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SOGN&KIRKE

Spis din kage
- se indlægget fra en sognepræst på studieorlov på side 3
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Adresser ...

FORSKELLIGT
FØDSEL:
Når et barn bliver født, modtager sogne-
præsten en fødselsanmeldelse fra sygehu-
set eller jordemoderen. Er forældrene gift,
skal de ikke foretage sig yderligere. 

Hvis der ikke medvirker en jordemo-
der ved fødslen, skal forældrene selv an-
melde fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal de selv
indlevere en »Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring« til sognepræsten, hvor faderen aner-
kender faderskabet. Herved får forældre-
ne fælles forældremyndighed. Blanketten
skal underskrives af begge forældre samt
to vitterlighedsvidner. Blanketten skal
være sognepræsten i hænde senest 14 da-
ge efter barnets fødsel. 
Du finder yderligere oplysninger om re-

gistrering af et barns fødsel og om anmel-
delse af faderskab på familiestyrelsen.dk
og personregistrering.dk. Herfra kan du
også udskrive blanketten.

DÅB: 
Et barn skal dø-
bes eller navngi-
ves senest seks
måneder efter
fødslen. Når bar-
net er døbt, er det
optaget i den
kristne menighed
og medlem af fol-
kekirken. Derfor

fejres dåben normalt ved søndagens
guds tjeneste. 

Barnets forældre kontakter sognepræ-
sten for at aftale en dato for dåben. Præ-
sten og forældrene mødes herefter til en
dåbssamtale. Samtalen kan finde sted i
præstegården, men sognepræsten besøger
også gerne de nybagte forældre i hjem-
met.

Forældrene finder 2-5 faddere til bar-
net. En fadder skal være døbt og have nå-
et konfirmationsalderen.

Læs mere om dåb på folkekirken.dk -
det er aldrig for sent at blive døbt!

NAVNGIVNING:
Hvis barnet ikke skal døbes, skal det
navngives. Børn skal navngives, inden de
fylder et halvt år. Forældrene sender blan-
ketten »Navngivning« til sognepræsten.
Blanketten skal underskrives af begge for-
ældre.

BRYLLUP: 
Ved brylluppet siger parret ja til at leve
som ægtefolk og til at elske og ære hin-
anden til døden skiller dem. 

Når I har besluttet jer for at blive gift,
kontakter I sognepræsten for at aftale da-
to og tidspunkt for brylluppet og en sam-
tale før vielsen. For at blive viet i folke-
kirken skal mindst den ene af jer være
medlem. 

Før brylluppet skal I også henvende jer
til ægteskabskontoret i bopælskommu-
nen. Her udstedes en »prøvelsesattest«.
Attesten dokumenter over for præsten, at

ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prø-
velsesattesten må ikke være mere end 4
måneder gammel den dag, brudeparret
siger ja til hinanden.

DØDSFALD:
Et dødsfald skal senest efter to hverdage
anmeldes til sognepræsten. Ofte kontak-
ter de efterladte en bedemand, der udfyl-
der dødsanmeldelsen og sender den til
præsten. Man aftaler også en dato for be-
gravelse eller bisættelse med sognepræ-
sten. Inden begravelsen har de nærmeste
pårørende en samtale med præsten.

NAVNEÆNDRING:
Ønsker du at ændre navn, skal du sende
blanketten »Navneændring« til sogne-
præsten. En navneændring koster 470,00
kr. 

Du kan læse om navneændringer på
familiestyrelsen.dk og personregistre-
ring.dk. Du kan også ringe til sognepræ-
sten for yderligere oplysninger.

SAMTALE MED PRÆSTEN:
Præsten har tavshedspligt, og man kan al-
tid ringe eller sende en e-mail, hvis man
har brug for en snak. Så finder I sammen
et tidspunkt for et besøg. Præsten foreta-
ger også hjemmealtergang.

BLANKETTER:
På personregistrering.dk kan du udskrive
blanketter. Du kan også ringe til sogne-
præsten, så finder hun de nødvendige
blanketter til dig.

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,

Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009 eller
2341 3009. Mail: KK@KM.DK. • Mandag er
sognepræstens faste fridag.  Mandag dækkes
embedet af den vagthavende præst på Viborg
Østre Provstis vagttelefon 7022 3310.

Præstesekretær: Sekretær Annette Sømod
Mail: annette@somod.dk

Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl. Ål-
borgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Mobil: 2330 3910. Mail: tthj@dlgmail.dk.

