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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: KKK@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. 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
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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. september 2018. • Sidste frist for indlevering af materiale er 1. august 2018. • Alt materiale til næste nummer sendes direkte til
LSD-grafisk på mail: lsd-grafisk@mail.dk og mærkes i emnefeltet: »Sogn & Kirke september 2018 ...« - samt hvad det omhandler.

01.02.2018-16.05.2018

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Knud Erik Hahn

Døde i Klejtrup sogn:
Lilli Irena Bertelsen
Johan Jacobsen 

(Tostrup kirkegård)
Henny Augusta Birch 

(Ørum kirkegård)
Elly Hansen
Jørgen Kristen Jensen
Leo Kristiansen
Grethe Andersen 

(Hobro søndre kirkegård)
Bent Poulsen (Giver kirkegård)

Dåb i Klejtrup kirke:
Marie Hedenvall 

Liukinevicius Kristensen

Dåb i Hersom kirke:
Isabella Schmidt Simonsen
Simon Kolind Stentoft

Kirkelige handlinger
Velsignet
sommertur
Jeg er vild med at gå sommertur, måske ba-
re lidt rundt, frem og tilbage på gårdsplad-
sen, en tur i engen, et par forsigtige skridt
ud i den våde og usikre jord, kanske en spad-
seretur rundt i min skønne have, ned til bæk-
ken for at forsikre mig om, at den ikke er tørret
ud, op til vejen og ind i skovens morads. Jeg er
bare glad for at gå tur.

Gå gerne en tur. Bare en lille sommertur farver kinderne røde. I min stu-
dieorlov har jeg gået mange ture. Gåturen er en pause; et øjeblik derude un-
der Himlens hvælving; et splitsekund, hvor naturen sætter en frisk dagsor-
den - derude, hvor Himmel og Jord rører hinanden så gelinde, at man måske
næppe bemærker det i farten.

Gå en sommertur! Det er ikke nødvendigt at løbe marathon. Man kan
nøjes med at træde ud i sin have og se blomsterne folde sig ud i farverige
eventyrdragter; hvis man har kræfterne, kan man gå til Brugsen eller køb-
manden og købe mælk og friske jordbær med hjem. Husk også fløde. Søren
Kierkegaard skriver til sin svagelige niece:   

»Tab for Alt i Livet ikke Lysten til at gaae. Jeg gaaer mig hver Dag det
daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mi-
ne bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke saa Tung, at man jo ikke
kan gaae fra den.«

Gå en sommerlig tur. Rejs dig og gå, hvis du overhovedet kan. Brug dine
ben og gå dig til lyst til livet. Gå ud i køkkenet, sæt vand over, pluk røde
nerier og sæt dem i en blå vase på dit bord. Nyd buketten og duften af som-
mer i din stue. Gå ud i haven og lyt til fuglenes sang. Giv ikke op. Når Solen
igen står op af havets dyb, synger fuglene på ny. Lær af Himlens fugle.

Forsidebilledet er fra Spanien. Jeg gik sommertur sammen med mine
kære en herlig sommerdag. Foran os gik et ældre par hånd i hånd. De kunne
såmænd have været mine elskede afdøde forældre. De gik altid tur på den
måde; holdt hinanden i hånden på samme måde, alt imens blomsterne, ja,
afgrøderne foldede deres skønhed ud langs stien.

Hvor mon parret på billedet var på vej hen? Hvor spiste de aftensmad?
Var de spaniere, og boede de mon i de andalusiske bjerge med vid udsigt til
Middelhavet og skibenes lys i nattens mørke?

Jeg aner det ikke, men parret gjorde et stærkt indtryk på mig. De gik kær-
ligt og stålsat hånd i hånd, mens de talte om de paradissmukke nerier, de
passerede på deres vej. Gik de mon på troens sti, den mest fortryllende sti i
verden? Det gætter jeg på. Hvad er dit gæt? Med ønsket om en velsignet
sommer.

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

KIRKEBIL
Da menighedsrådene ikke p.t. har mulig-
hed for at tilbyde taxakørsel i området, hå-
ber vi, at samkørsel indtil videre kan aftales
med anden kirkegænger..

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:

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

2022 Bjerregrav 9:30 Klejtrup 10:30Hersom 11:30



Gamle billeder af Klejtrup kirke ...

I Lokalhistorisk Arkiv i Klejtrup har vi
mange fine gamle billeder. Og der er vi
faldet over disse gamle billeder af Klej-
trup kirke. I dag ligger indgangen til
kirken oppe på toppen af Kirkebakken,
men i »gamle dage« gik trappen fra vå-
benhuset og ned til det, der er i dag er
Brugsens parkeringsplads. Her lå tidli-
gere Brugsens (eller brugsuddelerens)
have, hvor der både var køkkenhave og
prydplanter. Hvis man ser godt efter,
kan man også se, at der ligger et lysthus
ved kirkediget. Vi kender ikke den nøj-
agtige datering på billederne, men et
forsigtigt bud kan være engang i
1920’erne. Bemærk de høje træer ud
mod Kirkebakken og de små træer lige
uden for våbenhuset – der er sket en
del siden.

