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SOGN&KIRKE

»Rose is a rose is a rose is a rose«
Mange kender nok Gertrude Steins berømte sætning, »Rose is a rose is a rose is a rose«. Stein ud-
trykte selv, at her var rosen rød for første gang i engelsk poesi i hundrede år. Rosen var igen bare
en rød rose og ikke længere en metafor for romantisk kærlighed. Jeg fornemmer dog, at mange får
nogle bestemte associationer, når de iagttager en rød rose. Rosen er ikke bare en rød rose. Man for-
binder rosen med bestemte øjeblikke i ens liv; måske fik man en overdådig buket røde roser, da
man blev student, svend eller måske af en bejler, der uventet kom forbi. Kan også hænde, at man
lagde en sidste blodrød rose på den elskede afdødes kiste, inden den blev sænket ned i mørket.
Man aner ikke sine levende råd: er det sidste ord sagt med rosen på kisten, der forsvinder og bliver
borte? 

Vi er tæt på jul. Snart synger vi: »En rose så jeg skyde op af den frosne jord.« Rosen, der skyder
midt i vinterens hardcore kulde, er naturligvis et billede på Jesus Kristus. Er dine tanker formørkede,
er der ingen veje ud af smertens labyrint, da baner julebarnet, Jesus Kristus, en vej ud ad mørkets
spiral for dig. Rosen har dejlig duft og skær - i ham bryder lyset frem julenat. Lad dig forbavse,
kom til din kirke og deltag i det kristne fællesskab. Det sidste ord er gudskelov ikke sagt med den
blodrøde kærlighedsrose på kisten. Gud tager nemlig det sidste stik hjem. Nådigt løfter han den
døde ud af gravens mørke. Akkurat derfor fejrer vi jul igen i år. Med ønsket om en velsignet jul i
alle hjem. 

Kirsten Krab Koed

Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne
Nr. 4 - Dec. 2016 · Jan.-Febr. 2017 - 60. årgang
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Se kirkernes hjemmesider:
www.hersomkirke.dk 
www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk

Mindeord ...
Det kom som et chok, at vores menig-
hedsrådsformand, Jens Nielsen, plud-
selig var afgået ved døden, 59 år gam-
mel. Jens var det samlende punkt i
Hersom Menighedsråd. Det var som
regel ham, der tog initiativerne, hvad-
enten det drejede sig om restaurering,
nybyggeri, nyansættelser eller stort og
småt af alskens slags omkring kirken og
præstegården.

Han var den myndige leder af ikke
alene Hersoms menighedsrådsmøder,
men også når de tre sogne havde fælles
møder. Man kan roligt sige, at han var
den, der dårligst kunne undværes.
Samtidig varetog han med stor iver sit
hverv som formand i distriktsforenin-

gen for Viborg Domprovsti og Viborg
Østre Provsti under Landsforeningen
af Menighedsråd.

Derudover var han, hvad der er læ-
sere af dette blad bekendt, ansvarsha-
vende redaktør for de tre sognes kirke-
blad, et job der ikke bare var ansvars-
fuldt, men også indimellem anstren-
gende. 

Ikke alene skulle han skrive lederen
til hvert nummer, men også samle de
mange tråde og bidrag. Var nu alt
kommet med ved deadline, eller skulle
han skynde på en og anden, der f.eks.
havde en vigtig dato, der gerne skulle
med. Men Jens gjorde det upåklageligt.

På det kirkelige område i det hele ta-

get var han en stor arbejdskraft, men
også Forsamlingshuset, Borgerforenin-
gen og for år tilbage spejderne nød
godt af hans arbejdskraft.

Vi kommer til at savne Jens, og han
bliver i mange sammenhænge svær at
erstatte. Men mest af alle har Lene og
familien dog lidt det største tab, og vo-
res tanker går til dem.

Æret være Jens Nielsens minde.

Menighedsrådene og kirkepersonalet 
i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav. 

Adresser ...
HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,

Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009 eller
mobil 2341 3009.
Jeg kan også træffes på KKK@KM.DK

Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste
fridag. Mandag dækkes embedet af den vagtha-
vende præst på Viborg Østre Provstis vagttele-
fon 7022 3310. 

