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Krista og Børge 
er klar til udrykning!
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»Syv år, Niels...«
Mulle i filmen »Den eneste ene« mener, 
at syv års viden har særlig værdi. Nogle 
gange er det ganske givet rigtigt, og an-
dre gange passer det nok ikke. Hvis man 
blot har en viden, men ikke forholder 
den til virkeligheden, så er det blot viden 
og ikke visdom. Det gælder både den vi-
den vi får på arbejdet, og den viden vi får 
gennem vores levede liv.

Der sker meget på syv år, når man går i 
skole. Ud over at et barn i nulte klasse 
måske er vokset en halv meter (eller me-
re!), inden det som halvvoksen står og 
siger »ja« til konfirmationen, så har både 
skolebarnet og forældrene lært noget. Vi 
lærer hele tiden noget – også som voksne 
– af de erfaringer og udfordringer, som 
vi hver især møder i livet. 

Daglig efteranke

I det store perspektiv kan syv år føles af 
lidt, men prøv at tænke syv år tilbage. 
Hvilke gode minder ligger gemt? Er der 
måske nogle ting, du have ønsket ander-
ledes? Har der været dødsfald, familie-
forøgelse, særlige høj- og lavpunkter i 
til værelsen? Både når det går godt og 
skidt, kan det være godt at dele det med 
Gud. Vi er aldrig helt forladt af Gud, 
selvom det kan føles sådan på nogle tids-
punkter i vores liv. 

Syv år kan være lang tid at holde styr på, 
derfor kan man også dagligt bruge to-tre 
minutter på at tænke tilbage på, hvordan 

ens dag har været: Har der været noget, 
som fyldte dig med særlig glæde, noget 
du havde svært ved eller blev udfordret 
af, og er der et eller flere men-
neske(r), som du tænker har 
brug for særlig opmærksom-
hed i bøn og omsorg? En lille 
opmærksomhed kan gøre en 
stor forskel.
Sådan er det også for mig med 
en sætning fra Bibelen, hvor Je-
sus under sin lange afskedstale under 
måltidet skærtorsdag giver disciplene no-
get livsvisdom med. Han siger, måske 
meget bombastisk: »Jeg [altså Jesus] er 
Vejen, Sandheden og Livet« (Joh 14,6). 
For nylig vendte en dygtig præst jeg ken-
der ordene om, så sætningen lyder såle-
des: »Sandheden om vores liv, er, at vi al-
tid er på vej«. Vi er altid på vej i det liv, vi 
lever. Hvis vi ikke bevæger os fysisk et 
sted hen, så går vi ofte en mental pil-
grimsvandring. Nogle gange kan et pro-
blem opleves anderledes ved at gå en tur. 
Når vi flytter os, så flytter fokus hen på 
mulighederne en situation også kan have.

Mental pilgrimsvandring 
I kirkehistorie har man i mange århund-
reder haft tradition for pilgrimsvandrin-
ger. Ikke som tvang, men som mulighed 
for at finde sig selv og Gud. Det kan være 
længere vandringer på flere hundrede ki-
lometer, fx langs Hærvejen op gennem 
Danmark, hvor der de seneste år er kom-

met herberge for vandrende pilgrimme. 
Men man kan jo også være på en mental 
pilgrimsvandring, hvis man skal forhol-

de sig til noget særligt i tilvæ-
relsen. Der er hele tiden noget 
at forholde sig til i vores liv. For 
livet er altid et liv i udvikling, 
hvor der kan ske noget mere 
end der skete i går. Man taler 
ofte om Gud som kærlighed, 
men det kunne også være på 

sin plads at tale om Gud som livets nye 
mulighed. Her er kirken ikke en klub for 
dem, som altid klarer tingene perfekt. 
Den er derimod en mulighed for at være 
en del at et fællesskab, hvor vi håber, at 
Gud er der i de ting, vi står i, og det liv vi 
lever. Det handler ikke kun om, hvorvidt 
vi betyder noget for Gud og lever op til et 
menneskelivs 12-tal på mange punkter. 
Men det bærende er, at vi betyder noget 
for Gud – og for hinanden. Så selvom 
man måske kan overdrive sit argument 
og påråbe sig en erfaring på syv år som 
Mulle gør i »Den eneste ene«, så betyder 
dét, som man bruger syv år på og de 
mennesker man har brugt syv år sam-
men med noget særligt. 
Vi sætter erfaringsfrø 
hos hinanden – det gør 
Gud også hos os. Vi 
skal bare opdage det.

