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Begravelse/bisættelse

Dødsfald anmeldes til kirkekontoret/sognepræsten i 

afdødes bopælssogn senest 2 døgn efter dødsfaldet. 

Anmeldelsesblanketten udfyldes oftest af bedemanden, 

som sender den til kirkekontoret/sognepræsten. 

Man bør snarest efter et dødsfald kontakte præsten og 

graveren, som er behjælpelige med alle spørgsmål ved-

rørende den kirkelige handling, gravsted, dets anlæg-

gelse og vedligeholdelse. 

Ønskes ligbrænding, følges samme procedure. 

Regler for begravelseshjælp og spørgsmål i forbindelse 

hermed kan som oftest besvares af bedemanden. 

Dåb

Dåb aftales enten med den præst, der skal forestå den 

kirkelige handling, eller der kan rettes henvendelse til 

kirkekontoret/sognepræsten. Dåbshandlingen drøftes 

normalt forud ved en samtale med præsten, som samti-

dig skal have oplysning om barnets og faddernes navne.

Fødsel

Kirkekontoret i bopælssognet får direkte besked om bar-

nets fødsel fra jordemoder/sygehuset. Er forældrene gift, 

har de fælles forældremyndighed. Er forældrene ikke gift, 

men ønsker fælles forældremyndighed, skal de senest 

14 dage efter barnets fødsel indgive en omsorgs- og 

ansvarserklæring, som fastslår faderskabet. Moderen 

får tilsendt en vejledning om dette få dage efter fødslen.

Omsorgs- og ansvarserklæring skal indgives digitalt på 

www.borger.dk. 

Hjemmealtergang

Syge, gangbesværede og andre, som føler det vanske-

ligt at deltage i kirkens sædvanlige altergang, er vel-

komne til at bede præsten afholde altergang i hjemmet. 

Præsterne afholder med jævne mellemrum altergang 

på plejehjemmene og ældreinstitutionerne. Nærmere 

oplysninger herom kan indhentes hos præsten eller i 

sognets kirkeblad.

Kirkelige foreninger

Se foreningsregister.

Konfirmation

Indskrivning til konfirmation sker efter forudgående 

meddelelse i dagspressen eller ved, at præsten retter 

henvendelse til børnene i skolens 7. klasse. Indskrivning 

sker som regel i august året før konfirmationen. Konfir-

mationsforberedelse foregår sædvanligvis i skoletiden 

enten på skolen eller i præstens konfirmandundervis-

ningslokale. 
Konfirmationsdatoer bekendtgøres i sognets kirkeblad 

mindst et år før konfirmationen og kan i øvrigt oplyses 

ved henvendelse til præsten.

En forudsætning for at blive konfirmeret er naturligvis, 

at man er døbt. Eventuel dåb før konfirmationen aftales 

med præsten. 

I de fleste sogne er der tillige før-konfirmationsforbere-

delse, såkaldte minikonfirmander, for 3. eller 4. skoleår.

Navnegivning

Barnet skal være navngivet, inden det er blevet 6 måne-

der. Man kan vælge at få barnet navngivet i forbindelse 

med dåb eller ved at ansøge digitalt på www.borger.dk

Er der spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte 

kirkekontoret/sognepræsten.

Navneændring

Navneændring i forbindelse med en vielse (såvel kirkelig 

som borgerlig) er gratis indtil 3 måneder efter vielsen, 

såfremt der efter navneændringen er navnefællesskab 

(f.eks. samme mellemnavn og/eller samme efternavn). 

Stort set alle øvrige navneændringer pålægges gebyr 

på p.t. 490 kr.
Navneændringen foretages på www.borger.dk

Samtale med præsten/sjælesorg

Enhver kan trygt tale med præsten om ethvert person-

ligt spørgsmål, idet præsten tavshedspligt. Præsten er 

ikke uddannet som læge, psykolog eller socialrådgiver, 

men taler ofte med mennesker i livets grænsesituatio-

ner. Præsten kan ofte være til hjælp efter dødsfald, i 

forbindelse med sygdom, ved skilsmisse eller i andre 

situationer, hvor man måtte ønske eller har behov for 

personlig råd og vejledning.