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

Organist: Rikke A. Bendtsen, Klokbakken 10,
Todbjerg, 8530 Hjortshøj. Tlf.: 3042 5731.

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

Det nuværende menighedsråd fungerer 
indtil 1. søndag i advent! – Det nye menig-
hedsråd finder du på side 9.

Konstitueret formand: Åse Myrthue Nørskov,
Teglgårdvej 13, Hersom, 9500 Hobro. Tlf.
8669 0027.

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

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Skovlund, 

 Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
     Mobil: 2262 4754.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen,  Klejtrupvej

103, 9500 Hobro. Tlf. 2498 7247.
Det nuværende menighedsråd fungerer 

indtil 1. søndag i advent! – Det nye menig-
hedsråd finder du på side 9.

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.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Det nuværende udvalg fungerer indtil 1. søndag i

advent. – Det nye udvalg finder du på side 9.

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.
Det nuværende menighedsråd fungerer 

indtil 1. søndag i advent! – Det nye menig-
hedsråd finder du på side 9.

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.
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28.06.2016  -  26.10.2016

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Edith Kløjgaard 

(begravet fra V. Bjerregrav)
bosiddende på plejehjemmet 
i Klejtrup

Niels Verner Laigaard 
(begravet fra V. Bjerregrav)

Døde i Klejtrup sogn:
Erik Jensen
Ingemand Lange Andersen
Poula Emilie Støttrup Mikkelsen
Karen Marie Dahl Jakobsen
Emma Marie Fjeldsted 
Poul E. Vognsen

Døde i Hersom sogn:
Jens Nielsen

Dåb i Klejtrup kirke:
Josefine Pustovalova Nørskov
Alberte Vestergaard Frank

Vielse i Vester Bjerregrav kirke:
Bente Riis Madsen 

og Claus Riis Madsen

Vielse i Klejtrup kirke:
Pia Lykke Bertelsen 

og Jacob Gottlieb Bertelsen

Kirkelige handlinger

SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis. • REDAKTIONEN består indtil 1. søndag i advent
af Anna Rohde, Ejvind Sørensen og Kirsten Krab Koed. • 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.marts 2017. • Sidste frist for indlevering af materiale er 1. februar 2017. – Alt materiale til næste nummer sendes direkte til LSD-grafisk på mail:
lsd-grafisk@mail.dk og mærkes i emnefeltet: »Sogn & Kirke marts 2017 ...« - og hvad det omhandler.

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:

Bededag: Flg. søndag:

2017 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11:30

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

Mindeord om
Jens Nielsen 
Vi har mistet Jens Nielsen. Hersom Menig-
hedsråd har mistet sin afholdte og altid vel-
forberedte formand. Jens arbejdede for gode
vilkår for evangeliets frie løb, han kerede sig
om kirkerne og værnede om områdets skøn-
neste perler. Jens var med til at sætte nye kir-
kelige tiltag på dagsordenen efter menighedens
ønske, og Jens bekymrede sig om de ansattes ar-
bejdsforhold og var med til at sikre en god arbejds-
plads for mange gennem næsten 20 år. Vi er mange,
der skylder Jens en meget stor tak. 

Jens var den første, vi mødte, da vi ankom med flyttebilen den 7. december
2010. Han stod parat på gårdspladsen og modtog os med sit favnende væsen
og hjertelige smil. »Goddaw og velkommen til Hersom Præstegård,« sagde
han. Det var en god begyndelse. Jens var formand for præstegårdsudvalget,
og derfor var han næsten dagligt på banen i forbindelse med renoveringen
af præstegården i efteråret 2014. Hans medvirken er jeg ham meget tak-
nemmelig for. Resultatet af ombygningen blev en markant forbedring, og
menighederne har i dag en langt mere tidssvarende præstebolig. 

