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Radikaliseret af kærlighed

Eftertanken

»Hvis Jesus selv bankede på vores dør og 
sagde det samme, som han sagde for tu-
sinder af år siden – at vi skal elske vores 
nabo og vores fjende, at vi skal byde den 
fremmede velkommen, at vi skal kæmpe 
for den mindste iblandt os, og at det vil 
være lettere for en kamel at komme igen-
nem et nåleøje end for en rig at komme 
ind i Guds rige – så ville han blive ud-
skældt for at være for radikal og vi ville 
afvise ham ved døren!«
Ordene stammer fra det unge medlem af 
Repræsentanternes Hus i den amerikan-
ske Kongres, Alexandria Ocasio-Cortez, 
og de faldt i forbindelse med en høring 
om LGBT-rettigheder i det amerikanske 
samfund i februar måned 2020.
Ocasio-Cortez, som selv er katolik, lod 
ordene falde i sin frustration over – som 
hun formulerer det – at kristendom ofte i 
en amerikansk kontekst er blevet brugt 
til at retfærdiggøre at mennesker bliver 
delt op i »dem« og »os« og derfor ikke 
bliver givet de samme rettigheder i lo-
ven. Det er ikke, hvad kristendom hand-
ler om, siger hun. »Min tro byder mig at 
behandle mit medmenneske som hellig. 
Det er op til os at mætte de sultne, at 
hjælpe de fattige, at beskytte børn og at 
elske alle mennesker som vi elsker os 
selv.«

Ikke ’dem’ og ’os’
Og spørgsmålet er om hun ikke rejser en 
vigtig pointe? For når vi læser Bibelen og 
følger Jesus fra krybbe til kors, så læser vi 

om et menneske, som insisterede på at 
han var Guds søn og som insisterede på, 
at Gud er helt anderledes end, hvad vi 
mennesker typisk forventer os af en gud. 
For Jesus insisterede på, at Gud ikke er 
en gud, der giver en fordel. At Gud ikke 
er en gud, der deler mennesker op i 
»dem« og »os« og at man ikke skal være 

med i en særlig inderkreds af sande tro-
ende for at gøre sig fortjent til Guds kær-
lighed. Nej, Jesus insisterede på, at Gud 
elsker alle mennesker. At han vel at mær-
ke elsker alle mennesker betingelsesløst!
I Bibelen læser vi så, at det kunne de 
skriftkloge og farisæerne ikke acceptere. 
De ønskede sig en fordels-gud. De øn-
skede sig en gud, der kun var på deres 
side og som kun ville give netop dem en 
fordel frem for alle andre. Derfor nagle-
de de Jesus til et kors. For denne tydeligt 
kærligheds-radikaliserede Jesus fra Na-
zareth skulle stoppes for enhver pris! 
Munden skulle lukkes på ham, så han 
ikke længere kunne sprede sit budskab 

om en kærlig Gud, der ikke vil andet end 
at elske os betingelsesløst.
Men Jesus kunne de ikke lukke munden 
på. For Gud væltede gravens sten til side 
påskemorgen og opvækkede den korsfæ-
stede.

Har vi forstået budskabet?
Men her kunne vi så passende stoppe op 
og og spørge os selv om vi så har forstået 
Jesu budskab? Har vi taget det til os? Er 
vi blevet kærligheds-radikaliserede af 
Guds søn? Spørgsmålet er om ikke Jesu 
kærlighedsbudskab er lige så radikal i 
vores virkelighed i dag, som det var for 
2000 år siden? Hvis han bankede på vo-
res dør i dag for at fortælle os: At vi skal 
elske både vores nabo og vores fjende – 
altså sådan RIGTIG elske dem. At vi skal 
byde den fremmede indenfor – uanset 
vedkommendes religion og hudfarve. Og 
at vi skal kæmpe for den mindste iblandt 
os – uanset hvor meget vi egentlig hellere 
ville realisere os selv. – Vil vi så åbne vo-
res dør og lukke denne kærligheds-radi-
kale Jesus ind, eller vil vi smække den i 
for næsen af ham, 
fordi vi hellere vil 
bruge vores tid på 
at dele hinanden 
op i »dem« og 
»os«?

