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I himlens katedral  
er der højt til loftet
Hvert år fejres der i sommerhalvåret 
gudstjenester i det fri. På særlige søn- og 
helligdage flyttes gudstjenesterne fra de 
vante rammer inde i kirkerne med deres 
orgel, alter og kirkebænke til en areal 
udenfor. Det sker også i Haderup og 
Feldborg, hvor der igen i år er tre guds-
tjenester under åben himmel: 27. maj og 
2. september i Feldborg og 19. august i 
Haderup (se mere information om sog-
nenes friluftsgudstjenester i kirkebladet).
Op til gudstjenesterne venter præst og 

personale i spænding (og bøn!) på, om 
det vil blive solskin til gudstjenesten. 
Med gummistøvler, paraply og teltpavil-
lon kan man naturligvis forsøge at und-
gå, at et friluftsgudstjeneste udvikler sig 
til nutidig gennemspilning af historien 
om Noas Ark. Det er dog – heldigvis – 
ikke altid, at der er brug for dette udstyr 
i det fri, for mange gange skinner solen 
over en gudstjenestefejrende menighed i 
det fri. I det fri har man et kirkerum, 
som altid er under forandring. 

Selvom gudstjenesten fejres samme sted, 
så gør vejr og vind, foråret og bladenes 
vækst, at kirkerummet ser forskelligt ud 
år for år.

Vores værdi ændres ikke
Sådan kan det også være i vores liv. Tinge-
ne kan se forskellige ud alt efter, hvordan 
omstændighederne i ens liv ser ud. Det 
kan være tingene har ændret sig til det 
værre eller til det bedre. Men selvom tinge-
ne ændrer sig, kan det ikke ændre på vores 
værdi. I kristen øjemed kan vi ikke ændre 
på vores værdi, for vores værdi består ikke 
i hvad vi gør men i, at vi er til. I en tid, hvor 
vi alle kan have travlt med at skabe og vise 
gode sider af os selv (som måske får mange 
likes på nettet) til daglig og i sommerferi-
en, kan det være velsignet, at tage ud under 
åben himmel og blive blæst igennem af 
Guds skaberværk og mærke, at dér i him-
lens katedral er højt til loftet – at der også 
er plads til mig i verden – lige præcist, som 
jeg er. 
Alle er velkomne til at 
deltage i årets frilufts-
gudstjenester – med 
eller uden paraply i 
hånden. 

Christian Kjær Bjerre, 
sognepræst

Eftertanken

Jens Jensens Anlæg lægger 
omgivelser til udendørs- 
gudstjenesten i Haderup
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Arrangementer

Ta’ med på sogneudflugt 
til Viborg Domkirke
Sogneudflugten går i år til Viborg, hvor 
vi begynder med at deltage i gudstjene-
sten i Viborg Domkirke, hvor dom-
provst Thomas Frank prædiker. 
Herefter er der rundstykker og rund-
visning i Domkirken. 
Herefter bevæger vi til Hjultorvet knap 
300 meter fra domkirken, hvor der 
serveres frokost på café Morville. På 

Hjultorvet kan man også se Dronning 
Margrethes reformations-eg, som blev 
plantet i anledning af reformationsju-
bilæet 31. okt 2017. 
Herefter går turen til Houlkær Kirke 
med fortælling om sognets liv ved sog-
nepræst Lotte Martin Jensen, inden der 
serveres kaffe i Golf Salonen ved søerne.
Vi forventer at være hjemme i Hade-

rup og Feld-
borg ca. kl. 17. 

Pris for dagen: 130 kr (+ drikkevarer).

Tilmelding senest 27. maj til Karl Hen-
rik på tlf. 21 77 84 06 eller Trine på 
mail: trineolesen17@outlook.dk 

Bussen afgår fra Feldborg Kirke kl. 
8.45 og fra Haderup Kirke kl. 9.00

Følg din kirke på nettet 
Haderup og Feldborg kirker er på facebook,  
og her kan du følge med i nyheder fra sognene:
Facebook.com/haderupfeldborgkirker

Tjek også...
www.sogn.dk/haderup
www.sogn.dk/feldborg
www.sundskirke.dk
www.sogn.dk/grove
www.sogn.dk/simmelkær
www.sogn.dk/ilskov

Søndag  
3. juni
Afg. Feldborg 8.45,
Haderup 9.00 
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Flere gange i løbet af sommeren kommer 
der ekstra meget liv i Jens Jensens Anlæg, 
når der ikke blot er campingplads, men 
også stævner. 
Især til sommer bliver der godt fyldt op, 
og det smitter forhåbentlig også af på li-
vet i byen. Der er således stævne både i 
Kr. himmelfartsferien, pinsen og om-
kring sankthans. 
I sommerferien er der bibelcamping, hvor 
der fra den 21. juli og en uge frem er mø-
der i det store, blå mødetelt i anlægget.
Ugen efter er der camping for unge og 

voksne med særlige behov. Her kommer 
alle sanser i spil, når der fortælles, om det 
gode budskab kristendommen byder på. 