Christian Kjær Bjerre, 
sognepræst

Eftertanken
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Arrangementer

Kirkehøjskoledage i Haderup
Torsdag 13. september kl. 14.00: Syng fra »Den Blå« med Agnete Skriver.
Torsdag 11. oktober kl. 14.00:  På rejse med Grundtvig i ord, sang og billeder med Jørgen Andersen.
Torsdag 8. november kl. 14.00: En beretning om livet i Rumænien under diktaturet med Angela Marinescu.
Arrangementerne finder sted i konfirmandstuen i præstegården

På rejse med Grundtvig  
i ord, sang og billeder
Foredrag v. Jørgen Andersen
En fortælling om Grundtvigs liv, fra 
barndommen i Udby, skoledrengen 
i Thyregod, Latinskolen i Aarhus, 
universitetet i København, den unge 
Grundtvig, huslæreren, ungdoms-
forelskelsen, den første store depres-
seion, præsten Grundtvig, salme-
digteren Grudntvig, skolemanden 
Grundtvig, politikeren Grundtvig, 
Grundtvig og kvinderne.

Mit møde med Danmark
Foredrag v. Angela Marinescu
En beretning om livet i Rumæni-
en i præsident Ceausescus tid – 
og i Danmark. 
En spændende livshistorie. Eksi-
stenstrusler. Flugt fra kommunis-
mens frygtelige terror, som inde-
spærrer mennesker på psykiatri-
ske hospitaler. Oplevelser af flygt-
ningelejres rædsler. Følelseslivet 
bliver ødelagt. Man mister de fine 
særtræk, som udgør personlighe-
den. Dansk ved et tilfælde. Hjem-
landets vemodige toner. Savn. 
Overgang til demokrati. Racisme. 
Integration. Tilegnelse af dansk 
skik og kultur. Nutidens tilstand.

Angela Marinescu er uddannet på 
Musikakademiet i Rumæniens hovedstad Bukarest og på filologisk fakultet 
med italiensk som hovedfag. I dag klaverlærer og musikformidler på Holste-
bro Musikskole. Arrangerer koncerter både inden- og udenlands. Arbejder 
som tolk. Rejseleder på flyture til Rumænien.

Angela Marinescu

N.F.S. Grundtvig

3



KonfirmanderArrangementer

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

 Foredrag og musik i Feldborg Kirke 
Foredrag med Charlotte Bork Høvs gaard krydret med musikalske 
indsalg ved organist Natalia Jespersen og Kirkesanger  
Anna Marie Troelsen

Der er indlagt en pause med kaffe og ka-
ge à 30 kr.

Her bor de levende – et foredrag om at 
miste en ægtefælle

Charlottes mand Thomas får konstateret 
kræft den 6. oktober 2011. To uger efter 
dør han på stue 12 på Herning Regions-

hospital. Det er denne rystelse, som fore-
draget handler om. Det handler om det 
korte sygdomsforløb, Thomas’ dødsleje, 
afsked og tab. Det handler om uafvende-
lighed, skyld og identitet og om, hvordan 
Charlotte har oplevet sorgen i årene, der 
er gået. Hvad vil det sige at heles og kom-
me sig? Er sorg dannelse? Og hvordan 
kan vi bevare forbindelsen til dem, vi har 
mistet? 

Foredraget tager udgangspunkt i bøgerne 
»Så er Thomas væk – om at miste en æg-
tefælle og meget mere end det« (2015, Pe-
ople’s Press) og den selvstændige efterføl-
ger »Her bor de levende – om livet efter 
en ægtefælles død« (2017, People’s Press). 

