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Ved det årlige grundløvsmøde i præstegårdshaven 
er denne smukke udsigt en integreret del af hele arrangementet, 

så måske var det en overvejelse værd, 
om du ikke allerede nu skulle sætte kryds i kalenderen 

og ta’ med til næste års grundlovsmøde.

Du kan se mange flere billeder 
fra Grundlovsmødet længere inde i bladet ...



FORSKELLIGT

FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sog-
nepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller
jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke fore-
tage sig yderligere. 

Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved føds-
len, skal forældrene selv anmelde fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en
»Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten,
hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får
forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten
skal underskrives af begge forældre samt to vitterlig-
hedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten i
hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du finder
yderligere oplysninger om registrering af et barns
fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiesty-
relsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du
også udskrive blanketten.

DÅB: Et barn skal døbes eller navngi-
ves senest seks måneder efter fødslen.
Når barnet er døbt, er det optaget i den
kristne menighed og medlem af folke-
kirken. Derfor fejres dåben normalt
ved søndagens gudstjeneste. 

Barnets forældre kontakter sognepræsten for at
aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene mø-
des herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde
sted i præstegården, men sognepræsten besøger også
gerne de nybagte forældre i hjemmet.

Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En fad-
der skal være døbt og have nået konfirmationsalde-
ren.

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 blanketten »Navngiv-
ning« til sognepræsten. Blanketten skal underskrives
af begge forældre.

BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at leve
som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til dø-
den skiller dem. 

Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter
I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for
brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive viet
i folkekirken skal mindst den ene af jer være med-
lem. 

Før brylluppet skal I også henvende jer til ægte-
skabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes en
»prøvelsesattest«. Attesten dokumenter over for præ-
sten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prøvel-
sesattesten må ikke være mere end 4 måneder gam-
mel den dag, brudeparret siger ja til hinanden.

DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to hver-
dage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontakter de
efterladte en bedemand, der udfylder dødsanmel-
delsen og sender den til præsten. Man aftaler også
en dato for begravelse 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 sog-
nepræsten. En navneændring koster 470,00 kr. 

Du kan læse om navneændringer på familiesty-
relsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også rin-
ge til sognepræsten for yderligere oplysninger.

SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavs-
hedspligt, og man kan altid ringe eller sende en  
e-mail, hvis man har brug for en snak. Så finder I
sammen et tidspunkt for et besøg. Præsten foretager
også hjemmealtergang.

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

Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 20. oktober 2012 til:
Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com
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SIDEN SIDST -  01.02.2012 - 01.05.2012

KLEJTRUP KIRKE
Døbte i 
Klejtrup Kirke: 

Alma Bugge Ørndrup
Merle Valentin 

Christensen
Mathilde Busk
Victoria Ettrup Nøhr
Marie Berg Axelsen
Ellen Høgh Brøndum

Vielser i Klejtrup Kirke: 
Viviann Vestergaard og 

Rasmus Kastbjerg Vestergaard

Døde eller begravede i Klejtrup: 
Jytte Bach
Holger Helbo
Ellen Trommelholt Larsen
Elisabeth Hald Olesen 

(Domkirken, Viborg)

V.BJERREGRAV KIRKE
Bjerregrav Kirke:

Søren Christian 
Jespersen

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

2014 Bededag:                                    Flg. søndag:
2013 Klejtrup                           Hersom/Bjerregrav
2014 Bjerregrav/Hersom                           Klejtrup
2015 Klejtrup                           Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom                           Klejtrup

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.

SOGN & KIRKE 
udgives af menighedsrådene og udkom-
mer 4 gange om året. Bladet er gratis,
men økonomisk støtte modtages gerne
på konto-nr. 9261-000-03-02511. Uden -
sogns kan tegne abonnement: 60 kr. -
Bladets adresse er hos kas serer Jens Niel-
sen, Nørreheden 3, Nør heden, 9500
Ho bro.

REDAKTIONEN
består af Henning Pedersen, Anna
Rohde, Ejvind Sørensen og Kirsten Krab
Koed. Jens Nielsen er ansvarshavende re-
daktør. • Lay-out: Jens Nielsen. • Sats og
tryk: LSD-grafisk, 9864 9161. • Lokal-
historiske medarbejdere: Ragna Kolind
og Birthe Korsbæk.

Hvor intet andet er nævnt, er illustra-
tioner  i dette blad hentet fra kirkelige
publi kationer, blade og håndbøger.

Næste nummer: 1. december 2012.