Sognepræst 
Rune Hoff 
Lauridsen
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Arrangementer Nye datoer for 
konfirmationer
(udskudt fra maj)
Konfirmander i Haderup Kirke,  
lørdag den 20. juni kl. 10.30
• 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
• Albert Rind Madsen

Konfirmander i Feldborg Kirke,  
søndag den 21. juni kl. 10.30
• Oliver Flyvholm Karlsen
• Jacob Agerskov Christensen
• Stine Düring Andersen
• Jacob Tokkesdal Astrup Overgaard
• Alexander Møller Jørgensen
• Niels Christian Hedegaard Andersen

Menighedsrådsvalg i 2020
Der er menighedsrådsvalg i 2020. Møderne omkring valgene afholdes  
samme datoer over hele landet, så følgende datoer er vigtige.
Orienteringsmøde 9. juni
•  Feldborg kl. 19.00 i Feldborg Sognegård.  

Menighedsrådet byder på kaffe og brød.
•  Haderup kl. 19.00 i Haderup Kirkehus.  

Menighedsrådet byder på kaffe og brød.
Valgforsamling 15. september
Der vil komme mere info når vi nærmere os datoen.

Sogneudflugten 14. juni er aflyst pga. Covid19-situationen

Sommersang  
i anlægget
Tag evt. kaffekurv med til  
at nyde efter vi har sunget.

Torsdag 4. juni kl. 19.00  
i Jens Jensens Anlæg

Friluftsgudstjeneste 
i Haderup
Vi holder gudstjeneste i vores skønne Jens Jensens Anlæg. 
Der vil være flaghejsning kl. 10 på byens torv; derefter er 
der kaffe og rundstykker på terrassen ved kirkehuset. 
Ved gudstjenesten kl. 11 vil 
vores organist Natalia spille 
sammen med Lene Grimdal.

Friluftsgudstjeneste 
i Feldborg
Efter gudstjenesten er der gratis frokost. Tilmelding til Karen  
Merete senest 23. august på 
tlf. 97 45 41 80 / 61 31 22 75.

Arr.: Feldborg Menighedsråd

Søndag 16. august kl. 11.00  
i Jens Jensens Anlæg

Søndag 30. august kl. 11.00  
v. Grillhytten på legepladsen
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Aktuelt

Den lune jyde og den 
effektive organisator
De to menighedsrådsformænd 
fra Feldborg og Haderup opfor-
drer folk til at slutte op om det 
forestående valg til menigheds-
rådene.

Hvad sker der, hvis man blander mange-
årig erfaring og jysk lune med organisati-
onstalent og ledelseserfaring? Ja, så får 
man to menighedsråd med et tillidsfuldt 
samarbejde med gode resultater.

Jens Troelsen har været medlem af Feld-
borg Menighedsråd siden 1996, og de 
sidste mange år – han husker ikke hvor 
mange – har han siddet som formand. 
Han mener ikke, at han har »arvet« job-
bet, men hans far, Vagn Troelsen, var tid-
ligere mangeårig formand i Feldborg. For 
Jens har menighedsrådsarbejdet været en 
måde koble fra det daglige arbejde i land-
bruget. Han kan lide at se ting ske, og har 
bl.a. været med i restaureringen af Feld-
borg Kirke.
Britta Høj Andersen trådte direkte ind i 
Haderup Menighedsråd som formand 
for fire år siden, da hele rådet blev udskif-
tet. Hun indrømmer, at det har været en 
hård tørn, men glæder sig over det gode 
samarbejde med sin formandskollega 
Jens, som har været en rigtig god spar-
ringspartner. Britta var ny i arbejdet, men 

havde erfaring med bl.a. personaleledelse 
fra sit daglige arbejde. Hun har altid væ-
ret med i kirkeligt arbejde og har ikke 
fortrudt, at hun påtog sig denne opgave.

Formaliseret samarbejde
Britta og Jens fortæller, at man de seneste 
fire år har arbejdet meget med at udvikle 
strukturen i samarbejdet mellem Hade-
rup og Feldborg, nedskrive aftaler om 
økonomi m.v. Man har været igennem 

valg af ny præst og graver og endvidere 
ansættelse af gravermedhjælper i flere 
omgange. Man har fået oprettet en stil-
ling som kordegneassistent i Sunds, som 
dels tager sig af regnskabet og dels yder 
sekretærbistand til præst og menigheds-
råd. Således har man brugt mange kræf-
ter på at forbedre struktur og aftaler om-
kring arbejdet. 

Storpastorat og menighedsråd
For nogle år siden kom Haderup og Feld-
borg sogne med i et storpastorat med 
Sunds og Grove-Simmelkær-Ilskov. Det 
har været et rigtigt spændende samarbej-
de, og formændene ved, at de fire præster 
har stor glæde af fælles møder og at kun-
ne sparre med hinanden.
Såvel Feldborg som Haderup Menigheds-
råd består af fem medlemmer, hvilket de 
finder er et minimum, hvis der skal være 
mulighed for at uddelegere noget af ar-
bejdet til underudvalg. I Haderup trådte 
en af de nyvalgte desværre ud efter knap 
et år, hvilket gav en del udfordringer. Med 
de få medlemmer blev det efterhånden 
upraktisk med alt for mange udvalg.