Onsdag 24. oktober 
kl. 19.00 i Feldborg Kirke

Charlotte Bork Høvsgaard, født 1972, 
er bosat i Ryde ved Holstebro med søn-
nen Halfdan på 15. Hun er cand.mag 
i dansk litteratur og filosofi, forfatter 
og gymnasielærer.

4



KonfirmanderArrangementer

Onsdag 3. oktober 
kl. 19.00 i  
Feldborg Hallen

Foredrag med 
Lindy Aldahl
Kom og hør den altid charme- 
rende Lindy Aldahl fra  
TV-programmet  
»Rigtige mænd«  
i Feldborg Hallen 
den 3. oktober 
kl. 19.00.
Billetpris:  
125 kr. 

BUSK i kirken 
– er det helt hen i skoven?
28. oktober kl. 10.30 i Haderup Kirke fej-
res den årlige BUSK-gudstjeneste for børn, 
unge og voksne fra Haderup og Feldborg. 
BUSK betyder ikke, at kirkebænkene bli-
ver beplantet med buske denne søndag. 
Derimod plantes forhåbentlig en god ople-
velse fra en festlig gudstjeneste for Børn, 
Unge, Sogn og Kirke – deraf busk.  
Ved gudstjenesterne spiller FDF’erne en 
særlig rolle, så husk at tag en FDF-skjorte 
på i kirken (også selvom den lugter af bål).

Konfirmander i Haderup
Stående bagerst: Christian Houni Hansen, Johannes Poul Kristoffersen 
Ravnsbæk, Rasmus Halkjær, Simon Boman Gylling, Lucas Benjamin Hjøl-
lund Nielsen, Jonas Frølund Broholm.
Stående i midten: Asger Lund Jensen, As bjørn Fiedler Terkildsen, Tobias 
Kuchartik Andersen, Mikkel Fugl Hjelm dal Mortensen, Benjamin Glass Sø-
rensen, Jack Vester Christensen, Josefine Sonja Lauritsen.
Siddende: Selina Marie Toft Jørgensen, Lærke Bjørslev Karlsen, Stine Sandal 
Jensen, Joy Vester Christensen, Nanna Lola Jessen, Sanne Laustsen Flarup, 
Line Grønbæk Ringgård.

Konfirmander 
i Feldborg
Stående: Marcus Hvam 
Friis Lundhede, Marcus 
Elbrønd Nørgaard, Dani-
el Pedersen, Daniel Mi-
chael Pedersen, Mads 
Nyborg Hyldgaard.
Siddende: Matilde Ole-
sen, Stine Nyborg Hyld-
gaard, Julie Simone Møl-
drup Larsen.
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Portræt af kirkegængere

Et rigt liv med godt helbred
Kirkebladet har besøgt Krista 
og Børge Østergaard

»Bortset fra det drilagtige ben her har jeg 
aldrig fejlet noget!« – Krista Østergaard 
viser sit højre underben frem. Det er 
præget af rosen, og trods 10 dages peni-
cillin generer det fortsat. Men Børges syn 
er dårligt og det er gået tilbage med hu-
kommelsen. Børge Østergaard indrøm-
mer, at det kniber at kende folk på gaden, 
men han kan stadig læse sin avis, når der 
er god belysning.
Krista og Børge tager imod Kirkebladets 
udsendte i deres parcelhus i Møllepar-
ken, som de byggede i 1976.  

Godt naboskab
Parret glæder sig over godt naboskab i 
Mølleparken, hvor man har stor omsorg 

for hinanden. De kontaktes dagligt af na-
boer, der vil høre til dem. Krista og Bør-
ge har altid klaret sig selv og har aldrig 

gjort brug af hjemmepleje eller hjemme-
hjælp. De har nu fået assistance til den 
grovere rengøring, ligesom en robotplæ-
neklipper er en god hjælper udenfor!

Et rigt liv
Krista og Børge Østergaard ser tilbage på 
et rigt liv i Feldborg. I 2016 kunne de fej-
re krondiamantbryllup sammen med de-
res store familie. Som unge mødte de 
hinanden hos Frida og Rudolf Lund Jen-
sen, hvor de begge var tjenestefolk på 
gården.
 
