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Eftertanken

Fra skygge til virkelighed
Mange børn har haft oplevelsen af at blive væk fra deres forældre. Det kunne fx
ske mens familien er ude og handle. Her
kan det være, at barnet måske i begejstring over at se et eller andet spændende
pludselig opdager, at det står alene et
sted mellem meterhøje hylder fyldt med
varer. Spørger man børn, så er oplevelsen af at være blevet væk, noget der sætter sig dybt. For hvor er mor eller far blevet af? Finder vi mon nogensinde hinanden igen?
Nedtælling til jul
Fjerde søndag før juledag begynder adventstiden. Hver søndag tænder vi et lys
i adventskransen indtil alle fire lys brænder. På den måde tæller vi ned til jul, ligesom hvis man får kalendergaver eller
brænder et kalenderlys et stykke ned
hver dag. Advent er forventningens tid,
en tid fyldt med forventning om at noget
godt vil komme. Men denne forventning
bunder i meget mere end blot en hyggelig tanke om, at julen er tæt på. For i den
forventning vi markerer i kirken i adventstiden, er der rigtig meget på spil.
Det har jeg hørt en historie om: Et barn
er blevet væk fra sin mor i en stor butik.
Det løber frem og tilbage mellem hylderne og bliver mere og mere bange, mens
tårerne presser sig på. Barnet ved ikke
hvilken vej det skal gå. Men pludselig
mens det bevæger sig hen af en af butikkens lange gange, ser det en skygge på
gulvet for enden af gangen. Skyggen lig-
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ner barnets mor. Pludselig er der noget,
der skubber panikken til side i barnets
sind. Pludselig bliver frygten erstattet
med et håb og med en forventningens
glæde. Kunne det virkelig være mor, der
står lige derhenne rundt om hjørnet?

Hvis man kan relatere til barnets følelse
ved at se sin mors skygge, så tror jeg også, at man har forstået en smule af, hvad
advent er. For det største problem vi
mennesker møder i vores liv, er, at vi ikke
altid kan finde ud af at gøre det gode, vi
gerne vil. Igen og igen kan vi komme til
at såre mennesker omkring os, fordi vi
hellere vil tænke på os selv. I kristendommen kalder vi det for synd. Synd er
med andre ord det, der adskiller os fra
Gud. Den Gud, som gerne vil, at vi skal
leve i kærlighed med hinanden.
Gud leder også
Man kan sammenligne synd med det, at
blive væk. Et barn, der bliver væk fra sin
forælder og som febrilsk forsøger at fin-

de tilbage til den, man er blevet adskilt
fra. – Men som enhver forælder, der har
oplevet, at ens barn er forsvundet på en
indkøbstur, ved, så er barnet ikke den
eneste, der søger efter den, man er blevet
adskilt fra. Som forælder leder man selvfølgelig også efter sit barn.
Det samme gør Gud! Man kan læse det
Gamle Testamente i Bibelen som en lang
fortælling om Gud, der forsøger at komme tæt på det menneske, han er blevet
adskilt fra. Og igen og igen kan man læse
små bidder, som peger frem mod det,
der sker i julen. Det er som når barnet,
der er blevet væk, ser sin mors skygge.
Advent er forventningen om, at lige om
lidt bliver det, der før var adskilt, genforenet. Og i det øjeblik barnets mor bliver
synlig for barnet, så barnet kan se, at det
virkelig er hende, ja, så er det jul! For i
julen bliver Gud synlig for os i et lille
barn i en krybbe i Betlehem.
Advent er forventningen om, at den skygge vi ser, vil bringe os tæt på den kærlighed vi er blevet adskilt fra. Jul er det tidspunkt, hvor skyggen erstattes af virkeligheden! Der hvor
Gud er kommet
mennesker nær, så
vi aldrig nogensinde mere skal vandre alene i vores liv.
Sognepræst
Rune Hoff
Lauridsen

Arrangementer

Kirkehøjskole
Torsdag 9. januar
kl. 14.00

Salmedigteren
Svein Ellingsen
Organist Inger Kamstrup fra
Vinding fortæller om salmedigteren Svein Ellingsen, som
har skrevet flere af salmerne i
Salmebogen. Blandt andet
den vi ofte benytter som
dåbssalme, nr. 448 »Fyldt af
glæde over livets under«.

