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Folkekirken som institution

Eftertanken

Det hænder, når man læser eller ser in
terviews med meningsdannere og politi
kere, at man kan støde på udtrykket, »Jeg 
holder af Folkekirken som institution«, 
hvis den interviewede bliver spurgt om 
vedkommendes forhold til Folkekirken. 
Og ganske rigtigt, så løser Folkekirken 
en række opgaver for samfundet ligesom 
de andre samfundsinstitutioner vi ken
der, såsom uddannelsessystemet, politi, 
forsvar, det sociale sikringssystem osv. 
Blandt de vigtige samfundsopgaver, som 
Folkekirken løser kan fx nævnes, at Fol
kekirken er begravelsesmyndighed i Dan
mark og derfor tager hånd om begravel
ser af både medlemmer og ikke medlem
mer. Folkekirken har også som opgave at 
vedligeholde bygninger og fælles kultur
arv, herunder kirkebygninger, hvoraf godt 
70 procent er middelalderkirker. Endelig 
står Folkekirken også for civilregistrerin
gen, som er den offentlige registrering af 
fødsler, bryllupper, partnerskaber, døds
fald, navneændringer osv.

Kultur og diakoni

Derudover er Folkekirken også en vigtig 
kulturinstitution for samfundet, og den 
bærer på en lang tradition af både musik, 
sang, kunst, tænkning og poesi. Folke
kirken er stedet vi kan komme ved særli
ge anledninger, som når vores børn bæ
res op til døbefonten ved dåb eller bru
den føres op af kirkegulvet ved en vielse.
Endelig kan Folkekirken også opfattes 
som en samfundsinstitution, som løfter 

sociale opgaver. Folkekirkens sociale om
sorgsarbejde – det der også kaldes diako
ni – findes både lokalt i mange sogne i 
form af eksempelvis lokale besøgstjene
ster, julehjælp og sociale fællesskaber, 
men også på eksempelvis nationalt plan, 
hvor en række foreninger og organisatio
ner, som er tilknyttet Folkekirken, laver 
diakonalt arbejde.

Først og fremmest kirke

Så at betegne Folkekirken som en insti
tution er såmænd rigtig, for den udfører 
mange samfundsrelevante og nyttige op
gaver. Men samtidig må det dog siges, at 
Folkekirken i sin kerne også er markant 
anderledes end alle de andre samfunds 
institutioner vi kender. For Folkekirken 

er først og fremmest kirke – et fællesskab 
af mennesker, som vover at tro på, at vi 
har lært Gud at kende gennem hans søn, 
Jesus Kristus. – Og det er dette fælles
skab af mennesker, som er drivkraften 
bag mange af de samfundsopgaver, som 
Folkekirken er med til at løfte.

Så jeg holder af 
Folkekirken, ik
ke blot som insti
tution, men som 
kirke.

Sognepræst 
Rune Hoff 
Lauridsen
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Arrangementer

Så kommer Fotovognen 
endelig til Feldborg 
Feldborg Menighedsråd og Aktiv Feldborg afholder foredrag 
med Fotovognens umage par, Anders og Vibeke, så sæt kryds i 
kalenderen den 24. marts.
Hop med ind på »bagsædet« i Danmarks flinkeste fotovogn, når 
Vibeke Nipper, Anders Toft Bro og fotograf Line Morell Holm 
kommer på besøg.
Her viser de deres favoritklips fra de første sæsoner – og fortæl
ler om deres oplevelser, når de besøger allermindste byer i det 
midt og vestjyske.
Billet kan købes hos Lokalbrugsen Feldborg eller via Mobile Pay 
nr. 79207, mrk. fotovogn i tekstfeltet. Det vil foregå efter først til 
mølle princippet. Pris kr. 125, inkl. kaffe/te og kage i pausen.
Har man købt billet tidligere, kan den fortsat bruges.

