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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: Stillingen er ikke besat.

Menighedsrådets formand:
Niels Brandt Kristensen, Herredsvejen 145,
Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 2324 6844.

Næstformand: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.

Sekretær: Anne Marie Rost, Mariendalvej 20,
 Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2991 6499.

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

Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
 Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Skovlund, 

 Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
     Mobil: 2262 4754.

Organist: Se Hersom.

Kirkesanger: Ulrik Bach Andersen, Kirkegade 131,
Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 2089 4914.

Menighedsrådets formand: 
Birte Bergman,  Nordskoven 21, V. Bjerre grav,
9632 Møldrup. Tlf. 4029 5557.

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

Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44, 
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516 .

Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78, 
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002.

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

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Kristian Kristensen, tlf. 2360 6095. –
Øvrige medlemmer: Birte Bergman, Kristian Nør-
skov, Niels Kristensen, Birthe Ømark og Kir sten
Sørensen.

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

Organist: Se Hersom.

Kirkesanger: Else Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901.

Menighedsrådets formand:
     Jon Pugholm, Fuglevænget 48, Klejtrup,

9500 Hobro. Tlf. 2425 9934.

Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2, 
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.

Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.

Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.

Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen, Skårupvej 66,
Skårup, 9500 Hobro. Tlf. 4034 6711.

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 navn-
gives senest seks
måneder efter
fødslen. Når
barnet er døbt,
er det optaget i
den kristne me-
nighed og med-
lem af folkekir-
ken. Derfor fej-

res 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.

SE KIRKERNES
HJEMMESIDER: 

www.hersomkirke.dk 
www.klejtrupkirke.dk

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

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

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

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

Bededag: Flg. søndag:

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

2019 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11.30

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

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

På en bænk
i julen ...
Endelig advent. Der er noget i luften, og
vi længes efter duften derhjemme, jule-
forberedelser i køkkenet og barnets ly-
sende øjne. 

Kunne man dog bare skrue tiden tilbage og
blive som barn igen. Som voksen længes man
ofte efter mere end julekugler, flæskesteg og en af-
ten i familiens skød. 

Når man kigger sig selv i spejlet sådan en tidlig morgen i december,
hvor mørket slutter tæt om alt derude, kan man snildt tænke: der må
være mere at skrive hjem om. 

De fleste dage kan man i dagens aviser læse om skyderier i København
og alenlange køer på motorvejene. Den slags skriverier giver grå hår,
man bladrer febrilsk avisen i håb om at finde en mere livsbekræftende
artikel. 

Heldigvis sidder du nu med kirkebladet i dine hænder. På de næste
sider finder du livsbekræftende tegninger, tegnet af sognenes konfir-
mander. Deres skønne tegninger vidner om det, vi tror på – for hvad
tror man egentlig på? Juleaften er vi naturligvis alle glade og trækker
i julesmilet. Her skal ikke mangle noget – men hvad fejrer man jule-
aften?

Årets konfirmander har med deres superflotte tegninger på bedste vist
demonstreret, hvad vi fejrer juleaften. Tegningerne taler for sig selv.
Sæt dig godt til rette på en bænk i julen, nyd tegningerne og lad jule-
stemningen krybe ind i dit hjerte.

Trosbekendelsen, som konfirmanderne har illustreret med streg og
farver, er fælles for alle kristne kirker. Den udtrykker kort, hvad man
som kristen tror på.

Konfirmanderne har også kort tegnet, hvad de tror på. De tror på, at
barnet, der fødes julenat, ikke var et almindeligt barn. Hvad tror du
på? 

Med ønsket om en glædelig jul i alle hjem

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

05.07.2017 – 01.11.2017

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Mogens Gregers Petersen 

(bisat i Vester Tostrup)
Georg Olesen
Anders Hansen Christensen

Døde i Klejtrup sogn:
Tove Svensson
Søren Knud Sørensen
Bo Tommy Juulsgaard
Florence Lindholt
Kaj Schnoor
Niels Christian Nielsen
Anne Margrethe Ibsen

Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
Bjørn Navntoft Nørskov
Frederik Neergaard Hoffmann

Vielse i Klejtrup kirke:
Helle Jakobi Jensen og
Aslak Jakobi Kristensen

Kirkelige handlinger
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Sognepræst Kirsten Krab Koed skriver i sin leder på side 3
om julen, og hvad man som kristen tror på.

