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Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne
Nr. 4 - December 2014 - 58. årgang

O, du Guds lam
Nu har vi jul igen, og julen varer lige til påske. Juleaften holder man hinanden i hænderne og går rundt om
juletræet, først den ene vej og så den anden vej, selv de gamle tager gerne et par omgange rundt om skovens
træ i rask trav. Men varer julen nu også til påske? Først skal vi igennem mørke januar med is på ruderne, og
når de springkåde erantis og vintergækker endelig stikker hovederne frem i februar, har man næsten glemt
alt om jul og verdens nyfødte frelser. I påsken skal man i haven, der er nok at ordne efter vinterens hærgen.

På billedet ser man et sødt lille lam, der er ude at se på juletræer. Lammet er symbol på Kristus i salmer,
i Biblen, i kirkekunst, på kalkmalerier og altertavler. Ofte finder man et hvidt lam med en rød fane, som
symboliserer Kristus efter opstandelsen påskemorgen. For tænk engang, var påskemorgen ikke oprundet
med englesang; havde Kristus ikke rejst sig fra den mørke grav, da var der ingen jul i lille Danmark eller
noget sted i verden.

Med ønsket om en glædelig jul ... Kirsten Krab Koed, sognepræst
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Kære læsere!
Ja, nu står julen
snart for døren, og
op til vil der være en

trængsel og alarm,
når der skal stresses

rundt efter julegaver og juletræ. Julen
kan nu være så stresset, som den vil,
men det er en hyggelig tid, vi går i mø-
de. Det - at se sine børn og børnebørn
hygge sig i juletiden - er da skønt.

Vi ved også godt, at det er ikke alle,
der vil få en hyggelig jul. Nogle skal ha-
ve overvundet en sorg, mens andre ikke
lige kan finde de midler, som man ger-
ne vil have til at holde jul for. Det er
derfor godt, at vi har nogle organisatio-
ner, som her i jul vil hjælpe disse men-
nesker så de kan få så nogenlunde en
god jul.

Jeg har lovet, at jeg vil holde jer ori-
enteret om renoveringen i Hersom
Præstegård. Når I læser dette, skulle fa-
milien gerne have taget de nye rum i
brug. Det har været en lang proces i
forbindelse med renoveringen. Præste-
gården er som bekendt en ældre byg-
ning, og vi ved jo alle, at i gamle byg-
ninger kan der forekomme nogle ting,
som man ikke har og kan tage højde
for. Det skete også her.

Gulvet i det gamle køkken og loftet
under måtte helt udskiftes, da det var
rådnet væk. Rørene og radiator i stuen
ved siden af det nye køkken måtte også
udskiftes, og det indebar, at gulvet
måtte op. Det var ekstra arbejde og ud-
gifter, som man ikke havde kalkuleret
med ved budgetlægningen. De rum,
som har fået udskiftet gulv, er nu også
tiptop isoleret, og det kan familien
mærke ved, at der ikke er så fodkoldt.

Jeg håber, Kirsten har taget nogle
bil leder, ellers bliver der taget nogle, så
man kan se, hvad der er kommet ind.
De rum, som er blevet lavet, er blevet
moderniseret efter moderne standard
for moderne hjem. Vi, der har fulgt
projektet meget tæt, er overbevist om,
at vi giver familien et holdbart leveom-
råde frem i tiden. Sidste orientering i
næste blad.

Jeg må desværre også informere om,
at vi desværre må tage afsked med vores
dygtige organist, som har fået en anden
stilling. Når bladet læses har han spillet
til sin sidste gudstjeneste som ansat i
vores sogne. Personalet har været igen-
nem en kontrolopmåling af deres stil-
ling, og nogle er gået op, andre skal gå
ned. Det er ikke noget, man har øn-
sket, men beskeden er kommet andre
steder fra. Der har vi ikke haft nogen
indflydelse, men vi skal også tænke på,
at det er jeres midler, vi forvalter i me-
nighedsrådene, og I skal have den bed-
ste forvaltning. Vi skal ikke have højere
udgifter end højest nødvendig. Vi skal
jo tænke på, at jo højere udgifter des
højere kirkeskat, og vi har jo lige i Vi-

borg Kommune sat kirkeskatten ned
som en af de få inden for det kirkelige
liv. Det kan kun gøres ved at holde ud-
gifterne nede. Vi søger derfor en ny or-
ganist, så hvis der er nogen, som er kva-
lificeret til jobbet, er man velkommen
til at søge stillingen. Vi ønsker Jacob
held og lykke i sin nye stilling, vi vil
komme til at mangle ham.

