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Gådefulde relationer

Eftertanken

Når et lille barn ser på sit spejlbillede i et 
spejl, kan det ikke genkende sig selv. Bar-
net tror i stedet, at spejlbilledet er et an-
det barn, der kigger tilbage og laver de 
samme sjove bevægelser som barnet selv. 
Først når barnet er omkring 2 år gammel 
begynder det at få en bevidsthed om, at 
spejlbilledet i virkeligheden er det, det er, 
nemlig et spejlbillede.

Barnet i spejlet
Hvis det lille barn – som endnu ikke for-
står, at det barn, det ser i spejlet, er dets 
eget spejlbillede – rækker sin hånd frem 
mod spejlet for at nå »barnet« inde i 
spejlet, så når den lille hånd ikke længere 
end til spejlets hårde glas. Det barn, der 
er inde i spejlet bliver som en gåde. For 
man kan ikke røre ved det, eller tale med 
det. Det eneste det lille barn kan gøre, er 
at se på spejlbilledet og undre sig over 
hvem det dog er, der gemmer sig på den 
anden side.
Senere, når vi vokser op, finder vi ud af, 
at der også er andre ting end et blank-
pudset spejl, der kan vise os vores spejl-
billeder. Og vi får også den erfaring, at 
nogle gange kan disse spejlbilleder være 
mere eller mindre tydelige. Ser man på fx 
på sit spejlbillede i glasset i et vindue, 
kan spejlbilledet være sløret; ser man på 
sit spejlbillede i vandets blanke overfla-
de, kan selv små bevægelser i vandet gøre 
spejlbilledet helt forvrænget; og endelig, 
ser man sit spejlbillede i et andet menne-
skes øjne, så kan man undre sig over, om 

vedkommende mon ser det samme, som 
man selv ser? Ja nogle gange, kan man 
måske endda komme helt i tvivl om det 
menneske man ser i spejlet om morge-

nen – når man studerer sit eget spejlbil-
lede – virkelig er den man er! Og skulle 
man blive alt for forskrækket over synet, 
så kan man bruge meget tid foran et spejl 
for at komme til at ligne den, man gerne 
vil være.

Gåden i spejlbilledet
Men uanset hvordan vi vender og drejer 
det, så viser et spejlbillede os ikke det 
sande billede af os selv. Det samme kan 
også siges når vi ser på andre mennesker. 
Her ser vi heller ikke det sande billede 
om dem. I et spejlbillede gemmer der sig 
en gåde. Når vi ser på et medmenneske, 
gemmer der sig en gåde. For bag det 
overfladiske gemmer der sig meget mere, 
end hvad øjnene ser. 
I Paulus’ Første brev til Korintherne, ka-
pitel 13, skriver han:
»Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da 

skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg 
stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, 
ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.«
I enhver relation er der en gåde: noget 
som vi ikke kender. Det gælder relatio-
nen til vores medmenneske og det gæl-
der i relationen til Gud. Igennem det liv 
vi lever med vore medmennesker kan vi 
med tiden – hvis vi går åbent ind i relati-
onen med hinanden – løse lidt af den 
gåde, som vores medmenneske unægte-
lig er. Efterhånden vil vi begynde at se 
mere end blot det, der er på overfladen.

Ansigt til ansigt med Gud
Det samme kan også siges om Gud. Jo 
mere tid vi investerer i relationen til 
Gud, jo mere kan vi stykkevis erkende 
om ham. Men ligesom det gælder for re-
lationen til vore medmennesker, så kan 
vi ikke ved egen kraft erkende Gud fuldt 
ud. Vi kan ikke ved egen kraft løse gåden 
om ham. Det vil kun ske, den dag vi står 
foran ham, ansigt til ansigt. Dér skal vi 
kende fuldt ud, lover Paulus. Men indtil 
da må vi nøjes med at erkende stykkevis 
i vores relationer. 
Både i forhold til 
Gud og hinan-
den.

 
 

Sognepræst 
Rune Hoff 
Lauridsen
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Arrangementer

Friluftsgudstjeneste 
i Feldborg
Medvirkende ved gudstje-
nesten er Magnus Spenner, 
59, fra Herning, trompetist i 
over 45 år med speciale i ba-
rok- og kirkemusik. Solist 
ved utallige kirkelige samt 
festlige arrangementer i 
ind- og udlandet (se også: 
www.music4you.events). Efter gudstjenesten er der 

gratis frokost. 
Tilmelding til Karen Me-
rete senest 23. august på 
tlf. 61 31 22 75.