2. torsdag i måneden i konfirmandstuen, Haderup Præstegård

Torsdag 13. februar
kl. 14.00

Flugt fra ydmygelser og
misbrug i Afghanistan
Vi skal følge Nasi Habibi
fra en omtumlet opvækst
og første ungdom i Afganistan, en flugt til Iran og
senere til Danmark. Vi
skal høre om, hvor svært
livet kan være, når man
som kvinde er født i et
land, hvor tusind års tradition og religiøs fanatisme
sætter dagsordenen. Hvordan problemer kan flytte med, selv om det til sidst
lykkes at komme til Danmark, og den befrielse det
er, når man endelig slipper løs af båndene, som
holder én nede, og der er nogen som strækker
hånden ud. Alt dette vil Nasi Habibi fortælle om,
og hendes historie har hun også skrevet om i bogen »Skæbnenes spil«.

Torsdag 12. marts
kl. 14.00

Provstimedhjælper
i Tanzania
Else Højvang fortæller om sit
arbejde. Hun er udsendt for
Danmission til Tanzania og
fungerer som provstimedhjælper i tre provstier dernede.

ADVENTSFESTEN
er torsdag den 12. december kl. 14.00
i Haderup Kirkehus med pastor Kai
Bohsen fra Ikast. Pris for kaffe, kage
og lodder til auktion 40 kr.
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Arrangementer

Tubaist til nytårsgudstjeneste
Onsdag
1. januar
kl. 16.00 i
Haderup
Kirke

Ole Simonsen, som medvirker ved
nytårsgudstjenesten i Haderup Kirke, fortæller om sig selv:
Jeg har været freelancetubaist i militær- og symfoniorkestre samt er meget
rutineret inden for kirkelige handlinger
– påske, pinse, konfirmation og kirkekoncerter.
Jeg har arbejdet som freelancemusiker gennem en del år og har assisteret i militær- og
symfoniorkester, bl.a. Prinsens Musikkorps.
Derudover har jeg udgivet kammermusik med
Copenhagen Brass Quintet. I kirkelig henseende
spiller jeg til højtider med min kone Charlotte
Højlund Simonsen, der er valdhornist ved Prinsens
Musikkorps og organist ved Højbjerg og Elsborg
kirker. Når tubaen spiller i det lyse leje, har den en
blød og behagelig klang, der smelter fint sammen
med orglet.
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Arrangementer

Kirke for børn
og familier
Søndag den 26. januar kl. 10.30 er der gudstjeneste med minikonfirmand afslutning i Haderup Kirke.
Søndag den 2. februar kl. 10.30 er der gudstjeneste med minikonfirmand afslutning i Feldborg Kirke
Minikonfirmanderne medvirker de to søndage.

Kirken i
børnehøjde

Juleafslutninger for dagple
je,
vuggestuer og børnehaver
den 19. december

•K
 l. 8.30 i Feldborg Kirke (børnehave,
vuggestue- og dagplejebørn i Feldborg
)
• Kl. 9.30 i Haderup Kirke (børnehave,
vuggestue- og dagplejebørn i Haderup
)
Juleafslutninger for skoleb
ørn
den 20. december

•K
 l. 8.15 i Feldborg Kirke (skolelever
i
Feldborg Frie Børneunivers)
• Kl. 10.00 i Haderup Kirke (skoleele
ver på
Haderup Skole)
Minikonfirmandafslutninger

• Haderup Kirke: 26. januar kl. 10.30
• Feldborg Kirke: 2. februar kl. 10.30

Følg din kirke på nettet

www.sundskirke.dk
www.facebook.com/haderupfeldborgkirker www.sogn.dk/grove
www.sogn.dk/haderup
www.sogn.dk/simmelkær
www.sogn.dk/feldborg
www.sogn.dk/ilskov
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Aktuelt