Jens var også formand for Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup pastorats
fællesråd. Han udfyldte hvervet med stil og var til stede både her og der
med sin hjælp og viden. Han var en god mand, der altid gjorde sit bedste. 
Jens er ikke mere iblandt os, og han efterlader os med en tom stol. Hvad

skal man stille op, når man ikke længere kan ringe til ham,
hvis det brænder på? Jens løftede mange opgaver for

vore kirker, og han løftede altid med godt humør
og en lun bemærkning i ærmet. Det var en for-

nøjelse at samarbejde med ham. 

I det seneste kirkeblad skrev Jens: »Tak for
denne gang. Kan I alle have et godt efter-
år.« Jens’ dage blev talte alt for tidligt. Man
havde slet ikke set ham falde som efterårs-
løvet. Vi bærer nu Jens og hans virke med
os ind i den nye tid; dage, måneder og år,
hvor man ikke længere kan ringe til Jens for

et godt råd. Må Jens have en evigheds som-
mer hjemme hos Gud. Mine tanker går til

Lene og børnene. Mange tak for lån af Jens
gennem årene. 

Æret være Jens’ minde. Kirsten Krab Koed



Lidt provokerende ... men kan 
Dette var omdrejnings -

punktet ved 
BUSK-gudstjenesten sidste 

søndag i oktober. 

Ved indgangen var det 
muligt at købe et medlems-

kort til  GUDS RIGE. 

Der kunne vælges mellem
bronze-, sølv- eller guld-

medlemskort. Bronze-kortet
var sågar gratis frem til 1.

søndag i advent.
Undervejs i dialog-prædike-

nen mellem Kirsten 
(præsten) og Niels (spejde-

rene sælger) blev der tale
om, om det virkelig er
 nødvendigt at købe sig 

et medlemskort
til GUDS RIGE.

Konklusionen blev dog, 
at GUD og GUDS RIGE

allerede er omkring os og er
helt gratis, hvis vi blot 

vil være åbne og tage i mod.
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man købe sig til et bedre liv?



»Alting har en sprække et sted. Det er der, lyset kommer ind«...

Han døde d. 7. november i år, 82 år
gammel. Blev begravet i en enkel fyr-
retræskiste på en jødisk kirkegård i sin
fødeby ved siden af forældrene. Alle vi
andre fik først at vide, at han var død,
efter begravelsen. 

Fødebyen er Montreal i Canada. Den
lille beskedne mand er Leonard Cohen.
En mand som lærte at synge af sin rus-
siske mor på små cafeer i centrum af
Montreal og siden efterlod sig en sang-
skat af dimensioner. En lille mand af
statur, men en kæmpe i digtningens og
sangens verden. Det er ham, der står
bag overskriftens ord. Som i alle andre
Cohen tekster er der ikke et ord for
meget. Han var nøjsom med ordene og
kunne arbejde med sangtekster i årevis.
Et budskab om at søgningen efter det
perfekte ikke er umagen værd, for det
findes ikke. Der er altid en sprække.
Og sprækken i det perfekte er der, hvor
livet opstår. Det uperfekte er stedet,
hvor det smukke baner sig vej. 

Leonard Cohen efterlader sig ikke et
tomrum. Tværtimod. Der er masser af
stof til eftertanke i hans digte og sang-
tekster. Måske kunne vi også lære af
ham, at man skal snakke med sin Gud?
Det gjorde han i mange af sine tekster.
Ligefrem og åbent. Ærligt og provoke-
rende. Tre uger før han døde, kom
hans sidste samling af sange. You want
it darker, hedder albummet og titelsan-
gen. Omkvædet i titelsangen er provo-
kerende direkte. Cohen råber til sin
Gud: »Gud, jeg er klar!« Han råber det
på hebræisk: »Hineni!« og på engelsk:
»I’m ready, my Lord!«. Ingen kan være
i tvivl om meningen. Leonard Cohen
fortæller sin Gud, at han er parat til at
dø. Det er alvor. Han mener det. 

