, Børge 
fik jo helt ret!

Byfestgudstjeneste 
Friluftsgudstjenesten afholdes igen i år ved 
Feldborg Minikirke – ved Feldborg Kirke. 
Rundstykker og kaffe kl. 10.15.

Søndag  
26. maj 
kl. 10.30  
i Feldborg

Menighedsmøde 
i Feldborg 
Kristi himmelfartsdag afholdes menighedsmøde – hvor 
vi spiser en sandwich sammen. Menighedsrådet orien-
terer om årets gang.

Torsdag  
30. maj 
kl. 12.00 

Himmelske Dage  
på Heden
Kristi himmelfartsdag er der åbnings-
gudstjeneste på Torvet i Herning i for-
bindelse med »Himmelske Dage på Heden«. Efter 
gudstjenesten er der opstillet et langt kaffebord i gå-
gaden i Herning.
Efter menighedsmødet i Feldborg (se ovenfor) vil der 
være fælles bustransport til Herning. Bussen kører 
over Haderup og Feldborg, så menigheden fra begge 
sogne kan tilmelde sig. 
Husk tilmelding til Thomas Frydendal Nielsen på tlf. 
61 69 89 07. Se annoncen i Lokal-Avisen.

Torsdag  
30. maj 
kl. 14.00 

Min gamle dagpleje-
far Børge Gramstrup 
var overbevist om,  
at jeg ville blive 
præst en dag
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ArrangementerArrangementer

Sang for sangglade i voksenhøjde
Vi starter med kaffe og rundstykker og synger derefter sal-
mer og sange fra salmebogen og højskolesangbogen.

•  Fredag den 1. marts i Haderup Kirke kl. 9.30-11.00
•  Fredag den 5. april i Feldborg Kirke kl. 9.30-11.00
•  Fredag den 3. maj i Haderup Kirke kl. 9.30-11.00

Kom og tag aktiv del i fælleskabet. Arrangører er menigheds-
rådene og kirkens personale. Vi ses!

Natalia Jespersen og Anna Marie Troelsen tlf. 24 20 2 788

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

Kirkehøjskole  
i Haderup

Torsdag 14. marts  
kl. 14.00-16.00  
i konfirmandstuen i  
præstegården i Haderup

Alle i sognene er velkomne

Min mormor Helene (1903-1998) 

Foredrag v. Knud Erik Mark
Mor til 19 børn. En dokumentarisk beretning 
om et enestående menneske med et helt usæd-
vanligt 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 økonomi-
ske forhold, og at hun i meget svære faser i li-
vet altid udviste gode, værdifulde, menneske-
lige egenskaber over for sine medmen nesker.
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ArrangementerArrangementer

Musikgudstjeneste 
med violin-talent
Violinisten Agnes Hauge medvirker ved en musikgudstjeneste i Haderup Kirke skærtorsdag. 
Agnes Hauge er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium ved prof. Mo Yi. Sidenhen har hun studeret i Paris hos prof. Ami Flam-mer. Hun er aktiv i mange sammenhænge som violinist, herunder i Ensemble Hermes og i Duo Alcea. Agnes studerer nu i solistklassen ved Syddansk Musikkonservatorium.

Torsdag 18. april
kl. 16.00 i  
Haderup Kirke

Agnes Hauge er  
uddannet på  

Det Jyske musik- 
konseratorium

Sommersang i 
Jens Jensens Anlæg 
Kom og nyd sommersangen og evt. din kaffe ved taler-
stolen i Jens Jensens An-
læg. Sangen ledes af An-
na Marie Troelsen og 
Natalia Jespersen.

Tirsdag 21. maj  
kl. 19.00 i  
Jens Jensens Anlæg

Velkommen 
i det grønne!

Gudstjeneste  
og frokost  
palmesøndag 
Efter gudstjenesten i 
Feldborg Kirke spiser vi 
påskefrokost sammen. 
Pris 60 kr. for voksne og 20 kr. for børn (ikke kon-
firmerede). Årets konfirmander fra Feldborg og 
Haderup spiser gratis.
Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til Karen 
Merete Henriksen, tlf. 61 31 22 75 senest 7. april.

Alle er velkommen. Se annoncen i Lokal-Avisen.

Søndag 14. april  
i Feldborg
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Aktuelt

Vellykket konfirmandtur til Viborg
Hvad gør 7. klasse, når skolen lukker for 
at holde pædagogisk dag? Man bestiller 
en minibus til en heldagstur, køber drik-
kevarer og får smurt en stak rundstykker, 
og så er de 15 konfirmander fra Haderup 
og Feldborg klar til udrykning! 