Feldborg  
Menighedsråd og 
Aktiv Feldborg

Torsdag 24. marts 
kl. 19.00 i Feldborg Hallen

Spaghetti- 
gudstjenester 

Spaghettigudstjenester i Feldborg Kirke er et gra-
tis tilbud til alle småbørnsfamilier i Feldborg og 
Haderup. 

Først mødes vi i Feldborg Kirke til ½ times fortæl-
ling, sang og leg, hvorefter vi spiser børnevenligt 
mad sammen i Feldborg Sognegård. 

Kom og vær med i et hyggeligt familiefællesskab 
og vær hjemme igen til børnenes sengetid.

Tirsdag 8. marts kl. 17.00
Tirsdag 5. april kl. 17.00
i Feldborg Kirke

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
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Arrangementer

Byfestgudstjeneste
Gudstjeneste ved Feldborg minikirke kl. 10.30.
Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 10.00.

Medbring gerne stol 
og evt. tæppe.

Kirkehøjskole
i Kirkehuset, Haderup
Eskild S. Pedersen
»Gud taler dansk – præst for søfolk og 
danske under fjerne himmelstrøg«.
Eskild S. Pedersen har været præst i 
Sunds 19741996 og sømandspræst i 
Rotterdam, Yokohama, Singapore og 
Lux emboug.  Efter sin pension har han 
gjort tjeneste i Hamburg, Berlin og Bruxelles. Han vil kryd

re sit foredrag med oplevel
ser fra tiden som præst i ud
landet. Kaffen koster 30 kr.

Torsdag 10. marts  
kl. 14.00 

Palmesøndag
Vi vender tilbage til traditionen og inviterer til spisning i 
kirken efterfølgende.
Pris: 60 kr. for voksne og 20 kr. for børn (ikke konfirmere
de). Årets konfirmander fra både Feldborg og Haderup 
spiser gratis.
Af hensyn til maden er der tilmelding til Karen Merete 
Henriksen på tlf. 61 31 22 75 eller på mail: karenmerete@
fibermail.dk – senest 
søndag den 3. april.

Alle er velkommen.

Søndag 29. maj kl. 10.30 
ved Feldborg minikirke

Søndag 10. april  
kl. 10.30 i Feldborg Kirke

Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste i Feldborg Kirke kl. 9.00. Efter gudstjene
sten er der kaffe og rundstykker 
i baglokalet i kirken.

Torsdag 26. maj  
kl. 9.00 i Feldborg Kirke
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ArrangementerArrangementer

Højskolesang 
i Feldborg Kirke
Kom og vær med til fællessang sam
men med Elin Trankær og Anna 
Marie Troelsen.

Sang for  
sangglade i  
voksenhøjde
• Fredag den 4 marts i Haderup Kirke
• Fredag den 1. april i Feldborg Kirke
• Fredag den 6. maj i Haderup Kirke
  Kl. 9.30 alle tre dage.

Menighedsmøde 
i Haderup
Kom og hør om menig
hedsrådets arbejde og kom
mende projekter samt aktiviteter. 
Menighedsmødet afholdes i kirkehu
set lige efter gudstjenesten i kirken. 

Tirsdag 15. marts kl. 19.00  
Torsdag 7. april kl. 19.00

Musikalsk gudstjeneste i  
Haderup Kirke skærtorsdag
Medvirkende er Natalia Jespersen og Mariann F. R. Mikkelsen.

Natalia er organist i Haderup og Feldborg kirke og komponist. 
Mariann Mikkelsen er sanger og musiker med et alsidigt repertoire – lige fra 
opera og musical til folkemusik og danske viser. Hun akkompagnerer sin egen 
sang på keltisk harpe. Hun er uddannet klassisk sopran fra Det Jyske Musik
konservatorium og har været solist i flere operaopsætninger og musicals. Hun 
har været solist med Randers Kammerorkester samt Aarhus, Aalborg, Oden

se, Sønderjyllands og Vejle Symfoniorke
ster. I 2018 var hun gæstesolist ved Sissel 
Kyrkjebøs julekoncerter i Aarhus. 