Jeg må desværre også tage afsked
med en i min redaktion. Henning Pe-
dersen har ikke ønsket at fortsætte i re-
daktionen. Vi vil komme til at savne
ham. Hvis vi manglede noget materiale
til bladet, stod han altid til rådighed og
var villig til at skrive noget; og han var
altid godt orienteret om de emner, han
skrev om. Vi håber, Henning, at vi sta-
dig kan få dig til at skrive noget? Du
skal have tak for det gode samarbejde,
vi har haft med dig i redaktionen, siden
jeg overtog redaktørposten.

Vi har i menighedsrådene lige valgt
en ny biskop for Viborg Stift, og når
dette blad læses, har et par repræsen-
tanter for menighedsrådene været til
bispevielse i Domkirken sammen med
H.K.H. Dronning Margrethe. Der er
inviteret to fra hvert menighedsråd. Jeg
er også inviteret som formand for di-
striktsforeningen i Viborg Østre Prov-
sti, og jeg vil fortælle jer om oplevelsen
på stedet. Danmarks Radio er også til
stede ved vielsen. Jeg har nu i de 18 år,
jeg har været med i menighedsarbejdet,
valgt både en ny præst, en ny provst og
nu en ny biskop, det er tre forskellige
valg men det har været spændende at
deltage i. 

Arbejdet i menighedsrådene er me-
get spændene, det kan være meget
hårdt afhængig af, hvor meget man går
op i det, men det er meget interessant,
og man lærer noget nyt, hvis man vil.
Der er meget man skal sætte sig ind i,
igen afhængig af hvilken stilling i rådet
man har. 

Jeg vil vende tilbage med hensyn til
arbejdet i menighedsrådet, når vi nær-
mere os valget om to år. 

Menighedsrådene skal jo konstituere
sig hvert år, og jeg har ikke hørt om no-
gen ændringer i vore tre råd. Jeg vil
derfor ønske alle held og lykke i det
næste års arbejde.

Jeg vil også ønske, fra redaktionens si-
de, alle vore læsere en rigtig god jul samt
et godt og lykkebringende nytår.

Venlig hilsen

Jens Nielsen
Ansv. redaktør

LEDEREN: Kære læsere ..!

Adresser:

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,

Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.
Jeg kan også træffes på KKK@KM.DK

Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste
fridag, der henvises til sognepræst Robert Ry-
holt, Tostrup tlf.: 8669 1003.

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

Organist: Vakant.
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: Åse Myrthue Nørskov, Teglgårdvej 13,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0027.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen, 

 Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
     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.

Regnskabsfører: 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. 3028 7202.
Menighedsrådets formand:
     Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup, 

9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,

Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.
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 - 3120 7402.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

Adresser



Kan man
tegne tros-

bekendelsen?
 Sognenes konfirmander er godt i gang med forberedelsen til forårets
konfirmationer. Endnu engang glæder jeg mig over de unges frimodig-
hed. Friskt engagerer de sig i konfirmationsforberedelsen, og skønt er
det, når vi sammen siger trosbekendelsen, som beskriver grundlaget for
vor kristne tro.

Tro er akkurat et fælles anliggende, og Klejtrup, Vester Bjerregrav og
Hersom kirker er fællesskabet af troende i vore sogne. Den apostolske
trosbekendelse er kirkens ældste bekendelsesskrift, og det er mageløst,
at vore konfirmander anvender de samme ord som de første apostle, når
de udtrykker deres kristne tro.