Det næste billede viser området om-
kring kirken, og her kan man se, hvor
meget byen er vokset. Det fremgår også
tydeligt, hvor lille kirkegården var den-
gang. Den er siden udvidet betydeligt.

Denne tidligere indgang til kirken
ser flot og majestætisk ud, og i Lokal-
historisk Arkiv har man luftet tanken
om, at det kunne være flot at føre ind-
gangen tilbage til det oprindelige. Bil-
ledet har også været vist på Facebook,
hvor der også kom forslag om at gøre
dette og så lave et smukt torv på Brugs-
pladsen. 

På det sidste billede ses tydeligt det
lille lysthus i Brugsen
4
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Årets konfirmander ...
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Nye projekter til gavn for borgerne og byforskønnelse
Herover: Ny P-plads på Viborgvej
tæt ved Søkroen og Genbrugsbu-
tikken (områdefornyelse midler
fra kommunen). • Ny P-plads på
Kirkebakken, anlagt af Klejtrup
Menighedsråd, P-pladsen kan
også bruges af skolen/børneha-
ven m.v.

Indvielse af hundeskoven på
Sandstrædet over for Klejtrup
Friplejehjem. Et mindre skov og
et friareal tilhørende Energi Vi-
borg. Tæt ved den nye sø (regn-
vandssø). 

Lidt nyt fra Klejtrups bybillede ...

Vi vil fred her til lands
– af Isak Krab Koed
Det er midsommer, og rundt om i landet drager familier
hjem, hver til sin by, for at samles om Sankt Hans-bålet med
byens folk. Det er en gammel, dansk tradition. Vores blus
er et vågeblus, for ved Sankt Hans vender året. Mørket tager
til. »Winter is coming,« som de siger i tv-serien Game of
Thrones – og så er det godt at have et lysende, knitrende
bål være sammen om.

For ild giver tryghed. Hvis man overnatter i ødemarken, er
ilden det, der holder de vilde dyr på afstand. De bliver ilde
til mode af den og holder sig væk. Det samme sagde over-
troen i gammel tid om de onde kræfter, man mente lurede
– også i mennesker. Derfor synger vi: »Hver by har sin heks,
og hvert sogn sine trolde.« De blev brændt på bålet. Vi ville
fred her til lands.

Freden vil vi stadig. Derfor samles vi også i år om bålet og
synger Holger Drachmanns vise. Overtroens hekse og trolde
er heldigvis en saga blot – men hvad skal holde os til ilden

i dag og være vort værn mod tvivlende kolde hjerter i mødet
med den ondskab og ufred, der er i vores tid?

Sankt Hans er en folkelig måde at sige Johannes Døberen
på, og det er egentlig hans fødselsdag, vi fejrer. Døberen
hedder sådan, fordi det var ham, der døbte Jesus. Da han
havde gjort det, fortælles det i Johannesevangeliet, at Helli-
gånden dalede ned fra Himlen og blev over Jesus som en
due. Dén Helligånd, som i pinsen kom over disciplene som
tunger af ild efter Jesu død og opstandelse, så Johannes altså
allerede dengang.

Disciplene havde siddet i Jerusalem og ventet, helt udslukte
af sorg og ængstelse, men da de fik disse tunger af ild over
sig, duede de igen. For ild giver tryghed. De blev ildfulde af
Guds duelige ild, og fra deres munde lød lysende, knitrende
ord på mange modersmål, som var gode at samles om. De
ville fred her til lands, Guds fred, og ordene spredtes som
en løbeild. Og der går sjældent røg af en brand, uden at der
er ild i den.



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
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Endnu tid for 
gøgens kukken
Kuk-kuk, kuk-kuk, kuk-kuk ... Alle kender vi
gøgens stemme i det danske sommerland. Her i
Hersom Præstegård akkompagnerer kukmanden
altid grundlovsfesten med sin karakteristiske
stemme. Glæd dig over gøgens kalden for plud-
selig en dag i løbet af juli holder gøgen op med
at kukke. Det kendte sommerlydbillede forsvin-
der som dug for solen. Haven bliver en fugle-
stemme fattigere. 

Skønt gøgen i juli, august eller september
trækker mod tropisk Afrika, kan vi gud ske lov
stadig glæde os over, at vi lever i et frit land fra
morgen til aften året rundt. Man sætter ikke sit

liv på spil ved at fejre gudstjeneste sammen i præstegårdshaven. Enhver har lov at tro på Den Treenige Gud, han
som skabte havens prægtige rododendron.