Afsted mod Viborg

Turen gik mod Viborg en dag i november 
måned, hvor man fik en spændende dag 
sammen med diakonipræst Steen Andre-
asen, som havde tilrettelagt hele dagen.
Først besøgte man De frivilliges Hus, 
hvor Blindesamfundets lokalformand gav 
konfirmanderne et indtryk af livet som 
blind. Senere mødte man en far til en 
handicappet pige, som nu var udeboende 
i et bosted. Herefter besøgte man Viborg 
Pilgrimshus »Herberget«, hvor en kvinde 
var i kontorpraktik efter en alvorlig tra-
fikskade.

To af konfirmanderne på turen var Alma 
Fryland Filtenborg, Herrup og Lykke Sær-
kjær Pedersen, Haderup. 
De fortæller, at det gjorde stort indtryk at 
høre beretningerne fra de handicappede 
og deres pårørende. Det var meget tanke-
vækkende, og man blev mindet om, hvor 
godt man selv har det.

Domkirken

Så var det tid at besøge den imponerende 
domkirke med de store, flotte kalkmale-
rier. Her blev konfirmanderne udstyret 
med iPad og blev sendt på opgaveløs-
ning rundt i kirken. Der var nok at tage 
fat på, bl.a. skulle man finde ud af, 
hvor mange gange Jesus var afbildet 
på kalkmalerierne. Alma og Lykke 
syntes, at det var nogle spænden-
de opgaver, og de var betaget af 
den smukke kirke. De kunne 

Alma og Lykke glæder sig til konfirmationen
De fire elever fra Feldborg frie Børne-
univers skal konfirmeres i Feldborg Kir-
ke. Fra 7. klasse i Haderup skal 11 kon-
firmeres, de 10 i Haderup, mens Alma 
skal konfirmeres i Herrup, hvor hun bor.
Alma og Lykke fortæller, at konfir-
mandundervisningen har været spæn-
dende og varieret. Der har været med-
rivende bibelhistorier og fortællinger i 

konfirmandstuen, men det har også 
været godt at se kirken og høre om kir-
kens indretning m.m., ligesom et besøg 
hos graver Hans Tølbøl på kirkegården 
var et hit.
Som led i forberedelsen til konfirmati-
onen forventer præsten at se konfir-
manderne til gudstjeneste 10-12 gange, 
og det finder de er OK. Det har været 

godt at lære om gudstjenestens opbyg-
ning og forløb.
»Nu har vi da fået lært at rejse os og 
sætte os på de rigtige tidspunkter«, til-
føjer de to konfirmander.
Alma og Lykke glæder sig også til fe-
sten og de forventede gaver! De skal 
begge have en ret stor fest, som holdes 
i selskabslokaler udenfor hjemmet.

 Diakonipræst Steen Andreasen 
holdt andagt i domkirkens krypt
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AktueltAktuelt

Vellykket konfirmandtur til Viborg
genkende mange af de velkendte bi-
belhistorier i Skovgaards kalkmale-
rier.
Besøget i Domkirken sluttede i kir-
kens krypt, hvor Steen Andreasen 
holdt en kort andagt.

Houlkær Kirke

Sidste stop på turen 
var den ret nye 

Houlkær Kirke 
i Viborg. Her 

fortalte for-

manden for sognets menighedsråd 
om den smukke, men også helt an-
derledes kirke.
Viborg-turen var arrangeret af sog-

nepræst Sigrid Marcussen, 
mens menighedsråds-

formand Britta Høj 
Andersen og kirke-
sanger Anna Marie 
Troelsen var med 
som hjælpere.

Jens Christian 
Jensen

Konfirmander
Konfirmander i Feldborg Kirke,  
store bededag, den 17. maj 2019
Silke Vestergaard Eriksen,  
Vestparken 12, Feldborg, 7540 Haderup 
Emilia Skov Sørensen,  
Mølleparken 18, Feldborg, 7540 Haderup
Freja Johanne Nielsen,  
Bredgade 75, Feldborg, 7540 Haderup 
Thyra Stagsted Vestergaard Nielsen,  
Bredgade 47, Feldborg, 7540 Haderup

Konfirmander i Haderup Kirke, 
søndag den 19. maj 2019
Emil Agerskov, Nørregade 29, 7540 Haderup
Freja Vind Bay, Ved Hegnet 6, 7540 Haderup
Emma Fey Egeriis,  
Nørregade 38, 7540 Haderup
Valdemar Rømer Faurbye,  
Viftrupvej 7, 7540 Haderup
Frede Skovborg Frandsen, 
Skovvænget 17, 7540 Haderup
Tobias Tranekær Gammelgaard,  
Hedevej 7, 7540 Haderup
Gabriel Arnkiel Jensen, 
Egeskrænten 5, 7540 Haderup
Noah Høgh Olesen,  
Skovvænget 51, 7540 Haderup
Lykke Særkjær Pedersen,  
Åbakkevej 4, 7540 Haderup
Gustav Brødbæk Stadsbjerg, 
Herningvej 26, 7540 Haderup