Efterlønner med sen  
pensionering!
Den 90-årige, tidligere kirkesanger ind-
rømmer, at han savner det dejlige job, 

Børge Østergaard er født 27.10.1927 i Staulund, som nr. 10 af 12 søskende.
Krista Østergaard er født i 1931 i Feldborg, som nr. 12 af 12 søskende.
Blev gift 1951, således krondiamantbryllup 2016.
Drev mindre landejendom i Feldborg fra 1951. Børge supplerede med udearbejde på 
kartoffelcentralen i Feldborg, arbejde ved asfaltfirmaet Luxol, vejmand ved kommu-
nen og sidst ansat i de grønne områder. Efterløn som 63-årig. I 30 år – frem til 1.11. 
2015 – kirkesanger i Feldborg Kirke og afløser i Haderup Kirke.
Krista dagplejer i Feldborg i 20 år indtil overgang til efterløn som 60-årig.
1976 byggede parret parcelhus i Mølleparken, Feldborg, hvor de har boet siden.
Parret har seks børn: Jytte i Haderup, Annette og Jørn i Feldborg, Rita i Sdr Omme 
og Kristian i Ramsing. Ældste søn døde for nogle år siden efter et helt liv med kronisk 
lidelse og handicap. 13 børnebørn og 19 oldebørn.

Krista og Børge Østergaard i deres dejlige udestue, hvor de nyder mange timer.
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Portræt af kirkegængere

som han bestred i 30 år. »Men faktisk 
skulle jeg være gået som 70-årig, så jeg 
skal ikke klage, når jeg fik lov at blive så 
mange år ekstra«, smiler Børge. Han var 
netop fyldt 88 år, da han blev fuldtids 
pensionist 1.11.2015! Han er dog stadig 
med  som forsanger til andagt på Birke-
toft i Aulum, når det er sognepræsten og 
organisten fra Haderup-Feldborg, der 
medvirker.
Børge ser tilbage på en lang række gode 
og sjove oplevelser som kirkesanger. Han 
har mødt mange forskellige organister 
og husker specielt »organisten på strøm-
pesokker«, som fik flere i kirke, for man 
skulle lige se, om det kunne passe, at han 
ikke bar fodtøj i kirken! Børge fremhæ-
ver sit gode samarbejde med vores nu-
værende organist Natalia Jespersen, som 
han sætter stor pris på.

Børge Østergaard er selvlært, hvad san-
gen angår. Han har altid haft en god og 
kraftig sangstemme. I en årrække sang 
han i Haderup-koret, ligesom han har 
sunget i kor i Hodsager. 

Aktive pensionister
Hver onsdag er Krista og Børge  til ons-
dagsklub i Feldborg, hvor bobspillet dyr-
kes med stor entusiasme, Børge har tidli-
gere vundet kommunemesterskabet to 
gange. Krista går til banko i Holstebro 
hver uge sammen med datteren Jytte, og 
de er efter sigende gode til at bringe ge-
vinster hjem. Børge var i mere end 10 år 
formand for Feldborg-Haderup Pensio-
nistforening og arrangerede hvert år en 
bustur til udlandet. Man besøgte 
Gardasøen, Østrig, Frankrig samt Norge 
flere gange. Fodbold har altid interesse-

ret Børge meget. Især følger han det lo-
kale serie 4 hold. Årets VM i fodbold i 
TV er et højdepunkt.
Krista har altid stået for det huslige i 
hjemmet. Børge fortæller, at han ikke går 
i vejen for Krista, når der skal laves mad 
og gøres rent!
Børge og Krista lægger vægt på at holde 
kondition og fysik i orden. I mange år 
har de taget en flere km lang cykeltur 
sammen hver formiddag. Krista cykler 
stadig, men Børge har skiftet til el-køre-
tøj og rollator! Så kan de stadig transpor-
tere sig selv til kirke i Feldborg. 

