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Arrangementer

Tid og evighed

Eftertanken

Nu hvor dagene igen bliver længere og 
man så småt kan begynde at få forårsfor-
nemmelser, bliver det samtidig ekstra 
tydeligt, hvordan alt i naturen bevæger 
sig i cyklus. Det kan synes som kort tid 
siden, at sommerens varme 
blev afløst af efterårets farve-
flor og herefter vinterens kul-
de. I naturens cyklus går som-
merens liv til grunde i vinte-
rens kulde. Men når så foråret 
kommer, begynder livet igen 
at pible frem fra alle sprækker. 
Blade og blomster springer ud, 
fuglene og varmen kommer 
igen, og dyrene får unger.
»Alting har en tid,« konstate-
rer Prædikeren tørt i sin bog i 
det Gamle Testamente, »for 
alt, hvad der sker under him-
len, er der et tidspunkt.« Herefter følger 
så en lang remse med alle de ting, som 
han mener har et tidspunkt. En tid til at 
fødes. En tid til at dø. En tid til at elske. 
En tid til at hade. Og Prædikeren slutter 
så til sidst af med et suk og det nærmest 
opgivende spørgsmål: »Hvad udbytte af 
sit slid har den, der foretager sig noget?«

Vi prøver at holde fast i tiden
Ja, klokken slår og tiden går. Sommer 
bliver til vinter og vinter bliver til som-
mer. Tiden går. Den kan løbe ud mellem 
vore fingre som sand. Den kan løbe fra 
os. Vi bilder os selv ind, at vi kan indhen-
te tid, hvis vi fx afslutter noget før vi for-

ventede det. Men det ændrer ikke på det 
faktum, at tiden er gået, at den en gang 
for alle er blevet brugt på noget og at  
vi ikke får hverken sekunder, minutter 
eller timer tilbage, uanset hvor meget vi  

anstrenger os for at indhente 
den.

Men vi vil jo så utrolig gerne 
holde fast på den der tid. I vo-
res forsøg på at gøre netop det-
te, prøver vi forskellige kneb. 
Vi forsøger at holde fast på for-
tiden ved at erindre den, for så 
længe vi husker på den, så fø-
les det som om den ikke er 
væk. Vi forsøger at fange frem-
tiden ved at håbe på den og 
binde den ved at lægge planer, 
så vi får følelsen af, at vi næ-
sten har fået fat på den. Og nu-

tiden prøver vi at fange ved at gøre os 
den bevidst. Vi lever i nuet, siger vi, og 
forsøger derved at gribe de dyrebare øje-
blikke, så de ikke forsvinder mellem 
hænderne på os.

Men kommer vi så alligevel til at kigge på 
uret, så tikker sekundviseren ubønhør-
ligt videre. Hvor meget vi end gerne vil, 
så kan vi aldrig få styr på tiden. Vi har 
ikke magt over den. Ja, det er ikke så 
mærkeligt, at Prædikeren i det Gamle 
Testamente er så opgivende. Han har set 
tiden gå og han har set at alt, hvad der 
sker under himlen, har sin tid.
Og sådan må vi leve vores liv bundet til 

tiden. Vi bliver født, vi lever en tid, og en 
dag skal vi dø. Det er et faktum. Et 
skræmmende faktum, som man kunne 
argumentere for slet ikke hører hjemme 
at italesætte i en tid, hvor vi er ved at få 
forårsfornemmelser.

Gud magter det, vi ikke gør
Men det er snart Påske. – Og det er netop 
i denne tid vi opdager, at det vi ikke mag-
ter, det magter Gud.
I Påsken hamrede man Jesus op på et træ 
og lod ham hænge der, til han døde. I sit 
liv, havde han påstået, at intet kan adskil-
le os fra Guds evige kærlighed. Men det 
kunne man ikke tro på. Jesu tid var løbet 
ud, mente man. Det var hans tid til at dø! 
Så derfor lagde man ham i en mørk grav 
og forseglede den med en sten.
Men den Gud, som ikke opererer i tid, 
men i evighed, opvækkede den korsfæ-
stede fra gravens mørke. Hverken stenen 
foran graven, mørket, døden, eller tiden 
kunne holde på ham! Prædikeren har 
nok ret i, at alt hvad der sker under him-
len har sin tid. Men den tid har Gud styr 
på. Den tid har han 
omsluttet med sin 
evighed, så vi i tid 
og evighed aldrig 
skal skilles fra ham.