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

Høstgudstjeneste
På markerne høstes det gyldne korn, kartoflerne graves op 
af jorden og der plukkes røde æbler fra træernes grene. 
Traditionen tro samles vi til en fælles høstgudstjeneste i 
Haderup og Feldborg sogne, hvor vi takker Gud for hø-
sten og alle hans gaver.
Efter gudstjenesten vil der være fælles frokost i kirkehuset. 
Tilmelding til Martin på kassen@haderupsogn.dk eller tlf. 
41 39 11 24 – senest 21. september.

Søndag 27. september 
kl. 10.30 i Haderup Kirke

Knæk Cancer- 
gudstjeneste 

I forbindelse med Kræftens Bekæmpelses store indsam-
lingsshow markerer vi med vores Knæk Cancer-gudstje-
neste i Feldborg Kirke, at kristendommen har noget at 
sige ind i et menneskeliv, hvor tilstedeværelsen af alvorli-
ge sygdomme desværre er et grundvilkår. 
Ved gudstjenesten lægges 
der særlig vægt på musik, 
sang og korte refleksioner.

Onsdag 21. oktober 
kl. 19.00 i Feldborg Kirke

BUSK gudstjeneste
»BUSK« står for Børn, Unge, Sogn og Kirke og er en særlig 
gudstjeneste som fejres på denne dato i hele landet. BUSK-guds-
tjenesten er lidt anderledes end den traditionelle højmesse,  
fordi den særligt er målrettet børn og unge. Derfor er guds- 
tjenesten også blevet til ved et samarbejde med de folke- 

kirkelige børne- og  
ungdomsorganisa-
tioner.

Søndag 25. oktober 
kl. 10.30 i Feldborg Kirke

Koncert / sangaften
Koncert/sangaften med organist Na-
talia Jespersen og konservatorieud-
dannet sangerinde og organist An-
neLise Rygaard. Natalia og AnneLise 
vil lave koncert over bl.a. Natalias 
egne komponerede sange/salmer.

Onsdag 21. oktober 
kl. 19.30 i Haderup Kirke AnneLise 

Rygaard
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Arrangementer

Kirkehøjskole
Ruth Dein fra Skive  
»Fortællerkonen fra Heden«
Ruth Dein fortæller ud fra Martin A. 

Hansens forfatter-
skab.

Provstimedhjælper i Tanzania  
Else Højvang
Else fortæller om sit arbejde. Hun er ud-
sendt for Danmission til Tanzania, hvor 

hun fungerer som 
provstimedhjæl-
per i tre provstier.

Erik Nørkjær fra Aulum
Erik Nørkjær vil fortælle om »Drømmen 
om Amerika«, hvor over 300.000 danske-
re udvandrede i årene 1880-1910 til USA 

for at søge lykken i 
»Guds eget land«.

Torsdag 10.  
september kl. 14.00 

Torsdag 8.  
oktober kl. 14.00 

Torsdag 12.  
november kl. 14.00 

2. torsdag i måneden i konfirmandstuen i Haderup

Valgforsamling 15. september 
Feldborg Menighedsråd afholder valgforsamling i Feldborg Sognegård den 15. september kl. 19.00.  
Menighedsrådet byder på en kop kaffe og brød.
Haderup Menighedsråd afholder valgforsamling i Kulturcentret i Haderup den 15. september kl. 19.00.  
Menighedsrådet byder på en kop kaffe og brød.

Foredrag med

Naser
Khader
Sådan blev vi kristne – en rejse i 
Jesus og Paulus’ fodspor

Siden Naser Khader i 2015 tog en masteruddannelse i 
teologi, har hans interesse for Biblens historier kun vok-
set sig større, og da han for et par år siden stødte på en 
bog om apostlen Paulus, åbnedes hans øjne for et helt 
nyt perspektiv på kristendommen. I »Sådan blev vi krist-
ne – en rejse i Jesus’ og Paulus’ fodspor« fortæller Naser 
Khader historien om jøden Saulus, der i årene efter Je-
sus’ død forfølger de nye kristne. Men efter at have set 
Jesus i et drømmesyn bliver han omvendt, tager navnet 
Paulus og vier sit liv til at udbrede det kristne budskab.