Torsdag 14. april  
kl. 16.00 i Haderup kirke 

Søndag 3. april 
i Haderup Kirkehus

Kom og  
deltag!

Mariann Mikkelsen synger 
og spiller keltisk harpe
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Aktuelt

»Man får så meget igen«
Karl Henrik Laursen er aktiv i Me
nighedsplejen, og det er et arbej
de, der giver mening og mange 
go de oplevelser. 

Bladets udsendte har besøgt Karl Henrik 
Laursen i Høstrup, hvor han og hustruen 
Linda bebor Karl Henriks barndoms

hjem, en lille landejendom på 40 tønder 
land, hvor jorden er udlejet. Han er tred
je generation på stedet, idet det også var 
hans far Chr. Laursens barndomshjem.

Dronningen måtte aflyse
Karl Henrik er »næsten pensioneret« fra 
sit job i Orbicon, men firmaet kalder sta
dig på ham til særlige opgaver nogle ti
mer hver måned. Han har tidligere kørt 
Jylland tyndt for at tage prøver fra vand
løb, hvor han bl.a. tager prøver til regi
strering af udvaskningen af kvælstof, fos
for og evt pesticider fra de omgivende 
jorder. For et års tid siden fik han Dron
ningens fortjenstmedalje for lang og tro 
tjeneste, men restriktioner omkring Co
ro naen betød, at den sædvanlige audiens 
hos Dronningen måtte aflyses.

Tjenesten for medmennesket
Karl Henrik har i mange år været for
mand for Indre Mission i Haderup. Han 
betoner, at det er vigtigt for os som krist
ne af forkynde evangeliet, men også at 
tjene vore medmennesker. Derfor har 
han valgt også at engagere sig i Menig
hedsplejen.
Menighedsplejen for Aulum, Hodsager, Ha
derup og Feldborg sogne har som formål 
at varetage diakonale (kirkelige sociale) 
opgaver overfor sognenes beboere, en
keltpersoner såvel som grupper. Den lo
kale menighedspleje har to hovedar
bejdsområder: Besøgstjenesten og Aflast

ningstjenesten. Desuden har man den år
lige julehjælp til betrængte familier.

15-20 frivillige
Der er 1520 frivillige tilknyttet de to tje
nester. Besøgstjenesten sørger for regel
mæssige besøg til enlige i sognet, mens 
aflastningstjenesten er en hjælp til perso
ner, der passer en syg ægtefælle i hjem
met. Aflasteren skal ikke udføre plejeop
gaver, men f.eks. give mulighed for at 
ægtefællen til en syg kan komme hjem
mefra et par timer.
Den årlige julehjælp gives som gavekort 
til lokale dagligvareforretninger til bela
stede familier, som har brug for en øko

Karl Henrik Laursen
• 67 år.
• Uddannet landmålingstekniker.
•  Ansat hos Hedeselskabet fra 1.1. 

1980, i datterselskabet Orbicon fra 
2006.

•  Beboet sit barndomshjem, en land
ejendom i Høstrup, siden 1986.

•  Gift med Linda Bakbo Laursen, so  
cialrådgiver, underviser på SoSu 
skolen i  Holstebro.

•   Tre voksne børn og ét barnebarn: 
Thomas: medarbejder ved Vest
jyllands Andel, Vildbjerg, kredsle
der for HaderupFeldborg FDF. 
Simon: sognepræst i BøvlingFlyn
derMøborgNees sogne. 

  Mathilde: Læser statskundskab på 
Aarhus Universitet.

•  Fritid: Mangeårig formand for In
dre Mission i Haderup. Arbejder i 
øvrigt med lokalhistorie.