Sognepræst 
Rune Hoff 
Lauridsen
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Arrangementer

Så kommer Fotovognen 
endelig til Feldborg 
Feldborg Menighedsråd og Aktiv Feldborg afholder foredrag 
med Fotovognens umage par, Anders og Vibeke, så sæt kryds i 
kalenderen den 2. april.
Hop med ind på »bagsædet« i Danmarks flinkeste fotovogn, når 
Vibeke Nipper, Anders Toft Bro og fotograf Line Morell Holm 
kommer på besøg.
Her viser de deres favoritklips fra de første sæsoner – og fortæl-
ler om deres oplevelser, når de besøger allermindste byer i det 
midt- og vestjyske.
Billet kan købes hos Lokalbrugsen Feldborg eller via Mobile Pay 
nr. 79207, mrk. fotovogn i tekstfeltet. Det vil foregå efter først til 
mølle princippet. Pris kr. 125,- inkl. kaffe/te og kage i pausen.

Feldborg  
Menighedsråd og 
Aktiv Feldborg

Torsdag 2. april 
kl. 19.00 i Feldborg Hallen

Sogneindsamling 
Søndag den 8. marts holder Folkekirkens Nød-
hjælp landsindsamling. Temaet i år er klimahjælp 
til verdens fattigste.
Der er gudstjeneste i Haderup Kirke kl. 9.00 og ef-
terfølgende sogneindsamling. Vi mødes i konfir-
mandstuen. Hvert et skridt tæller!

Skærtorsdag 9. april  
kl. 16.00 i Haderup Kirke

Musikgudstjeneste 
i Haderup Kirke 

Lene Grimal, 
som spillede  
i Haderup 
Kirke for et  
år siden, 
kommer og 
spiller til 
mu sikalsk 
guds tjeneste 
skærtorsdag.
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2. pinsedag, mandag 1. juni  
kl. 10.30 i Hytteskoven, Sunds

Fælles  
friluftsgudstjeneste  
i Hytteskoven 
Friluftsgudstjenesten er et samarbejde mellem alle 
kirker i vores fællespastorat. Den afholdes ved 
FDF’s smukke faciliteter i Hytteskoven, Krusbjerg-
vej 12, 7451 Sunds. (Medbring gerne en madpak-
ke, da vi spiser sammen efter gudstjenesten).

Gudstjeneste og  
frokost palmesøndag
Efter gudstjeneste 
i Feldborg Kirke 
spiser vi påskefro-
kost sammen.

Pris 60 kr. for voksne og 20 kr. for børn (under 
konfirmationsalderen). Årets konfirmander fra 
Feldborg og Haderup spiser gratis.

Af hensyn til køkke-
net er der tilmel-
ding til Karen Me-
rete Henriksen, tlf. 
61 31 22 75, senest 
den 29. marts.
Alle er velkommen. 
Se også annoncen i 
Lokal avisen.

Søndag 5. april  
i Feldborg

Byfestgudstjeneste
Byfestgudstjenesten afhol-
des igen i år ved Feldborg 
minikirke – ved Feldborg 
Kirke. 
Rundstykker og kaffe kl. 
10.00. Medbring gerne stol 
eller tæppe.

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt for Feldborg og Haderup  
sogne er søndag den 14. juni. Sæt et stort X i kalende-
ren og læs mere om indholdet i det næste kirkeblad.