Konfirmandforberedelsen er i fuld gang, 
og de nye konfirmander har haft travlt med at tegne:
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Trosbekendelsen som næste forårs 
konfirmander ser den for sig!
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Årets høstgudstjenester
Den 17. september – en dejlig sensom-
mersøndag i det smukkeste vejr – fejre-
de vi høstgudstjeneste i Klejtrup Kirke.
Menighedsrådet mødtes  om formiddagen
for at pynte kirken med blomster og årets
afgrøder – det var et flot syn. Kirken var
næsten fuld til høstgudstjenesten. Det var
en god oplevelse med en prædiken, som
vækkede til eftertanke og taknemmelig-
hed. 

Der var samtidig indskrivning af årets kon-
firmander, og det betød, at en del unge
mennesker og deres forældre både deltog i
både Gudstjeneste og den efterfølgende
frokost. 

Efter Gudstjenesten var der frokost i Klej-
trup Sognehus, hvor der var lækkert på-
lægsbord og ost fra Dorthe Valentin fra
Klejtrup Hallens cafeteria. Også her var et
fint fremmøde – vi var vel ca. 40 deltagere,
som nød den gode mad. Snakken gik liv-
ligt hen over frikadellerne og leverpostejen,
og der blev også lejlighed til at synge lidt. 

Efter et par gode timer i Sognehuset var
det tid til at bryde op, få vasket op og ryd-
det til side, og så var det tid til at nyde re-
sten af en skøn sensommerdag.

Høstgudstjeneste 
i Vester Bjerregrav:
Igen i år var der en velbesøgt høstgudstje-
neste i den smukt høstpyntede kirke i Ve-
ster Bjerregrav.

Høstgudstjenesten var fælles med Hersom og for begge kirkers vedkommende var der indskrivning for konfirmander fra
begge sogne.

En smuk dag blev afrundet med fælles frokost i ældrecentret.
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Fra gemmerne ...
Bodil Dalsgaard har fra Kristian Nørskov modtaget en del avisudklip,
personlige breve og telegrammer indsamlet af Kristians far, Ole Nørskov. 

Vi vil i de kommende numre af kirkebladet bringe en eller flere indslag
og lægger ud med en sang, skrevet af Anders Olsen, som gjorde de første
fund i det der nu er jernalderlandsbyen og i mange år gravede og boede
i sit lille hus på stedet.

Jeg kender et sted, jeg sikkert tror,
Vorherre han skabte den dag,
han ordnede alt det skønne på jord,
til menneskers velbehag.

Jeg elsker at sidde i aftenens fred,
når Freja har smykket sin sal,
og nyde naturen fra oven og ned,
fra Bakken ved skalsåens dal.

En milevid flade med duftende hø
og kvægets græssende hjord
Fra Hjarbæk i vest til Fussingø
den vældige ådal sig snor.

De blødsvungne bakker med agerens muld,
og pletter med lyngblomst i flor,
står tavse og vogter på oldtidens guld,
som gemmes i fædrenes jord.

Og elvermøer træder den liflige dans
i sommeraftenen sval.
Gud give jeg altid må fejre Sct. Hans
på Bakken ved Skalsåens dal.

Anders døde den 20/7 1971

Mini-
konfirmander

Minikonfirmanderne fra alle 3 sogne
er godt i gang med undervisning hos
Iben Barnwell under sognepræst Kir-
sten Krab Koeds ansvar. Minikonfir-
manderne undervises over 10 lektioner,
hvor de lærer bibelhistorie, fadervor,
synger og får læst små historier fra bi-
blen.

Samtidig øver de krybbespil, som de vil
vise til afslutningen den 14. december
i Klejtrup kirke og den 17. december i
Vester Bjerregrav kirke, og  hvor de in-
viterer forældre, bedsteforældre, sø-
skende og venner til afslutningsguds-
tjenesten med efterfølgende fællesspis-
ning i sognehuset i Klejtrup og i ældre -
centret i Bjerregrav.

Alle er velkomne!

Nye møbler til våbenhuset i Vester Bjerregrav
Menighedsrådet i Vester Bjerregrav har indkøbt nye møbler til våbenhuset for en del af arven efter Valborg Worsøe. Mø-
blerne er smukt fremstillet af møbelsnedker Per Nielsen, Møldrup.
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Verdens tungeste granit-
violin på vej til Klejtrup by
Følgegruppen for byfornyelse i Klejtrup har i deres projektbeskrivelse til
kommunen og staten arbejdet med 7 hovedprojekter som er blevet kaldt
»de 7 noder« og nu ser det ud til, at et kunstværk af Stenkunstner John
Kallmayer er på vej til Klejtrup.