Karl Henrik Laursen ved hjemmet i Høstrup
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Aktuelt

»Man får så meget igen«
nomisk håndsrækning til at klare de 
mange juleudgifter. Midlerne hertil fi
nansieres ved bidrag fra Lions Club 
Aulum og Aulum Y’s Men’s Club samt fra 
høstoffer ved de fire kirker. Arbejdet i 
Menighedsplejen finansieres i øvrigt ho
vedsageligt af Frivillighedsmidlerne fra 
Herning kommune og af faste bidrag fra 
de fire menighedsråd.  Der er bl.a. udgif
ter til kursusdeltagelse, ligesom de frivil
lige får kørselsgodtgørelse. 

Den lokale bestyrelse
Den lokale Menighedspleje ledes af en 
bestyrelse bestående af tre valgte med
lemmer samt et medlem fra hvert menig
hedsråd.
Karl Henrik har siddet i bestyrelsen i 34 
år, først som udpeget af Haderup Menig
hedsråd, nu som valgt medlem og kasse
rer. Han er selv aktiv besøgsven, og frem
hæver, at det ikke er noget »offer« at væ 
re besøgsven, da man får så meget igen. 

Arbejdet er en velsignelse og en berigelse.
Endvidere har man et godt fællesskab i 
gruppen af frivillige og bestyrelse med 
årlig udflugt, deltagelse i kurser m.v.
Udover julehjælpen har man arbejdet 

med tanken om at yde en lignende hjælp 
til konfirmationsudgifter, ligesom udflug
ter eller ferieture med udfordrede børne
familier er en mulighed. Sidstnævnte er 
dog noget mere »mandskabskrævende«.

Kontakt Ragna!
Ragna Kjær Nielsen, Aulum, tlf. 97 47 24 83, 
koordinerer arbejdet, og hende kan man 
kontakte, hvis man vil anmode om hjælp 
fra en af tjenesterne. Hvis man ønsker at 
bidrage i arbejdet som besøgsven eller af
laster er man ligeledes meget velkom
men. Man kan også kontakte Karl Hen
rik Laursen, Ida Tølbøl eller et andet be
styrelsesmedlem.

Jens Christian Jensen

Evangeliet i handling
Paraplyorganisationen Samvirkende Menighedsplejer er en landsorganisation, der 
har til formål at støtte menighedsdiakonien i de danske sogne. Desuden er organi
sationen et idé og vækstcenter for det frivillige sociale arbejde med basis i sogne
menighederne. Diakoni er evangeliet i handling!

Biskop Peter Fischer Møller siger: »Diakoni handler om, at kristendom ikke kun er 
ord, men også handling. Det glædelige budskab om Guds grænseløse og grænsespræn
gende kærlighed vil mere end klinge smukt, det vil tage form!«

Karl Henrik Laursen med  
vedtægterne for Menighedsplejen
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Diverse

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:
Elise Skoubo Møller,  

Feldborg

www.fdf.dk/haderup-feldborg

Konfirmationer
Konfirmander i Haderup Kirke,  
som konfirmeres St. Bededag, 
fredag den 13. maj kl. 10.00:
• Mads Graversen
• Bianca Hyldgaard Ebbesen
• Mille Wachsmuth
• Agnethe Lund Jensen
• Emilie Hunsballe Jensen
• Nikoline Kirkeby Krautwald
• Ann Kathrine Fiedler Terkildsen
• Nicklas Obitsø Kristensen
• Siff Høgh Olesen
• Berta Hansen
• Nynne Ulsø Filtenborg
• Maria Lange Andersen
• Malene Martinussen
• Laurits Dam Kjær

Konfirmander i Feldborg Kirke, 
som konfirmeres søndag  
den 15. maj kl. 10.00:
• Jessica Martinussen
• Malthe Wachsmuth
• Maja Pedersen
• Anne Sofie Hvam Larsen
• Dicte Künnapuu Nielsen
• Lærke Emilie Pedersen
• Sarah Tokkesdal Astrup Overgaard
• Laura Skov Sørensen
• Laura Isabella Lund Hareskov
• Mikkel Trelborg Christensen

Konfirmander i Fly Kirke,  
som konfirmeres St. Bededag  
den 13. maj kl. 9.30:
•  Enya Kuur Terp Rasmussen  

(følger konfirmations 
undervisningen i Feldborg)
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Diverse Diverse

Stof til kirkebladet
Redaktionen modtager gerne stof til kirkebladet. Send det senest  
søndag den 20. marts til Britta Høj Andersen: britta.falkevej17@mail.dk.