Grundlovsdag, tirsdag den 5. juni kl. 13:30, fester vi sammen, fordi vi lever i et frit land; vort skønne Danmark,
hvor flaget vajer mod himlen blå, mens solen skinner på den fattige spurv og børnene, der leger tagfat i havens ka-
tedral. 

Tag dine børn ved hånden og inviter også børnebørn og naboer til grundlovsfesten i Hersom Præstegårdshave
Alle er hjerteligt velkomne.

Grundlovsfest
i Hersom præstegårdshave

TIRSDAG den 5. juni kl. 13:30
Menighedsrådene i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup serverer eftermiddags-

kaffe  med kage, the, øl og vand. – Der er telt i haven, men medbring gerne en stol.

PROGRAM
13:30  Gudstjeneste i præstegårdshaven
14:30  Kaffebord
15:00  Grundlovstale ved Sven Primdal

(tidligere forstander på Skals Efterskole

15:30  De Glade Spillemænd fra Ulbjerg

Vel mødt!
Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup menighedsråd

Kirsten Krab Koed Sognepræst



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
»Natten er så stille«

Mads Bærentzen – Klejtrup kirke 12/6, kl. 19:30 – soloklaver
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 So-
len«, Bærentzen udgav i sommeren 2012, og musikalsk fortsæt-
ter 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 med-
virkende til at berige, og det moderne jazzmusikalske og impro-
viserede 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 jazzmusikere. Det seneste år har han turne-
ret intensivt i både ind- og udland, bla. med den Grammy-vin-
dende amerikanske Kurt Elling, med hvem han har været i
Frankrig. Tyskland og Australien, og desuden har han også fået
mulighed for at turnere med den ligeledes prisbelønnede san-
gerinde 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.

Hersom menighedsråd afholder

SANGAFTEN
i Hersom kirke

den 25. september kl 19:00
Sangaftenen ledes af kirkernes organist Rikke A. Bendtsen.

8



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
»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 Musikkonservatorium 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.

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 musikpædagogiske 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 København og endvidere haft adskillige solistopgaver. Heriblandt kan nævnes solistopgaver med Nordjysk Ope-
rakompagni, Aalborg Operafestival og Randers Kammerorkester. Herudover laver Gertrud Lei en del kirkekoncerter
og liedkoncerter rundt om i landet med forskellige samarbejdspartnere.

»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 underviser ved Vestervig
kirkemusikskole, kommer til Vester Bjerregrav kirke med solist, og præsenrer et program af barokmusik for orgel
og solist.

Der er GRATIS adgang til at alle vore kirkekoncerter!
9



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
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.

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 tirsdag
kl. 18:30-20:30.

Seniorerne (8.-10. kl.): Mødes tirs-
dag 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
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Butikken har 14 års fødselsdag
den 7. juni. - Der er 50% rabat

på al beklædning samt
»Fyld en pose fra KK for 30,- kr.«

Vi serverer kaffe og kage!

Kom og se, Minikonfirmand!
For 2000 år siden fulgte mange disciple efter Jesus. De hav-
de nemlig hørt nogle fantastiske ting om Jesus. Disciplene
var nysgerrige og gik hver eneste dag lige i hælene på ham -
måske er I også nysgerrige? 

Pludselig vendte Jesus sig om og sagde: »Hvad vil I? » De
vidste ikke rigtigt, hvad de skulle svare. Derfor sagde de:
»Jesus, hvor bor du?« Jesus sagde: »Kom og se! 

De kommende minikonfirmander forberedes af vores
dygtige organist Rikke Bendtsen. Som sognepræst har jeg
ansvaret; men jeg er meget tryg ved, at Rikke forestår timer-
ne. I kan godt allerede nu begynde at glæde jer. Nærmere
besked via skolerne om tidspunkt med videre. 

Kom og se! 
Kirsten Krab Koed
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Meddelelser ...

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløverbakken 

Onsdag den 30. maj
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 16:00

Onsdag den 20. juni
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan

Kløverbakken kl. 16:00
Pontoppidan

Onsdag den 11. juli
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:45

Torsdag den 16. august
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

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

Juni: Onsdag d. 6. juni.: Bibeltime.
Juli: FERIE

August: FERIE.

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: Menighedsrådsmøde i Hersom
den 5. sept. 2018 kl. 19.00. –
Mø d et afholdes i præstegården

Bjerregrav: Ingen aftalte møder.

Klejtrup: Menighedsrådsmøde i Klejtrup
13. juni kl 16,30. Mødet holdes i
Klejtrup Sognehus.

Møderne er offentlige, 
og alle er velkomne!