Stenkunstner John Kallmayer har lavet en 1,3 ton tung granitviolin.
Den er ikke verdens største violin, men er formentlig verdens tungeste.
»Violine Gigante« er dens navn og den er 3,5 meter høj og vejer 1,3 ton.

Prisen er 180.000 kr. men der er forhandlet en rabat, så kunstværket
kan købes for 150.000 kr. Kunstkomiteen ved Viborg kommune har be-
vilget 50.000 kr. til anskaffelsen og  »Sparekassen Hobro Fonden« bevilget
75.000 kr. Der mangler således i skrivende stund 25.000 kr., men mon
ikke vi kan finde dem, det er gået hurtigt med at skaffe de 125.000 kr. op-
lyser Jon Pugholm

Stenkunstner John Kallmayer vil aflægge Klejtrup by et besøg, for at
komme med et eller flere forslag til en placering. Herefter skal følgegrup-
pen for byfornyelsen i Klejtrup træffe beslutning om dens placering. Når
denne beslutning er truffet skal »Violine Gigante« have et stort og sikker
fundament. Vi håber,  at »afsløringen« kan ske ved et lille arrangement in-
den jul, siger  Jon Pugholm.  

Violinen er i øjeblikket udstillet i Skulpturhaven i Thy,  Thisted kom-
mune.

Det er håbet, at dette kunstværk kan bidrage til en god byfornyelse og til at markere temaet »musik«,  som igen
kan være med til at markedsføre byen, men også at folk i Klejtrup vil blive glade for kunstværket, selv om kunst
nogle gange kan give anledning til debat. De kunstværker, som er i byen, er man rigtige tilfredse med og glade for.

BUSK-gudstjeneste
Søndag den 29. oktober – en fin efterårsdag med solskinsvejr – fejrede vi
BUSK (Børn og Unge, Sogn og Kirke) Gudstjeneste i Klejtrup Kirke. Som
sædvanlig var spej-
derne med i både
planlægning og af-
holdelse af Gudstje-
nesten, og det er altid
festligt, når de delta-
ger i uniformer og
med Dannebrog i
kirken. Det var en
rigtig god og stem-
ningsfuld oplevelse i
kirken, hvor spejder-
ne var meget aktive.
Og der skal lyde en
stor tak til spejderne

for deres opbakning og store hjælp – det er altid dejligt med et godt
samarbejde.

Efter Gudstjenesten var der frokost i Sognehuset – igen med lækkert
pålægsbord og gode oste. En del kirkegængere havde fundet vej, og vi
var vel ca. 25, som deltog i Sognehuset. Igen var spejderne et velkom-
ment indslag. Efter et par timer i rigtig godt selskab var det tid til at
komme ud i det fine vejr og nyde søndagen. Den slags gode oplevelser
giver ligesom energi til sjælen.
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Erindringsdans på Klejtrup Friplejehjem
På Klejtrup Friplejehjem, afd. Blåbærhaven, har vi siden maj måned
afviklet erindringsdans en gang om ugen. 

To medarbejdere fra Blåbærhaven har taget uddannelsen som Erin-
dringsdans-instruktører gennem Alzheimer-foreningen og har efter-
følgende opbygget et Erindringsdans-team i samarbejde med flere af
vores frivillige. Det har været et rigtig godt forløb, så der er allerede
aftalt, at der skal danses Erindringsdans som en fast aktivitet på Blå-
bærhaven hver 14. dag.

Erindringsdans – eller at danse vækker minder, det skaber glæde,
og så er det god motion. Derfor er dans ideelt, når det handler om at
skabe en meningsfuld og givende aktivitet for vore beboere.  Flere af
vore beboere har ofte en relativ god hukommelse for episoder, der lig-
ger tilbage i tiden, ligesom bevægelse som eksempelvis dansetrin kan
blive hængende i hukommelsen. Dette kan vi også mærke i forhold
til vore beboere. Til daglig er benene tunge og svære at løfte – men
når der er dans, flytter de sig næsten af sig selv.

Erindringsdans bygger på reminiscenstanken – formålet er således
ikke at lære at danse, men ved at lytte til kendt musik og se udførelsen
af en given dans, at få minderne frem; således bliver vore beboere mo-
tiveret for selv at deltage i dansen. Med musikken og trinene kan erin-
dringsdans åbne op for gode minder og give vores beboere en succes-
fuld oplevelse i socialt samvær med andre. Det oplever de ved en tæt,
fysisk kontakt og berøring på en naturlig måde. Vi kan tydelig mærke,
at vore beboere har en god oplevelse. – De giver udtryk for, de glæder
sig, de har glimt i øjnene, vi flirter lidt med hinanden og får et godt
grin.