Når skoven eksploderer i grønt, og solen sender varme til vor jord, fejrer
vi konfirmation. På en pragtfuld forårsdag står de unge foran Guds bord
og bekender deres kristne tro. De siger: »Ja, vi tror på Gud og Guds søn.
Vi tror, at der er større ting i verden end det, vi selv kan regne ud.«

Gud er det største i verden, og når verden korsfæster Guds søn, regner
det på Jorden. Men Jesus Kristus smiler skævt. Han kender Guds plan -
og den er ikke så slem endda. Konfirmanderne fra Hersom og  Bjerregrav
har tegnet trosbekendelsen. Det har de gjort godt. Deres tegninger giver
stof til eftertanke.

Kirsten Krab Koed
Sognepræst
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fra  20.07.2014 – 28.10.2014

Døde i Klejtrup sogn:
Aage Osvald Pedersen
Jørn Jakobsen
Hanne Bang Holm
Asta Cordsen
Nina Bay

Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
Emil Bjørn Hoffmann
William Nørgaard Mouritsen

Dåb i Klejtrup kirke:
Emilie Bjørn Nielsen

Vielse i Vester Bjerregrav kirke:
Line Marianne Brøsted Jørgensen 

og Kristian Høgh
Rikke Koch Vorre McAuslin 

og Jens Vorre

Kirkelige handlinger

SOGN & KIRKE 
udgives af menighedsrådene og udkommer
fire gange om året. Bladet er gratis, men
øko nomisk støtte modtages gerne på kon-
to-nr. 9261-3050302511. 

Uden sogns kan tegne abonnement: 100
kr. - Bladets adresse: Jens Nielsen, Nørre-
heden 3, Nør heden, 9500 Ho bro.

REDAKTIONEN
består af Anna Rohde, Ejvind Sørensen og
Kirsten Krab Koed. Jens Nielsen er ansvars-
havende redaktør.

Lay-out: Jens Nielsen. • Sats og tryk:
LSD-grafisk, 2077 6024. • Lokalhistoriske
medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe
Korsbæk.

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

Næste nummer: 1. marts 2015. • Sidste
frist for indlevering af stof er 20. januar
2015 til: Ansvarshavende redaktør Jens
 Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - el-
ler mail: jens.musse.nielsen@gmail.com

KIRKEBIL
De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse
med vore gudstjenester, skal ringe til nærmeste taxa
senest om søndagen 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:
2014 Bededag:                                    Flg. søndag:
2015 Klejtrup                           Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom                           Klejtrup
2017 Klejtrup                           Hersom/Bjerregrav
2018 Bjerregrav/Hersom                           Klejtrup

Julegudstjenesterne
for institutioner og skoler
Vester Bjerregrav Kirke fredag d. 19. dec.
Bjerregrav Friskole 8:30-9:00 (mellemtrin og overbygning)
Bjerregrav Friskole 9:15-9:45 (børnehave og indskoling)

Klejtrup Kirke fredag d. 19. dec.
Børnehaven Tumlehøj 10:15
Klejtrup Musikefterskole 11:00
Brattingsborgsskolen 12:00
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Kan man tegne trosbekendelsen?



Kan man tegne trosbekendelsen?
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BUSK-gudstjeneste ...
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BUSK-gudstjeneste ...

Indgangsbøn
Kære Far, tak for at vi måtte komme i dit

hus. Vi takker for at vi kan være samlet til BUSK –
gudstjeneste, og få lov at lære om dig på en anden måde.

Vi vil gerne takke for vores familier, og den kærlighed de giver.
Vi takker for de ting, vi er så heldige at have, og vi kan spise os

mætte hver dag. Tak Gud for de venner, du har givet mig og det liv
du har valgt for mig. - Amen!

Udgangsbøn
Kære Far. Tak for det vi lige har oplevet. Vi håber du altid vil passe på

os, og du vil være med os når vi forlader kirken. Vi håber du vil
høre vores bønner, både når vi er glade og kede af det. Vi beder

til du må gøre os selv mindre, og dig større. - Amen!
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Hersom og V. Bjerregrav Kirker har modtaget en arv fra Val-
borg Worsøe. Arven er til kirkerne og må bruges efter me-
nighedsrådenes anvisning dog ikke til de almindelige drifts-
mæssige udgifter. Beløbets størrelse er på ca. kr. 550.000 til
hver kirke. 