Kom og oplev folkekirken i sol, vær en
del af fællesskabet og lad dig bade i
evangeliets lys. Ideen om Fyld Dan-
marks Kirker har spredt sig som ringe
i vandet. Mange kirker udover hele
Danmark sætter sidste søndag i sep-
tember - søndag den 30. september -
fokus på den helt almindelige gudstje-
neste.

I vore kirker finder man et stort rum
for eftertænksomhed, glæde og sjæle-
fred. Man kan komme alene til kirken
og nyde orglets brus, ritualerne, prædi-
ken og nadveren, hvor Gud rækker os
tilgivelsen og sætter os fri af skyldens
snærende bånd. Man kan også tage sin
nabo under armen, invitere hele gaden
med og gå i samlet flok, man kan følges
med sine børnebørn eller måske invi-
tere en gammel ven.

Søndag den 30. september er alle sog-
nets børn inviteret til at deltage i Fyld
Din Kirke til høstgudstjeneste. Kom
frisk og vær med til at fortælle endnu
en solskinshistorie. Hjertelig velkom-
men til enhver.

Gudstjenesterne foregår:

Hersom Kirke kl. 09:30
- hvor vi nyder et glas cider

i våbenhuset.

Vester Bjerregrav Kirke kl. 11:00
- med efterfølgende høstfrokost

i ældrecenteret.

Klejtrup Kirke kl. 14:30
- med efterfølgende kaffe og te 

i sognehuset.

Sognepræst Kirsten Krab Koed

Fyld DIN Kirke til
høstgudstjeneste ...



Adresser:

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,

Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.

Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl.
 Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Tlf. 8669 1910 • Mobil: 2330 3910.

Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Ho-
bro. Tlf. 9852 5545.

Kirkesanger: Henning Pedersen, Tegl gård vej 24,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0303.

Menighedsrådets formand: Jens Niel sen, Nørre -
heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. 
Tlf. 9854 6303 • Mobil 3120 7402

Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.

Kirkeværge: Britta Kempe, Ørrisvej 15, Ørris,
9500 Hobro. Tlf. 8669 0067.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen,  Halesøvej 1,

Roum, 9632 Møldrup. 
     Tlf. 9854 6812 • Mobil: 2262 4754.

Organist: Se Hersom.

Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen,  Klejtrupvej
103, 9500 Hobro. Tlf. 2498 7247.

Menighedsrådets formand: Birte Bergman,
 Nordskoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2185.

Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herreds -
vejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Tlf. 4057 5711.

Ekstern kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13,
9632 Møldrup. Tlf. 2924 8204.

KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, 
     Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. 
     Tlf. 9854 6792 • Mobil: 2992 5751.

Organist: Se Hersom.

Kirkesanger: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 7202.

Menighedsrådets formand: Kirsten  Hougaard
 Pedersen, Fuglevænget 5,  Klejtrup, 
9500 Hobro. Tlf. 9854 6067.

Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6625.

Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20,
 Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Jens Niel sen, Nørre heden 3, Nørheden,

9500 Hobro. Tlf. 9854 6303.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

KIRKEBIL
De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse
med vore gudstjenester, skal ringe besked til KAS-
Biler, tlf. 8669 1589, senest om søndagen kl. 8:00.
Gratis. - Dersom KAS-Biler skulle være forhindret i
at køre en søndag, er man velkommen til at ringe
efter den nærmeste taxa.
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Kære konfirmander
Kære konfirmander. Vi har rejst sammen. En forun-
derlig rejse. Vi har rejst gennem fremmede lande, vi
har besøgt fjerne byer og besteget høje bjerge. Jeg har
nydt rejsen sammen med jer. På rejsen har vi snakket
om Gud. Hvad er han for én? Hvor er han henne? Sid-
der han på en sky og drikker kakaomælk, når lektierne
driller? Gemmer han sig bag en busk, når man sidder ved
flodens bred og mærker drømmene forsvinde i tågen som
den lille sejlbåd, man sætter til søs? 

Hvor er Gud henne, når regnen pisker én i ansigtet, når man er alene og
udenfor? Når livets vej går ad krogede stier, når det hele kuldsejler på et split-
sekund, og man taber den gammeldags isvaffel med flødebolle og lyserødt
skum ned på sin småblomstrede sommerkjole? Når den man er forelsket i,
holder ens bedste veninde i hånden, og ens forældre skændes om opvask og
økonomi? Når man sidder ved flodens bred og tænker tilbage på sin barn-
dom, hvor finder man da Gud? Dengang, hvor man ikke selv skulle pudse
sko og betale regninger? Sidder Gud da på en lyserød sky og kigger ned og
tænker: Ha, så kan du lære det! Send du bare dine bønner af sted, så napper
jeg mig en tiltrængt eftermiddagslur?