Lejrchef for selve bibelcamping Jens Kr. 
Lynderup glæder sig over de gode ram-
mer i Haderup. 
Mange ting er tæt på i Haderup, både 
kirken, kirkehuset og købmanden. Der-
for er Haderup et ideelt sted at holde 
stævner. 
Han siger videre:
Bibelcamping har et tæt samarbejde med 
Støtteforeningen for Jens Jensens An- 
læg, som gør et stort stykke frivilligt  
arbejde for at anlægget holdes rent og  
pænt til glæde for både byen og os, der er  

Gryden vil syde af liv

Haderup 
Seniorcamping
25.-29. juni

Haderup 
Bibelcamping
21.-28. juli

Mød Jesus med 
alle sanser
Bibelcamping med hjerte, 
mund og hænder 
29. juli - 2. august

www.haderupcamping.dk
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gæs ter. Flere frivillige bor selv i Haderup. Vi er glade for 
gæster, når der er stævner, siger Jens Kr. Lynderup.

Ikke en lukket fest
Nogle tror måske, at når der er møder og koncerter, så 
skal man helst holde sig væk. Men sådan er det ikke. 
Man er velkommen til at være på pladsen, bruge lege-
pladsen og komme til arrangementerne i telte. Bibel-
camping er ikke en lukket fest. 
Han henviser til programmet, hvor man kan se, 
hvad der kommer til at ske, og 
skulle man kigge indenfor, 
så vil lejrchefen gerne hil-
se på. Det er andet år, 
Jens Kr. Lynderup står  
i spidsen. 
Endelig glæder Jens 
Kr. Lynderup sig over 
det gode samarbej- 
de med Haderup Kirke 
og sognepræst Christian 
Kjær Bjerre. Det betyder 
meget, at de lokale vil bakke op.

Uddrag af  
programmet for 
bibelcamping
Lørdag 21. juli 
19.15 Tale v. Simon Nielsen (kort møde)
20.30 Koncert v. Simon Nielsen og band
21.30  Konkurrenceaften på Ungdomspladsen
Søndag 22. juli
19.00 Familiemøde v. Hanne Pedersen
22.00 Stillemesse for teen og unge i kirken
Mandag 23. juli
19.15 Møde v. Jens Jensen. Sang v. Anni Obel, Vorgod21.30 Sheltertur for teenagere. Unge hygger i ungdomsteltet 
Tirsdag 24. juli 
19.15 Møde v. Jens Jensen. Sang v. Shine On, Holstebro21.30 Juleaften på Teen- og Ungdomspladsen. 
Onsdag 25. juli
19.15  Aftenmøde v. Jens Jensen. Sang v. Hannah og Nicolai
Torsdag 26. juli
19.15  En sangaften om Fanny Crosby v. Tina Lynderup og  Lene Jensen, Videbæk. Kort tale v.Jens Kr. Lynderup 21.30 Lovsangs- og vidneaften samt forbønshandling
Fredag 27. juli 
19.15  Møde v. Heri Elttør. Under mødet er der børne- og juniorhygge 
21.30 Eftermøde samt forbønshandling
21.30 På Ungdomspladsen: Fireball og hygge til sent
Lørdag 28. juli
19.15  Møde v. Villy Sørensen. Tema: Hvile ligesom Gud hviler. Hebr. kap. 4,1-13. 
  Sang v. Tina Lynderup og Lene Jensen, Videbæk21.30   Eftermøde samt forbønshandling
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Portræt af en kirkegænger

Frisk 95-årig cyklist
Den 95-årige Jutta Sørensen er en kendt 
profil i Haderups bybillede. Ikke mindst 
kan man hver dag se hende på cyklen.  
Hun har tilbagelagt mange kilometer på 
sine daglige ture gennem årene. Jutta el-
sker at komme ud i den friske luft, og de 
daglige cykelture holder fysikken og 

konditionen i orden. Mange vil nikke 
genkendende til, at Jutta i den grad hol-
der såvel fysik som åndsevner intakt. 
Hun er slank og ungdommelig og virker 
på mange måder uændret gennem de 
sidste 30 år!

Brækkede håndled og skulder
Jens Jensens Anlæg står Juttas hjerte nær. 
Her har hun tilbragt mange timer med at 
rive bøgeblade sammen og deltage i an-
den nødvendig oprydning.                                                                                      
I januar 2017 var hun så uheldig at bræk-
ke begge håndled og venstre skulder, 
hvilket har hæmmet disse aktiviteter, 
men heldigvis kom hun på cyklen igen! 