En stor del af erindringsdans er stemningen – at såvel personalet
som vore frivillige pynter sig til dansetimen – klæder om til kjole, far-
vestrålende skjorte el. lign. Vore beboere pynter sig også, tager hals-
kæde på og kjole eller nederdel – de glæder sig og ser frem til vores
dansetime. 

På Blåbærhaven har vi haft mange hyggelige timer i Erindrings-
dansens tegn. Dansen har skabt samhørighed om en fælles oplevelse
mellem vores beboere, pårørende, frivillige og personalet – og jeg glæ-
der mig over, at det skal fortsætte, og at vore frivillige hjælpere og på-
rørende vil deltage. Vi kunne ikke være foruden denne hjælp. Til op-
visningen havde vi pyntet vores hall med giner i flot tøj, sko og andre
pyntegenstande, som henleder opmærksomheden på »at pynte sig«.
Der var mulighed for at få sat hår og lagt neglelak til opvisningen.

Som det er traditionen til alle dansetimerne blev der også serveret
Asti til vores opvisning samt lidt at spise – både for at slukke tørsten,
men også for at gøre det ekstra festligt.

Den 29. august var så dagen for opvisning  – og hvilke fantastisk
aften: Blåbærhaven var pyntet op med giner med pænt tøj, Carmen
curlers og andet fra 70’erne, udklip af dansesko og ikke mindst deko-
rative sko som bordpynt.

Efter fælles indmarch kom to dansepar fra Bekker Dans på gulvet
og viste os to flot udførte standarddanse og to latindanse. 

Dernæst var det Squaredansere fra Himmerlands Squaredansere,
der dansede to danse – en fælles dans med beboerne, pårørende og
frivillige, og så sluttede de af med egen dans, så der var sus i skørterne
og tramp i gulvet.

Efter servering af en lille anretning var det tid til, at alle på Blåbær-
haven dansede – og der var svært at få stoppet op igen – til slut var
der fællesspisning i fødselsdagsstuen, og snakken gik livligt over de
mange indtryk.

Af hjertet tak for en hyggelig aften – og husk: Der danses stadig
tirsdag i lige uge kl 10:30 :)

Plejehjemsleder på Blåbærhaven Birgith Sæderup



Opslagstavlen!Opslagstavlen!

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 
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 tirs-
dag kl. 18:30-20:30. • Seniorerne
(8.-10. kl.): Mødes tirsdag kl. 19:00-
21:00. • Rovere (17 år -): Aftaler selv
møder.

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

’s

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

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

MØLDRUP      PURDLMØ                

Med venlig hilsen fra os spejderledere.

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

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

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

Alle ledere er ulønnede.

MØLDRUP

Julekoncert i 2017
KLEJTRUP KIRKE ttttttttttttt

torsdag d. 7. december kl. 19:30
Julekoncert med Tina Siel & Trio. Gratis adgang, max.140 billetter. • Bil-
letter kan afhentes fra 1. november hos Klejtrup Bageri »efter først til møl-

le«-princippet. TINA SIEL har
gennem de sidste fire år haft et
unikt samarbejde med Tine
Lilholt på fløjte og harpe samt
pianisten Knud Erik Thrahne,
omkring julekoncerter i kir-
ker. – Koncerterne er meget
stemningsfyldte og indeholder
musik i alle genrer. – En smuk
og flot julekoncert venter.

Der er GRATIS adgang
til at alle vores kirkekoncerter.
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Meddelelser ...

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløverbakken 

Onsdag den 13. december
Kløverbakken kl. 14.30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 16:00

Torsdag den 21. december
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Kløverbakken kl. 16:00
Pontoppidan

Onsdag den 24. januar 2018
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 16:00

Onsdag den 21. februar
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00

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

December: Onsdag d. 6. dec.: Bibeltime.
Januar: Onsdag d. 3. jan.: Bibeltime.

Februar: Onsdag d. 7. febr.: Bibeltime.

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

Indsamlinger
i Klejtrup Kirke

Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: Danske Sømands- 

og Udlandskirker
Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole

Juledag: Kirkens Korshær

SE KIRKERNES HJEMMESIDER: 

www.hersomkirke.dk 
www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk

Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:

Hersom:
22. november kl. 14:00.
Mødet holdes i Præstegården.

Bjerregrav:
23. januar kl. 19:00.
Mødet holdes i Ældrecentret.

Klejtrup:
28. november kl. 19:00.
Mødet holdes i Klejtrup Sognehus.

Møderne er offentlige, og alle er velkomne!