Kære konfirmander. I ved godt, at Gud ikke tænker sådan! Gud er ikke
en ligeglad Gud. Han siger aldrig i livet: så kan du lære det. Han sidder altid
sammen med drengen i de blå busker og den stribede trøje. Drengen, som
sidder fordybet i en bog ved flodens bred. Down by the river side. Gud står
ved siden af jer, når I sidder ved flodens bred og lukker øjnene en stille stund.
Måske folder I jeres hænder og sender Fadervor til himlen og jordens Gud.
Måske ser I en fisk springe i vandet, og måske får I den SMS, I gik og ventede
på. I hører flodens rislen og mærker Guds åndedræt strejfe kinden. Gud hvi-
sker jer i øret, at I er stærke nok. I kan nu overleve modgang, for I har mod-
taget Guds hellige kraft. Når tårerne falder på puden, når cyklen punkterer
på det forkerte tidspunkt, og verden splintres for jeres øjne, tænk da på dren-
gen i de blå bukser ved flodens bred. Tænk på gospelworkshop og down by
the  river side. Kast jeres sværd i flodens strøm og husk på, at I er velsignede
med Guds uendelige kærlighed. I sendes ud i verden med Guds velsignelse i
ryggen. I har hans velsignelse til at tage den rigtige hat på. Ja-hatten. Den
hat, som Rune snakkede om til gospelworkshop. Tag ja-hatten på i dag og
alle dage og sig til hinanden, at I godt må hente sangen ned fra himlen og
synge af hjertens lyst. For Herren lader sit ansigt lyse over jer. Han spreder
mørket og lader solen komme tilbage, når det igen bliver morgen. Tro på det
og bliv en velsignelse for andre. Vent ikke på miraklet, men vær selv et mira-
kel. Vær et mirakel, I er det allerede. Mange her i kirken skriver gerne under
på det. Glem alt om krig og bomber, men ræk hånden frem, smil, syng og
sæt dig så ved flodens bred - så kommer Gud og smelter isbjerge og rejser dit
livsmod igen.

Kære konfirmander. Vi har rejst sammen. En forunderlig rejse.  I skal
have mange tak for en rejse på første klasse. Tusind tak, fordi I gav mig lov
at lære jer at kende. Tak, fordi I tog ja-hatten på. Jeg håber, at vi ses mange
gange fremover. Måske i kirken, måske til næste års gospelworkshop, måske

på gaden eller ved købmanden. Men I skal og-
så huske, at I altid er velkommen til at ringe
til mig, hvis I har brug for en snak. Så tager jeg
en sodavand frem og måske en chokoladekiks.
Så rejser jeg lidt sammen med jer igen.

Kære konfirmander. Tillykke med i dag. I
har god grund til at være stolte af jer selv og af
hinanden. I dag vælger I livet til. Det bedste
liv. Hjertelig tillykke til jer og jeres familier.

Sognepræst
Kirsten Krab Koed
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Torsdag den 21. juni var der friluftsgudstjeneste i Klejtrup
i forbindelse med byfesten. Gudstjenesten blev holdt i by-
og legeparken ved scenen og den runde plads, og omkring
60 kirkegængere var mødt frem denne dejlige midsommer-
aften med solskin og dejligt vejr. Et bord var dækket som
alter med dug, blomster og lys.

Sognepræst Kirsten Krab Koed holdt som altid en meget
smuk prædiken, der strakte sig lige fra elverdans over engen
en midsommeraften til dagens tekst om den fortabte søn,
og sluttede med Emil fra Lønneberg. 

Salmerne, som bl.a. var »Nu blomstertiden kommer« og
»Fred hviler over land og by«, blev stemningsfuldt ledsaget
af Britta Lønne på trompet. 

På denne dejlige aften var også Klejtrup Kirkes to nye al-
terstager i brug for første gang. Trædrejerne i Klejtrup har
foræret Klejtrup menighedsråd to nye alterstager drejet i træ.