Skilsmissemægling

I forbindelse med skilsmisse kan der, hvis parterne 

ønsker det, foretages en såkaldt mægling, som foregår 

hos en præst i folkekirken. Mæglingen, der ikke er lov-

pligtig, afsluttes med en meddelelse til Statsforvaltning 

Midtjylland om mæglingens resultat. 

Vielse

Vielse aftales enten med præsten, der skal forestå den 

kirkelige handling eller ved henvendelse til kirkekontoret/

sognepræsten.

Forinden anmodning om vielse skal partnerne udfylde en 

oplysningsseddel, som udleveres på rådhuset, hvor der 

udarbejdes en såkaldt prøvelsesattest, som afleveres til 

præsten. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder 

gammel. Til brug for rådhusets udfærdigelse af prøvel-

sesattesten skal medbringes dåbs- eller navneattester. 

Vielseshandlingen drøftes normalt ved en samtale med 

præsten. Ønskes borgerlig vielse på rådhuset eller vielse 

i andre trossamfund, hvor præsten har vielsesautorisa-

tion, gælder de samme krav til attester.

Øvrige oplysninger

De fleste sogne har deres egen hjemmeside, hvor man 

kan finde oplysninger om kirkelige aktiviteter i sognet 

samt øvrige praktiske oplysninger.

Fakta om de enkelte sogne kan findes på www.sogn.dk.

Den danske Folkekirke omfatter ca. 80% af befolkningen ...

kirker
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Sognepræst (kirkebogsfører)

Maj-Brit Hvid Christensen
Grønbækparken 85  
7490 Aulum
Tlf. 51 51 03 06
mbhc@km.dk
Fridag mandag 

Sognepræst

Christian Lavdal Jerup
Tlf. 30 36 79 06
Fridag mandag
chlj@km.dk

Kirkekontoret 

Markedspladsen 14 
7490 Aulum
Kordegn: Karen Dalum Lauridsen
Træffes på kirkekontoret
tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00
Tlf. 51 15 30 97
kdl@km.dk

Kirkegårdskontoret  

for Aulum og Hodsager

Aulum Kirkehus
Markedspladsen 14 
7490 Aulum
Kontortid tirsdag-fredag kl. 9.30-10.30

Kirkegårdsleder 

Paul Seerup Nielsen
Tlf. 23 10 95 69
kirkegaardslederen@aulumkirke.dk 

Kirketjener 

Poul Ravn
Tlf. 30 36 18 27 
kirketjeneren@aulumkirke.dk

Kirke- og kulturmedarbejdere

i Aulum og Hodsager

Lene Hovard Hansen
Tlf. 23 99 85 05
lene@aulumkirke.dk

Birte Thinggaard
Tlf. 23 11 48 87
birte@aulumkirke.dk

Organist Aulum

Maria Melgaard
Tlf. 30 36 18 20
organisten@aulumkirke.dk

Aulum Kirke
www.aulumkirke.dk

Aulum Kirke

er fra omkring år 1200, men er senere ombygget og udvidet flere 

gange, senest i 1920 med et nyt kor og to sideskibe. Aulum Kirke 

er en af landets største landsbykirker, idet kirkens hovedskib og 

de to sideskibe rummer 400 siddepladser.

Altertavlen er fra 1593. Det nuværende alterbillede, der forestiller 

Jesus og synderinden, er malet af Anker Lund i 1882.

Alterkalken og -disken er fra 1663. Kirkens granitdøbefont med 

messingfad er fra 1500, dåbsfadet i messing er en sognegave 

fra 2009, og dåbskanden er skænket til kirken i 1992. l kirkens 

hovedskib er ophængt en model af Fregatten Jylland, som blev 

skænket kirken i 1920.

I kirketårnet, der er fra 1500-tallet, hænger to klokker, hvoraf den 

mindste er fra 1507, og den største er af nyere dato. 

Kirken fik sit første orgel i ca. 1905. Det nuværende 18 stemmers 

orgel er fra 1992, bygget af Marcussen og Søn i Åbenrå. 