Julekoncerter i kirkerne 2017
Søndag den 3. december kl. 19:00. 1. søn-
dag i advent er der lysgudstjeneste i Hersom
kirke. Til denne stemningsfulde gudstjene-
ste, der er inspireret af den engelse Even-
song-tradition, tænder vi levende lys og syn-
ger julen ind sammen. Menighedsrådet byder
på gløgg og æbleskiver bagefter.

Tirsdag den 7. december kl. 19:30. Julekon-
cert i Klejtrup kirke – Tina Siel & Trio. Se an-
noncen på forrige side.

Tirsdag den 12. december kl. 19:30. Julekon-
cert i Klejtrup kirke. – Syng julen ind med vo-
kalkvintetten Medklang og kirkens børnekor.
De dygtige sangere fra Medklang forkæler os
med suveræne arrangementer af deres egne
julefavoritter og lægger stemmer på fælles-
sangen, så vi alle kan få den skønne oplevel-

se af, at sangen løfter sig. Menighedsrådet
byder på gløgg og æbleskiver i Klejtrup sog-
nehus efter koncerten.

Søndag den 17. december kl. 19:30. Julekon-
cert i Hersom kirke – Klezmerduo, Beretnin-
gen om juleroserne. I en ramme af nordisk
sang og musik genfortæller Klezmerduo Sel-
ma Lagerlöfs smukke ad vents fortælling, Le-
genden om juleroserne. Der bliver også plads
til at synge et par julesalmer sammen til den-
ne koncert.
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Gudstjenesteliste
Dato              Søndagens navn                       HERSOM                      V. BJERREGRAV              KLEJTRUP

DECEMBER 2017

3. dec.          1. s. i advent                    19:00 Lysgudstjeneste                           Lysgudstjeneste                            Lysgudstjeneste
                                                                               med efterfølgende                        i Hersom.                                       i Hersom.
                                                                               gløgg og æbleskiver                     Fælles for                                      Fælles for 
                                                                               i konfirmandstuen                         pastoratet                                      pastoratet

10. dec.          2.s. i advent                                                                   9:00 Anna Bank Jeppesen

14. dec.          TORSDAG                                                                                                               17:00  Fejring af mini-
                                                                                                                                                                                           konfirmander med 
                                                                                                                                                                                           spisning i sognehuset

17. dec.          3. s. i advent                                                                17:00 Fejring af mini-
                                                                                                                                     konfirmander m. spis-
                                                                                                                                     ning i ældrecenteret

24. dec.          4.s. i advent                     13:30                                    16:00                                   13:30  Herbert Wilson
                Juleaften                                                                                                                  14:45

25. dec.          1. juledag                                                                     14:45                                   16:00
26. dec.          2. juledag                                                                     11:00
31. dec.          Julesøndag                               Der henvises til gudstjenester i nabokirkerne

JANUAR 2018

1. jan.           Nytårsdag                                                                    14:45 Godt Nytår! Kranse-         16:00  Godt Nytår! Kranse-
                                                                                                                                     kage og et glas vin                        kage og et glas vin

7. jan.           1.s.e. Helligtrekonger      11:00
14. jan.           2.s.e. Helligtrekonger                                                    9:00 Anna Bank Jeppesen

21. jan.           Sidste s. e. H3K                       KKK afløser i Tostrup                                                    11:00  Dåb

28. jan.           Septuagesima                                                              11:00                                     9:30

FEBRUAR 2018

4. febr.          Seksagesima                                                                                                             9:00  Anna Bank Jeppesen

11. febr.          Fastelavn                                                                     09:30 Fastelavnsgudsj.

18. febr.          1.s. i Fasten                              KKK afløser i Tostrup                                                       11:00
25. febr.          2. s. i Fasten                    11:00                                              

Gudstjenester kl. 11:00
er som hovedregel med altergang!
De tre menighedsråd har besluttet, at der vil være kaffe/the i våbenhuset 
efter gudstjenesterne. I Klejtrup dog kun efter gudstjenesterne kl. 9:30.

Plan for institutionernes julegudstjenester onsdag den 20. december 2017

Vester Bjerregrav Kirke onsdag den 20. december
Bjerregrav Friskole: 09:00-09:30 (børnehave og indskoling)
Bjerregrav Friskole: 09:45-10:15 (mellemtrin og overbygning)

Klejtrup Kirke onsdag den 20. december 
Tumlehøj, 0. og 1. kl.: 10:45-11:10

Klejtrup Musikefterskole: 11:15-11:45
Brattingsborgsskolen: 12:00-12:30