Pris 100 kr pr. person. Billetter kan bestilles hos Thomas 
Frydendal Nielsen på tlf. 61 69 89 07 eller købes i døren.

Arr.: Feldborg Menighedsråd og Aktiv Feldborg

Arrangementet er 
støttet af kulturelt 
samråd i Herning 
Kommune

Tirsdag 20. oktober  
kl. 19.00 i  
Feldborg Sognegård
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Arrangementer Phillip fik gang  
i morgensangen
Når man ser tilbage på nedlukningen under Coronakrisen i foråret er der heldigvis også mange positive ting at glæde sig over.  Danmarks Radio viste endnu engang, at man med enk-le midler kan skabe noget stort, 
da man fra et musikværelse – 
godt nok med flygel – begyndte 
at sende morgensang med pige-
korets dygtige, unge dirigent 
Phillip Faber.
Han fik os i bogstaveligste for-
stand op af stolene med en gang 
morgengymnastik, inden han 
med glimt i øjet sang og spillede 
for til et par gode eksemplarer 
fra den danske sangskat. Den 
tidligere barneskuespiller fra Folketeatret og Bølle Bob fra film viste en formidabel evne til at få folk til at genfinde glæ-den over sang og musik.
Repertoiret var dejligt bredt. Snart var man tilbage til folke-skolens morgensang med en smuk morgensalme som indled-ning, snart var det en festlig sang fra højskolesangbogen eller som på »tonefilms-tirsdag« et nummer fra en dansk film. 
Da udsendelsen flyttede til forhallen i DR Koncerthuset fik Phillip mulighed for at tage tage gæster med, og det gav sjove muligheder som da Jens Verner fra Vild med Dans stod for opvarmningen eller TV-Avis vært Johs. Langkilde gav den som »Dirch Passer« i duet med »Ove Sprogøe«.

Fredag aften kunne alle være med. Her var konceptet udbygget til »Fællessang hver for sig« med Mads Steffensen som vært. Her bidrog mange kendte kunstnere, idet man under udsendel-sen typisk stillede om til pågældendes køkken eller andet rum i dennes hjem. Det gav en særlig intensitet afvekslende med bil-leder fra altaner rundt omkring med syngende danskere.
Vi fik en påmindelse om, hvor meget sangen betyder og hvor fællesskabsskabende, det er. Man kom til at tænke på, hvor meget Alsangen betød under besættelsen.

Jens Christian Jensen
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Højskolesang  
i Feldborg Kirke
Ved organist Elin Tranekær og kirkesanger Anna Marie Troel-
sen. Vi synger ca. en time, og derefter nyder vi en kop kaffe 
sammen. Alle er vel-
komne. 

Arr.: Aktiv Feldborg og 
Feldborg Menighedsråd

Sang for sangglade 
i voksenhøjde
•  Fredag den 4. september i Haderup Kirke kl. 9.30
•  Fredag den 2. oktober i Feldborg Kirke kl. 9.30
•  Fredag den 6. november i Haderup Kirke kl. 9.30

Arrangementer

Onsdag 9. september 
Torsdag 8. oktober
Torsdag 12. november
kl. 19.00 i Feldborg Kirke

Sommersang i  
Jens Jensens Anlæg
Vi synger fællessang i Jens Jensens Anlæg ved organist 
Natalia Jespersen og kirkesanger Anna Marie Troelsen.

Kom og vær med til at 
fortsætte stemningen 
efter Phillip Faber. 

Onsdag 19. august  
kl. 19.00 i anlægget
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Aktuelt

Aktiv kvinde med  
’sang på læben’
I forbindelse med morgensangens renæs-
sance i TV under Coronakrisen har bla-
dets udsendte opsøgt Haderup skoles 
mangeårige sang- og musiklærer Agnete 
Skriver. Agnete har lige rundet de 80 år i 
fin stil. Dagligt ser man hende på cykel 
eller i rask trav gennem byen. Hun har 
gang i mange aktiviteter. Og så skal børn 
og børnebørn jo også passes, og det giver 
mange togture til Sjælland og Svendborg, 
hvor de er bosat. Hun finder det dejligt 
afslappende at benytte toget på de lange 
ture. 
Sang og musik har altid fyldt meget i Ag-
netes liv. Hun havde sang og musik som 
linjefag, men underviste også i dansk, 
matematik og kristendom. En dag om 
ugen havde hun et børnekor efter skole-
tid, og korets arbejde kulminerede ved 
den årlige koncert i kirken. Agnete for-
tæller, at kirken var fyldt, især af forældre 
og bedsteforældre!