Menighedsplejen 
Menighedsplejen holder generalforsamling i Haderup Kirkehus, 
Jens Jensens Vej 4, 7540 Haderup. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen, kl. ca. 19.30, vil psykoterapeut  
Helene Svendsen, som udstiller malerier i Haderup Kirkehus i 
marts måned, holde et oplæg over emnet »Dage i mit liv«. Det 
handler bl.a. om hvordan Gud har forvandlet hendes liv fra sorg 
til dans. Alle er velkomne. 

Arr. Menighedsplejen i 
Aulum, Hodsager, Feldborg og 
Haderup sogne

Tirsdag 24. marts  
kl. 18.30 i  
Haderup Kirkehus

Søndag 24. maj kl. 10.30 
ved Feldborg minikirke
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Følg din kirke på nettet
www.facebook.com/haderupfeldborgkirker
www.sogn.dk/haderup
www.sogn.dk/feldborg

www.sundskirke.dk
www.sogn.dk/grove
www.sogn.dk/simmelkær
www.sogn.dk/ilskov

Konfirmander
Konfirmander i Haderup Kirke,  
St. Bededag den 8. maj 2020
• Victor Bjerggaard
• Ida Sandgaard
• Sissel Møllenberg Pedersen
• Isabella Hyldgaard Ebbesen
• Daniel Fugl Hjelmdal Mortensen
• Mikkel Stubkjær Johannesen
• Carl Winther Lynnerup
• Niklas Fugl Lyhne
• Kevin Russel Lodwick
• Emma Frølund Broholm
• Lucas Johannesen

Konfirmander i Feldborg Kirke,  
søndag den 10. maj 2020
• Oliver Flyvholm Karlsen
• Jacob Agerskov Christensen
• Stine Düring Andersen
• Jacob Tokkesdal Astrup Overgaard
• Alexander Møller Jørgensen
• Albert Rind Madsen

Konfirmander i Vridsted Kirke,  
søndag den 8. maj 2020
•  Niels Christian Hedegaard Andersen  

(følger konfirmations- 
undervisning i Feldborg)

Trompetist medvirker ved  
påskegudstjeneste i Feldborg

Tristan Button blev født i 1989 i Portsmouth, England. 
Han begyndte at spille kornet i en alder af 5 år, sluttede 
sig til Hampshire County Youth Brass band og blev 1. 
kornet som 16-årig. 
Han var i finalen ved BBC Young Brass Soloist og nåede 
i semifinalen ved BBC Young Musician of the Year. I en 
alder af 18 år havde han sin concerto-debut med The 
Solent Symphony Orchestra, hvor han spillede Vivaldis 
Concerto for to trompeter.

Som 17-årig blev Tristan optaget på The Guildhall School of Music and Dra-
ma i London, og han har også studeret seks måneder på Det Jyske Musikkon-
servatorium i Aarhus. I 2011 flyttede han til Danmark. Han assisterer regel-
mæssigt i Aarhus Symfoniorkester, 
Aalborg Symfoniorkester, Randers 
Kammer Orkester, Prinsens Musik-
korps og Slesvigske Musikkorps. 

Påskesøndag 12. april 
kl. 10.30 i Feldborg Kirke

Kirkehøjskole
Provstimedhjælper i Tanzania
Else Højvang fortæller om sit arbejde. Hun er 
udsendt for Danmission til Tanzania og funge-

rer som prov- 
stimedhjælper i 
tre provstier der- 
nede.

Torsdag 12. marts  
kl. 14.00 i konfirmand- 
stuen, Haderup
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Aktuelt

Sognepræsten er kommet godt i gang
Her omkring årsdagen for Rune Hoff Lauridsens tiltræden som 
sognepræst i Haderup og Feldborg har Kirkebladet indbudt til en 
lille snak. Rune blev indsat i Haderup og Feldborg kirker søndag 
den 27. januar 2019 efter at han nogle måneder tidligere havde 
fået Kirkeministeriets godkendelse til at søge embede efter den 
særlige § 2 ordning.