Organist: Rikke A. Bendtsen, Klokbakken 10,
Todbjerg, 8530 Hjortshøj. Tlf. 3042 5731.
Mail:  alminde@gmail.com

Kirkesangervikar: Henning Pe der sen. 
Mail: henning.p.hersom@mail.dk

Menighedsrådets formand: Niels Brandt Kristen-
sen, Herredsvejen 145, Hvolris, 9632 Møl -
drup. Tlf. 2324 6844. Mail: n.b-k@mail.dk

Næstformand: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677. 
Mail: birteahrensbach@mail.dk

Sekretær: Anne Marie Rost, Mariendalvej 20,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2991 6499. 
Mail:  morrost@outlook.dk

Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Mail: troestrup@energimail.dk

Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
 Troe strup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677. 
Mail: birteahrensbach@mail.dk

Kristian Kristensen. Tlf. 2360 6095.
Mail: kkvand@yahoo.dk

V. BJERREGRAV KIRKE
Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Else Skovlund, Kir ke tof -

ten 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil:
2262 4754. Mail: else-skovlund@hotmail.com

Organist: Se Hersom
Kirkesanger: Ulrik Bach Andersen, Kirkegade

131, Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 2089 4914.
Mail: u-a@live.dk

Menighedsrådets fmd.: Birte Bergman, Nord -
skoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup. Tlf.
4029 5557. Mail: birtebergman@fiberpost.dk

Næstformand: Kristian Nørskov, Herreds vejen
69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf. 
4057 5711. Mail: lisenorskov@hotmail.com

Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44, 
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516
Mail: anna.rohde.39@gmail.com

Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78, 
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002
Mail: godsetihorup@fiberpost.dk

Kirkeværge: Bodil Dalsgaard, Gl. Aalborgvej 21, 
Møldrup. Tlf. 2924 8204 

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Kristian Kristensen. Tlf. 2360 6095.

Mail: kkvand@yahoo.dk.
Øvrige medlemmer: Birte Bergman, mail: birte-

bergman@fiberpost.dk, Kristian Nørskov, mail:
lisenorskov@hotmail.com, Niels Kristensen,
mail: n.b-k@mail.dk, Birthe Ømark, mail: oe-
mark@mail.tele.dk, og Kir sten Sørensen, mail:
kisser.soerensen@gmail.com

KLEJTRUP KIRKE
Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, 

Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. 
Tlf. 9854 6792/ Mobil: 2992 5751. 
Mail: hanneleif29@gmail.com

Organist: Se Hersom
Kirkesanger: Else Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,

Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901. Mail:
cjj@tdcadsl.com

Menighedsrådets formand: Jon Pugholm, Fugle-
vænget 48, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2425
9934. Mail: ij@klejtrup.dk

Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2, 
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139. Mail:
oemark@mail.tele.dk

Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup,
9500 Hobro. 
Tlf. 2878 0139. Mail: oemark@mail.tele.dk

Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662. Mail:
fruergaard21@gmail.dk

Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen, Skårupvej
66, Skårup, 9500 Hobro. Tlf. 4034 6711.
Mail: torbenbirthe@gmail.com

Kirsten Sørensen. 
Mail: kisser.soerensen@gmail.com

Henrik Fjelsted. Mail: karin-fjelsted@privat.dk

Edith Mark er vikar for sognepræsten
fra 1/2 til 1/5 2018. Se kontaktinformation

i forbindelse med omtalen på side 5.
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SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis.. • BLADUDVALG: Kirsten Krab Koed, Birthe Ømark,
Anne Marie Rost og Anna Rohde. Sats og tryk: LSD-grafisk, 2077 6024. • Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. • Hvor
intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publi kationer, blade og håndbøger.
Næste nummer: 1. juni 2018. • Sidste frist for indlevering af materiale er 1. maj 2018. • Alt materiale til næste nummer sendes direkte til LSD-
grafisk på mail: lsd-grafisk@mail.dk og mærkes i emnefeltet: »Sogn & Kirke juni 2018 ...« - samt hvad det omhandler.

KIRKEBIL
De, der ønsker transport til og fra kirke i
forbindelse med vore gudstjenester, skal
ringe til nærmeste taxa senest om sønda-
gen kl. 8:00. Kirkebilen er gratis.

TELESLYNGE
Der er teleslynge i alle vore tre kirker. Det
betyder, at kirkegængere med høreapparat
må huske at stille apparatet på T, så skulle
lydniveauet være optimalt.