Friluftsalteret med de nye, flotte stager
Disse stager er til brug i forbindelse med friluftsgudstje-

nester og lignende. Det er et par meget smukke stager, som
er drejet i træ fra guldregn. Villy Mikkelsen har designet og
drejet stagerne, og Arne Sørensen har savet træet til. Efter
gudstjenesten takkede Kirsten mange gange for stagerne,
som hun er meget glad for. Og fra menighedsrådet skal der
lyde en lige så stor tak for de smukke stager. Dem er vi rigtig
glade for, og vi glæder os til at bruge dem.

Efter gudstjenesten var der byvandring i Klejtrup med
Ragna Kolind, og vi hørte blandt andet om købmandsgår-
den, møllen, kirken og meget andet. Alt i alt en meget vel-
lykket og stemningsfuld aften. 

På menighedsrådets vegne 
Birthe Ømark

Friluftsgudstjeneste i Klejtrup ...

Hvad er snart bedre end synet af en frodig
sommerfuglebusk fyldt med sommerfugle,
der tager for sig af retterne? Det er et vid-
underligt syn, som fortæller om det fanta-
stiske liv, som vi har fået lagt i vore hænder.
Et liv fyldt med farveeksplosioner og bevæ-
gelse; et liv, hvor man kan suge til sig og gi-
ve fra sig, som sommerfuglene på busk og
som kirkegænger i Klejtrup Kirke. 

I skrivende stund drømmer jeg om en
fyldt Klejtrup Kirke til årets BUSK-guds-
tjeneste. BUSK knytter bånd mellem krist-
ne i alle aldre. Her mødes børn, midaldren-
de og gamle. Gudstjenesten er fælles for
Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup sog-
ne, og spejderne deltager som sidste år.  Ef-
ter gudstjenesten serverer menighedsrådet
BUSK-frokost i Klejtrup Sognehus. Vi hå-
ber at se dig søndag den 28. oktober kl.
11:00 i Klejtrup Kirke!

Sognepræst
Kirsten Krab Koed

BUSK-gudstjeneste i Klejtrup Kirke ...
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Lørdag d. 21. juli drog KFUM-spejde-
re fra Klejtrup til Holstebro til den sto-
re spejderlejr. Det er første gang nogen-
sinde, at de forskellige danske spejder-
foreninger er gået sammen om at lave
en fælles lejr. Der forventes at deltage
35.000 spejdere i alt. Da vi ankom til
en af de anviste parkeringspladser, tog
vi vores oppakning på ryggen eller han-
kede op i taskerne og gik ind på lejren.
Målet var at finde det afmærkede styk-
ke græsareal, som er beregnet til Klej-
trup-gruppen. Vi ligger i et felt, som
hedder Datolinjen sammen med alle
andre spejdere i Viborg. For at alle de
øvrige spejdere kan se, at vi er fra Vi-
borg er en mini-udgave af Viborg
domkirke blevet bygget op i rafter.
Dem, der kommer fra området om-
kring Storebælt, har af samme grund
bygget Storebæltsbroen i så stor for-
mat, at man kan få lov at gå over den.
Strømmen til lyset på broen skabes af
lysceller. 

Det var lidt en kamp at få sat teltene
op, fordi det blæste en del. Så blev der
bygget spisebord af rafter og gravet ud
til lejrbål og en fedtfælde. En fedtfælde
er et dybt hul i jorden, som bruges til

at hælde opvaskevand og andet spilde-
vand i. Spejderne fra Viborg bor i et
stort felt sammen med spejderne fra
mange andre kommuner. Feltet hedder
Kortrup og her bor 8000 spejdere.
Midt i Kortrup er et bytorv, hvor
alle centrale ting som pro -
viant uddeling, en cafe, en
information, skadestuen
og ikke mindst slikbutik-
ken ligger. Det er også her,
der er opstillet toiletter og
her, man henter vand og
brænde. I dag er ulvene kom-
met, de skal blive til i morgen. De
store seniorer har været på aktivitet in-
de i Holstebro by, hvor de via radio-
kontakt fik leveret udfordring til stor
morskab og forundring for borgerne i
byen. Den sidste udfordring var, at de