Menighedsrådene snakker om forskellige ting til kirkerne
og kirkegårdene såsom en mindesten for at ære giveren.

Worsøe har jo givet de store lysestager, der står i kirkerne.
Hun ligger begravet på kirkegården i V. Bjerregrav. 

Hun har følt sig tilknyttet til begge
sogne, så derfor skulle hver kirke
arve hende, havde hun besluttet for
lang tid siden.

I Hersom er der opstillet en bog i
sten med en påskrift hvor der står
hendes navn, fødselsdato og døds-
dato, samt hvor hun er begravet. 

Stenen står ved hendes fami lie -
gravsted på Hersom Kirkegård. 

Hersom og 
V. Bjerregrav Menighedsråd

Valborg Worsøes arv til Hersom og V. Bjerregrav Kirker
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Tante Andante

Ved dåbs -
træffet i Vester

Bjerregrav kirke havde
vi besøg af Tante Andante

med sin skøre familie, tante
Andante, frk. Sonne, professor
virvar, lange Peter Madsen og
Hawaii Kaj. De berettede om
skabelsen, spillede og sang og

var lidt tossede til glæde
og morskab for både

børn og  voksne.
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Fastelavnsgudstjeneste i Bjerregrav

Fastelavnssøndag i Bjerregrav
Søndag den 15. febr. 2015
Slå katten af tønden hos købmanden 
kl. 10:15. - Gå derefter i fastelavns-
optog til fastelavnsgudstjeneste 
i din kirke kl.11:00. »Få det nu skrevet 
i kalenderen«, siger Rasmus Klump.
»Gudstjenesten er for hele familien!« 

Efter gudstjenesten 
serverer menighedsrådet 

noget let i våbenhuset. 

På glædeligt gensyn til enhver, 
der har lyst til at deltage i festen! 

Vester Bjerregrav menighedsråd
Sognepræst Kirsten Krab Koed

FORSKELLIGT

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

Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved
fødslen, 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 vitter-
lighedsvidner. 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 fa-
miliestyrelsen.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
folkekirken. Derfor fejres dåben nor-
malt ved søndagens guds tjeneste. 

Barnets forældre kontakter sognepræsten for at af-
tale en dato for dåben. Præsten og forældrene mø-

des herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde
sted i præstegården, men sognepræsten besøger og-
så gerne de nybagte forældre i hjemmet.

Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En
fadder skal være døbt og have nået konfirmations-
alderen.

Læs mere om dåb på folkekirken.dk - det er al-
drig 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
»Navngivning« til sognepræsten. Blanketten skal
underskrives af begge forældre.

BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at le-
ve som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til
døden 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
medlem. 

Før brylluppet skal I også henvende jer til æg-
teskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes
en »prøvelsesattest«. Attesten dokumenter over for
præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis.
Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måne-

der gammel den dag, brudeparret siger ja til hin-
anden.

DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to
hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontak-
ter de efterladte en bedemand, der udfylder døds-
anmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler
også en dato for begravelse eller bisættelse med
sognepræsten. 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
ringe 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 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.
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Meddelelser ...

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 Min Købmand i Bjerregrav tirsdag
kl. 15:20-15:50 og ved Dagli’ Brugsen i Klej-
trup tirsdag kl. 16:05-16:45.

Indre Mission i Klejtrup
December: Onsdag d. 3.: Bibeltime
Januar: Onsdag d. 7.: Bibeltime
Februar: Onsdag d. 4.: Bibeltime

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

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 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 kl. 19:00-
21:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.

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

Planlagte

gudstjenester
på Kløvermarken 
og Blåbærhaven

Torsdag den 4. december
Kløverbakken kl. 14:00

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)

Torsdag den 18. december
Blåbærhaven kl. 14:00

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)

For manglende datoer:
Se www.klejtrupkirke.dk

Kirkens Korshærs 
genbrugsbutik

i Klejtrup
modtager med tak alt brugbart 

- og dødsboer afhentes.