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

Bededag: Flg. søndag:

2018 Bjerregrav 9:30 Klejtrup 10:30Hersom 11:30

2019 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11.30

2020 Bjerregrav 9:30 Klejtrup 10:30Hersom 11:30

2021 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11:30

02.11.2017 - 31.01.2018

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Elisabeth Christensen
Solveig Fuglsang

Døde i Klejtrup sogn:
Inga Elisabeth 

Nielsen Juulsgaard
Ida Giversen Pedersen
Børge Holger Larsen
Grethe Katinka Nielsen
Aage Richardt Nielsen

Dåb i Klejtrup kirke:
Lucas Manuel Rasmussen
Kaya Vium Gerberg Mortensen
Anna Skærup Sjælland Andersen
Willi Odgaard Frøslev

Dåb i Hersom kirke:
Gilbert Grydgaard Justesen

Kirkelige handlinger
Spis din kage
Forårsblomster pibler frem i min have.
Måske pibler de også frem i din? Dagene
er blevet længere, og lysets stråler leger
tagfat i tulipanerne på mit bord. Solen
kommer tilbage og giver liv til den vin-
tertrætte græsplæne. Man kan gå uden-
for, man kan blive inde, valget er dit!
Man kan sætte sig i sofaen, læse kirkebla-
det, lave regnskab eller måske bare tage sig
en lille blund. Måske trænger terrassen til at
blive forårsfejet, måske kalder naboen på en
snak? Alle døre synes åbne, når forårsblomsterne sejrer over vinter-
mørket. Danmarks vise dronning sagde i nytårstalen 2017: »Det kan
være, som om alle døre står åbne. Men ét menneske kan jo ikke gå
ind ad dem alle sammen på én gang. Jeg tror ikke, at man kan over-
komme at interessere sig for alting. Jeg vil her i aften komme med min
lille opfordring til, at vi sommetider gør noget andet end det, vi plejer.
Noget, der ligger uden for dagligdagens praktiske gøremål. Prøv at gø-
re noget, der ikke er nødvendigt, noget der ikke er behov for, noget
unyttigt!« 

Dronningen har ret. Man kan ikke alting, man orker ikke at læse alle
bøger, rejse i alle lande og bekymre sig om hele verden. Sidste år valgte
jeg at rejse til Mijas i Sydspanien. Et andet år valgte jeg haven, stilhe-
den, den langsomme sommer. En sommer bagte jeg kager og invite-
rede gæster en masse - og i øjeblikket har jeg studieorlov. Er det unyt-
tigt at læse en bog? Er det unyttigt at gøre sig umage med at lave en
velsmagende og flot kage? Hvad kan betale sig? Hvor skal man gå hen?
Hvilken dør skal man gå ind ad? Tør man spise sin kage med glæde?

Jeg nyder i fulde drag min studieorlov, erantis, der vrimler frem og alt
det, som man ikke umiddelbart kan måle på en vægtskål. 

Når maj atter gør skoven grøn, glæder jeg mig til gensyn. Man kan gå
udenfor og plukke violer.
Og har man lyst, er man
også meget velkommen
indenfor i præstegården til
en kop kaffe og en snak.
Du ringer bare.

Kirsten Krab Koed
Sognepræst
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Fra gemmerne: Bjerregrav Kirke: Det interessante fund!
Som anført i sidste nummer af kirkebladet har Bodil
Dalsgaard fra Kristian Nørskov modtaget en del avisud-
klip, personlige breve og telegrammer, indsamlet af Kri-
stians far, Ole Nørskov.

Vi bragte første indslag i sidste nummer og fortsætter
her med følgende spændende historie fra Bjerregrav
 Kirke:

Den 21. Oktober 1922.
Angående Bjerregrav Kirke, under Overskriften »Det inter-
essante Fund« i avisen 19. November 1922.

»Et interessant Fund
i en Landsbykirke«
En Gravhvælving 

med en
adelig Slægtskiste

I Bjerregrav Kirke, Viborg Stift, er der ved en større Restau-
rering, som Kirken for Tiden undergår, fundet en Gravhvæl-
ving, hvis Eksistens forlængst har været i Glemmebogen.

Hvælvingen ligger under Koret, og en Trappe har ført
ned til den midt i Korbuen.

Ved en Omlægning af Korgulvet stødte man på Hvæl-
vingens Overside, og den blev derefter nøjere undersøgt.

Indgangen var lukket med opstablede Kampesten, og
Trapperummet har derefter været fyldt til med Sand, – men
Stenene havde selvfølgeligt ikke kunne forhindre, at meget
Sand var styrtet ned i Rummet.

Gravhvælvingen viste sig at indeholde betydelige Rester
af 2 store Egetræskister, som havde været betrukket med
Læder. Desuden fandtes tydelige Spor af en tredie, og mu-
ligvis havde der under disse stået et lag ældre Kister, som
har været ødelagte, da de yngste var stillet ned.

De 2 bedst bevarede Kister havde beholdt deres Prydelser
af smukke, drevne og ciselerede Metalplader, hvoraf 2 med
Indskriften af Personalhistorisk Værdi, hvorfor de skal gen-
gives her.