1.000 spejdere skulle danse boogie-
woogie rundt i Holstebros gader. Vi er
netop færdig med at spise aftensmad. I
dag fik vi gullas og kogte kartofler. Det
at lave mad er en stor opgave, som in-
volverer mange – nogle henter brænde,
andre vand og andre selve råvarerne.
Der skal et meget stort bål til for at lave
mad til 27 personer, så det er nødven-
digt at få godt gang i bålet fra starten
og så blive ved med at putte brænde på
og holde det i gang. Det at lave mad på
et bål midt på en græsmark, kan godt
være lidt af en udfordring, for vinden
gør, at det ikke altid er helt nemt at sty-
re. I dag har det fx blæst rigtigt meget,
så inden vi skulle lave mad, satte vi en
vindskærm op. Nogle skrællede kartof-
ler, andre gulerødder og nogle pillede
løg. Fra vi går i gang med maden til vi
sætter os og spiser tager det nemt 2-3
timer.  Nu er opvasken taget, og det er
tid til at starte lejrbålet op. I morgen

kommer 6 friske bævere, som
skal blive til onsdag. I lø-

bet af ugen får vi besøg
af mange både venner
og familie og kendte
personer. I dag har
borgmesteren fra Vi-

borg fx været på besøg.
Mange kommer på besøg

for at få en fornemmelse af det at
være spejder, og det er vi rigtig glade
for, fordi det godt kan være svært at
forklare andre, HVORFOR det lige
præcist er så sjovt og spændende at væ-
re spejder og på spejderlejr.  

Spejdernes lejr 2012 ...
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Grundlovsfest i Hersom Præstegård ...
Den 5. juni i år var der som sædvanlig indbudt til Grundlovsfest i præstegårdshaven, og vi fik en dejlig ef-
termiddag med ca. 70 deltagere. Når vi ser på, hvordan sommeren er forløbet i år, må vi sige, at vi var
meget heldige med vejret, idet der var fint solskin dog med nogen blæst, men det hele kunne som planlagt
foregå udendørs.

Sognepræst Kirsten Krab Koed startede med at holde gudstjeneste, hvor salmesangen blev akkompag-
neret af trompetist Birgit Lyby Damgaard. -   Herefter gik årets grundlovstaler Stig Glent-Madsen på ta-
lerstolen. Han er landsdommer og formand for Dansk Flygtningehjælp, og hans tale havde udgangspunkt
i disse stillinger. Ligesom han priste vores grundlov og demokratiet i Danmark.

Sangkoret »De Himmelblå« stod for underholdningen, og de sang nogle dejlige
sange. Vores kirkesanger Henning Pedersen er med i koret, og han fortalte et
par sjove historier. 

Ind imellem alt dette nød vi vores med-
bragte kaffe og sang nogle fællessan-
ge – alt i alt en god eftermid-
dag, som jeg kun kan op-
fordre til, at man del-
tager i til næste år.

Esther Nielsen
Hersom
Menigheds-
råd
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Jeg håber, at alle
læsere har haft en
god og fornøjelig
sommerferie selv

om vejret ikke just
har været sommerlig

med de lune sommeraftner.
Jeg skal allerførst beklage, som for-

mand for Hersom Menighedsråd, at
jeg ikke i min status over de sidste fire
år fik nævnt og takket Karen Bruns -
gaard for et godt samarbejde, for Karen
genopstillede desværre ikke ved sidste
valg. Man kan ikke bare nævne nogen
og ikke andre. Jeg beklager, Karen. 

Der var desværre også en trykfejl i
artiklen om Skærtorsdagsgudstjene-
sten, hvor antallet ikke var 40 deltage-
re, som nævnt i teksten, men 20 delta-
gere.

Jeg har tidligere nævnt her i Lede-
ren, at det er valgår i år til menigheds-
rådet. - Jeg vil gerne slå et slag for dette

valg, da jeg synes, det er et meget vig-
tigt valg. Det er lige før, det er vigtigere
end et folketingsvalg.

Det er her, man kan få direkte ind-
flydelse på, hvordan ens sogn skal være
- og ikke mindst Folkekirken. Der sker
så meget i øjeblikket inden for Folke-
kirken, og man skal ikke finde sig i alt,
hvad der bliver sagt, uden at give sin
mening til kende, hvis ikke man er
enig.

Jeg vil derfor opfordre dig/jer til at
møde op på et af de informationsmø-
der, der er i sognene her først i septem-
ber, om ikke andet så for at fortælle det
pågældende menighedsråd, om de gør
det godt eller skidt.

Det kunne jo være, du havde en god
idé, som skulle prøves af.

De tre menighedsråd, som er her i
pastoratet, kommer til at mangle kan-
didater til rådet, og jeg vil gerne opfor-
dre dig til at melde dig som kandidat.

Det er et spændende stykke arbejde
at beskæftige sig med. 