Runes baggrund var nemlig ikke en teo-
logisk kandidatgrad, men en uddannelse 
som molekylærbiolog. Han havde dog 
stort kendskab til det kirkelige arbejde 
med sin baggrund i KFUM og KFUK og 
mange års frivilligt børne- og ung-
domsarbejde. Senest havde han fra for-
året 2016 være kirke-og kulturmedarbej-
der ved Holstebro Sognekirke, det man 
tidligere kaldte sognemedhjælper.

Forventninger indfriet

Rune Hoff Lauridsen fortæller, at arbej-
det som præst klart har levet op til 
forventningerne. Der har været 
meget at se til i starten, men det 
var jo forventeligt.
Han har været meget glad for at 
komme ud i et par landsogne. 
Her skal præsten tage sig af en 
bred vifte af opgaver, skal så at si-
ge være »generalist«, og det 
finder han er en dejlig må-
de at arbejde på.
Rune føler sig godt mod-
taget, han er faldet  til  
og synes, at han er kom-
met godt i gang med 
opgaverne. 

Mangler man ikke kolleger i et land
sogn? I bysogne er der jo oftest flere 
præster ved samme kirke.
- Nej! Jeg har fået det bedste fra begge 
verdener! I et landsogn kommer man 
hinanden ved. Der kan man skabe relati-
oner og være den lokale præst for hele 
sognet. Samtidig giver ansættelsen i et 
stort pastorat mulighed for kollegial 
samarbejde og sparring. Det er unikt!
Rune fortsætter:
- I et landsogn bliver man del af et større 

fællesskab, hvor det også er det natur-
ligt, at præsten deltager i minde-

sammenkomster efter en bi-
sættelse eller begravelse. Det 
har jeg det godt med.

I landsdækkende 
medier

Juleaftensdag blev Rune 
med ét landskendt, 

da Jyllands Po-
sten valgte at 
sætte fokus på 
præstemanglen 
og Runes særli-
ge ansættelses-
form. Efter at 

have besøgt Haderup kirke til juleguds-
tjeneste for børnehaven et par dage tidli-
gere bragt avisen den 24.12. en stor arti-
kel. Den havde Danmarks Radio allerede 
set aftenen før, hvorefter DR kontaktede 
Rune med henblik på et indslag juleaf-
tensdag. Det blev til et direkte indslag fra 
Feldborg kirke i Radioavisen kl. 12 og et 
redigeret indslag i TV Avisen kl. 18.30. 
Alle tre indslag var hver på deres måde 
vellykkede og gav et fint indblik i proble-
matikken. For Rune blev det en temmelig 
travl første juleaftensdag som præst, hvor 
han samtidig med sin medieoptræden 
skulle holde to juleaftensgudstjenester i 
Feldborg og en i Haderup.
Rune er siden blevet kontaktet af et par 
stykker, som ville høre nærmere om mu-
lighederne for at blive præst efter den § 2 
ordning, som har banet vejen for hans 
ansættelse som præst.
Rune, er det vejen til løsning af præste
manglen?
- Det er i alle tilfælde et bidrag hertil!
- Det er en god ordning, som bygger på 
en individuel vurdering af ansøgerne. 
Men det ender forhåbentlig med, at den 
bliver mere systematiseret, så ansøg-
ningsprocedurerne til Kirkeministeriet 
bliver gjort mere smidige.
Kommer du og andre præster efter den
ne ordning ikke til at mangle en teolo
gisk ballast?
- Både ja og nej. Ansøgerne skal være 
mindst 35 år og have dokumenteret bety-

 »For mig er kirken  
et fællesskab mellem os 

mennesker og ikke »bare«  
en bygning«
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Aktuelt

Sognepræsten er kommet godt i gang
deligt kendskab til kirkeligt arbejde. Men 
det er klart, at præster med min bag-
grund må være flittige med sideløbende 
teologisk læsning og videre studier.