Åbent man.-fre. kl. 13-17

Tlf. 2393 4940  -  9854 6110

Indsamlinger
i V. Bjerregrav Kirke

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

Se kirkernes 
hjemmesider - på: 

www.hersomkirke.dk 

www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk

Indsamlinger
i Hersom Kirke

December: Børnesagens fællesråd 
Januar: Det Danske Bibelselskab
Februar: DSUK
Marts: Folkekirkens Nødhjælp

Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:

Hersom:
20. januar 2015 kl. 19:00 

Menighedsrådsmøde
Mødet er i Præstegården

Bjerregrav:
21. januar 2015 kl. 19:00 

Menighedsrådsmøde
Mødet holdes i Bjerregrav Ældrecenter

Klejtrup:
22. januar 2015 kl. 19:00 

Menighedsrådsmøde
Mødet er i Klejtrup Sognehus

Kop og Øre
- mød et 

medmenneske
Har du brug for én, 

der vil ...

- drikke en kop kaffe/the
sammen med dig?

- lytte til dig?

- være din samtalepartner
i en times tid?

- bede en bøn med dig,
hvis du ønsker det?

Så er du velkommen 
indenfor i vores hjem.

Tlf.: 2945 9846

Kærlig hilsen

Dorte Bertelsen
Holger Sørensens Vej 6
Klejtrup

Gratis - Gratis - Gratis 
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Gudstjenesteliste
Dato              HERSOM                            V. BJERREGRAV           KLEJTRUP                          Søndagens navn

DECEMBER 2014
7. dec.                                                                          14:00 Søren Christensen      2. s. i Advent

                                                                                      Altergang                    
14. dec.                                                                         17:00 Gud og Guf                3. s. i Advent
16. dec.                                           17:00 Gud og Guf                                              
21. dec.          KKK afløser i Hvam              11:00                                                                  4. s. i Advent
                      og Tostrup/Roum                                                                                  
24. dec.         13:30                                   16:00                               13:30 Søren Christensen    Juleaften
                                                                                      14:45                                    
25. dec.                                            14:45                               16:00                                    1. Juledag
26. dec.          11:00 Herbert Wilson                                                                            2. Juledag
28. dec.          09:30                                   11:00                                                                  Julesøndag

JANUAR 2015
1. januar                                        14:45 Kransekage         16:00 Kransekage               Nytårsdag

                                                        og Asti                  og Asti
4. januar       11:00                                                                 09:30                                    Helligtrekongers søndag

11. januar       09:30                                   11:00                                                                  1. s. e. Helligtrekonger
18. januar                                         09:30                               11:00                                    2. s. e. Helligtrekonger
25. januar                                                                       14:00 Robert Ryholt              Sidste s. e. 
                                                                                                                         Helligtrekonger

FEBRUAR 2015
1. februar     11:00                                   09:30                                                                  Septuagesima
8. februar                                                                     14:00 S. Christensen            Septuagesima

15. februar    KKK afløser i Hvam              11:00 Fastelavns-                                             Fastelavnssøndag
                                                        gudstjeneste
22. februar    09:30                                   11:00 Kirkeradio                                               1. s. i Fasten

MARTS 2015
1. marts                                          KKK afløser                      11:00                                    2. s. i Fasten

                                                        i Roum/tostrup
8. marts        11:00                                   09:30                                                                  3. s. i Fasten

15. marts        KKK afløser i Hvam                                            11:00                                    Midfaste
22. marts        09:30                                   11:00                                                                  Mariæ Bebudelsesdag
29. marts        14:00                                                                                                    Palmesøndag

Menighedsrådene ønsker
sine menigheder en rigtig god jul

samt et godt og
lykkebringende nytår!

Gudstjenester kl. 11.00 er som hovedregel med altergang!
De tre menighedsråd har besluttet, 

at der vil være kaffe/te i våbenhuset efter gudstjenesterne kl. 9.30.