Babysalmesang og salmesang
for dagplejebørn 

i Vester Bjerregrav Kirke efteråret 2018
Er du mor, far eller bedsteforældre til en baby, er I hermed inviteret til babysalme-
sang i Vester Bjerregrav Kirke første gang tirsdag den 21. august kl.10:45. I er vel-

komne uanset, hvor I bor. – Babysalmesang er et åndehul i hverdagen, hvor du helliger dig din baby og det mu-
sikalske samvær. Du behøver ikke at være en haj til at synge for at deltage, du skal bare være mor, far eller måske
bedstemor ☺

Under kyndig vejledning af Laila Trier Hjørnholm, rytmisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium, kan
I glæde jer til at lege, sanse og synge salmer sammen med jeres baby i et fantastisk rum med »Stjernehimlen« og
sæbebobler svævende i solens lysstriber. 

Datoer for babysalmesang i Vester Bjerregrav Kirke efteråret 2018
Tirsdag den 21. august . . . . . . . . kl. 10:45 Tirsdag den 18. september . . . . . . kl. 10:45
Tirsdag den 28. august . . . . . . . . kl. 10:45 Tirsdag den 25. september . . . . . . kl. 10:45
Tirsdag den 4. september . . . . . kl. 10:45 Tirsdag den 2. oktober. . . . . . . . kl. 10:45
Tirsdag den 11. september . . . . . kl. 10:45 Tirsdag den 9. oktober. . . . . . . . kl. 10:45

Salmesang for dagplejebørnene 
er samme tirsdage som ovennævnte kl. 10:00 

Venlig hilsen    Kirsten Krab Koed
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Gudstjenesteliste
Dato              Søndagens navn                   HERSOM                      V. BJERREGRAV              KLEJTRUP

JUNI 2018

3. juni           1.s.e. Trinitatis                                                                                                         11:00
5. juni           Grundlovsdag                 13:30 Grundlovsgudstjeneste/

                                                                               fest. 
                                                                               Fælles for pastoratet

10. juni           2.s.e. Trinitatis KKK dækker Skals 9:30                                                        11:00
17. juni           3.s.e. Trinitatis                                                             11:00                                     9:30
24. juni           4.s.e. Trinitatis                                                               9:00 Mette Værge                           

JULI 2018

1. juli            5.s.e. Trinitatis KKK dækker Skals 9:30                                                        11:00  
8. juli            6.s.e. Trinitatis KKK dækker Skals 9:30             11:00 Gudstjeneste 

                                                                                                                                     i Nordskoven                                   

15. juli            7.s.e Trinitatis                  11:00 KKK dækker Skals 9:30
22. juli            8.s.e. Trinitatis                                                                                                           9:00  Mette Værge
29. juli            9. s.e. Trinitatis                                                              9:00 Mette Værge

AUGUST 2018

5. august      10.s.e. Trinitatis                                                                                                         9:00  Mette Værge
12. august      11. s.e. Trinitatis                                                            9:00 Mette Værge
19. august      12.s.e. Trinitatis               11:00 KKK dækker Skals 9:30
26. august      13.s.e. Trinitatis                                                           11:00                                     9:30

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.
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Indskrivning til konfirmation 2018-19
Søndag den 23. september kl. 11:00 fejrer vi indskrivningsgudstjeneste til konfirmation for konfir-
mander i Hersom og Vester Bjerregrav kirker. Man medbringer den udfyldte indskrivningsblanket,
som jeg deler ud via skolerne. • Samme søndag fejrer vi også høstgudstjeneste. Kom og glæd jer
over en flot pyntet kirke sammen med de unge mennesker, som skal til at gå til præst. Efter guds-
tjenesten nyder vi en lækker høstfrokost. Tilmelding til frokosten på min mailadresse kkk@km.dk
senest fredag den 14. september. Skriv venligst, hvor mange I kommer. Det er gratis at deltage. Jeg
glæder mig til at hilse på jer.

Søndag den 30. september kl. 11:00 fejrer vi indskrivningsgudstjeneste til konfirmation for konfir-
mander i Klejtrup Kirke. Efter gudstjenesten går vi ned i Klejtrup Sognehus og nyder en lækker fro-
kost sammen. Tilmelding til frokosten på min mailadresse kkk@km.dk senest lørdag den 22. sep-
tember. Skriv venligst, hvor mange I kommer. Det er gratis at deltage. Jeg glæder mig til at hilse på
jer alle.

Skulle man uheldigvis være forhindret i at deltage i indskrivningsgudstjenester og frokosten, møder
man op første forberedelsesdag med den underskrevne indskrivningsblanket.

Selve konfirmationsforberedelsen begynder torsdag den 4. oktober. Vel mødt til mange festlige og
gode timer.

Kirsten Krab Koed, sognepræst, Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup
Teglgårdvej 30, Hersom • 9500 Hobro; tlf.: 86690009; mailadresse: kkk@km.dk