Morgensangens betydning

Agnete fortæller videre, at man i hendes 
tid på Haderup skole havde morgensang 
med Fadervor hver dag. Efterhånden fik 
eleverne mere ansvar herfor. Man bad de 
enkelte klasser på skift vælge en uges 
sange. Det skulle være en sang fra hver af 
fem kategorier: Morgensalme, fædre-

landssang, årstidssang, børnesang samt 
en valgfri. 

Agnete, hvad har morgensangen med 
Phillip Faber betydet for Danmark?
- Det har jo nærmest været som alsang 
under krigen. Vi er igen kommet i krig, 
denne gang mod en usynlig virus, og her 
har sangen en fantastisk evne til at give 
fællesskab. Man oplever virkelig, at »du 
er ikke alene«, som Sebastian synger.

Hvad har morgensangen på TV  
betydet for dig?

- Jeg har været med de fleste dage – inclu-
siv opvarmningen! Det er tankevækken-
de, hvad sangen betyder. Jeg ved, at man-
ge har sunget med og fået genopfrisket de 
sange, de lærte i skolen. Men man har jo 
også kunnet lære nye sange.

Lær de nye sange!             
Agnete, du har altid gerne villet lære folk 
en ny sang, når du har deltaget i et 
arrangement.
- Ja, når der kommer nye sange med gode 
melodier f.eks i Højskolesangbogen, så er 

Agnete Skriver ved klaveret. No de- 
bogen er slået op på »Den danske 
sang er en ung, blond pige!«
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Aktuelt

det da synd, hvis vi ikke får lært nogen af 
dem. Og der har jeg ofte fundet det na-
turligt at tage den opgave op.
Sangen kan noget særligt?
- Ja, sidder du f.eks. til et selskab omgivet 
af folk du ikke kender, så kan en indle-
dende sang ofte skabe kontakt mellem 
bordfællerne.
Også børnebørnene får lært at synge. Når 
Agnete har feriebørn »østfra« genlyder 
Tjørnevej i Haderup af sang og aktiv leg. 
For et aktivt liv i bevægelse og med »sang 
på læben« er et kendetegn for Agnete 
Skriver.
Er dine børn fulgt i dine fodspor?
- De har alle haft interessen, men det er 
mest min datter Karen, der har brugt det 
erhvervsmæssigt. Hun er konservatorie-
uddannet fløjtenist, men arbejder nu 
som producent i Danmarks Radios mu-
sikafdeling.

Kom med til  
fredagssang i kirken!

Hvad med sangen i kirkens regi?
- Jeg er meget glad for »Sang for sangglade 
i voksenhøjde« om fredagen, som kirke-
sanger Anna Marie og organist Natalia i 
sin tid tog initiativ til. Vi er 20-25 deltage-
re, men der kan sagtens være det dobbelte 
eller flere. Mange ville have glæde af at del-
tage, så jeg vil kraftigt opfordre folk til at 
slutte op. Foruden sangen mødes man jo 
med dejlige mennesker og får en god snak. 

Hvad med det kirkelige, Agnete.  
Har du det med hjemmefra?
- Nej, ikke sådan. Det var et kristent hjem, 

men vi var ikke flittige kirkegængere. Jeg 
kom først for alvor i gang med regelmæs-
sig kirkegang, da jeg kom i Menighedsrå-
det. Jeg læste dengang et godt indlæg i Me-
nighedsrådsforeningens blad, hvor bud-
skabet var, at Menighedsrådsmedlemmets 
vigtigste opgave var at sidde i kirken søn-
dag formiddag! Og det var ikke så tosset en 
opfordring, som jeg altså tog op og dermed 
fik et betydeligt større indblik i kirkens liv.

