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Eftertanken

Et digt om Gud
Gud kommer til alle mennesker i deres nød,
mætter deres krop og sjæl med sit brød,
for kristne og for hedninger lider han
korsets død,
og tilgiver dem alle.

Den tyske lutherske præst og teolog Dietrich Bonhoeffer var en aktiv stemme
mod Nazismen i Tyskland både før og
under 2. verdenskrig. Pga. hans modstand blev han fængslet i 1943. Her skrev
han d. 18. juli 1944 et digt, til sin ven
Eberhard Bethge. Det er et smukt digt,
som på kun tre vers udtrykker meget
præcist, hvad kristendom handler om
for Dietrich Bonhoeffer. Digtet kan du
læse nedenfor, med mine kommentarer
under hvert vers.
Mennesker kommer til Gud i deres nød,
trygler om hjælp, beder om lykke og brød,
om frelse fra sygdom, skyld og død.
Det gør de alle, kristne som hedninger.
Vi mennesker vil gerne, at Gud skal give
os en fordel. At hvis vi kommer til Gud,
så vil han hjælpe os med de problemer vi
har. Ja, vi vil gerne, at Gud skænker os et
langt og lykkeligt liv. I verset understreger Bonhoeffer, at sådan tænker alle
mennesker om Gud, uanset hvilken Gud
de tror på.
Mennesker kommer til Gud i Hans nød,
finder Ham fattig, smædet, uden ly og brød,
ser ham tynget af synd, svaghed og død.
Kristne står ved Gud i Hans lidelser.
Den Gud vi har lært at kende gennem
Jesus Kristus, er anderledes end den fordels-Gud, som alle mennesker ønsker
sig. For Jesus levede sit liv blandt de fattige og udstødte. Han gav sig selv fuldt ud
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Dietrich Bonhoeffer blev henrettet i 1945
efter et fejlslagent attentat mod Hitler.
for sit medmenneske og han lod sig tynge af vores synd og svaghed. Den Gud vi
tror på som kristne, tager lidelsen på sig
og giver sig selv for at være tæt på os i
vores liv. Verset antyder også, at ligesom
Gud giver sig selv for os, så skal vi også
som kristne give os selv for vore medmennesker. Ja, hver gang vi står overfor
et medmenneske i nød, står vi overfor
Gud (Læs fx verdensdommen i Matt.
25,31-46).

Når Gud kommer til os i vores nød, så
kommer han ikke for at løse alle vores
problemer og give os en fordel. Han kommer for at give sig selv ind i vores liv, for at
være os nær med sin kærlighed. Jesus
Kristus døde på korset for at intet mere
skal kunne adskille os fra Gud. Bonhoeffer understreger i sit sidste vers, at Jesus
gav sit liv på korset, ikke for en lille udvalgt skare, men for alle mennesker.
For Bonhoeffer er den kristne Gud en
Gud, der er til stede midt i vores liv med
hinanden. En Gud som kalder os til at leve for vores næste. Med andre ord, er vores forhold til Gud knyttet sammen med
vores forhold til vores medmenneske.
Mens Bonhoeffer var fængslet, fandt Nazisterne ud af, at han også havde medvirket ved planlægningen af et fejlslagent
attentat mod Hitler (det såkaldte »20. juli-attentat«). Derfor blev han henrettet d. 9. april
1945, kun kort tid
før krigens afslutning.
Sognepræst
Rune Hoff
Lauridsen

Arrangementer
Knæk Cancergudstjeneste

Onsdag
23. oktober
kl. 19.00 i
Feldborg Kirke

Kræft er en forfærdelig sygdom,
som kan komme snigende og
ramme alle, både unge og gamle. I forbindelse med Kræftens Bekæmpelses store indsamlingsshow markerer vi med
vores Knæk Cancer-gudstjeneste i Feldborg Kirke, at kristendommen har noget at sige ind i et menneskeliv, hvor
tilstedeværelsen af forfærdelige sygdomme som cancer er
en virkelighed, vi er nød til at forholde os til. Ved gudstjenesten medvirker Ten Sing Bronx fra Holstebro. Ten Sing er et
tilbud i KFUM og KFUK til unge mellem 13 og 19 år, der
brænder for at synge og spille i band. Ten Sing handler om
performance, tro og fællesskab.