Fællesskab om kirken
Rune, hvad er dine visioner for det frem
tidige arbejde i Haderup og Feldborg?
- Jeg vil gerne være med til at skabe et 
fællesskab om kirken på en måde, som 
man  har lyst til at bakke op om og invite-
re flere med til.
- Kirken er ikke bare kirkebygning og 

kirkerum, men i lige så høj grad er kirken 
vores fællesskab med hinanden.
Men du har vel brug for hjælp?
- Jeg vil gerne understøtte det kirkelige 
arbejde, man ønsker her og gerne spille 
sammen med det lokale foreningsliv og 
frivillige i øvrigt.

Børnefamilier  
skal føle sig hjemme
Ønsker du særlige gudstjenesteformer?
- Jeg vil arbejde for at gudstjenesten her 
skal være hele sognets gudstjeneste, så-
dan som man ønsker det på dette sted.
- Det vil være naturligt at afprøve andre 
gudstjenesteformer og tilstræbe former, 
hvor fx børnefamilier kan føle sig hjemme.
- Jeg kunne godt tænke mig mere for 
børn- og børnefamilier, som fx spagetti-
gudstjenester eller aftengudstjenester af 
anden art.
- Spagettigudstjenester har vist sig at pas-
se godt ind i rytmen hos børnefamilier. 
De får aftensmad i forbindelse med ar-
rangementet og børnene kan blive lagt i 
seng, når man kommer hjem!

Formidling af kristendom
Du har arbejdet med kristendoms
undervisning før?
- Ja, jeg interesserer mig meget for for-
midling af kristendom og har arbejdet 
med såvel børn, unge som voksne. I mit 
arbejde her varetager jeg jo konfirmand-
undervisningen og deltager også i under-
visningen af minikonfirmander.

Du er ikke bange for at »konfirmere bør
nene ud af kirken«, som nogen har sagt?
- Nej, selvom konfirmanderne i de første 
ungdomsår har meget andet i hovedet, 
vil der ofte i undervisningen være lagt et 
grundlag, som den unge kan tage frem på 
et senere tidspunkt i livet.
Du nævner flere gange ordet »fælles
skab« i forbindelse med kirken
- Ja. For mig er kirken et fællesskab mel-
lem os mennesker og ikke »bare« en byg-
ning. Et fællesskab, hvor vi skal være 
sammen som mennesker og have omsorg 
for hinanden.
- Vi oplever i dag megen ensomhed og 
præstationsangst. Her passer det kristne 
fællesskab godt ind. Kirken kan her være 
et fristed.
Rune Hoff Lauridsen slutter:
- Jeg er meget optaget af, hvad kristen-
dommen kan sige ind i vores liv her og nu.
Kristendom handler ikke kun om, hvad 
der sker, når vi skal herfra, men i lige så 
høj grad om vores liv med hinanden.                                                                                                                  

Jens Christian Jensen

Navn: Rune Hoff Lauridsen
Alder: 41 år
Opvokset på Sydthy, hvor foræl-
drene var forstanderpar på Svan-
kjær Efterskole.
Uddannet molekylærbiolog fra 
Aar hus Universitet. Herefter forsk-
ningsassistent på universitetet.
Siden forskellige ansættelser bl.a. 
undervisning på HTX og i folke-
skolen. 
Fra 2016 Kirke- og kulturmedar-
bejder ved Holstebro Sognekirke.
2018 godkendt til at søge embede 
som præst i Folkekirken efter § 2 i 
Lov om ansættelser i Folkekirken.
Siden 15. 1. 2019 sognepræst med 
primært virke i Haderup og Feld-
borg sogne.
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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

Sæt fokus på familiens trivsel i foråret 

Vejen videre efter skilsmisse 
Redskaber til en god hverdag for dig og dine 
børn efter skilsmissen. Opstart 11.3. 

Samtaleforløb for gravide 
Reflekter og del din graviditet med andre 
gravide. 6 gange. Opstart flere gange. 