Det kan være lidt hårdt i starten,
men vi hjælper hinanden, og det er
nemt, når man kommer ind i arbejdet.
Det er ikke sværere end alt andet nyt,
man skal lære. Man bestemmer selv,
hvor meget man vil gøre ud af det,
men selvfølgelig er der nogle ting, der
skal gøres på den post, man nu har fået
tildelt. Man har indflydelse fra start, da
man selv er med til at bestemme, hvil-
ket post man får - efter interesse. 

For at man ikke helt er på bar bund,
når man skal konstituere sig, vil der i
år blive et informationsmøde for alle
menighedsråd i Provstiet, hvor de for-
skellige faste poster, der er i et menig-
hedsråd, vil blive gennemgået, og det
kunne jo være, der var én, der havde
din interesse.

Vil du/I vide mere, så mød op til in-
formationsmøderne eller kontakt dit
menighedsråd, som gerne står til din
disposition. Se mødetidspunktet i dit
sogn her i bladet.

Jeg vil ellers ikke trætte jer med mere
denne gang. Jeg vil dog gerne lige be-
nytte lejligheden her til at rose de folk,
som stod bag Grundlovsmødet. Det
var et rigtigt godt møde med en god
friluftsgudstjeneste, en god taler og et
godt kor. 

Vejret var også lidt mere med os i år,
der var ikke for varmt som sidste år og
der var heller ikke så køligt, at man sad
og hundefrøs.

Jeg vil ønske alle 
et godt valg.

Jens Nielsen
Ansvarshavende redaktør

LEDEREN ...

- af Jens Nielsen

Viborg Kirkeradio udsender hver søn-
dag fra kl. 20:00 til kl. 21:00 forskellige
ting, som har relationer til det kirkelige
liv. De sender bl.a. fra forskellige guds-
tjenester, som redaktionens medlem-
mer har været ude at optage hos de en-

kelte sogne, som er medlemmer af Vi-
borg Kirkeradio. Der udsendes også
andet med tilknytning til det kirkelige
liv. Man kan høre Viborg Kirkeradio
på forskellige frekvenser afhængig af,
hvor man befinder sig. I Viborg og
omegn er det på 93,8 MHz og i Tjele
og omegn er det på 106,4 MHz.

Kirkeradioen sender via Radio Vi-
borg, men det er frivilligt personale,
der tager ud og optager udsendelserne.
Man har i Viborg Kirkeradio behov for

hjælp til dette stykke arbejde og jo flere
man kan blive, des længere tid er der
før det bliver ens tur. 

Har du lyst til at hjælpe, kan nær-
mere oplysninger gives ved henvendel-
se til formanden for Viborg Kirkeradio 
Jørgen Vindvad
på tlf.: 9854 6261.

Viborg
Kirkeradio

Første søndag i advent, søndag den 2. december kl. 19:00, fejrer vi lysgudstje-
neste i Hersom Kirke. Glæd dig til at se kirkegården oplyst med levende lys og
glæd dig til at mærke adventsforventningens stemning fylde den gamle smukke
middelalderkirke. Måske spreder stemningen sig også til dit og mit hjerte? 

For et år siden var Hersom Kirke fyldt
trods storm over eng og kirkegård. Lad
den gode fortælling herom gå fra
mund til mund - lad den sprede sig
som ringe i vandet. Kom fra Klejtrup,
kom fra Bjerregrav og kom fra Hersom
- kom fra fjern og nær. Gudstjenesten
er fælles for hele pastoratet, og efter
gudstjenesten byder Hersom menig-
hedsråd på julegløgg og æbleskiver i
konfirmandstuen.  

Sognepræst 
Kirsten Krab Koed

Byd advent velkommen
i Hersom Kirke
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Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Hersom Sogn
13. september 2012 kl. 19.00:

Orienteringsmøde (Valg).
19. september 2012 kl. 19.00:

Menighedsrådsmøde.
15. november 2012 kl. 19:00:

Menighedsrådsmøde.
Alle møder er i Hersom Præstegård.

V. Bjerregrav Sogn
4. september 2012 kl. 18.00.
4. september 2012 kl. 19.30:

Orienteringsmøde (Valg)
Alle møder er i Bjerregrav Ældrecenter

Klejtrup Sogn
11. september 2012 kl. 18.80:

Menighedsrådsmøde
11. september 2012 kl. 19.30:

Orienteringsmøde (Valg)
24. oktober 2012 kl. 19:00:

Menighedsrådsmøde
Alle møderne i Klejtrup Sognehus

Efter orienteringsmødets afslutning vil der væ-
re mulighed for et opstillingsmøde. - Der vil
blive en orientering om valgprocedure i næste
nummer af Sogn & Kirke samt man vil blive
holdt orienteret via dagspressen og fra prædi-
kestolen når tiden nærmer sig for valget.