Julekoncert

Fredag
6. december
kl. 18.00 i
Haderup Kirke

Fortuna-koret fra Silkeborg,
som giver julekoncert i Haderup Kirke, har omkring 40
medlemmer fordelt på sopran, alt, tenor og bas. Repertoiret er hovedsagelig klassisk musik. Koret arbejder hele tiden med sit musikalske udtryk og er kendt for en fin klang og udstråling.
Teknikken hedder »balanceret sang«.

Koncert med Michala Petri og Østjysk Kammerkor
Feldborg Menighedsråd byder indenfor til koncert
med den verdensberømte blokfløjtevirtuos Michala Petri og Østjysk Kammerkor
– et kor bestående af 26 dygtige amatørsangere under ledelse af Erling Lindgren.
Koncertprogrammet vil forme sig som en
blanding af Michala Petri solo, Østjysk Kammerkor solo og en række værker, arrangeret
for blokfløjte og blandet kor. Blokfløjteafdelingen vil bl.a. rumme musik af den færøske
komponist Sunleif Rasmussen, der danner par
med Michala Petri. Korets soloafdeling byder
på værker af bl.a. Eric Whitacre, Knut Nystedt

og danske sange af bl.a. Carl Nielsen, Erik
Sommer og Erling Lindgren. Parløbet mellem Michala Petri og Østjysk Kammerkor
præsenterer en række danske sange, arrangeret for denne specielle besætning af Michael Bojesen, Søren Birch og Erling Lindgren.
Efter koncerten er menighedsrådet vært
ved vin og ost. Entré 100 kr.
Biletter kan købes ved henvendelse til Thomas Frydendal Nielsen på tlf. 61 69 89 07
eller mail 9201@sogn.dk
Mandag 4. november
kl. 19.00 i Feldborg Kirke

Michala Petri
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Aktuelt

Feldborg kirkegård omlægges
Udviklingsprojekt skaber interessante skift og oplevelser på kirkegården
På Feldborg kirkegård har man de sidste to år været i gang med en større
omlægning. Baggrunden herfor er de
ændringer der i disse år sker i traditionerne for begravelser rundt i landet
med en stigende andel af urnenedsættelser og færre kistebegravelser. Endvidere bliver en del gravsteder slettet
tidligere end det var tilfældet før, hvilket efterlader en del lidt skæmmende
»huller« på kirkegården. Samtidig er
Feldborg et landsogn med en vis fraflytning. Der er gennemsnitlig otte begravelser årligt, hvoraf halvdelen nu er
urnenedsættelser. Et særligt problem
udgør gravstenene fra de slettede gravsteder. De skal helst fjernes, da det er
temmelig bekosteligt at sikre dem.
Projekt og målsætning
Udviklingsprojektet indledtes med, at
en kirkegårdsarkitekt beskrev projektet, som efterfølgende blev godkendt
af diverse myndigheder. Der blev bevilget 100.000 kr fra provstiet, mens de
resterende penge skulle tages fra egne
midler, som er bundet i stiftet.
Planens målsætning var at sikre et udbud af forskellige gravstedsformer, så
der blev flere muligheder for kirkegårdens brugere. Der skulle skabes nogle
intime og vedkommende gravrum
med hver sin identitet, så der blev inte-
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ressante skift og oplevelser på kirkegården.
De foreløbige resultater
Der er nu foretaget omlægninger og
nyanlæg af kirkegården udført af entreprenør og ny tilplantning udført af
kirkens eget personale.
Graver Aksel Lynge Andersen viser
rundt på den flotte kirkegård, og han
medgiver, at det er et stort puslespil
gradvist at få inddraget de slettede
gravsteder for at få kirkegården omlagt.
Resultaterne af omlægningen er begyndt at vise sig: Kirkegården er blevet
mere åben med større græsarealer,

mindre hæk og flere træer. Der flyttes
bænke til de nye afdelinger, så besøgende kan søge ind og finde ro og en
stemningsfuld plet på kirkegården.
Et særligt område er indrettet i den
sydlige del af kirkegården beregnet for
urner og nogle få kistegrave. Der er tale om et hedelandskab i miniformat
med slyngede stier, og terrænet formes
let ved små bakker. Området er tilplantet med forskellige lyngsorter,
græs, revling og krybende pil.
Et spændende projekt på Feldborg kirkegård er godt på vej, men ikke afsluttet. Virkelig et besøg værd!
Jens Christian Jensen

Graver Aksel Lynge Andersen i Feldborg Kirkegårds
nye »hedelandskab«

Aksel Lynge Andersen
Graver og kirketjener ved Feldborg Kirke siden år 2000. Bor i Haderup. Gift
med Anni, der er dagplejer. To børn på
18 og 21, som begge studerer i Aalborg.