Redaktion: Jens Christian Jensen, Britta Høj Andersen, Karen Merete 
Henriksen og Bodil Mundbjerg.

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

Har du brug for kørsel?
Kontakt sognepræsten,  

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

Kirkebil

Lovsang 
for store 
og små 

Kom til fyraftensfællesskab i 
Haderup Kirke. Vi får besøg 
af bandet X Dream Band. 
Det er en flok unge fra Hol-
stebro-området. De er blevet 
lidt spredt geografisk med 
åre ne, men lovsangen samler 
dem stadig. 

Efter fyraftensfællesskaet i kir-
ken er der mulighed for fæl-
lesspisning i Haderup Kul-
tur- og Idrætscenter. 

 Babysalmesang
Et gratis tilbud til børn og deres forældre i  
Haderup og Feldborg sogne.
Hvor: I Haderup og Feldborg kirker
Hvornår: Hver onsdag kl. 10.00.
For tilmelding og mere info, kontakt:  
Anna Marie Troelsen på 24 20 27 88.

 Sogneudflugt 2022
Husk at sætte et stort X i jeres kalender den 
19. juni. Der kommer mere information i 
næste kirkeblad om indhold m.m. 

Årsmøde i  
menighedsplejen
Torsdag den 31. marts kl. 18.30 afholdes Menighedsplejens generalforsamling i Au lum Kirkehus, hvor der vælges ét medlem til Menighedsplejens bestyrelse. Kan
di da ter kan foreslåes på dagen. 
Kl. 19.30: Foredrag ved Mette 
Witt Jensen, Folkekirkens Fa
miliestøtte.

Torsdag 31. marts 
kl. 18.30 i Aulum Kirkehus

DØBTE

Haderup Kirke

31. oktober 
Vilfred Refsgaard Hareskov

6. november 
Iben Siw Alice Seerup 

Wärlinge

9. januar 
Bella Lindorff

Feldborg Kirke
Fra 20. marts til 6. april.
Haderup Kirke
Fra 20. april til 25. maj.

Torsdag 17. marts 
kl. 17.00 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. 21 83 96 01 
j.troelsen@outlook.dk

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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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

MARTS
Onsdag 2. marts Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Ida og Hans Tølbøl, Falkevej 13.

Fredag 4. marts Kl. 09.30 Sang for sangglade i Haderup Kirke.

Mandag 14. marts Kl. 19.30 Haderup IM: I Mogenstrup Missionshus. Forårsmøde i Holstebrokredsens IM.
Missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.

Tirsdag 15. marts Kl. 14.00 »Masker med mening« i konfirmandstuen.

Tirsdag 15. marts Kl. 19.00 Højskolesang i Feldborg Kirke.

Tirsdag 15. marts Kl. 19.30 Haderup IM: I Herrup Menighedshus. Forårsmøde i Holstebrokredsens IM.
Missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde. Møderækken fortsætter rundt i kredsen 
indtil fredag. Se særskilt program.

Torsdag 17. marts Kl. 17.00 Fyraftensfællesskab i Haderup Kirke.

Onsdag 23. marts Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde i Mogenstrup Missionshus. Miss. Henrik Didriksen, Skive.

Torsdag 24. marts Kl. 19.00 Foredrag med Fotovognens Vibeke Nipper og Anders Toft Bro i Feldborg Hallen.

Torsdag 31. marts Kl. 18.30 Årsmøde i Menighedsplejen i Aulum Kirkehus.