Det er ikke hverdagskost, det her! Vi
taler om en lidt svagelig mand på godt
80. Han magter ikke at gå hen i et pla-
destudie og vælger at indspille sin sang
hjemme hos sig selv. Sangstemmen er
næsten også væk, så sangen bliver nær-

mest fortalt. Men han har
kræfter nok til at råbe sin
Gud op og fortælle ham
at han er stærk nok til at
dø. Det er en direkte sam-
tale: »Jeg er klar til at dø,
Gud…bare så du ved
det!« – Nu hvor samtalen
er i gang, er der nogle an-
dre emner, han gerne vil
tage op med Gud…og
med os, for vi lytter jo til
sangen. Vi er en del af
dialogen med Gud: »Hvis
du er helbrederen, må jeg
være den der er nedbrudt
og lam – og hvis du har
æren, så må jeg stå med
skammen« (If you are the
healer, it means I am bro-
ken and lame – if thine is
the glory, then mine must
be the shame). Det lyder
logisk, men det skal også
forstås og begribes. Co-
hen snakker med Gud om
det. Han snakker så højt,
at vi andre også bliver
nødt til at høre det. For-
står vi remsen, når vi  si-
ger: »Din er magten og
æren i al evighed, amen!«,
eller skal vi lige tage en
snak med Gud om det?

Det er det emne, Cohen tager op. Intet
mindre. 

Det kan godt være, at vi skal vænne os
til den direkte samtale. Men det er altid
vældig befriende, når nogen tager snak-
ken op med Gud. Sygehuspræsten fra
Vejle, Preben Kok, der blev kendt fra
TV, skrev en bog med titlen »Skæld ud
på Gud«. Han har rejst land og rige
rundt med sine foredrag om, at vi har
glemt at tale om tro og hvad vi kan gø-
re ved det. »Selvfølgelig elsker Gud
menneskene«, som biskop Desmond
Tutu i Sydafrika har for vane at sige…
.«han har jo kun os«. Og så klukker
han, så hele hans lille, runde krop ry-
ster. 

Det er som om der stadig kommer en
stribe lys mellem sprækkerne i Leonard
Cohen’s primitive fyrretræskiste på kir-
kegården i Montreal. Heldigvis. Det
kan betale sig at lytte til den gamle
mands ord og tage ved lære af dem. 
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Tak til Jens Peter Jensen, Laven, for denne artikel
skrevet på foranledning af Birthe Korsbæk
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En kirke fuld af forventningsfulde lyt-
tere havde fundet vej til Hersom på
denne mørke og ruskende november-
aften. Inde i varmen var de levende lys
tændt, og de tre musikere fra Brothers
of Mercy havde stillet op i korbuen. De
har gennem mange år specialiseret sig
i at fortolke sange af Leonard Cohen,
og leverede et indlevet og bevægende
sæt sange fra den gamle mesters hånd.

Ingen havde forestillet sig, at kon-
certen denne aften ville være så aktuel
som den blev med Leonard Cohens
død kun godt en uge forinden. Måske
havde den megen fokus bragt ekstra
mange til at finde den lille landsbykirke
denne aften, og mange var tydeligt bå-
de begejstrede og berørte over Brothers
of Mercys fine performance.

Vi kunne stille nynne med på klas-

sikere som Bird on a Wire, So Long
Marianne og Famous Blue Raincoat,
og fik til sidst også lov til at synge med
på Halleluja, hvis vi lovede at synge
med på flydende hebraisk - Hvilket
publikum klarede flot, da halleluja jo
er et hebraisk ord. Så fik de af os, der
ikke var klar over det også lært lidt -
udover at have fået en dejlig oplevelse i
godt musikalsk selskab.

En stemningsfuld novemberaften i Hersom ... 17. nov.

Hersom kirke tirsdag d. 20. december kl. 19.30

Gotisk julemusik
med Det lille crossover ensemble

Tirsdag d. 20. december tænder vi levende lys i den

smukke kirke i Hersom. Det lille crossover ensemble

spiller middelalderlig julemusik i nye klæder. Der vil

være smuk gammel fransk julemusik og førreformato-

riske salmer, der vil være noget på latin, og der vil væ-

re Maria-hymner. Der vil være noget du kender, og noget du måske ikke har hørt før - Altsammen arran-

geret så de smukke melodier står frem på en baggrund af enkle droner og harmonier, og skaber en unik

stemning, der ikke kunne være opført et bedre sted end i kirken. Det lille crossover ensemble består af

Emil Brahe, klokkespil, harmonika, synth, guitar mm; Emma Axelsson, cello, og Rikke Alminde Bendtsen,

harmonika, orgel, slagtøj, vokal mm. Der er gratis adgang!