Konfirmander

Høstgudstjeneste
i Feldborg Kirke

Det er den tid på året, hvor markern
e står
gyldent og mejetærskerne og andre
landbrugsmaskiner fylder på både marker
og
landeveje. Traditionen tro samles vi
også
til en fælles høstgudstjeneste i Had
erup
og Feldborg sogne for at takke Gud for
alle
hans gaver.

Konfirmander i Haderup 19. maj
Bagerst f.v.: Noah Høgh Olesen, Gustav Brødbæk Stadsbjerg, Gabriel Arnkiel Jensen, Emil Agerskov, Tobias Tranekær Gammelgaard, Frede Skovborg
Frandsen, Valdemar Rømer Faurbye.
Forrest f.v.: Freja Vind Bay, Emma Fey Egeriis, Lykke Særkjær Pedersen.

Konfirmander
i Feldborg 17. maj
Fra venstre: Freja Johanne
Nielsen, Thyra Stagsted
Vestergaard Nielsen, Silke
Vestergaard Eriksen,
Emilia Skov Sørensen.

Adventsfest
Menighedsrådets adventsfest afholdes i Haderup Kirkehus torsdag
12. december kl. 14.00. Pastor Kaj Bohsen, Ikast, medvirker.
Nærmere oplysninger følger i næste kirkeblad.

Søndag
Der er fremlagt
29. september
kuverter i kirken,
kl. 10.30 i
hvori der kan
Feldborg Kirke
lægge et beløb og
afkrydse på forsiden af kuverten,
hvor
pengene ønskes fordelt til.
Efter gudstjenesten kører vi til Feld
borg
Sognegård, hvor maden venter. Efter
vi har
spist og hygget os, er vanen tro, at vi
afholder auktion over de grøntsager, frug
ter og
blomster o. lign. som har pyntet kirk
en under gudstjenesten. Det indkomne belø
b ved
auktionen fordeles sammen med høst
offeret som er givet i kuverterne.
Tilmelding til frokost: Karen Merete
Henriksen, tlf. 61 31 22 75, senest 22. sept
ember.

BUSK-gudstjeneste
i Haderup Kirke

»BUSK« står for
Børn, Unge, Sogn Søndag
og Kirke og er en 27. oktober
gudstjeneste der fej- kl. 10.30 i
Haderup Kirke
res i hele landet den
sidste søndag i oktober og som de folk
ekirkelige børne- og ungdomsorganisatio
ner har
været med til at planlægge.
Ved gudstjenesten i Haderup medvirk
er bl.a.
tumlinge fra FDF Haderup-Feldborg.
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Aktuelt

FDF - en del af Folkekirken
Hygge omkring bålet og næsten spiseklare, sprøde snobrød! Og om lidt skal de
større FDF’ere i gang med at klatre i træer! Denne fine sommeraften i juni, hvor
bladets udsendte besøger FDF Haderup-Feldborg ved kredshuset på Hedevej
3 i Haderup, er helt som forventet.
Man satser på friluftslivet og på at møde
nye udfordringer og afprøve grænser.

hjelm. De større drenge »springer« ubesværet op i klatretræet og når toppen på
få øjeblikke, men alle accepterer sikkerhedsprocedurerne. En pige fra den mindre gruppe må have lidt ekstra vejledning
under nedstigningen, hvor modet pludselig svigter. Men lederne og de større
børn beroliger hende og får hende efterhånden guidet ned fra træet.

Op i trætoppen!
Denne aften står den på træklatring for
de større børn og unge. Man har besøg af
Allan fra Tvis FDF. Han er klatreinstruktør, og han har inden mødestart i aften
fastgjort sikkerhedsliner i toppen af to
træer, som er velegnet til klatring. Jo, sikkerheden er i top, og efter at gruppen har
indledt aftenen med fællessang bliver
deltagerne på skift iført sikkerhedssele og

Mange aktiviteter
FDF byder på en række aktiviteter: De
mindre leger ude og inde, går på opdagelse i naturen, bygger huler og rister
skumfiduser over bål.
De lidt større tager på spionløb, drager
på eventyr og sover under åben himmel.
De større bygger forhindringsbaner, klatrer i træer og tager på overlevelsesture.
FDF er kendt for arbejdet med rafter, og