Åndsevnerne plejes
Jutta Sørensen har altid haft sin plads i 
kirken og i missionshuset. Den kristne 
tro og kirkegangen betyder meget for 
hende. Åndsevnerne holder Jutta vedlige 
ved læsning og kryds og tværs, men man 
kan også finde hende til foredragsaftener 
og andet i Kulturcentret, ligesom hun ik-

ke går af vejen for en tur i teatret.  Følge-
lig er Jutta meget velorienteret om stort 
og småt. Jutta interesserer sig for sine 
medmenneskers ve og vel og har et stort 
netværk blandt såvel yngre som ældre.

Jens Christian Jensen

Cyklen er pumpet og klar til næste tur!

Jutta Sørensen er født i Herborg ved Videbæk som nr. 7 af en stor børneflok på 13, 
men flyttede til Haderup i forbindelse med giftermålet med Arnold Sørensen i 1956. 
De fik sammen døtrene Hanne og Vera, der i dag begge bor i Ikast og arbejder som 
henholdsvis socialpædagog og lærer. Arnold og Jutta drev i mange år tømrerfirma i 
byen. I en lang årrække serverede Jutta, når der var fest i Sognegården, ligesom hun 
havde enkelte rengøringsjobs. Arnold Sørensen døde pludseligt i 2003. I dag bor Jut-
ta i en af de pensionistvenlige boliger på Nygade og befinder sig godt her midt i byen.

Jutta Sørensen cykler en tur hver dag.
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Portræt af en kirkegænger

Kondition og fysik holdes 
vedlige på de daglige cykelture. 
Her passerer Jutta indgangen til 
Jens Jensens Anlæg i fin stil.
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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

Vi flytter 
kirkerummet  
ud i det fri
Friluftsgudstjneste i Jens Jensens 
Anlæg i Haderup. Vi starter kl. 
10.00 på torvet og sætter flaget, så 
vi kan fejre en dejlig sommersøn-
dag. Derefter er der rundstykker 
og kaffe uden for kirkehuset, Jens 
JensensVej 4, Haderup. 
Gudstjenesten vil være på terras-
sen ved kirkehuset kl 11.00.

Sogne- 
børnenes  
talerør
Årets menighedsmøde er der, hvor 
DU kan komme med dine ideer og 
din holdning til kirkelivet i Hade-
rup sogn.

Dagsordenen findes på hjemmesi-
den samt i tidsskrifte holderen i 
kirken. Der er ingen tilmelding så 
mød bare op og nyd samværet.

Søndag 19. august 
kl. 10.00 i Haderup

Torsdag 7. juni 
kl. 19.00 i Kirkehuset

Friluftsgudstjeneste i Feldborg 
Igen i år afholder vi friluftsgudstjeneste ved »Grillhytten« på legepladsen i Feld-
borg. Efter gudstjenesten er der gratis frokost. 

HUSK  
tilmelding til 
Karen Merete 
Henriksen på 
tlf. 61 31 22 75 
senest lørdag 
den 25. august.

Søndag 2. september 
kl. 11.00 i Grillhytten Vi mødes ved Grillhytten
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Arrangementer Set og sket

Stof til kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest fredag 
den 22. juni til Britta Høj Andersen: britta.falkevej17@mail.dk.

Redaktion: Majbrit Laursen, Britta Høj Andersen, Karen Merete 
Henriksen, Jens Christian Jensen og sognepræst Christian Kjær Bjerre.

Kirkebladet udkommer fire gange årligt.
Produktion: Videbæk Bogtrykkeri A/S · Tlf. 97 17 11 22

DØBTE
Haderup Kirke

28. januar: 
Stine Philbert Larsen

24. februar: 
Alberte Ålberg Bracht

4. marts: 
Alva Ida Nydam Bundgaard

4. marts: 
Saseline Øster Jørgensen

Feldborg Kirke

18. februar: 
Mille Blicher Madsen

Har du brug for kørsel til 
gudstjenester eller kirkelige 

arrangementer?
Kontakt Christian Kjær 

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

Kirkebil

 En stor TAK
Indsamlingsleder Thomas Frydel-
dal og Jan Høj Andersen takker de 
ihærdige indsamlere i Feldborg og 
Haderup for deres indsats. 

En tak til de borgere, der gav en ga-
ve til Folkekirkens Nødhjælp. Vi 
fik i fællesskab samlet følgende ind:

Feldborg 3.608 kr. 
Haderup 3.863 kr.

TAK, vi er sikker på  
det gavner.