Alle skal opleve glæden
Organisten og kirkesangeren
ved Haderup og Feldborg kirker
har gang i mange aktiviteter
for at fremme sangglæden
Hvad enten det drejer sig om babysalmesang, arbejdet med minikonfirmander,
konfirmander eller voksne oplever organist Natalia Jespersen og kirkesanger Anna Marie Troelsen det samme: Den store
smittende glæde ved at synge!
De to elsker selv at synge og finder det
vigtigt at give sangtraditionen og glæden
ved at synge videre. Og om musikken siger Natalia:
- Musik er en levende organisme, og det er
min måde at udtrykke alle slags følelser.
Aktiviteter for børn
De to kirkemusikere er ansat til at medvirke ved de faste gudstjenester foruden
bryllupper og begravelser. Men derforuden dyrkes sang og musik på forskellig
vis. Anna Marie fortæller:
- Ved babysalmesang synges enkle salmer og godnatsange, som gør børnene
trygge ved at komme i kirkerummet, ligesom de ledsagende forældre får dem
repeteret til hjemmebrug.
Anne Marie fortsætter:
- Minikonfirmanderne bliver hurtigt glade for at synge. Sangene »leges ind«, ledsaget af fagter og trin. Ofte fortsætter
børnene derhjemme, så forældrene bliver helt overraskede over at deres barn
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Anna Marie Troelsen og
Natalia Jespersen ved
orglet i Feldborg Kirke.

pludselig synger under bruseren og andre steder.
Natalia har også i en periode haft børnekor i kirken. Børnene ville gerne synge
og øve, men det var svært at få tilslutning
nok til søndagsgudstjenesten.
Konfirmanderne lærer om musikkens
betydning, også i kirken, og de får viden
om orglet. Salmerne »danses«, idet krop-

pen bruges til rytmen. I en årrække har
man også haft klaver til rådighed i kirken. Det giver mulighed for en bedre
fremførelse af de mere rytmiske melodier.
Tilbud til voksne
Natalia og Anna Marie har iværksat en
række tiltag for voksne de seneste år:

Aktuelt

ved at synge
»Sang for sangglade i voksenhøjde« samler en række formiddage i vinterhalvåret
18-25 sangglade i skiftevis Haderup og
Feldborg kirke, hvor Anna Marie leder
sangen til Natalias akkompagnement.
Om sommeren er der »Sommersang i
Anlægget«, ligesom der er friluftsgudstjeneste ved årets byfester i Haderup og
Feldborg.
Natalia nyder iøvrigt, når der ved friluftsarrangementer og ved særlige gudstjenester er mulighed for at få en trompetspiller eller andre musikere med.
Særlige ønsker
I dag hører man ofte, at deltagerne har
mange særlige ønsker til bryllup og beNatalia Jespersen:
Fastansat som organist ved Haderup og Feldborg kirker siden 2006,
uddannet på kirkemusikskolen i
Vestervig.
Er født i Skt. Petersborg i Rusland,
hvor hun har sin musikalske baggrund. Bor sammen med kæreste
og sine to teenagebørn i Fly.
De seneste otte år har Natalia selv
komponeret salmemelodier og andre kirkemusikstykker, som bl.a.
bruges ved nadveren. Er begyndt at
tilbyde koncerter med egne kompositioner på såvel orgel som klaver.

De små bliver hurtigt
glade for sang og musik!

gravelse. Hertil siger Natalia, at de mange
ønsker til særlig musik og indhold kræver megen forberedelse, men at hun er
åben for at inddrage ønskerne, hvis de
kan indpasses og ikke falder helt ved siden af den kirkelige ramme.
Natalia:
- Det er et stort ansvar at spille til bryllupper og begravelser. Organisten skal
være »til stede«, ikke bare »spille«.
Natalia savner det lokale plejehjem. Ældre vil gerne synge, og demente kan ofte
synge med på de sange og salmer, de lærte i barndommen, hvilket de tydeligvis
har stor glæde ved.
Nye tiltag
De to kirkemusikere regner med, at der
fremover vil blive arrangeret »spagettigudstjenester« eller lignende særligt familievenlige gudstjenester. De er spændte på, hvad vores nye præst Rune Hoff
Anna Marie Ringgaard Troelsen:
Fastansat som kirkesanger ved Haderup Kirke siden 2008 og Feldborg
Kirke siden 2015, uddannet på kirkemusikskolen i Vestervig.
Hun er oprindelig uddannet sygeplejerske. Har fem voksne børn, fire
børnebørn og bor i Feldborg med
sin mand med hvem hun driver et
større landbrug.