Gert Ravnborg
– en institution i FDF
Haderup-Feldborg
Når man siger FDF Haderup-Feldborg, siger man også Gert Ravnborg.
Han begyndte som dreng i kredsen fra
starten i 1975 og blev i den grad bidt af
arbejdet. Fra 1984 blev han kredsleder,
indtil han omsider i 2016 begyndte at
trappe lidt ned og overlod hvervet til
Thomas Bakbo. Gert er i dag leder for
tumlinge-gruppen, han bor i Hjerm,
er gift og har en søn på 12 år.
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Sebastian Glass Sørensen er seniorvæbner. Han går i 8. klasse, har været FDF’er
siden 1. klasse.
- Det er sjovt at gå til FDF, siger han. Jeg
vil gerne ud i naturen og ikke sidde ved
EDB-skærmen hele dagen.
det arbejde fylder også en del. Man har
et mærkesystem, så den enkelte efterhånden optjener beviser på sine færdigheder.

FDF har flg. grupper

Gert Ravnborg ved bålet sammen
med en af de små tumlinge

• Tumlinge (1. og 2. klasse)
• Pilte (3. og 4. klasse)
• Væbnere (5. og 6. klasse)
• Seniorvæbnere (7. og 8. klasse)
• Seniorer (9. klasse til 19 år)

Aktuelt
Lejrophold
Lejrophold er en vigtig del af livet i FDF.
I denne sommer er der planlagt sommerlejr i Østrig ligesom der er landdelssommerlejr. Hvert femte år er der landslejr på
Sletten ved Himmelbjerget, hvor flere
tusinde FDF’ere samles, næste gang er i
2021.
En del af kirken
FDF har også en kirkelig baggrund og tilknytning, og den står ved magt fremhæver kredsleder Thomas Bakbo.
- Vi starter møderne med fællessang og
har en fælles afslutning med Fadervor.
Gudstjenester er også en naturlig del af
vores lejre.
Tirsdag er mødeaften
FDF Haderup-Feldborg har mødeaften

I røg og damp! Tumlingene hygger sig ved bålet med bagning af snobrød
hver tirsdag. Både drenge og piger kan gå
til FDF. Man kan begynde i 7 års alderen,
og nye inviteres med fra slutningen af
maj. Så er de godt i gang inden sommerferien. 
Jens Christian Jensen
Seniorvæbner Simone og
seniorvæbner Jose foran
det flotte bålhus

FDF
står for Frivilligt Drengeog Pigeforbund
FDF Haderup-Feldborg
blev startet i 1975 med plejehjemsleder Jens Peder Wolff og tandlæge
Niels Hjulmand som de første kredsledere. Sognepræst C. J. Aaberg var
den første formand, og i bestyrelsen
sad i øvrigt gårdejer Jens Saaugaard
og lærer Niels Andersen.
De første år samledes man i den gamle konfirmandstue ved Haderup præstegård, indtil man flyttede til den
nuværende adresse på Hedevej 3,
som blev lejet og siden overtaget fra
gdr. Aage Seerup. FDF-huset gennemgik i 2009 en større ombygning,
bl.a. med nyt tag og inddragelse af 1.
sal. For fire år siden byggede man den
flotte bålhytte med shelters.
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Arrangementer
Haderup IM
Formand:
Karl Henrik Laursen,
tlf. 97 45 61 97

Haderup-Feldborg
Bibelkreds
Kontaktperson:
Anna Marie Troelsen,
tlf. 24 20 27 88

Kirkehøjskole

2. tor
s
i mån dag
eden
konfir
mand i
Hader stuen,
Præst up
egård

Vejen til Nigeria – Mali og Cameroun
Kom og hør Laurits Mosegaard, som i dag er med i Mission Afrikas Mali-projektgruppe. Han arbejder som frivillig i denne projektgruppe, der bakker op om missionærer i Mali. Han vil fortælle os om »Vejen til Nigeria – Mali
Torsdag 12.
og Cameroun« samt om krucifikseptember kl. 14.00
set fra Mali til Ørnhøj Kirke.