Ønske om mere tid  
til det egentlige…
Jens Troelsen og Britta Høj Andersen 

Formand Jens Troelsen: 
- Der skulle gerne være tid til  

det egentlige!
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Aktuelt

fortæller, at et menighedsråd har to ho-
vedopgaver, dels at være arbejdsgiver for 
de ansatte og sikre »kirkens drift«, dels at 
arbejde for menighedens liv og vækst.
I den kommende periode håber og for-
venter de, at der bliver mere tid og plads 
til den anden hovedopgave.
Som Jens siger: – Der skulle gerne blive 
tid til det, vi er her for, det egentlige.
Hvis menighedsrådene er fuldt besat bli-
ver der mulighed for at nedsætte de nød-
vendige udvalg og dermed rum for ny-
tænkning og planlægning af spændende 
aktiviteter.

Bredde i arbejdet er vigtigt
I Viborg Stift er 83-84% af befolkningen 
medlemmer af Folkekirken, og de to for-
mænd opfordrer alle i Haderup og Feld-
borg med interesse for Folkekirkens vé 

og vel til at gå ind i arbejdet. Britta frem-
hæver behovet for bredde i arbejdet, så 
hele sognet er repræsenteret. Jens fortæl-
ler, at arbejdet går langt bedre, når der 
sidder folk med tilknytning til borgerfor-
ening, idrætsforeninger m.v.  og dermed 
et bredt udsnit af sognets liv. En af me-
nighedsrådets vigtige opgaver er at knyt-
te sognet sammen.
Hvis man ikke har tid og lyst til at blive 
medlem af menighedsrådet er man også 
velkommen til at melde sig som frivillig 
til særlige arbejdsopgaver.
Britta fortæller, at man i den forløbne pe-
riode har haft stor glæde af frivillige til 
enkeltopgaver, som Menighedsrådet så 
har kunnet give fra sig. Således har kirke-
værgen i Haderup i den seneste periode 
ikke været medlem af rådet. Ligeledes 
har opgaver omkring Kirkehuset, kirke-
bladet m.m. haft hjælpere udefra.
Britta: – Og så kunne jeg ønske mig nog-
le strikkegrupper, der kunne lave dåbs-
klude til udlevering ved barnedåb! De 
kunne jo mødes i konfirmandstuen og 
hygge sig der. Ja, man kunne tænke sig 
mange muligheder for etablering af 
grupper og fællesskaber omkring kirken.

Kommende opgaver
Hvilke opgaver vil I fremhæve for de nær-
meste år?
Britta: – Vores sognepræst Rune Hoff 
Lauridsen har mange gode ideer, og vi 
håber, at der bliver mulighed for at reali-
sere en række af disse, bl.a. spagettiguds-
tjenester, og så ønsker vi os flere almin-
delige søndagsgudstjenester!
Jens: – Ja, og i Feldborg fortsætter vi ar-

bejdet med renovering og omlægning af 
kirkegården.

Menighedsrådsvalget indledes med et ori-
enteringsmøde, som finder sted tirsdag den 
9. juni  i hele landet.  I Haderup og Feld-
borg har man valgt at sammenlægge det 
med det årlige menighedsmøde.

Selve valget foregår i en valgforsamling 
tirsdag den 15. september, lokalt henholds-
vis i Feldborg Sognegård og i Haderup 
Kultur-og Idrætscenter.

Jens Christian Jensen

Menighedsrådsvalg 2020
Fra Viborg stifts hjemmeside:
9. juni: Offentligt orienteringsmø-
de om valg i alle sogne.
På orienteringsmødet skal menig-
hedsrådet bl.a. orientere om arbej-
det i den forløbne funktionsperio-
de, kommende opgaver, datoer og 
regler for valgforsamlingen og an-
tallet af kandidater, der skal vælges 
til menighedsrådet.
15. september: Valgforsamling.
På valgforsamlingen afholdes valget 
til menighedsrådet. Opstilling og 
valg af kandidater foregår på mødet. 
Kandidater præsenterer sig, der er 
mulighed for debat, og der gennem-
føres en skriftlig afstemning om de 
opstillede kandidater.  Resultatet af 
afstemningen afgør, hvem der er 
valgt til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efter-
følgende udløses et afstemningsvalg 
ved, at der indleveres en liste med 
kandidater og stillere. I disse tilfæl-
de gennemføres et afstemningsvalg.