Den 13. oktober i år holdt vor dygtige
organist Rikke Alminde Bendtsen 

solokoncert i Vester Bjerregrav kirke, hvor
hun viste os lidt af, hvor bredt hun favner,

både vokalt og instrumentalt.
En rigtig god oplevelse.
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Vester Bjerregrav søndag d. 4. dec. kl. 19.30:

Jule-
koncert
med vokalensemblet 

F Sharp
Det århusianske vokalensemble F Sharp, der består af dygtige kvindelige sangere, kommer og synger et

udvalg af julens bedste sange og salmer for os. Der bliver mulighed for selv at stemme i, da programmet

er spækket med fællessange. Der er gratis adgang!

Vi synger julen ind i Klejtrup kirke
Kom og vær med til at synge julen ind i Klejtrup kirke! – Torsdag d. 8. december ska-
ber vi julestemning med masser af musik i Klejtrup kirke. I år medvirker også en san-
gerkvintet fra Klejtrup Musikefterskole, der vil være med til virkelig at sætte prikken
over i'et og give aftenen rigtig »julestemning« med deres fine indslag.

Vi skal synge nogle af julens skønne salmer sammen, men også lade os underholde
af kirkens børnekor og sanger.

Derudover vil Britta Lønne gøre sit til at give aftenen et festligt præg med
julemusik for orgel og flygelhorn.

Der er gratis adgang!

Klejtrup kirke torsdag d. 8. december kl. 19.30



Opslagstavlen!

Julekoncert i Klejtrup Kirke
med elever fra Musikefterskolen

TIRSDAG den 13. december 2016 kl. 19.30
Julekoncerten vil være klassisk og rytmisk samt kor.

Alle er velkomne – Gratis adgang
Vi håber mange har lyst til at møde op,

så Musikefterskolen igen bliver en del af lokalsamfundet.
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Menighedsrådet 
i V. Bjerregrav

Formand: 
Birte Bergman

Næstformand: 
Kristian Nørskov

Sekretær: 
Anna Rohde

Kasserer: 
Elin Brorson

Kirkeværge: 
Bodil Dorethe

Dalsgaard

Menighedsrådet 
i Klejtrup

Formand: 
Jon Pugholm

Næstformand: 
Birthe Ømark

Sekretær: 
Lene Lange

Kasserer: 
Marianne Fruergaard

Kirkeværge: 
Birthe Jensen

Kirsten Sørensen

Menighedsrådet 
i Hersom

Formand: 
Åse Myrthue Nørskov

Næstformand: 
Birthe Arensbach

Sekretær: 
Esther Nielsen

Kasserer: 
Esther Nielsen

Kirkeværge: 
Birthe Arensbach

Øvrige medlemmer: 
Kristian Kristensen og 

Niels B. Kristensen

Opslagstavlen!
Som bekendt har der i år været valg til menighedsrådene. 

I alle vore tre sogne, Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup har der været fredsvalg,
og de nye menighedsråd fra 1. søndag i advent ser således ud:

Præstegårdsudvalg Birte Bergman, Kristian Nørskov, Kristian Kristensen, 
Niels Kristensen, Birthe Ømark og Kirsten Sørensen



Indsamlinger
i Hersom Kirke

Januar Det danske Bibelselskab
Februar DSUK
Marts Folkekirkens Nødhjælp
April Folkekirkens Nødhjælp
Maj Børnesagens Fællesråd
Juni KFUM Spejderne
Juli KFUM Spejderne
August Det danske Bibelselskab
September DSUK
Oktober Dansk Røde Kors
November Dansk Røde Kors
December Børnesagens Fællesråd

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 

FORSKELLIGT

FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager
sognepræsten en fødselsanmeldelse fra syge-
huset eller jordemoderen. Er forældrene gift,
skal de ikke foretage sig yderligere. 