Mennesker der har krydset min vej i med- og modvind
Vi får besøg af sogne- og arresthuspræst Inge-Dorthe Kaasgaard. Hun vil holde
foredraget »Mennesker der har krydset min vej i med- og modvind. Træk fra 26
års langt præsteliv og lidt mere«. Et foredrag som
Torsdag 10.
både kalder på latter og en tåre indimellem.
oktober kl. 14.00

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
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Flyverpræst – en anden slags præstetjeneste
I over 33 år har Vilhelm Værge ved siden at sit sognepræstearbejde været knyttet til forsvaret (flyvevåbnet) som flyverpræst og
-provst. Han vil i foredraget fortælle om denne anderledes præstetjeneste, herunder om hvordan præsten følger med, når en
flyvevåbenenhed sendes til for
Torsdag 14.
eksempel Afghanistan eller Irak.
november kl. 14.00

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

Diverse
DØBTE
Feldborg Kirke

20. april
Alberte Mortensen
12. maj
Mai Pors Bjerregaard
15. juni
Axel Agerskov Rytter
21. juli
Karl Johan Breum Pedersen

VIEDE
Feldborg Kirke

20. april
Camilla og Mads Mortensen

Kirkebil
Har du brug for kørsel?
Kontakt sognepræsten,
tlf. 51 42 20 10, senest to
dage før handlingen.

Julehjælp
Ansøgningsfrist: 9. december
Der vil komme yderligere informationer i dagspressen, og der vil være mulighed for at få ansøgningsskemaer hos sognepræst Rune
Hoff Lauridsen, på skolerne og
daginstitutionerne, hos undertegnede m.fl. Julehjælpen uddeles til
vanskeligt stillede borgere i den
gamle Aulum-Haderup kommunes område. Ønsker man at bidrage til julehjælpen, kan der indbetales et beløb i Viborg Andelskasse Reg.nr. 5959 Konto: 1013731.
På vegne af Menighedsplejen i
Aulum, Hodsager, Feldborg
og Haderup sogne
Linda Bakbo Laursen, kasserer
Gode tilbud til børnefamilier

Folkekrikens Familiesstøtte i Herning har masser af gode tilbud til
børnefamilier. Hold øje med faceboooksiden Folkekirkens familiestøtte Herning eller hjemmesiden:
www.folkekirkensfamiliestotte.dk

Stof til kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest fredag
den 27. september 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

Babysalmesang

Et gratis tilbud til børn og deres foræ
ldre i
Haderup og Feldborg sogne.
Hvor: I Haderup og Feldborg kirker

Hvornår: Hver torsdag kl. 10.00 i efter
året.
For tilmelding og mere info, kontakt
:
Anna Marie Troelsen på 24 20 27 88.
Feldborg Kirke
5. september til og med 10. oktober
Uge 42 FERIE
Haderup Kirke
24. oktober til og med 28. november

Sang for
sangglade i
voksenhøjde

Vi starter med kaffe og rundstykker
og synger
derefter salmer og sange fra salmebo
gen og højskolesangbogen.
• Fredag den 6. september
i Feldborg Kirke kl. 9.30-11.00
• Fredag den 4. oktober
i Haderup Kirke kl. 9.30-11.00
• Fredag den 1. november
i Feldborg Kirke kl. 9.30-11.00
Kom og tag aktiv del i fælleskabet. Arra
ngører er
menighedsrådene og kirkens persona
le. Vi ses!
Natalia Jespersen og Anna Marie Troe
lsen
tlf. 24 20 2 788
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Vejviser
Haderup og Feldborg sogne er del af et fællespastorat med Sunds, Grove, Simmelkær og
Ilskov sogne. Sognene har fælles kordegn og
fire præster med hvert sit distrikt.

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
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
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Hvad gør jeg ved...
Fødsel
Jordemoderen anmelder fødslen. Er forældrene ikke gift, men enige om fælles
forældremyndighed, kan de inden for de første 14 dage efter fødslen indgive anmeldelse om fælles forældremyndighed via www.borger.dk. Sker dette ikke, behandles 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 efter. I ulige år er der konfirmation i Feldborg store bededag og i Haderup søndagen
efter. Elever på 7. klassetrin deltager i konfirmationsforberedelse forud for konfirmationen. Mere information fås ved henvendelse til sognepræsten.

Vielse
Kirkelig vielse eller velsignelse af borgerligt indgået ægteskab aftales med sognepræsten. 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 henvendelse til sognepræsten.

Begravelse og bisættelse
Ved et dødsfald kan de pårørende kontakte sognepræsten med henblik på en begravelse eller bisættelse. Inden handlingen har præsten en samtale med de pårørende. 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.

Mødekalender
SEPTEMBER
Tirsdag 3. september

Kl. 19.30

Haderup-Feldborg Bibelkreds:
Bibeltime hos Karen og Vagn Troelsen, Langgade 18, Feldborg.