Formand Britta Høj Andersen: 
- Vigtigt med bredde i arbejdet
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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 Diverse

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

Kredsleder:
Thomas Bakbo Laursen, 

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

Formand:
Jimmy Yde Majgaard,  

tlf. 30 22 29 29

www.fdf.dk/haderup-feldborg

Haderup- 
Feldborg  

Bibelkreds
Kontaktperson:

Anna Marie Troelsen,  
tlf. 24 20 27 88

Sommerferie 
i juni, juli og august

DØBTE

Haderup Kirke

8. marts
Lise Brødbæk Jensen

Feldborg Kirke

22. februar
Asger Madum  

Flarup

Kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof 
til kirkebladet. Send det senest 
onsdag d. 1. juli til Britta Høj An-
dersen: britta.falkevej17@mail.dk.
Redaktion: Majbrit Laursen, Britta 
Høj Andersen, Karen Merete Hen-
riksen og Jens Christian Jensen.
Kirkebladet udkommer fire gange 
årligt.
Produktion: Videbæk Bogtrykkeri 
A/S · Tlf. 97 17 11 22

Haderup IM
Formand:

Karl Henrik Laursen,
tlf. 97 45 61 97

Baby- 
salmesang

Sommerferie 
indtil september
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MAJ

30. maj - 1. juni Haderup IM: Pinsecamping i Jens Jensens Anlæg AFLYST.

JUNI

Torsdag 4. juni Kl. 19.00 Sommersang i Jens Jensens Anlæg

Tirsdag 9. juni Kl. 19.00 Haderup Menighedsråd: Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet 
i Haderup Kirkehus.

Tirsdag 9. juni Kl. 19.00 Feldborg Menighedsråd: Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet 
i Feldborg Sognegård.

Søndag 14. juni Sogneudflugt AFLYST.

16. juni - 20. juni Haderup IM: Seniorcamping i Jens Jensens Anlæg AFLYST.

JULI

Torsdag 23. juli -
fredag 31. juli

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

AUGUST

Lørdag 1. august - 
onsdag 5. august

Haderup IM: Bibelcamping »Hjerte, mund og hænder«  
i Jens Jensens Anlæg AFLYST.

Onsdag 12. august Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup og Mogenstrup i Mogenstrup Missionshus.
»Tage vare på hinanden« v. Inger Lene Christensen, Ikast.

Onsdag 26. august Kl. 19.30 Haderup IM: Generalforsamling i Haderup Kirkehus.
Missionær Heri Elttør, Aulum.

Mødekalender

Vi er så heldige at have gudstjeneste i en af vores kirker hele 
sommeren, så derfor vil vi som menighedsråd opfordrer jer 
til at bruge kirkebilen, så I kan komme til gudstjeneste i na-
bobyen. Det er blot et RING to dage før brugen af kirkebilen, 
og den vil holde ved din dør – og kører dig hjem igen efter 
gudstjenesten. Ring til sognepræsten på tlf. 51 42 20 10.

KirkebilFølg 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
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GUDSTJENESTER
JUNI KIRKEÅRET HADERUP KIRKE FELDBORG KIRKE

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

Søndag 7. Trinitatis 09.00 AMH

Søndag 14. 1. s. e. trinitatis 09.00 RHL - Kirkekaffe 10.30 RHL

Lørdag 20.  10.30 RHL - Konfirmation  

Søndag 21. 2. s. e. trinitatis 09.00 RHL 10.30 RHL - Konfirmation

Søndag 28. 3. s. e. trinitatis 10.30 RHL  

JULI

Søndag 5. 4. s. e. tinitatis  09.00 ALF

Søndag 12. 5. s. e. trinitatis 09.00 ALF - Kirkekaffe  

Søndag 19. 6. s. e. trinitatis 09.00 RHL 10.30 RHL

Søndag 26. 7. s. e. trinitatis 10.30 RHL  

AUGUST

Søndag 2. 8. s .e. trinitatis 09.00 RHL

Søndag 9. 9. s. e. trinitatis 14.00 AMH

Søndag 16. 10. s. e. trinitatis 11.00 RHL - i Jens Jensens Anlæg 09.00 RHL

Søndag 23. 11. s. e. trinitatis 10.30 RHL 09.00 RHL

Søndag 30. 12. s. e. trinitatis 09.00 RHL 11.00 RHL - ved grillhytten

SEPTEMBER

Søndag 6. 13. s. e. trinitatis  10.30 RHL

Søndag 13. 14. s. e. trinitatis 09.00 AMH  

ID-nr.: 46879
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