Lauridsen kommer med af inspiration til
nye tiltag.
Anna Marie:
- Familierne er derude, og de er interesserede, bare rammen er god. Hun mener,
at tiden er moden til, at flere kan inddrages.
Som kirkemusiker har man også behov
for selv at få »fyldt på«. Anna Marie og
Natalia tager jævnligt på kurser. Særligt
inspirerende er den årlige, ugelange kirkemusikalske sommerskole i Løgumkloster.
- Det er en rigtig vitaminindsprøjtning,
slutter Anna Marie.
Jens Christian Jensen
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Arrangementer
Haderup IM
Formand:
Karl Henrik Laursen,
tlf. 97 45 61 97

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

Feldborg Kirkeuge
Traditionen tro står uge 4 i kirkeugens tegn i Feldborg. Tirsdag, onsdag og torsdag bydes der indenfor til tre spændende aftener med forskelligt indhold. Fælles
for alle aftener er at der afsluttes med kaffe, te og brød – og det er gratis at deltage.
Gudstjeneste ved Jens Maibom Pedersen.
Efter Gudstjenesten vil Jens, under kaffen,
fortælle om diakoniens mange ansigter og
udfordringer i dag. Jens Maibom Pedersen er præst og forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus.
Tirsdag 21. januar
kl. 19.30

Viborg stift arrangerede en tur til Libanon i
foråret 2019, hvor formålet var at studere religionsmøde og se på de udfordringer den
Lutherske kirke har i Libanon, samt se Danmissions arbejde dernede. Med på
turen var Maibritt Laursen fra Feldborg. Hun vil denne aften vise billeder og
fortælle om sin tur.
Onsdag 22. januar
kl. 19.30

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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Torsdag 23. januar
kl. 19.30

I 2019 havde Den Danske Salmebog 450 års jubilæum. Det
vil vi denne aften markere
med foredrag med sang og
musik.
Præst og organist Mads Djernes kommer og fortæller om
salmebogens udvikling, og vi
skal synge nye og gamle salmer. Mads Djernes er præst
ved Nørremarkskirken i Vejle.

Diverse
DØBTE
Feldborg Kirke

29. september
Jacob Hornshøj Vestergård

VIEDE

Haderup Kirke

10. august
Camilla Refsgaard og
Anders Ulsø Jensen

Kirkebil

Høstoffer
Høstgudstjeneste søndag den 29.
september i Feldborg Kirke
Indkomne høstoffer i alt 5.774 kr.
fordeling som nedenstående:
Møltrup Optagelseshjem��1.035 kr.
Kristelig Handicapforening�435 kr.
Folkekirkens Nødhjælp��������635 kr.
Blå Kors����������������������������������210 kr.
KFUM & K i Danmark��������685 kr.
Kirkens Korshær�������������������885 kr.
Indre Mission������������������������185 kr.
KFUM’s Soldaterhjem����������335 kr.
Haderup Kirke����������������������285 kr.
Mission Afrika����������������������114 kr.
Menighedsplejen������������������685 kr.
FDF Feldborg������������������������285 kr.
Ved auktion i Feldborg Sognegård
indkom 624 kr., som er fordelt ligeligt til ovenstående formål

Har du brug for kørsel?
Kontakt sognepræsten,
tlf. 51 42 20 10, senest to
dage før handlingen.

Stof til kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest fredag
den 10. januar 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

Babysalmesang

Et gratis tilbud til børn og deres foræ
ldre i
Haderup og Feldborg sogne.
Hvor: I Haderup og Feldborg kirker

Hvornår: Hver torsdag kl. 10.00 i efter
året.
For tilmelding og mere info, kontakt
:
Anna Marie Troelsen på 24 20 27 88.
Feldborg Kirke
9. januar til og med 6. februar
Uge 7 FERIE
Haderup Kirke
20. februar til og med 26. marts

Sang for
sangglade i
voksenhøjde

Vi starter med kaffe og rundstykker
og synger
derefter salmer og sange fra salmebo
gen og højskolesangbogen.
• Fredag den 6. december
i Haderup Kirke kl. 9.30-11.00
• Fredag den 3. januar
i Feldborg Kirke kl. 9.30-11.00
• Fredag den 7. februar
i Haderup Kirke kl. 9.30-11.00
Kom og tag aktiv del i fælleskabet. Arra
ngører er
menighedsrådene og kirkens persona
le. Vi ses!

Natalia Jespersen og Anna Marie Troe
lsen
tlf. 24 20 27 88
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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.
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
Sognepræst Hanne Marie Meier
Tlf. 51 64 23 10 · hmm@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
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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
Fredag 6. december

Kl. 9.30

Sang for sangglade i voksenhøjde i Haderup Kirke.