Onsdag 4. september

Kl. 19.30

Haderup IM: Fællesmøde med Herrup IM i Herrup Menighedshus.
Bibelundervisning v. missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing.

Fredag 6. september

Kl. 9.30

Sang for sangglade i voksenhøjde – i Feldborg Kirke.

Onsdag 11. september

Kl. 19.30

Haderup IM: Fællesmøde med Herrup IM i Haderup Kirkehus.
Bibelundervisning v. missionær Bjarne Lindgren, Ringkøbing.

Torsdag 12. september

Kl. 14.00

Kirkehøjskole i præstegårdens konfirmandstue, Haderup.

Lørdag 28. september

Kl. 10.00

Haderup IM: Kvindefrokostmøde i Vinderup Kirke- og Kulturhus.
Lone Ladefoged, Holstebro. Nærmere program senere.

Tirsdag 1. oktober

Kl. 19.30

Haderup-Feldborg Bibelkreds: Bibeltime hos Anna Ringgaard, Nygade 12B.

Tirsdag 1. oktober

Kl. 19.30

Haderup IM: Temaundervisning i Hjerm Missionshus.
Pastor Frede Møller, Ans. Emne: »De ti bud«.

Fredag 4. oktober

Kl. 9.30

Sang for sangglade i voksenhøjde – i Haderup Kirke.

Onsdag 9. oktober

Kl. 19.30

Haderup IM: Fællesmøde med Herrup og Mogenstrup IM i Herrup Menighedshus.
Missionær Villy Sørensen, Hammel.

Torsdag 10. oktober

Kl. 14.00

Kirkehøjskole i præstegårdens konfirmandstue, Haderup.

Onsdag 16. oktober

Kl. 19.30

Haderup IM: Bibeltime hos Ida og Hans Tølbøl, Falkevej 13.

Onsdag 23. oktober

Kl. 19.30

Haderup IM: Sømandsmøde i Mogenstrup Missionshus.

Fredag 1. september

Kl. 9.30

Sang for sangglade i voksenhøjde – i Feldborg Kirke.

Tirsdag 5. november

Kl. 19.30

Haderup-Feldborg Bibelkreds:
Bibeltime hos Anna Marie og Jens Troelsen, Teglværksvej 11, Feldborg.

Onsdag 13. november

Kl. 19.30

Haderup IM: Fællesmøde med Herrup og Mogenstrup IM i Haderup Kirkehus.
Sognepræst Jørgen Løvstad, Thorning.

Torsdag 14. november

Kl. 14.00

Kirkehøjskole i præstegårdens konfirmandstue, Haderup.

Onsdag 27. november

Kl. 19.30

Haderup IM: Bibeltime hos Karen Pedersen, Tjørnevej 21.

OKTOBER

NOVEMBER

11
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SEPTEMBER

KIRKEÅRET

HADERUP KIRKE

FELDBORG KIRKE

Søndag 1.

11. s. e. trinitatis

10.30 RHL - Konfirmandopstart

09.00 RHL

Søndag 8.

12. s. e. trinitatis

Søndag 15.

13. s. e. trinitatis

10.30 RHL

Søndag 22.

14. s. e. trinitatis

09.00 AGK

Søndag 29.

15. s. e. trinitatis

10.30 RHL - Høstgudstjeneste

Søndag 6.

16. s. e. trinitatis

09.00 ALF

Søndag 13.

17. s. e. trinitatis

10.30 RHL

Søndag 20.

18. s. e. trinitatis

09.00 RHL

10.30 RHL
09.00 RHL

OKTOBER

Onsdag 23.
Søndag 27.

10.30 RHL
19.00 RHL - Knæk Cancer-gudstjeneste

19. s. e. trinitatis

10.30 RHL - BUSK-gudstjeneste

Søndag 3.

Allehelgen

09.00 RHL

Søndag 10.

21. s. e. trinitatis

Søndag 17.

22. s. e. trinitatis

10.30 RHL

Søndag 24.

Sidste s. i kirkeåret

10.30 RHL

1. s. i advent

09.00 RHL

NOVEMBER
10.30 RHL
09.00 ALF
09.00 RHL

DECEMBER
Søndag 1.

10.30 RHL

RHL = Rune Hoff Lauridsen · ALF = Anne Linde Førgaard · AGK = Asger Grove Korsholm

GUDSTJENESTER