Folkedans og »Revl og Krat«

Sang og musik har altid været en stor del 
af Agnete og Ole Skrivers liv. Fra 1967 le-
dede de en stor gruppe folkedansere, 
som samledes mandag aften i Sognegår-
den. Agnete mindes den tid med stor 
glæde og fortæller, at det var et skønt fæl-
lesskab, hvor man mødte mange dejlige 
mennesker og knyttede gode venskaber.
I 1992 opstartede man den populære 
sang- og musikgruppe »Revl og Krat«, 
som vakte stor glæde og fornøjelse ved 

underholdning til div. arrangementer, 
ved plejehjemsbesøg m.m.
Agnete fortæller:
- Det startede en aften, hvor Vera Wolff 
havde bedt mig akkompagnere til nogle 
sange med Vera og hendes søster. Vera 
bemærkede efterfølgende, at de godt 
kunne bruge en mandsstemme også, og 
så sprang Ole til, og kort efter var grup-
pen på syv, da Else og Heine Madsen og 
Martha Lund Jensen kom med.
- Det var en skøn tid, og vi fortsatte indtil 
få dage før Oles død i 2012.

Phillip Fabers morgensang har været til 
stor glæde for mange danskere i ind- og 
udland under Coronakrisen. Tilsvarende 
har Agnete og Ole Skrivers indsats for 
sang, musik og dans haft stor betydning 
for Haderup og omegn i en lang årrække.

Jens Christian Jensen

Agnete Skriver 
• Født i Himmerland, 1940.
•  Tilflyttet 1963 som nyuddannet læ-

rer sammen med sin mand, lærer 
Ole Skriver.

• Sang og musik som linjefag.
•  Mangeårig korleder for 3.-7. kl. 

elever efter skoletid.
•  Byggede eget hus på Tjørnevej 1969.
• Ole Skriver viceinspektør fra 1970.
•  3 døtre og en søn, hvoraf en datter 

er bosat i Svendborg og de øvrige i 
Københavnsområdet.      

• 11 børnebørn.
•  Leder af folkedans i Haderup sam-

men med Ole Skriver 1967-2004.
•  Medlem af gruppen »Revl og 

Krat« fra 1992 til Oles død 2012.

Vi skal huske  
at lære de  
nye sange!
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Konfirmander

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)

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

Konfirmeret i 
Haderup Kirke 

20. juni
Bagerst f.v.: Kevin 

Russel Lodwick, Lucas 
Johannesen, Daniel 

Fugl Hjelmdal Mor- 
 tensen og Niklas Fugl 

Lyhne. Midten f.v.: 
Carl Winther Lynne-
rup, Mikkel Stubkjær 

Johannesen, Victor 
Bjerggaard og Albert 

Rind Madsen. Forrest 
f.v.: Isabella Hyld-

gaard Ebbesen, Sissel 
Møllenberg Pedersen, 

Ida Sandgaard og Em- 
ma Frølund Broholm.

Konfirmeret  
i Feldborg 
Kirke 21. juni
Bagerst f.v.: 
Alexander Jørgen-
sen, Oliver Flyv - 
holm Karlsen og 
Jacob Tokkesdal 
Astrup Overgaard.
Forrest f.v.:  
Niels Christian 
Hedegaard Ander- 
sen, Stine Düring 
Andersen og  
Jacob Agerskov 
Christensen.
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Konfirmander Diverse

Stof til kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest mandag 
den 5. oktober 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

31. maj 
Alfred Pape Gammelgaard

27. juni 
Oliver Kirkeby Lyhne

Feldborg Kirke

28. juni 
Alfred Troelsen Birkedal

4. juli 
Tristan Foldager Bertelsen

Har du brug for kørsel?
Kontakt sognepræsten,  

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

Kirkebil

Adventsfest
Feldborg Menighedsrådet afholder 
adventsfest i Feldborg Sognegård 
torsdag den 10. december kl. 
14.00. Nærmere oplysninger følger 
i næste kirkeblad

Julehjælp
Det vil være mulighed for at 
ansøge om julehjælp hos 
Menighedsplejen i Aulum, 
Hodsager, Feldborg og Ha-
derup Sogne.
Der vil komme yderligere 
informationer i næste kirke-
blad og i dagspressen vedrø-
rende ansøgningsfrist og 
hvor der kan hentes ansøg-
ningsskemaer.

 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.