Kisterne har rummet et Ægtepar, en Adelsmand og hans
Frue. Indskriftspladen på hendes Kiste fortæller følgende:

- Her under hviler erlig welbyrdig nu sallig Frue Margrethe
Maaneskjold Christen Harboes til Hvolriis, som er fød på hin-
dis federne Gaaard »Norlanggaard« i Norge år 1613, den 28.
May. Hafver Vor Herre bortkaldet hende på hindis Gaard
Hvolris imellm den 28. oc 29. Juli om Natten ved 10 Slet, Aar
1661. Hindis gansk Alder vaar på 47 År. Lefved meget chri-
steligen oc vel døde salig. Gud gifve hindis med alle tro Chri-
stene en glædelig Opstandelse på den yderste Dommedag i Jesu
Navn Amen. -

Indskriften var med store smukke latinske Bogstaver med
lidt Tilsnit til Kursivskrift. – Til denne Kiste hørte 2 Vå-
benskjolde og en Plads med Christi Monogram.

Den anden Kistes Indskrift lød:
»Her under hviler erlig oc velbyrdige nu sallige Mand Che-

sten Hardeboe til Hvolriis, som var erlig og velbyrdige nu salige
Mand Niels Derdeboe oc velbyrdige Frue Nett Munch til
Østergård, dires Sønoc var han fød på fornevende Østergård
Aar 1606 oc død på Wifertz Hælm den 21. Julli 1675 om Af-
tenen ved 11 Slet udi hans Alders 69de Aar. (Indskriften ender
med samme fromme ønske, som den anden).

Denne Plade er særlig stor og smuk. Bogstaverne er store
Kursivbogstaver, og Pladen er kranset af de i Akanthusba-
rokken almindelige store, smukke Blomster, hvori er ind-
flettet bibelske og symbolske Billeder. – På Kisten fandtes
desværre kun eet Våbenskjold. – Det andet, Chresten Har-
deboes mødrene (altså Munch) kunne ikke findes.

Gravhvælvingen blev åbnet, medens Museumsinspektør
Chr. Axel Jensen befandt sig ved Kirken, og Museumsin-
spektøren lovede, at de smukke Plader, som er af Messing,
skulle blive istandsat på Nationalmuseets Bekostning, til
Ophængning i Kirken.

Bjerregrav Kirkes smukke, lille Altertavle, som også bærer
Harboeslægtens Våben, restaureres for Tiden af Maler P. K.
Andersen fra Nationalmuseet.

Tavlens Midterfelt har et malet Krucifiks med Indskrift
om en Dekoration, som kun er kendt faa steder fra. På Tav-
len er under Restaureringen fremdraget forskellige Indskrif-
ter og Ornementer samt Årstallen 1639. Kirkens øvrige In-
ventar istandsættes samtidig.

De nævnte plader, som tidligere har hængt 
i våbenhuset, kan nu ses i kapellet.
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Kære menig heder
i Hersom, 
Vester Bjerregrav
og Klejtrup ...
Biskoppen har ansat mig til at være vikar for Kirsten Krab Koed, som
har studieorlov fra 1. februar og tre måneder frem – dvs. til og med
konfirmationerne. Jeg glæder mig og håber, at det kommer til at gå
godt. 

Måske er det rart for jer at vide lidt om mig, så jeg fortæller bare
kort, hvem jeg er:

Jeg er 57 år, gift med Niels-Peter Jacobsen (sognepræst i Rødding-Løvel-Pederstrup i Tjele). Vi har fire
voksne børn – alle er flyttet hjemmefra. Som »præstekone« og kirkegænger i hele mit liv er jeg godt kendt
med det kirkelige liv.

Jeg er opvokset i nærheden af Vejle og uddannet sygeplejerske i Aarhus 1983. Som sygeplejerske har jeg
mest været beskæftiget inden for psykiatri.

I begyndelsen af år 2000 begyndte jeg på videreuddannelse, først cand.cur. og senere ph.d. fra Det Huma-
nistiske Fakultet. 

Siden 2005 har jeg været ansat på Aalborg Universitetshospital og arbejdet med forskning inden for sygepleje. 

I februar 2016 opsagde jeg mit arbejde for at kvalificere mig til at blive præst i Folkekirken via § 2. Det be-
tyder, at jeg er blevet præst uden at være cand. theol. I stedet for har jeg gennemgået en individuel tilrettelagt
uddannelse, som jeg fuldendte i november 2016.

Fra 1. marts 2017 har jeg haft tre forskellige vikariater for andre præster, der har haft studieorlov. På denne
måde har jeg arbejdet ret varieret i både landsogn, bysogn og hospital/hospice.