APRIL
Fredag 1. april Kl. 09.30 Sang for sangglade i Feldborg Kirke.

Søndag 3. april Menighedsmøde i Haderup Kirkehus efter gudstjenesten kl. 10.30.

Tirsdag 5. april Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: Hos Birgitte og Steen Sand Mortensen, 
Kirkevej 3, Haderup.

Onsdag 6. april Kl. 19.30 Haderup IM: I Herrup Menighedshus. Repræsentanter for Gideonitterne taler og 
fortæller om arbejdet.

Torsdag 7. april Kl. 19.00 Højskolesang i Feldborg Kirke.

Onsdag 20. april Kl. 19.30 Haderup IM: Forårsfest i Herrup Menighedshus. Fritidskonsulent i tværkulturelt 
arbejde Vagn M. Christensen, Silkeborg.

Onsdag 27. april Kl. 19.30 Haderup IM: Bibeltime hos Ingrid og Gunnar Astrup, Falkevej 6.

MAJ
Tirsdag 3. maj Kl. 19.30 Haderup-Feldborg Bibelkreds: Bibeltime hos Hanne og Thomas Troelsen, 

Gindeskovvej 20, Feldborg.

Onsdag 4. maj Kl. 19.30 Haderup IM: I Herrup Menighedshus. Fritidsforkynder Andreas Lind Petersen, Viborg.

Fredag 6. maj Kl. 09.30 Sang for sangglade i Haderup Kirke.

Onsdag 18. maj Kl. 19.30 Haderup IM: Fællesmøde i Herrup Menighedshus. Miss. Kurt Nielsen, Holstebro.

Torsdag 26.  søndag 29. Haderup IM: Camping for bedsteforældre og børnebørn i Jens Jensens Anlæg.
Se programmet på www.haderupcamping.dk

Mandag 30. maj Kl. 19.30 Haderup IM: I Vinderup Menighedshus. Holstebrokredsens sommermøde. 
Forstander på Indre Missions Bibelskole Robert Bladt.
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MARTS KIRKEÅRET HADERUP KIRKE FELDBORG KIRKE

Søndag 6. 1. s. i fasten 09.00 RHL – Kirkekaffe 10.30 RHL – Kirkekaffe kl. 10.15

Søndag 13. 2. s. i fasten 10.30 RHL  

Søndag 20. 3. s. i fasten 09.00 RHL – Kirkekaffe 10.30 RHL – Kirkekaffe kl. 10.15

Søndag 27. Midfaste  09.00 ALF

APRIL

Søndag 3. Mariæ bebudelse 10.30 RHL  

Søndag 10. Palmesøndag  10.30 RHL

Torsdag 14. Skærtorsdag 16.00 RHL – Musikalsk gudstjeneste  

Fredag 15. Langfredag 09.00 ALF – Kirkekaffe  

Søndag 17. Påskedag 10.30 RHL 09.00 RHL

Mandag 18. 2. påskedag  10.30 RHL – Kirkekaffe kl. 10.15

Søndag 24. 1. s. e. påske 09.00 ALF – Kirkekaffe  

MAJ

Søndag 1. 2. s. e. påske  10.30 RHL – Kirkekaffe kl. 10.15

Søndag 8. 3. s. e. påske 10.30 RHL 09.00 RHL

Fredag 13. St. Bededag 10.00 RHL – Konfirmation  

Søndag 15. 4. s. e. påske  10.00 RHL – Konfirmation

Søndag 22. 5. s. e. påske 09.00 ALF – Kirkekaffe  

Torsdag 26. Kristi himmelfart 10.30 RHL 09.00 RHL

Søndag 29. 6. s. e. påske 09.00 RHL – Kirkekaffe 10.30 RHL – Ved Feldborg minikirke,
kaffe og rundstykker kl. 10.00

JUNI

Søndag 5. Pinsedag 10.30 RHL 09.00 RHL