Konfirmand i Herrup Kirke,  
søndag den 5. maj 2019
Alma Fryland Filtenborg,  
Trevældvej 3, Blakskjær, 7830 Vinderup 
Alma har fulgt undervisningen i Haderup,  
men konfirmeres i Herrup

Lykke Særkjær Pedersen t.v. og 
Alma Fryland Filtenborg t.h.
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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

Babysalmesang 
Et godt og gratis tilbud til alle børn og for-
ældre 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.

•  Feldborg Kirke 7. marts til og med  
28. marts.

•  Haderup Kirke 4. april til og med 16. maj  
(dog  undtaget 18. april skærtorsdag)

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

Menighedsmøde i Haderup
Det årlige menighedsmøde for Haderup sogn afholdes 17. marts i Kir-
kehuset. Der er gudstjeneste i Haderup Kirke kl. 10.30, og derefter går vi 
i Kirkehuset. Der vil blive serveret et let traktement, så husk tilmelding  til 
Martin Jensen: kassen@haderupsogn.dk eller tlf. 41 39 11 24. 

Menighedsplejen 
Menighedsplejen holder generalforsamling tirsdag 2. april kl. 18.30 i Kirke-
huset, Markedspladsen 14, Aulum. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Møde efter generalforsamlingen kl. 19.30: Foredrag ved Stiftspræst for 
diakoni, Steen Andreassen. Alle er velkomne. Vel mødt!

Arr. Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup

Sæt X i kalenderen:  Sogneudflugt søndag 16. juni 
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Arrangementer Set og sket

Stof til kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest mandag 
den 25. marts 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

21. oktober
Anna Lykkegaard Guldfeldt

11. november
Viktor Lyager Aarup Andersen

Feldborg Kirke
4. november

Marius Frydendal Nielsen
24. november

Dagny Troelsen Væggemose

Har du brug for kørsel til 
gudstjenester eller kirkelige 

arrangementer?
Kontakt sognepræsten,  

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

Kirkebil

Tak til Feldborg 
og Haderup  
- og farvel til 
smørhullet
At være præst for jer i Haderup og 
Feldborg har været en vidunderlig 
tid. Jeg har nydt de mange tjenester 
i kirkerne og har nydt hver en 
stund med de skønne unge menne-
sker, der lige om et øjeblik kan kal-
de sig konfirmander. 

Derfor synes jeg også, at jeg med al 
mulig god grund og god ret kan 
mene, at jeg nu siger farvel til et 
smørhul.  

Alligevel er jeg glad for, at det er 
der vi er nået til. Jeg er sikker på, at 
Rune Hoff Lauridsen vil blive jer 
en god præst, og at der venter jer 
mange gode oplevelser fremover 
med Rune som jeres præst. 

Jeg ønsker både jer og Rune alt 
godt fremover.

Sigrid Marcussen, sognepræst

Sogneindsamling
Folkekirkens Nødhjælp samler 
ind til de mennesker, som er 
ramt af klimaforandringerne og 
bor i de fattigste egne på kloden. 
De har brug for hjælp til klima tilpasning og omstilling – en proces folkekir-kens nødhjælp hjælper dem med.

Søndag den 10. marts vil der være gudstjeneste i Feldborg kl. 9.00 og Haderup kl. 10.30. Infor-mation om indsamlingen gives efter gudstjene-sten i menighedslokalet bag kirken i Feldborg og i konfirmandstuen i Haderup.
Derefter går vi alle sammen ud og samler ind i de to sogne. Menighedsrådene er vært med pølser, brød og snol-
der, når indsamlin-
gen er slut.

Meld dig som indsamler 
•  På hjemmesiden www.blivindsamler.dk 

– eller kontakt:
•  Thomas Frydendal i Feldborg:  

thomas.fdf@gmail.com – tlf. 61 69 89 07
•  Martin Jensen i Haderup: 

kassen@haderupsogn.dk – tlf. 41 39 11 24

Søndag  
10. marts

Ethvert bidrag hjælper
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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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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.

MARTS

Fredag 1. marts Kl.  9.30 Sang for sangglade i voksenhøjde – i Haderup Kirke.

Tirsdag 5. marts Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: Bibeltime hos Anna Ringgaard, Nygade 12B, Haderup.