Når kirkebladet udgives, er jeg allerede i gang hos jer og forhåbentlig godt involveret i kirkernes liv og røre.
Jeg gør mit bedste for at varetage opgaverne og vil møde jer i kirken eller i sognene – dér, hvor I lever. 

I er altid velkommen til at kontakte mig på tlf. 3033 1835 eller på mail: em@km.dk.

Med venlig hilsen 
Edith Mark – Pileurtvej 12, 8830 Tjele

Fra mini-konfirmandernes festgudstjeneste
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Kirkekoncerter 2018

i Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup kirker
PROGRAM & OMTALE:

»Karens årstider«
Karen Grarup med ensemble

V. Bjerregrav kirke søndag d. 8. april kl. 19:30
(støttet af Viborg internationale kirkemusikfestival)

Karen Birk Grarup, som har medvirket ved rytmiske gudstjenester i flere år, har skrevet nye
årstidssange- og salmer, som hun har sat sammen til et program, hun kalder »Karens Årstider«.
Det er blevet til en hyldestkoncert til de skønne danske årstider, med både kendte og nye
toner, da Karen Grarups egne tekster og kompositioner denne aften spilles blandt kendte og
elskede danske årstidssange- og salmer. Igennem de sidste 18 år har Karen Grarup været til-
knyttet Hasseris Kirke, der er kendt for sin rytmiske kirkemusik, hvilket koncerten også vil
bære præg af. Hun gæster denne aften Vester Bjerregrav kirke sammen med tre andre dygtige
musikere: Anders Ulfkjær Amnitszbøll (kontrabas), Rasmus Birk (guitar), Johannes Aaen Jen-
sen (piano). – Gratis entré.

Link til audiovisuel præsentation på Facebook:
https://www.facebook.com/karen.grarup/videos/10154961973558593/
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Julekoncert i Klejtrup Kirke
Torsdag den 7. december 2017 var der Julekoncert i Klejtrup Kir-
ke med Den Unikke Trio, bestående af sangerinden Tina Siel, Ti-
ne Lilholt på fløjte og harpe samt pianisten Knud-Erik Thrane (foto).
Kirken var i anledning af adventstiden smukt pyntet med mange
forskellige slags engle, som var hængt op i loftet, og var med til
at danne en perfekt kulisse for den stemningsfulde koncert. Det
var en utrolig dejlig aften, hvor vi hørte en masse forskellige slags
julemusik. Der var engelske, amerikanske og et par svenske sange,
og selvfølgelig mange af de gode gamle danske julesalmer og san-
ge. De tre musikere er utroligt dygtige; de kan deres håndværk,
og deres begejstring og glæde ved musikken smittede af. Tilhø-
rerne var meget medlevende, og jeg tror, at både de og musikerne
følte, at det ligesom gik op i en højere enhed – jeg ved i hvert
fald, at jeg følte det sådan. Det var en rigtig dejlig aften og en god
optakt til Juletiden. Hvis Den Unikke Trio lægger vejen forbi en
anden gang, skal de være så hjerteligt velkomne.
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Omtalen af årets kirkekoncerter fortsætter på de følgende sider ...
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»Tågen letter«
Duo Bellapiccula, Hersom kirke

tirsdag d. 1. maj kl. 19:30
– guitar og fløjte

»Tågen letter«
Koncert med Duo Bellapiccula:
Fløjtenist Signe Veie Plauborg

og guitarist Tim McVeigh-Pedersen.

Piazzola, Bozza, J. S. Bach,
Kai Normann Andersen, Carl Nielsen.

Programmet taler til alle sanser gennem sangbar, meditativ og eftertænksom musik. I kirke-
rummet vil publikum opleve, hvor nogle sanser forstærkes, når andre sanser dæmpes. Musik-
ken henvender sig til alle klassisk elskere. Undervejs fortælles om værkerne.

Repertoiret vil bestå af både klassiske og solistiske værker.

Af komponisterne kan bl.a nævnes: Astor Piazzolla, Eugéne Bozza, J.S. Bach, Kai Normann
Andersen, Carl Nielsen mm.

Duoen Bellapicculá består af guitarist Tim Mcveigh-Pedersen og fløjtenist Signe Veie Andrews.
Den blev dannet i 2013 i forbindelse med en koncertrække arrangeret af Det Jyske Musik-
konservatorium. Efter et års pause, grundet barsel, er duoen igen aktiv og kan i foråret opleves
i turnéen »Tågen Letter«, der vil besøge kirker i hele Jylland. 