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

Er forældrene ikke gift, skal de selv indle-
vere en »Omsorgs- og ansvarserklæring« til
sognepræsten, hvor faderen anerkender fader-
skabet. Herved får forældrene fælles forældre-
myndighed. Blanketten skal underskrives af
begge forældre samt to vitterlighedsvidner.
Blanketten skal være sognepræsten i hænde
senest 14 dage efter barnets fødsel. 
Du finder yderligere oplysninger om regi-

strering af et barns fødsel og om anmeldelse
af faderskab på familiestyrelsen.dk og person-
registrering.dk. Herfra kan du også udskrive

blanketten.

DÅB: Et barn
skal døbes eller
navngives senest
seks måneder ef-
ter fødslen. Når
barnet 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 sognepræsten
for at aftale en dato for dåben. Præsten og for-
ældrene mødes 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 fadder skal være døbt og have nået kon-
firmationsalderen.

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

NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal dø-
bes, skal det navngives. Børn skal navngives,
inden de fylder et halvt år. Forældrene sender
blanketten »Navngivning« til sognepræsten.
Blanketten skal underskrives af begge foræl-
dre.

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, kon-
takter I sognepræsten for at aftale dato og
tidspunkt for brylluppet og en samtale før vi-
elsen. For at blive viet i folkekirken skal
mindst den ene af jer være medlem. 

Før brylluppet skal I også henvende jer til
ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her
udstedes en »prøvelsesattest«. Attesten doku-
menter over for præsten, at ægteskabet kan

indgås på lovlig vis. Prøvelsesattesten 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
kontakter de efterladte en bedemand, der ud-
fylder dødsanmeldelsen og sender den til
præsten. Man aftaler også en dato for begra-
velse eller bisættelse med sognepræsten. In-
den begravelsen har de nærmeste pårørende
en samtale med præsten.

NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre
navn, skal du sende blanketten »Navneæn-
dring« til sognepræsten. En navneændring
koster 470,00 kr. 

Du kan læse om navneændringer på fami-
liestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Du
kan også ringe til sognepræsten for yderligere
oplysninger.

SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har
tavshedspligt, 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 hjemmealter-
gang.

BLANKETTER: På personregistrering.dk
kan du udskrive blanketter. Du kan også rin-
ge til sognepræsten, så finder hun de nødven-
dige blanketter til dig.
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MØLDRUP 

 
Vi er en forening for børn og unge mennersker som prøver at udvikle de unge 

til at blive mere selvstændig i det virkelig liv, lærer dem om at klare sig 
ude i naturen, lave mad over bål,finde rund på et kort og tager på telt turer. 

Vi bruger også GPs og mobil til div. opgaver 
 

Vi mødes tirsdag aften med børn fra 0 - 4 klasse 
fra kl. 18,00 til 19,30 i Spejderhuset på Ahornvej 

 
Torsdag aften mødes alle fra 5 klasse og op efter 
fra kl. 19,00 til 20,30 i Spejderhuset på Ahornvej  

hvis ikke andet er aftalt. 
 

Alle leder er ulønnet 
      

   
 

Med venlig hilsen fra os Spejderlederer. 
vi kan træffes på telefon: 

 
Lene tirsdag leder på 24852603 

Jørgen torsdag leder på 86691506 
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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, finde rundt på et kort og tage på teltture.
Vi bruger også GPS og mobil til diverse opgaver.

Vi mødes tirsdag aften med børn fra 0.-4. klasse
fra kl. 18:00-19:30 i Spejderhuset på Ahornvej

Torsdag aften mødes alle fra 5. klasse og opefter
fra kl. 19:00-20:30 i Spejderhuset på Ahornvej,

hvis ikke andet er aftalt.

Alle ledere er ulønnede.

Med venlig hilsen fra os spejderledere.

Vi kan træffes på telefon:

Lene tirsdag  på 2485 2603

Jørgen torsdag på 8669 1506



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 mandag 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. • Senio-
rerne (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

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 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

Indsamlinger
i Klejtrup Kirke

Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: Danske Sømands- 

og Udlandskirker
Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole

Juledag: Kirkens Korshær
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Meddelelser ...