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. 9854 6704.

Bogbussen
holder ved Spar i Bjerregrav tirsdag kl. 15:20-
15:50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl.
16:05-16:45.

Indre Mission i Klejtrup
September: Onsdag d. 5.: Bibeltime.
Oktober: Onsdag d. 3.: Bibeltime.
November: Onsdag d. 7.: Bibeltime.
December: Onsdag d. 5.: Bibeltime.

Møderne er kl.19.30. Alle er velkomne!

Kirkens Korshærs 
genbrugsbutik

i Klejtrup
modtager med tak alt brugbart 

- og dødsboer afhentes.

Åbent man.-fre. kl. 13-17

Tlf.: 2393 4940  -  9854 6110

Med venlig hilsen - Robert Thygesen

Tør du
u give dig selv 

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

SPEJDERNE ER STARTET IGEN
KOM OG VÆR MED:

Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl.
17:00-18:30. H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes
mandag kl. 18:30-20:00. H Spejderne (5.-7.
kl.): Mødes tirsdag kl. 18:30-20:30. H Senio-
rerne (8.-10. kl.): Mødes tirsdag i lige uger kl.
19:00-21:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv
møder. H Vi mødes i spejderhytten, Toftehøj på
Viborgvej 39 i Klejtrup.

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

Se kirkernes hjemmesider - på:

www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk

Informationsmøder 
I henhold til valgreglerne skal de enkelte menighedsråd afholde informations-
møder, hvor man fortæller om, hvad der er sket siden sidste valg, og hvad
man ønsker skal ske i den næste valgperiode. Der fortælles også om den øko-
nomiske situation. Der vil også blive orienteret om valgreglerne.
Disse møder afholdes for de enkelte sogne i vort pastorat sådan:

V. Bjerregrav Sogn tirsdag den 4. september 2012 kl. 19:30
Klejtrup Sogn tirsdag den 11. september 2012 kl. 19:30
Hersom Sogn torsdag den 13. september 2012 kl. 19:00

Mød op og vær med til at vælge de personer, som skal sidde i menighedsrådet
de næste fire år.

Efter informationsmødet giver menighedsrådet plads til et opstillingsmøde,
hvis dette ønskes af de fremmødte.

De tre menighedsråd

Aktiviteter
i Klejtrup Sognehus

Den 11. september kl. 18.00: 
Menighedsrådsmøde.

Samme aften kl. 19.30
Orienteringsmøde.
Kaffe/te.
Opstillingsmøde (valg).

Den 19. september begynder konfirmand
undervisningen om formiddagen.
Om eftermiddagen er der korundervisning.

Den 25. september koncert i Klejtrup Kirke
kl. 19.30 med efterfølgende kaffe/te i Sog-
nehuset, hvor musikerne bagefter vil fort-
sætte koncerten  

Den 30. september »Fyld Danmarks Kirker
og høstgudstjeneste«
Kaffe/te efter gudstjenesten

Den 4. oktober filmaften 
»Miraklet i Lourdes« kl.19.00
Filmen bliver introduceret 
af Kirsten Krab Koed
Kaffe/te og boller med pålæg 25.00 kr.

Den 28. oktober
Kirkefrokost efter BUSK-gudstjeneste

November måned sangaften kl. 19.00, 
Med organist Jacob Græsholt og
kirkesangerne Lene Lange og Mette Egedal.
Kaffe/te 25.00 kr.
(datoen er ikke fastsat i skrivende stund hold
øje med ophæng og klejtrupkirke.dk)

Den 9. december GUD & GUF
Sammenkomst med mimikonfirmander
efter gudstjenesten.

Planlagte 
gudstjenester 
på Klejtrup 

Friplejehjem
fra august 2012- til januar 2013

Torsdag den 9. august kl. 10:30.
Torsdag den 30. august kl. 10:30

(Jørgen Pontoppidan).
Torsdag den 20. september kl.

10:30.
Torsdag den 11. oktober kl. 10:30.
Torsdag den 1. november kl.

10:30 (Jørgen Pontoppidan).
Torsdag den 22. november 

kl. 14:00 med efterfølgende 
kirkekaffe.

Torsdag den 13. december kl.
10:30.

Fredag den 21. december kl. 14:00
med efterfølgende kirkekaffe.