I 2007-08 gennemgik kirken en omfattende renovering, hvor bl.a. 

bænkene blev udskiftet, og der blev lagt nyt gulv. Der blev end-

videre lavet en tilbygning ved kirkens østlige ende, hvor der blev 

indrettet bl.a. sakristi.
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Aulum-Vinding-Vind 
Valgmenighed
www.avv-valgmenighed.dk Valgmenigheden

Valgmenigheden, der er en del af den danske folkekirke, blev stiftet 

i 1922 og har rødder i en grudtvigsk kristendom og tradition. Det 

betyder, at kristendommen er til for menneskelivets skyld, hvor det 

folkelige og kristelige går hånd i hånd.

Gudstjenesten med dåb og nadver er det centrale og sammen med 

menighedens øvrige liv kastes der lys over, hvad det vil sige at være 

menneske og leve her og nu.

Gudstjenester, foredrag, studiekredse, sang og musik-arrangemen-

ter m.m. er åbne for alle interesserede, også ikke-medlemmer.

Valgmenigheden gør brug af de tre sognekirker til gudstjenester og 

kirkelige handlinger.

Konfirmationsforberedelse finder sted i præsteboligen i Aulum.

Møder og arrangementer finder sted i Aulum, Vinding og Vinds sog-

negårde og fritidscentre samt i præsteboligen og dennes store have.

Valgmenigheden udsender kirkeblad tre gange årligt til medlemmer 

og andre interesserede. Desuden annonceres i dagspressen.

Valgmenighedens bestyrelse vælges på den årlige generalforsam-

ling, som er øverste myndighed.

Den fradragsberettigede kirkeskat betales direkte til valgmenighe-

den. Yderligere oplysning kan fås hos bestyrelsen eller præsten.

Feldborg Kirke

Feldborg Kirke blev grundlagt i 1890, hvor 57 mennesker kautio-

nerede for bygningen af et kapel. Disse kautionister ejede kapellet 

indtil 1934, hvor det blev overdraget til folkekirken. Kapellet blev 

samme år godkendt som Feldborg Kirke. 

Tårnet er bygget i 1962, og kirken blev samtidig restaureret. Alter-

partiet og prædikestolen er fra 1973, hvor man også udvidede 

kirken med et menighedslokale. Kirkens vægtæpper og miniatu-

rekirken er fra Feldborg Kirkes 100 års jubilæum i 1990. 

Feldborg Kirke gennemgik i 2012 en omfattende renovering og 

blev udsmykket med altertavle og glasmosaik af Adi Holzer

l samarbejde med Haderup sogn udgives et kirkeblad. envendelser 

om bladet og indlevering af stof hertil kan ske til sognepræsten. 

Konfirmation i Feldborg finder sted st. bededag (ulige år) 

eller søndagen efter (lige år).

Feldborg Kirke har en kirkebilsordning i forbindelse med gudstjeneste 

og andre kirkelige arrangementer. Kontakt sognepræst Rune Hoff Lau-

ridsen, tlf. 51 42 20 10, to dage før brug.

Information om gudstjenester og arrangementer 

kan findes på sogn.dk/feldborg eller 

facebook.com/haderupfeldborgkirker

Feldborg Kirke
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Sognepræst

Rune Hoff Lauridsen 
Kirkevej 11
7540 Haderup 
Tlf. 51 42 20 10
rhl@km.dk

Graver og kirketjener 
Aksel Lynge Andersen
Tlf. 61 74 02 96
akla@km.dk
Fridag mandag

kirker

Valgmenighedspræst

Finn Tarpgaard
Holstebrovej 9
7490 Aulum
Tlf. 21 65 77 41
praest@avv-valgmenighed.dk

Formand i valgmenigheden

Karin Nagskov
Tlf. 40 20 64 18
karin@nagskov.dk
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Sognepræst

Sognepræsten 
kan træffes på:
Tlf. 30 30 08 82

Kontor:

Sunds Sognegård
Nørrevang 45
7451 Sunds

Graver

Helle Elisebeth Nielsen
Tlf. 30 30 00 52
grovekirke33@gmail.com
Tirsdag, onsdag og 
fredag  kl. 10-12  samt  
torsdag kl. 10-12 og 16-17

Grove Kirke

Den nuværende Grove Kirke er fra 1893. Langt tidligere har der 

ligget en ødekirke på stedet, og materialer herfra blev ca. år 1500 

anvendt til at bygge et tårn ved Haderup Kirke. 