Om musikerne:
Signe er uddannet med højeste udmærkelse fra Det Jyske Mu-
sikkonservatorium i 2014 ved solofløjtenist i Sønderjyllands
Symfoniorkester, Thomas Jensen. I 2018 debuterer hun fra
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskoles solist-
klasse. – Signe arbejder som freelance orkestermusiker og as-

sisterer i Odense Symfonior-
kester. 

Tim Mcveigh-Pedersen debu-
terede fra Det Jyske Musikkonservatoriums solistklasse ved
adjunkt Frederik Munk Larsen. Ved siden af har han en Ma-
ster of Arts i Maastricht ved Prof. Carlo Marchione. Tim har
spillet et utal af koncerter samt deltaget i internationale kon-
kurrencer og modtaget finaleplads i Twents Guitar Competi-
tion og  Aachener Guitarenpreis.
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»Natten er så stille«
Mads Bærentzen – Klejtrup kirke 12/6, kl. 19:30 – soloklaver

»Natten er så stille« - Sange af Weyse. Mads Bærentzen, soloklaver

Den århusianske jazzpianist Mads Bærentzen er denne aften på besøg i Klejtrup Kirke med
sit solo-repertoire, der tager udgangspunkt CD’en »Natten er så stille« indeholdende nogle
improviserede og arrangerede fortolkninger af en række sange skrevet af den danske komponist
C. E. F. Weyse. Der vil blive mulighed for at høre nye udgaver at bl.a. »Altid frejdig. når du
går«. »Nu titte til hinanden«, »Den signede dag« m.fl.

CD’en er en opfølger til den anmelderroste »Se, Nu Stiger Solen«, Bærentzen udgav i som-
meren 2012, og musikalsk fortsætter han det lyriske, melankolske og inderlige udtryk, der
gjorde den forrige udgivelse til en sand publikumstræffer.

»Jeg håber med denne musik at kunne bygge bro mellem den vidunderlige danske sangskat,
Weyse i høj grad har været medvirkende til at berige, og det moderne
jazzmusikalske og improviserede univers, der har sit udspring i såvel den amerikanske som
den skandinaviske musiktradition.«

Mads Bærentzen har i en længere årrække været en af de mest efterspurgte danske jazzmusi-
kere. Det seneste år har han turneret intensivt i både ind- og udland, bla. med den Grammy-
vindende amerikanske Kurt Elling, med hvem han har været i Frankrig. Tyskland og Austra-
lien, og desuden har han også fået mulighed for at turnere med den ligeledes prisbelønnede
sangerinde Dianne Reeves (US) i Sverige og Tyskland. Endvidere er han på 16. år medlem af
Aarhus Jazz Orchestra og spiller blandt meget andet også med Veronica Mortensen Quartet.

»Folketone, højromantik
og inderlighed«

SANGAFTEN med sanger Gertrud Lei og pianist Lone Vandt
Klejtrup kirke, tirsdag d. 11/9, kl. 19:30

Der bydes på et blandet program bestående af inderlige varme sange
og velkendte melodier af bl.a. Carl Nielsen, Gustav Mahler og Franz
Schubert. Klejtrup kirke, 11/9, kl. 19.30 – Klassisk sang/klaver.

Lone Vandt er født i 1953. Hun tog diplomeksamen fra Det Kongelige Musikkonservato-
rium i København i 1978 og har siden da deltaget i masterclasses i både ind- og udland. Lone
Vandt har gennem de sidste 30 år optrådt i mange forskellige sammenhænge både som
koncert pianist og akkompagnatør.



Opslagstavlen!Opslagstavlen!

9

Gertrud Lei er uddannet fra Det Nordjyske Musikkonservatorium i Aalborg og fra Det Jyske
Musikkonservatorium i Århus. Hun har studeret sang ved Ulla Vang og fik sin musikpæda-
gogiske diplomeksamen i 2002. Fra 2000-2012 arbejdede hun i Den Jyske Operas Kor og fik
hér solistdebut i rollen som Annina i Verdis »La Traviata« i 2008. Udover sit arbejde på Den
Jyske Opera har Gertrud Lei gennem flere sæsoner sunget i Mogens Dahls kammerkor i Kø-
benhavn og endvidere haft adskillige solistopgaver. Heriblandt kan nævnes solistopgaver med
Nordjysk Operakompagni, Aalborg Operafestival og Randers Kammerorkester. Herudover
laver Gertrud Lei en del kirkekoncerter og liedkoncerter rundt om i landet med forskellige
samarbejdspartnere.

Duoen
Lone Vandt og Gertrud Lei er begge velkendte musikalske kræfter i det midtjyske. Deres sam-
arbejde indledtes for 25 år siden og det er blevet til et utal af optrædener siden da. I 2013
indspillede de Antonin Dvoraks »Bibelske sange« og Johannes Brahms »Zwei Geistliches Lie-

der« på CD i samarbejde med bratschist Benjamin Christensen fra
Odense.