Indre Mission
i Klejtrup

December:
Onsdag d. 7.: Bibeltime.

Januar:
Onsdag d. 4.: Bibeltime.

Februar:
Onsdag d. 1.: Bibeltime.

Møderne er kl. 19.30. Alle er velkomne!

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløvermarken 

Onsdag den 21. december
Julegudstjeneste

Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe) 

Torsdag den 22. december
Julegudstjeneste

Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Onsdag den 18. januar
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Blåbærhaven kl. 16:00
Pontoppidan

Onsdag den 8. februar
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Herbert Wilson

Kløverbakken kl. 16:00
Herbert Wilson

Onsdag den 1. marts
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 16:00

Onsdag den 22. marts
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00

Onsdag den 12. april
Påskegudstjeneste

Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Blåbærhaven kl. 16:00
Pontoppidan

Onsdag den 3. maj
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00

Onsdag den 31. maj
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Herbert Wilson

Blåbærhaven kl. 16:00
Herbert Wilson

Onsdag den 21. juni
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Kløverbakken kl.16:00
Pontoppidan

Se kirkernes 
hjemmesider - på: 

www.hersomkirke.dk 
www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk

Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:

Hersom:

Menighedsrådsmøde - 31/1 2017 kl. 19.00.
Medarbejdermøde - 2/2 2017 kl. 14.00.
Fællesmenighedsrådsmøde

- 2/3 2017 kl. 18.00.
Menighedsråds - og regnskabsmøde 

- 28/3 kl. 19.00.
Møderne holdes i Præstegården.

Bjerregrav:

25/1 2017 kl. 10.00 hos Bodil.
22/3 2017 kl. 19.00 i Ældrecentret.

Klejtrup:

17/1, 25/3 og 20/4 2017 kl. 19.00.
Møderne holdes i Klejtrup Sognehus.

Møderne er offentlige og alle er velkomne!
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Gudstjenesteliste
Dato           Søndagens navn        HERSOM                                V. BJERREGRAV                 KLEJTRUP

DECEMBER 2016

4. dec.       2. s.i advent                                                        09.30                                      11.00

11. dec.       3. s. i advent                                                                                            14.00  Robert Ryholt

18. dec.       4. s. i advent                KKK afløser i Skals                   11.00

24. dec.       Juleaften                      13.30                                        14.45                                      13.30  Herbert Wilson
                                                                                                                                    16.00  KKK

25. dec.       1. juledag                                                            13.30                                      14.45

26. dec.      2. juledag                                                            11.00

JANUAR 2017

1. jan.        Nytårsdag                                                           16:00 Kransekage                   14:45  Kransekage
                                                                                               og et glas vin                           og et glas vin

8. jan.        1.s.e.helligtrekonger    11:00 Fælles for pastoratet      

15. jan.        2.s.e.helligtrekonger                                                                                14:00  Robert Ryholt

22. jan.        3.s.e.helligtrekonger    KKK afløser i Tostrup                11:00

29. jan.        4.s.e.helligtrekonger                                           09:30                                      11:00  Kirkeradio

FEBRUAR 2017

5. febr.       sidste s.e.                                                                                                 14:00  Robert Ryholt
                   helligtrekonger

12. febr.       Septuagesima              KKK afløser i Hvam                  11:00

19. febr.       Seksagesima               11:00 Fælles for pastorate

26. febr.       Fastelavnssøndag                                              11:00 Fastelavnsgudstj.          09:30  Kaffe og 
                                                                                               efter slå katten                        fastelavnsboller
                                                                                               af tønden
                                                                                               hos købmanden

MARTS 2017

5. marts    1. s. i fasten                                                        09:30                                      11:00  Dåb

12. marts    2. s.i fasten                                                                                              14:00  Herbert Wilson

19. marts    3. s.i fasten                                                         09:30                                      11:00

26. marts    Midfaste søndag          11:00 Fælles for pastoratet

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.

Alle i sognene ønskes en glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår!