Grove Kirke er en enkel og smuk kirke med en meget fin akustik. 

Orgelet er bygget i 1896, og altertavlen, som viser Den Fortabte 

Søn, er fra 1917. 

Ved Grove Kirke ligger en tysk flygtningekirkegård. Som en følge af 

den russiske fremtrængen syd for Litauen havnede der i årene 1944 

til 1949 ca. 20.000 flygtninge i lejrene i Grove, Gedhus og Pilhuse. 

Mange af dem var ældre og børn, som var blevet svage af sult, kulde 

og udmattelse. 1119 flygtninge ligger begravet i Grove, og et lignende 

antal er begravet på flygtningekirkegården i Kølvrå. 

Mange, også tyske pårørende, besøger det smukke anlæg, som 

er fra 1969. 

Stof til Grove sogns kir-

keblad kan indleveres 

til sognepræsten.
Grove Kirke
www.sogn.dk/grove

Haderup Kirke

er en kvaderstenskirke fra ca. år 1200. Kirken er bygget i romansk 

stil med fladt loft. Tårnet og sideskibet i teglsten er fra ca. år 1500. 

I modsætning til de fleste andre kirker, der efter reformationen blev 

overtaget af herremændene, har Haderup Kirke haft en række for-

skellige ejere. På kirkens tårn findes inskriptionen: »PFAP 1758«, 

idet ejeren af kirken på daværende tidspunkt hed Peder Frølund. 

Mange ejere drev rovdrift på deres kirke, men med Peder Frølund 

var det modsat. I 1756 istandsatte han kirken og forsynede den 

med blytag. Det var ligeledes i Peder Frølunds ejertid, at kirken fik 

den nuværende prædikestol i renæssancestil. 

Haderup Kirkes klokkespil har kirken modtaget som gave. Kirken 

gennemgik i 2015 en større renovering, hvor der kom en ny altertavle 

og kirkens bænke blev malet i nye farver.

Konfirmation i Haderup finder sted 

st. bededag (lige år) eller 

søndagen efter (ulige år).

Sognepræst

Rune Hoff Lauridsen
Kirkevej 11
7540 Haderup
Tlf. 51 42 20 10
rhl@km.dk

Graver 

Tanja Bredgaard
Tlf. 21 72 96 60
graver@haderupsogn.dk

Haderup Kirke
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Hodsager Kirke
www.hodsagerkirke.dk

Hodsager Kirke

Den nuværende Hodsager Kirke er 

fra 1903, men allerede i 1325 nævnes 

en trækirke og senere en granitkirke i Hodsager.

Hodsager Kirke er opført med materialer fra både den gam-

le kirke og kirkegårdsdiget. Det meste af kirkens inventar 

samt kirkeklokken blev overført fra den gamle kirke. Gen-

nem årene er der udført en række forbedringer og udvi-

delser. Den seneste tilbygning er fra 1983 og rummer bl.a. 

dåbs- og brudeværelse samt præsteværelse. Der er i 1998 

opsat en ny kirkeklokke i Hodsager Kirke.

Sognepræst (kirkebogsfører)

Maj-Brit Hvid Christensen
Tlf. 51 51 03 06
Grønbækparken 85
7490 Aulum
mbhc@km.dk

Sognepræst 

Christian Lavdal Jerup
Tlf. 30 36 79 06
chlj@km.dk

Kirkekontoret 

Markedspladsen 14 
7490 Aulum
Kordegn: Karen Dalum Lauridsen
Træffes på kirkekontoret
tirsdag-fredag kl. 9.00-12.00
Tlf. 51 15 30 97
kdl@km.dk

Hodsager kirkegård

Kirkegårdsleder 
Paul Seerup Nielsen
Tlf. 23 10 95 69
psn@km.dk

Graver og kirketjener 
Kjeld Christensen
Tlf. 20 47 73 51
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