Plej jeres parforhold 
Styrk jeres parforhold til gavn for jeres børn. 
Opstart 3.4. 

Find alle tilbud på 

www.folkekirkensfamiliestotte.dk  

Barselscafe 
Mød andre forældre på barsel. Tirsdage i ulige uger i Vildbjerg og i lige uger i Sunds.  
 

Forældreven 
Personlig støtte og sparring til udfordrin-
ger i hverdagen 

Menighedsrådsvalg i 2020
Der er menighedsrådsvalg i 2020. Der er besluttet at møderne omkring valgene 
afholdes samme datoer over hele landet, så følgende datoer er vigtige.
Orienteringsmøde 12. maj
•  Feldborg kl. 18.00 i Feldborg Sognegård. Menighedsrådet invi- 

terer til fællesspisning. Menu: Stegt flæsk med persillesovs. 
• Haderup kl. 19.00 i Kirkehuset.
Valgforsamling 15. september
Der vil komme mere info når vi nærmere os datoen.

Sommersang i anlægget
Kom og vær med til en sangfest i Jens Jen-
sens Anlæg. Vi vil nyde sommersangen un-
der de smukke bøgetræer. Alle er velkomne.

Torsdag 4. juni  
kl. 19.00 i anlægget
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Arrangementer Diverse

Stof til kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest fredag 
den 3. april 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

27. oktober
Dicte Ellen Amdi Jakobsen

24. november
Malvin Meedom True

Feldborg Kirke

3. november
Frej Dyrberg Dige

VIEDE
Haderup Kirke

15. november
Kicki Højsgaard Engstrøm og 
Torben Højsgaard Engstrøm

Har du brug for kørsel?
Kontakt sognepræsten,  

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

Kirkebil

Udstillinger  
i kirkehuset  
i Haderup
Vi er taknemmelige for, at nogle er 
villige til at udstille deres kunst. 
Det lyser rigtig godt op med kun-
sten i begge sale og spændende 
med skiftende udstillinger, så der 
er nyt at forholde sig til. 
I efterårets måneder var det vores 
egen lokale kunstner, Hanne Lyn
de rup, der havde udlånt sine bille-
der.
Fra midt i november er det Britta 
Troelsen,  også med lokale rødder 
idet hun er vokset op i Grove.
Fra midt i februar udstiller Helene 
Svendsen sine billeder. Helene er 
psykoterapeut i foreningen KRIS 
(Kristen rådgivning til incestofre 
og seksuelt misbrugte). Til Menig-
hedsplejens generalforsamling d. 
24. marts holder Helene oplæg: 
»Dage i mit liv«, som handler om 
hendes arbejde i KRIS, og som 
blandt andet er det, hun har malet. 

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

Sang for  
sangglade i 
voksenhøjde 
Vi starter med kaffe og rundstykker og synger derefter salmer og sange fra salmebogen og højskolesangbogen.
•  Fredag den 6. marts 

i Feldborg Kirke kl. 9.3011.00
•  Fredag den 3. april 

i Haderup Kirke kl. 9.3011.00
•  Fredag den 1. maj 

i Feldborg Kirke kl. 9.3011.00
Kom og tag aktiv del i fælleskabet. Arrangører er menighedsrådene og kirkens personale. Vi ses!
Natalia Jespersen og Anna Marie Troelsen 
tlf. 24 20 27 88

Feldborg Kirke
2. april og 16. april til og med 14. maj
Haderup Kirke
5. marts til og med 26. marts
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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
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

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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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, 
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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 6. marts Kl.  9.30 Sang for sangglade i voksenhøjde i Feldborg Kirke.

9.-13. marts Haderup IM: Forårsmøderække i Holstebrokredsen. Se særskilt program.

Tirsdag 10. marts Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: Bibeltime hos Karen og Vagn Troelsen, Langgade 18.