Tirsdag 19. juni kl. 19.00
Torsdag 9. august kl. 19.00
i Jens Jensens Anlæg

Arrangementer

Sommersang i 
Mariehaven... 
- Nå nej, vi kan nøjes med at gå ned i vores skønne Jens Jensens Anlæg i gryden ved taler-stolen.
Kom og syng sommersange fra højskolesang-bogen sammen med organist Natalia Jespersen og kirkesanger Anna Marie Troelsen. 
Tag kaffekurv med, så vi sammen kan få en hyg-gesnak, mens vi får kaffen. Under kaffen vil der ikke være gæt en sang, men I kan ønske et par sange, vi kan synge sammen. 

Sang i det fri 9



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 Christian Kjær Bjerre  
Kirkevej 11, 7540 Haderup
Tlf. 51 42 20 10 · chkb@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 Sigrid Marcussen
Tlf. 51 64 23 10 · sima@km.dk

Graver i Haderup
Hans Tølbøl · Tlf. 97 45 28 60 · 23 45 61 26

Graver i Feldborg
Aksel Lynge Andersen · Tlf. 61 74 02 96

Organist
Natalia Jespersen · Tlf. 61 75 19 11

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. 
Det er Christian Kjær Bjerre, som er den 
primære præst i Hade rup og Feldborg sogne. 

Vejviser Hvad gør jeg ved...
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JUNI

Søndag 3. juni Kl. 8.45 Sommerudflugt til Viborg Domkirke, se side 3.

Torsdag 7. juni Kl. 19.00 Menighedsmøde i Kirkehuset, Haderup.

Onsdag 13. juni Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Linda og Karl Henrik Laursen, Karupvej 10.

Tirsdag 19. juni Kl. 19.00 Sommersang i Jens Jensens Anlæg.

Mandag 25. -
fredag 29. juni

Haderup IM: Seniorcamping i Jens Jensens Anlæg. 
Se særskilt program eller www.haderupcamping.dk

JULI

Lørdag 21. -
lørdag 28. juli

Haderup IM: Bibelcamping i Jens Jensens Anlæg.
Se særskilt program eller www.haderupcamping.dk

Søndag 29. juli - 
torsdag 2. august

Haderup IM: Bibelcamping med hjerte, mund og hænder.
Se særskilt program eller www.haderupcamping.dk

AUGUST

Torsdag 9. august Kl. 19.00 Sommersang i Jens Jensens Anlæg.

Onsdag 15. august Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup og Mogenstrup i Mogenstrup Missionshus.
Regionsleder Hilbert Dam, Løsning.

Onsdag 29. august Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Ida og Hans Tølbøl, Falkevej 13.

Mødekalender

Kirkehøjskole

i efteråret
Efterårets kalender skal bookes med 

et stort X til kirkehøjskole torsdag 

den 13. september, 11. oktober og 

den 8. november. Kirkehøjskoleud-

valget er ved at lave et spændende 

program. Udvalget er altid åben for 

jeres ideer, så kom bare med dem til 

Karen Merete eller Karl Henrik.
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GUDSTJENESTER

CKB = Christian Kjær Bjerre · ALF = Anne Linde Førgaard · AHY = Asbjørn Munk Hyldgaard · SM = Sigrid Marcussen

MAJ KIRKEÅRET HADERUP KIRKE FELDBORG KIRKE

Søndag 27. Trinitatis 16.00 CKB
Eftermiddagsgudstjeneste

11.00 CKB
Friluftsgudstjeneste ved kirkemodel

JUNI

Søndag 3. 1. s. e. trinitatis Sogneudflugt til Viborg - se annonce. 
Mulighed for kirkebil til nabosogne, f.eks. Grove kl. 11.00.

Søndag 10. 2. s. e. trinitatis 10.30 CKB 09.00 CKB

Søndag 17. 3. s. e. trinitatis 09.00 CKB - Kirkekaffe 10.30 CKB - Kirkekaffe 10.15

Søndag 24. 4. s. e. trinitatis 09.00 ALF

JULI

Søndag 1. 5. s. e. trinitatis 10.30 CKB

Søndag 8. 6. s. e. trinitatis 10.30 SM - Kirkekaffe 10.15

Søndag 15. 7. s. e. trinitatis 09.00 ALF

Søndag 22. 8. s. e. trinitatis 10.30 CKB 09.00 CKB

Søndag 29. 9. s. e. trinitatis 09.00 CKB 

AUGUST

Søndag 5. 10. s. e. trinitatis 10.30 CKB 09.00 AHY

Søndag 12. 11. s. e. trinitatis 10.30 CKB - Kirkekaffe 10.15

Søndag 19. 12. s. e. trinitatis 11.00 CKB - Friluftsgudstjeneste 
i Jens Jensens Anlæg

09.00 CKB

Søndag 26. 13. s. e. trinitatis 09.00 ALF

SEPTEMBER

Søndag 2. 14. s. e. trinitatis 09.00 CKB - Kirkekaffe 11.00 CKB - Friluftsgudstjeneste 
ved byens legeplads
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