Onsdag 11. december

Kl. 19.30

Haderup IM: Bibeltime hos Ingrid og Gunnar Astrup, Falkevej 6.

Torsdag 12. december

Kl. 14.00

Adventsfest i Haderup Kirkehus.

Lørdag 28. december

Kl. 19.30

Haderup IM: Julefest i Herrup Menighedshus v. Kurt Nielsen, Holstebro.

Fredag 3. januar

Kl. 9.30

Sang for sangglade i voksenhøjde i Feldborg Kirke.

Mandag 6. januar

Kl. 19.30

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

Tirsdag 7. januar

Kl. 19.30

Haderup-Feldborg Bibelkreds: Bibeltime hos Hanne og Thomas Troelsen,
Ginderskovvej 20, Feldborg.

Onsdag 8. januar

Kl. 19.30

Haderup IM: Evangelisk Alliance bedeuge på Rønnevænget, Jens Jensens Vej.

Torsdag 9. januar

Kl. 14.00

Kirkehøjskole i præstegårdens konfirmandstue, Haderup.

Tirsdag 21. januar

Kl. 19.30

Feldborg Kirkeuge med Jens Maibom Pedersen.

Onsdag 22. januar

Kl. 19.30

Feldborg Kirkeuge med Maibritt Laursen.

Torsdag 23. januar

Kl. 19.30

Feldborg Kirkeuge med Mads Djernes.

Onsdag 5. februar

Kl. 19.30

Haderup IM: Fællesmøde i Herrup Menighedshus
v. missionær Søren Grysbæk, Horsens.

Fredag 7. februar

Kl. 9.30

Sang for sangglade i voksenhøjde i Haderup Kirke.

Tirsdag 11. februar

Kl. 19.30

Haderup-Feldborg Bibelkreds: Bibeltime hos Birgitte og Steen Sand Mortensen,
Kirkevej 3, Haderup.

Torsdag 13. februar

Kl. 14.00

Kirkehøjskole i præstegårdens konfirmandstue, Haderup.

Onsdag 19. februar

Kl. 19.30

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

Lørdag 22. februar

Kl. 9.0015.00

Haderup IM: Inspirationsdag i Hjerm Missionshus v. formand for Indre Mission
i Danmark Hans Ole Bækgaard, Århus. Emne: »IM i nutiden«.

Kl. 14.00

Kirkehøjskole i præstegårdens konfirmandstue, Haderup.

JANUAR

FEBRUAR

MARTS
Torsdag 12. marts
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GUDSTJENESTER
DECEMBER

KIRKEÅRET

HADERUP KIRKE

FELDBORG KIRKE

Søndag 1.

1. søndag i advent

09.00 RHL - Kirkekaffe

10.30 RHL

Søndag 8.

2. søndag i advent

10.30 RHL

09.00 RHL

Søndag 15.

3. søndag i advent

Søndag 22.

4. søndag i advent

09.00 ALF - Kirkekaffe

Tirsdag 24.

Juleaften

14.30 RHL

11.00 RHL
13.00 RHL

Onsdag 25.

Juledag

09.00 RHL

10.30 RHL

Torsdag 26.

2. juledag

10.30 ALF - Fællesgudstjeneste i Ilskov

Søndag 29.

Julesøndag

10.30 RHL - Fællesgudstjeneste i Haderup

JANUAR
Onsdag 1.

Nytårsdag

16.00 RHL

Søndag 5.

Helligtrekonger

09.00 RHL - Kirkekaffe

Søndag 12.

1. søndag efter HTK

Søndag 19.

2. søndag efter HTK

09.00 ALF - Kirkekaffe

Søndag 26.

3. søndag efter HTK

10.30 RHL - Minikonfirmandafslutning

09.00 RHL

Søndag 2.

S. søndag efter HTK

09.00 RHL - Kirkekaffe

10.30 RHL - Minikonfirmandafslutning

Søndag 9.

Septuagesima

10.30 RHL

Søndag 16.

Seksagesima

Søndag 23.

Fastelavn

09.00 RHL - Kirkekaffe

1. søndag i fasten

10.30 RHL

10.30 RHL
10.30 RHL

FEBRUAR

09.00 ALF

MARTS
Søndag 1.

10.30 RHL

RHL = Rune Hoff Lauridsen · ALF = Anne Linde Førgaard

10.30 RHL