Kirken hører med
Parret er vant til kirke og kristendom si-
den barndommen. De gik begge i søn-
dagsskole som børn. 
Børge synes godt, at der kunne have væ-
ret en større kirkegang, men takker for at 
kirken stadig har så godt et tag i den dan-
ske befolkning. Den skal nok klare sig!

Jens Christian Jensen

Krista viser den flotte fotobog fra Krondia-
mantbrylluppet, som svigersønnen Carl 
Knud sen har udført.

Når det det nu ikke går længere med 
den tohjulede, er det da rart, at  

der findes andre muligheder!
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Forskelligt

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

Babysalmesang 
Et godt og gratis tilbud til alle børn og for-
ældre fra både Haderup og Feldborg sog-
ne, der har lyst til at være sammen i kirken 
om sang, musik og leg.

Hver torsdag kl. 10.00.

•  Haderup Kirke 6. september  
til og med 11. oktober. Uge 42 ferie.

• Feldborg Kirke 25. oktober til og med 29. november.

Tilmelding. Send gerne en sms dagen før til Anna Marie Troelsen 24 20 27 88 
og skriv, du gerne vil komme. Vi glæder os, til vi ses. Natalia og Anna Marie

Julehjælp 
Har du brug for julehjælp eller vil du julehjælpe?

Beboere i Haderup og Feldborg sogne kan søge om julehjælp.  
Fra midt i november vil der ligge et ansøgningsskema i kirkerne. 

Man kan også henvende sig til Trine Olesen (tlf. 22 97 29 08 eller mail: 
trineolesen17@outlook.dk) eller Margit Cammuch Rasmussen (tlf. 30 32 38 03 
eller mail: mp.tingvej@mail.dk) for at få ansøgningsskema.

Julehjælpen deles ud af Menighedsplejen i Aulum-Hodsager-Feldborg og Ha-
derup sogne. Gaver til menighedsplejens arbejde kan indsættes på konto: 5959-
1013731.

Der vil også være mulighed for at støtte menighedsplejen gennem høstofferet 
ved gudstjenesten i Haderup søndag den 23. september.

Adventsfest i Feldborg Sognegård
Sæt X i kalenderen torsdag den 13. december kl. 14.00.

Nærmere omtale i næste kirkeblad.
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Forskelligt Set og sket

Stof til kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest mandag 
den 24. september til Britta Høj Andersen: britta.falkevej17@mail.dk.

Redaktion: Majbrit Laursen, Britta Høj Andersen, Karen Merete Henrik- 
sen, 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

26. maj:
Carl Halkjær Pedersen

26. maj:
Elliot Weltz Vangsgaard

17. juni:
Isabella Hedegaard Madsen

Feldborg Kirke

22. april:
Elin Josefine Hølmkær

Haderup Kirke  
12. maj:

Marianne Roed Nielsen og 
René Ramsdal Nielsen

17. juni:
Camilla Madsen og  

Kasper Hedegaard Madsen

Feldborg Kirke  
2. juni:

Laila Hvam Mikkelsen og 
Michael Christen  
Vinstrup Jensen

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

Arrangementer

Nyt tilbud  
til sangglade 
mennesker i 
voksenhøjde 
Vi byder velkommen til vores morgenarran-gement i Haderup og Feldborg kirker på skift. 
Vi starter mødet med kaffe og rundstykker og synger derefter  salmer og sange fra salmebo-gen og højskolesangbogen i ca. en time.
Vi mødes kl. 9.30 og slutter kl 11.00
Fredag den 7. september i Haderup Kirke
Fredag den 5. oktober i Feldborg Kirke
Fredag den 2. november i Haderup Kirke
Kom og tag aktiv del i fælleskabet.
Arrangører er menighedsrådene og kirkens personale. Vi ses!

Natalia Jespersen
Anna Marie Troelsen, tlf. 24 20 27 88

VIEDE
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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 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. 

Orlov fra  
22. oktober

Vejviser Hvad gør jeg ved...

10



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.

SEPTEMBER

Tirsdag 4. september Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: Bibeltime hos Anna Ringgaard, Nygade 12B, Haderup.