Den 23. juni var der en rigtig flot ud-
stilling i Sognehuset af forskellig slags
håndarbejde, som billederne vil fortæl-
le lidt om.

De meget flotte lysestager, som er
designet og drejet af Villy Mikkelsen
med hjælp af Arne Sørensen og foræret
til Klejtrup Kirke til brug ved frilufts-
gudstjenester, var også med på udstil-
lingen.

Der kom rigtig mange for at se ud-
stillingen, så den er værd at gentage. 

Lokalerne fungerede fint til udstil-
lingsformål, har flere tilkendegivet.

På menighedsrådets vegne
Kirsten Hougaard

Flot håndarbejdsudstilling i Sognehuset ...
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Søndag eftermiddag, den 2. september kl. 16.00 kommer Dansk Saxofonkvartet og giver koncert i Her-
som Kirke! - Dansk Saxofonkvartet blev dannet i 1986 og har i dag placeret sig som et enestående ny-musik
ensemble i Danmark. Omkring 60 komponister, herunder flere udenlandske, har skrevet værker til kvartetten,
hvis repertoire spænder fra arrangementer af kendte klassikere, over argentinsk tango til ny kompositionsmusik.
Dansk Saxofonkvartet har gennem årene medvirket i utallige sammenhænge, i musikforeninger, kirker, ved
klassiske og rytmiske festivaler, skolekoncerter og receptioner og turneret over det meste af Europa, i USA og
Rusland. Medlemmerne er Jørgen Bove Nielsen (sopransaxofon), Torben Snekkestad (tenorsaxofon), Christian
Hougaard (altsaxofon) og Per Egholm (barytonsaxofon).K
on
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Klejtrup menighedsråd har 
vedtaget, at kirken flager den 5. september

- »Udsendte soldaters Dag«
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Gudstjenesteliste
Dato              HERSOM                         V. BJERREGRAV             KLEJTRUP                       Søndagens navn

SEPT.
2. sept.      11:00                                                           09:30                               13. s.e. Trinitatis
9. sept.                                   14:00 R. Ryholt                                            14. s.e. Trinitatis

16. sept.     09:30                                                           11:00                               15. s.e. Trinitatis
23. sept.     11:00                              09:30                                                            16. s.e. Trinitatis
30. sept.     09:30 Fyld Danmarks   11:00 Fyld Danmarks   14:30 Fyld Danmarks     17. s.e. Trinitatis
                    Kirker og Høst-   Kirker og Høst-   Kirker og Høst-
                    gudstjeneste       gudstjeneste       gudstjeneste 
                                                 m. høstfrokost    

OKT.
7. okt.                                     11:00 Viborg                  09:30                               18. s.e. Trinitatis

                                                 Kirkeradio
14. okt.        11:00                                                           09:30                               19. s.e. Trinitatis
21. okt.                                     14:00 S. Christensen                                   20. s.e. Trinitatis
28. okt.                                                                  11:00 BUSK-gudstj.       21. s.e. Trinitatis
                                                                              med efterflg.
                                                                              frokost i
                                                                              sognehuset

NOV.
4. nov.        11:00                              17:00                              19:00                               Alle Helgens Dag

11. nov.       09:30                              11:00                                                            23. s.e. Trinitatis
18. nov.                                                                 14:00 R. Ryholt                24. s.e. Trinitatis
                                                                              Altergang 
25. nov.       09:30                              11:00                                                            Sidste søndag i kirkeåret

DEC.
2. dec.       19:00 LYSGUDSTJENESTE. • Fælles for pastoratet.                               1. søndag i advent

                    Gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen!
9. dec.       HVAM 9:30                                                  17:00 Gud & Guf            2. søndag i advent

13. dec.                                    17:00 Gud & Guf                                         TORSDAG
16. dec.       09:30                                                           11:00                               3. søndag i advent
23. dec.                                   14:00 R. Ryholt                                             4. søndag i advent
24. dec.      13:30                              14:45                              13:30 S. Christensen      Juleaften
                                                                              16:00
25. dec.                                   16:00                              14:45                               Juledag
26. dec.      09:30                                                           11:00                               2. Juledag
30. dec.                                   14:00 R. Ryholt                                            Julesøndag

Gudstjenester kl. 11.00 er som hovedregel med altergang!
Klejtrup Menighedsråd har besluttet, at der vil være kaffe/te i våbenhuset

fra påske til efterårsferien efter gudstjenesten kl. 9.30.