»Singer-song writer aften
med Ulrik Bach Andersen«

Bjerregrav kirkes sanger kan andet end at synge salmer

Denne aften inviterer Ulrick Bach Andersen os indenfor
i sit helt eget sang-snedkeri. – Hersom kirke, oktober 2018.

»Barok i landsbykirken«,
Per Skriver (orgel) med solist

Bjerregrav kirke, november 2018

Per Skriver, som er fast organist ved Skt. Markus kirken i Århus, komponist og desuden un-
derviser ved Vestervig kirkemusikskole, kommer til Vester Bjerregrav kirke med solist, og præ-
senterer et program af barokmusik for orgel og solist.

Der er GRATIS adgang til at alle vores kirkekoncerter!
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Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl. 14:00-16:30 eller
  efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf. 2259 3704.

SKÆRTORSDAG
den 29. marts 2018 kl. 11:00 afholdes der

FÆLLES GUDSTJENESTE 
i Hersom Kirke med efterfølgende

PÅSKEFROKOST
i konfirmandstuen

Vi håber, at du/I har lyst til at deltage.
Tilmelding til Esther på tlf. 9854 6076 / 2763 6473

senest den 25. marts 2018

I tilfælde af manglende tilslutning forbeholder
vi os ret til at aflyse arrangementet. 

Menighedsrådene i Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup

Tør
du
u give dig selv en udfordring, 
u sætte dig et mål og 
u har du det, der skal til?

Spejderne i Klejtrup er klar igen
på Toftehøj, Viborgvej 39.

KOM OG VÆR MED!
Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes man-
dag kl. 17:00-18:30. • Ulvene (2.-4.
kl.): Mødes mandag kl. 18:30-20:00.
• Spejderne (5.-7. kl.): Mødes tirs-
dag kl. 18:30-20:30. • Seniorerne
(8.-10. kl.): Mødes tirsdag kl. 19:00-
21:00. • Rovere (17 år -): Aftaler selv
møder.

Du kan finde flere oplysninger om
os på: www.spejdernet.dk/klejtrup

’s

GENBRUGSBUTIK i KLEJTRUP
modtager med tak alt brugbart og pænt. – Dødsboer afhentes.

Åbent mandag til fredag fra kl. 13-17  •  Tlf. 3028 6604: Inger Pugholm

MØLDRUP      PURDLMØ                

Med venlig hilsen fra os spejderledere.

Vi kan træffes på telefon: 
Lene  på 2485 2603 og Else på 2262 4754

Vi er en organisation for børn og unge
mennesker, som prøver at udvikle de
unge til at blive mere selvstændige i
det virkelig liv, lære dem at klare sig
ude i naturen, lave mad over bål, fin-
de rundt på et kort og tage på telttu-
re. Vi bruger også GPS og mobil til di-
verse opgaver.

Vi mødes TORSDAGE:
BÆVERNE (0-1. klasse) kl. 17:00-18:30
ULVE (2.-3. klasse) kl. 18:00-19:30
JUNIOR og SPEJDERE (4. kl. og opefter) kl. 19:00-21.00
– i Spejderhuset på Ahornvej 44, Møldrup, hvis ikke andet er aftalt.

Alle ledere er ulønnede.

MØLDRUP

10

Årets
konfirmander
Vester Bjerregrav Kirke 
forår 2018
Maja Andersen 
Frederik Gammelby 
Mathias Tetangco Jensen 
Kristoffer Kristensen 
Maria Garsdal Kristensen 
Sebastian Hougård Lausten 
Julie Korsgaard Mouritsen 
Lea Lyng Pedersen 
Kristian Højen Christoffersen

Klejtrup Kirke 
forår 2018
Jonas Bonne Andersen
Lars Arkesteijn
Emma Nyholm Bertelsen
Johanne Haugaard Betzer
Liva Vestfal Blaabjerg
Lukas Charles Chrestensen
Rico Joel
Marc Westergaard Johansen
Røskva Lilja Nielsen
Viktor Møller Simonsen
Emma Trinderup

OBS: I ugen fra 5. til og med
16. marts holder butikken

 UDSALG med 50% rabat på alle
varer dog ikke møbler og bøger!
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Meddelelser ...