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

Onsdag 18. marts Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Mogenstrup og Herrup i Mogenstrup Missionshus 
v. Kerstin Hoffmann, Højslev. »Retten til liv«.

Tirsdag 24. marts Kl. 18.30 Menighedsplejen holder generalforsamling i Haderup Kirkehus.

Onsdag 25. marts Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Ida og Hans Tølbøl, Falkevej 13.

APRIL

Torsdag 2. april Kl. 19.00 Besøg af »Fotovognen« i Feldborg Hallen.

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

Tirsdag 7. april Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: Bibeltime hos Anna Ringgaard, Nygade 12B, Haderup.

Onsdag 22. april Kl. 19.30 Haderup IM: Generalforsamling i Haderup Kirkehus. Missionær Heri Elttør, Aulum.

Onsdag 29. april Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Karen Pedersen, Tjørnevej 21.

MAJ

Fredag 1. maj Kl.  9.30 Sang for sangglade i voksenhøjde i Feldborg Kirke.

Tirsdag 5. maj Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: 
Bibeltime hos Anna Marie og Jens Troelsen, Teglværksvej 11, Feldborg.

Tirsdag 12. maj Orienteringsmøder om menighedsrådsvalg 2020:
Feldborg kl. 18.00-20.00 · Haderup kl. 19.00-21.00 i Kirkehuset

Onsdag 13. maj Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Mogenstrup og Herrup i Haderup Kirkehus  
v. sognepræst Jørgen Løvstad, Thorning.

20.-24. maj Haderup IM: Bedsteforældrecamping i Jens Jensens Anlæg. 
Se særskilt program eller www.haderupcamping.dk

Mandag 25. maj Kl. 19.30 Haderup IM: Holstebrokredsens sommermøde i Vinderup Menighedshus 
v. forstander Robert Bladt, Indre Missions Bibelskole i Børkop.

30. maj - 1. juni Haderup IM: Pinsestævne i Jens Jensens Anlæg. 
Se særskilt program eller www.haderupcamping.dk

Mødekalender
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GUDSTJENESTER
MARTS KIRKEÅRET HADERUP KIRKE FELDBORG KIRKE

Søndag 1. 1. s. i fasten 10.30 RHL  

Søndag 8. 2. s. i fasten 09.00 ALF

Søndag 15. 3. s. i fasten 09.00 RHL - Kirkekaffe 10.30 RHL - Kirkekaffe

Søndag 22. Midfaste 10.30 RHL 09.00 RHL

Søndag 29. Mariæ bebudelse 10.30 RHL 09.00 RHL

APRIL

Søndag 5. Palmesøndag  10.30 RHL - Kirkekaffe

Torsdag 9. Skærtorsdag 16.00 RHL  

Fredag 10. Langfredag 10.30 RHL  

Søndag 12. Påskedag 09.00 RHL - Kirkekaffe 10.30 RHL - Kirkekaffe

Mandg 13. 2. påskedag 09.00 ALF

Søndag 19. 1. s. e. påske 10.30 RHL  

Søndag 26. 2. s. e. påske 09.00 ALF

MAJ

Søndag 3. 3. s. e. påske 09.00 RHL 10.30 RHL - Kirkekaffe

Fredag 8. Bededag 10.00 RHL - Konfirmation  

Søndag 10. 4. s. e. påske 10.00 RHL - Konfirmation

Søndag 17. 5. s. e. påske 09.00 HMM - Kirkekaffe  

Torsdag 21. Kristi himmelfart 10.30 RHL 09.00 RHL

Søndag 24. 6. s. e. påske 09.00 RHL 10.30 RHL - Kirkekaffe ved minikirken

Søndag 31. Pinsedag 10.30 RHL - Rundstykker kl. 10 v. kirken 09.00 RHL

JUNI

Mandag 1. 2. pinsedag 10.30 Friluftsgudstjeneste i Hytteskoven, Krusbjergvej 12, Sunds

Søndag 7. Trinitatis AMH 9.00

ID-nr.: 46879
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