Onsdag 12. september Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup IM i Haderup Kirkehus. 
Bibelundervisning v. missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde.

Torsdag 13. september Kl. 14.00 Kirkehøjskole i konfirmandstuen i præstegården.

Onsdag 19. september Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup IM i Herrup Menighedshus. 
Bibelundervisning v. missionær Egild Kildholm Jensen, Rønde.

Lørdag 29. september Kl. 10.00 Haderup IM: Kvindefrokostmøde i Haderup Kirkehus. 
Psykoterapeut Birgit Rahbek, Vildbjerg. Emne: Incest. Nærmere program senere.

OKTOBER

Tirsdag 2. oktober Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: 
Bibeltime hos Hanne og Thomas Troelsen, Ginderskovvej 20, Feldbog.

Onsdag 3. oktober Kl. 19.00 Foredrag med Lindy Aldahl i Feldborg Hallen.

Onsdag 3. oktober Kl. 19.30 Haderup IM: Oktobermøde i Hodsager. 
»Nadver og dens betydning« v. Egild Kildeholm Jensen.

Onsdag 10. oktober Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Karen Pedersen, Tjørnevej 21.

Torsdag 11. oktober Kl. 14.00 Kirkehøjskole i konfirmandstuen i præstegården.

Onsdag 24. oktober Kl. 18.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup og Mogenstrup IM 
i Herrup Menighedshus. Torben Mathiasen, Gjern.

Onsdag 24. oktober Kl. 19.00 Foredrag med Charlotte Bork Høvsgaard i Feldborg Kirke.

NOVEMBER

Onsdag 7. november Kl. 19.30 Haderup IM: Sømandsmøde i Mogenstrup v. sømandsmissionær 
Jørgen Knudsen, Mårslet

Torsdag 8. november Kl. 14.00 Kirkehøjskole i konfirmandstuen i præstegården.

Tirsdag 13. november Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: Bibeltime hos Birgitte og Steen Sand Mortensen, 
Kirkevej 3, Haderup.

Onsdag 14. november Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde med Herrup og Mogenstrup IM i Haderup Kirkehus.
Missionær Hans Jørgen Hedegård, Blåhøj.

Onsdag 21. november Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Ingrid og Gunnar Astrup, Falkevej 6.

Mødekalender
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GUDSTJENESTER

CKB = Christian Kjær Bjerre · ALF = Anne Linde Førgaard · NN = Præstevikar i Haderup-Feldborg

AUGUST KIRKEÅRET HADERUP KIRKE FELDBORG KIRKE

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

SEPTEMBER

Søndag 2. 14. s. e. trinitatis 09.00 CKB - Kaffe 11.00 CKB - Friluftsgudstjeneste
på legepladsen

Søndag 9. 15. s. e. trinitatis 10.30 CKB 09.00 CKB

Søndag 16. 16. s. e. trinitatis 09.00 ALF

Søndag 23. 17. s. e. trinitatis 10.30 CKB - Høst Fælles med Haderup

Søndag 30. 18. s. e. trinitatis 10.30 CKB - Kaffe 10.15

OKTOBER

Søndag 7. 19. s. e. trinitatis 10.30 CKB 09.00 CKB

Søndag 14. 20. s. e. trinitatis 10.30 CKB - Kaffe 10.15

Søndag 21. 21. s. e. trinitatis 09.00 ALF - Kaffe

Søndag 28. 22. s. e. trinitatis 10.30 NN 09.00 NN

NOVEMBER

Søndag 4. Alle Helgens Dag 09.00 NN  10.30 NN - Kaffe 10.15

Søndag 11. 24. s. e. trinitatis 10.30 NN 09.00 NN 

Søndag 18. 25. s. e. trinitatis 09.00 ALF - Kaffe

Søndag 25. Sidste s. i kirkeåret 10.30 NN - Kaffe 10.15

Sognepræst Christian Kjær Bjerre er på forældreorlov fra 22. oktober. Vikaren træffes på tlf. 51 42 20 10
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