Feldborg Kirke
3. september - 8. oktober (ferie uge 42)
Haderup Kirke
22. oktober - 26. november

 Julekoncert i
 Haderup Kirke
Kom og vær med til at synge og lytte til vores skønne advents- og julesange og salmer.
Medvirkende er Jakob Nielsen, bas, og  
Karen Boye på klaver og kirkeorgel.

Fredag 4. december 
kl. 19.00 i Haderup Kirke
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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.

Hvad gør jeg ved...

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
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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.

Hvad gør jeg ved... Mødekalender

SEPTEMBER

Tirsdag 1. september Haderup-Feldborg Bibelkreds hos Anna M. og Jens Troelsen, Teglværksvej 11, Feldborg.

Onsdag 2. september Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup IM i Haderup Kirkehus. 
Bibelundervisning v. missionær Søren Skovenborg, Ans.

Fredag 4. september Kl. 9.30 Sang for sangglade i voksenhøjde i Haderup Kirke.

Torsdag 10. september Kl. 14.00 Kirkehøjskole i konfirmandstuen, Haderup.

Tirsdag 15. september Kl. 19.00 Valgforsamling i Feldborg Sognegård og i Kulturcentret, Haderup.

Onsdag 16. september Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup IM i Herrup Kirkehus. 
Bibelundervisning v. missionær Søren Skovenborg, Ans.

Lørdag 26. september Kl. 10-14 Haderup IM: Kvindefrokost i Asp Missionshus. Hospicesygeplejerske 
Annette Fibiger Hansen, Nibe. Nærmere program senere.

Onsdag 30. september Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Ida og Hans Tølbøl, Falkevej 13.

OKTOBER

Fredag 2. oktober Kl. 9.30 Sang for sangglade i voksenhøjde i Feldborg Kirke.

Tirsdag 6. oktober Haderup-Feldborg Bibelkreds hos Hanne og Thomas Troelsen, Ginderskovvej 20.

Onsdag 7. oktober Haderup IM: Temaundervisning i Struer Menighedshus. 
Sognepræst Peter Krabbe-Larsen, Struer. Emne: »Guds Kongerige«

Torsdag 8. oktober Kl. 14.00 Kirkehøjskole i konfirmandstuen, Haderup.

Onsdag 14. oktober Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup IM i Herrup Menighedshus.
Anette Ingemansen, Fredericia.

Tirsdag 20. oktober Kl. 19.00 Foredrag med Naser Khader i Feldborg Sognegård.

Onsdag 21. oktober Kl. 19.30 Haderup IM: Sømandsmøde i Mogenstrup Missionshus.

NOVEMBER

Tirsdag 3. november Haderup-Feldborg Bibelkr. hos Birgitte og Steen S. Mortensen, Kirkevej 3, Haderup.

Onsdag 4. november Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Karen Pedersen, Tjørnevej 21.

Fredag 6. november Kl. 9.30 Sang for sangglade i voksenhøjde i Haderup Kirke.

Onsdag 11. november Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup og Mogenstrup IM i Haderup Kirkehus. 
Sognepræst Jørgen Løvstad, Thorning.

Torsdag 12. november Kl. 14.00 Kirkehøjskole i konfirmandstuen, Haderup.
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SEPTEMBER KIRKEÅRET HADERUP KIRKE FELDBORG KIRKE

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

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

Søndag 20. 15. s. e. trinitatis 09.00 ALF

Søndag 27. 16. s. e. trinitatis 10.30 RHL - Høstgudstjeneste  

OKTOBER

Søndag 4. 17. s. e. trinitatis  09.00 ALF

Søndag 11. 18. s. e. trinitatis 10.30 RHL  

Søndag 18. 19. s. e. trinitatis 09.00 RHL 10.30 RHL

Onsdag 21. 19.00 Knæk Cancer-gudstjeneste

Søndag 25. 20. s. e. trinitatis 10.30 RHL - BUSK-gudstjeneste

NOVEMBER

Søndag 1. Allehelgen 10.30 RHL 09.00 RHL

Søndag 8. 22. s. e. trinitatis 10.30 RHL  

Søndag 15. 23. s. e. trinitatis 09.00 RHL 10.30 RHL

Søndag 22. S. s. i kirkeåret 09.00 ALF

Søndag 29. 1. s. i advent 10.30 RHL 09.00 RHL

DECEMBER

Søndag 6. 2. s. i advent 09.00 RHL 10.30 RHL