Mandag 11. marts Kl. 19.30 Haderup IM: Holstebrokredsens forårsmøde i Haderup Kirkehus 
v. missionær Brian Madsen, Vejle. Bedemøde kl. 19.00.

Tirsdag 12. marts - fredag 15. marts Haderup IM: Forårsmøder forskellige steder i Holstebrokredsen. Se særskilt program.

Torsdag 14. marts Kl. 14.00 Kirkehøjskole i konfirmandstuen, Haderup Præstegård.

Søndag 17. marts Menighedsmøde i Haderup Kirkehus efter gudstjenesten, der begynder kl. 10.30.

Onsdag 20. marts Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Mogenstrup og Herrup i Mogenstrup Missionshus
v. Anders Vindum, Ordet & Israel.

Onsdag 27. marts Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Karen Pedersen.

APRIL

Tirsdag 2. april Kl. 18.30 Menighedsplejen: Generalforsamling i Kirkehuset, Markedspladsen 14, Aulum.

Tirsdag 2. april Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: 
Bibeltime hos Hanne og Thomas Troelsen, Gindeskovvej 20, Feldborg.

Fredag 5. april Kl.  9.30 Sang for sangglade i voksenhøjde – i Feldborg Kirke.

Onsdag 10. april Kl. 19.30 Haderup IM: Generalforsamling i Haderup Kirkehus.

MAJ

Onsdag 1. maj Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Ingrid og Gunnar Astrup, Falkevej 6.

Fredag 3. maj Kl.  9.30 Sang for sangglade i voksenhøjde – i Haderup Kirke.

Tirsdag 7. maj Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: 
Bibeltime hos Birgitte og Steen Sand Mortensen, Kirkevej 3, Haderup.

Onsdag 15. maj Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Mogenstrup og Herrup i Haderup Kirkehus
v. missionær Søren Skovenborg, Ans.

Tirsdag 21. maj kl. 19.00 Sommersang i Jens Jensens Anlæg.

Mandag 27. maj Kl. 19.30 Haderup IM: Holstebrokredsens sommermøde i Vinderup Menighedshus
v. kommunikationschef Asbjørn Asmussen, Indre Missions Hus, Fredericia.

Torsdag 30. maj Kl. 12.00 Menighedsmøde i menighedslokalet i Feldborg Kirke.

Torsdag 30. maj - søndag 2. juni Haderup IM: Bedsteforældrecamping i Jens Jensens Anlæg. Se særskilt program.

Mødekalender

11



GUDSTJENESTER

R
H

L 
= 

R
un

e 
H

of
f 

La
ur

id
se

n 
· 

A
LF

 =
 A

nn
e 

Li
nd

e 
Fø

rg
aa

rd
 ·

 S
M

 =
 S

ig
ri

d 
M

ar
cu

ss
en

MARTS KIRKEÅRET HADERUP KIRKE FELDBORG KIRKE
Søndag 3. Fastelavn 09.00 RHL - Kirkekaffe 10.30 RHL - Kirkekaffe 10.15

Søndag 10. 1. s. i fasten 10.30 RHL 09.00 RHL

Søndag 17. 2. s. i fasten 10.30 RHL 09.00 RHL

Søndag 24. 3. s. i fasten 10.30 RHL - Kirkekaffe 10.15

Søndag 31. Midfaste 09.00 ALF - Kirkekaffe

APRIL
Søndag 07. Mariæ bebudelse 10.30 RHL 09.00 RHL

Søndag 14. Palmesøndag 10.30 RHL - Kirkekaffe 10.15
Efterfølgende frokost

Torsdag 18. Skærtorsdag 16.00 RHL

Fredag 19. Langfredag 10.30 RHL - Kirkekaffe 10.15

Søndag 21. Påskedag 10.30 RHL 09.00 RHL

Mandag 22. 2. påskedag 09.00 ALF

Søndag 28. 1. s. e. påske 09.00 ALF

MAJ
Søndag 5. 2. s. e. påske 10.30 RHL

Søndag 12. 3. s e. påske 09.00 SM

Fredag 17. Bededag 10.00 RHL - Konfirmation

Søndag 19. 4. s. e. påske 10.00 RHL - Konfirmation

Søndag 26. 5. s. e. påske 09.00 RHL - Kirkekaffe 10.30 RHL - Byfestgudstj. v. minikirken
Kirkekaffe 10.15

Torsdag 30. Kristi himmelfart 12.00 Menighedsmøde i menighedslokalet i Feldborg Kirke, hvor der severes en 
sandwich. 14.00 Fælles åbningsgudstjeneste på Torvet i Herning

JUNI
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 Fælles gudstjeneste i Hytteskoven
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