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløverbakken 

Onsdag den 21. februar
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00 
Edith Mark

Onsdag den 21. marts 
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 16:00 
Edith Mark

Onsdag den 25. april
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00
Pontoppidan

Onsdag den 30. maj
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 16:00
Kirsten Krab Koed

Onsdag den 20. juni
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00
Pontoppidan

Indsamlinger
i Hersom Kirke

September DSUK
Oktober Dansk Røde Kors
November Dansk Røde Kors
December Børnesagens Fællesråd

Indsamlinger
i V. Bjerregrav Kirke

Pinse: Folkekirkens Nødhjælp
Høstgudstj.: DSUK
Juleaften: Børnesagens Fællesråd
Nytårsdag: Det danske Bibelselskab

Indre Mission
i Klejtrup

Marts: Onsdag d. 7. marts.: Bibeltime.
April: Onsdag d. 4. april: Bibeltime.
Maj: Onsdag d. 2. maj: Bibeltime.

Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne!

Indsamlinger
i Klejtrup Kirke

Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: Danske Sømands- 

og Udlandskirker
Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole

Juledag: Kirkens Korshær

Se kirkernes hjemmesider:
www.hersomkirke.dk 
www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk

Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:

Hersom:
Menigheds- og regnskabsmøde den 21. marts

kl. 15:00 i Præstegården.
Menigheds- og budgetmøde den 8. maj kl.

19:00 i Præstegården.

Bjerregrav:
Regnskabsmeddelelsen 20. marts kl. 19:00.
Budgetmøde 29. maj kl. 19:00.
Møderne holdes i Ældrecentret.

Klejtrup:
15. marts kl. 16.30.
13. juni kl. 16.30
Mødet holdes i Klejtrup Sognehus.

Møderne er offentlige, og alle er velkomne!

Anderledes gudstjeneste i Klejtrup Kirke

Anderledes gudstjeneste
i Klejtrup Kirke

17. maj 2018 kl. 17.00 med efterfølgende spisning i Sognehuset
Der har nu være afholdt to anderledes gudstjenester med stor succes. Også denne gang
vil orgelet holde en fridag og der gøres brug af klaver og musikanlæg. – En solist vil med-
virke. – Efter gudstjenesten fortsætter vi i sognehuset, hvor der serveres en forårsmenu. –
Der er gratis adgang!

Tilmelding: Få en spisebillet hos Klejtrup Bageri eller send en mail til ij@klejtrup.dk om,
hvor mange I kommer. I sognehuset spiser vi god mad og synger et par sange.

Vi håber igen på en fyldt kirke og sognehus.                                         Klejtrup Menighedsråd
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Gudstjenesteliste
Dato              Søndagens navn                   HERSOM                      V. BJERREGRAV              KLEJTRUP

MARTS 2018

4. marts       3.s. i Fasten                                                                      9:30                                    11:00
11. marts       Midfastesøndag                   11:00
18. marts       Mariae Bebudelsesdag                                                                                                   9:00  Mette Værge
25. marts       Palmesøndag                                                                   11:00                                     9:30
29. marts       Skærtorsdag                       11:00 Efterfølgende 

                                                                               påskefrokost i
konfirmandstuen

30. marts       Langfredag                                                                       9:30 Liturgisk gudstjeneste       11:00  Liturgisk gudstjeneste

APRIL 2018

1. april          Påskedag                                                                        11:00                                     9:30
2. april          2. påskedag                                                                     11:00
8. april          1. s.e. påske                                Edith Mark afløser                                                        11:00  

                                                                  i Skals
13. april          FREDAG                                                                                                                  19:00  Gospelgudstjeneste

                                                                                                                                                                                           fælles for sognene
15. april          2. s.e. påske                                                                     9:00 Mette Værge
22. april          3. s.e. påske                        11:00                                              
27. april          Bededag                                                                                  9:30 Konfirmation
29. april          4.s.e. påske                                                                                                                10:30  Konfirmation

MAJ 2018

6. maj           5.s.e.påske                                         KKK afløser i Skals             11:00
                                                                               kl. 9:30                                   

10. maj           Kr. Himmelfartsdag                                                                                                        9:00  Mette Værge
13. maj           6. s.e. påske                                                                            9:00 Mette Værge                           
17. maj           TORSDAG                                                                                                                17:00  Musikgudstjeneste

                                                                                                                                                                                           med efterfølgende
                                                                                                                                                                                           spisning i sognehuset

20. maj           Pinsedag                                                                          9:30                                    11:00
21. maj           2. pinsedag                                                                      11:00                                             KKK afløser i Skals

                                                                                                                                                                                           kl.  9:30
27. maj           Trinitatis søndag                      11:00

Gudstjenester kl. 11:00
er som hovedregel 

med altergang!
De tre menighedsråd har besluttet,

at der vil være kaffe/the i våbenhuset
efter gudstjenesterne.

I Klejtrup dog kun efter 
gudstjenesterne kl. 9:30.


