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I september 2011 kontaktede Dan Jørgensen Kirsten for at høre, om vi var interesseret i at få nogle af hans fars billeder op at hænge i præstegården m.fl. steder. Menighedsrådet fik forelagt forslaget
og sagde ja tak til tilbuddet. I dag hænger forsidens billeder i samtalehjørnet på
Kirstens kontor. - Det er nogle meget
smukke malerier. De passer godt til placeringen. Der bliver hængt andre billeder op i konfirmandstuen, men de vises
ved en senere lejlighed.
Dan fortæller her lidt om sin far:
Jørgen Emil Jørgensen bor i Esbjerg.
Jørgen er 77 år og uddannet lærer og
autodidakt kunstmaler. Han har fået
flere malerier optaget på Esbjerg Kunstmuseum og påskeudstillinger, har også
udstillet i forskellige private firmaer
samt offentlige kontorer og udlandet
bl.a. Tyskland.
Han har fået sin inspiration igennem
rejser i udlandet, hvor han ofte har boet
i længere perioder som Italien, Tjekkiet,
Polen, Sverige samt Mexico hvor han
har to sønner fast boende, har yderligere
fem børn, som bor i henholdsvis Sverige,
Viborg, Bjerregrav, Farum og Odense.
Jørgens helbred er desværre blevet sådan, at han ikke maler mere og har ikke
mulighed for at arrangere udstillinger,
som han gerne vil, det skal gøres, så derfor har han overladt sine billeder i min
varetægt, og jeg har lovet at anbringe og
formidle dem i hans ånd, så derfor håber jeg, at I vil synes om dem, da jeg ved
min far vil blive utrolig stolt, hvis de
kunne blive set af så mange mennesker
som muligt, og de kunne få glæde af
hans mange billeder.
Ud over oliemalerier og akvareller
har han også lavet glasbilleder og været
keramiker, som han har undervist med
på aftensskoler i 70-80’erne. Han har
rejst meget til Spanien til en keramiker
og boet og arbejdet der. Jørgen har desuden skrevet digte.
Med venlig hilsen
Dan Jørgensen
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HERSOM
KIRKE
Døde
i Hersom Sogn:
Niels Kristian
Brunsgård

V.BJERREGRAV KIRKE
Døbte i
Bjerregrav Kirke:
Jeppe Bjørn
Hoffmann
Døde i
Bjerregrav Sogn:
Henry Kallestrup

KLEJTRUP KIRKE
Døbte i
Klejtrup Kirke:
Mads Juulsgård
Freja Boje
Rousing
Silas Thordahl
Nøhr
Lykke Hessel Østerberg
Døde i Klejtrup Sogn:
Karl Kristian Larsen
Aksel Dahl Jakobsen
Johanne Kirstine Kjær (Hvornum Kirke)
Rita Dorthea Frank
Gurli Aase Harrit Christensen
(Hobro Søndre Kapel)

SOGN & KIRKE
udgives af menighedsrådene og udkommer 4 gange om året. Bladet er gratis,
men økonomisk støtte modtages gerne
på konto-nr. 9261-000-03-02511. Udensogns kan tegne abonnement: 60 kr. Bladets adresse er hos kasserer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500
Hobro.

REDAKTIONEN
består af Henning Pedersen, Anna
Rohde, Ejvind Sørensen og Kirsten Krab
Koed. Jens Nielsen er ansvarshavende redaktør. • Lay-out: Jens Nielsen. • Sats og
tryk: LSD-grafisk, 9864 9161. • Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind
og Birthe Korsbæk.
Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige
publikationer, blade og håndbøger. •
Næste nummer: 1. juni 2011.

FORSKELLIGT
FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset 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 indlevere en
»Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten,
hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får
forældrene fælles forældremyndighed. 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 registrering af et barns
fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du
også udskrive blanketten.
DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen.
Når barnet er døbt, er det optaget i den
kristne menighed og medlem af folkekirken. Derfor fejres dåben normalt
ved søndagens gudstjeneste.
Barnets forældre kontakter sognepræsten for at
aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene 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 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 blanketten »Navngivning« 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 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 ægteskabskontoret 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 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 udfylder dødsanmeldelsen 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 sognepræsten. En navneændring koster 470,00 kr.
Du kan læse om navneændringer på familiestyrelsen.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 hjemmealtergang.
BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du
udskrive blanketter. Du kan også ringe til sognepræsten, så finder hun de nødvendige blanketter til dig.

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2014 Bededag:
Flg. søndag:
2012 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2013 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2014 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2015 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup

KONFIRMERES i ...
Hersom Kirke 2012
Anne Sophie Jæger Rasmussen
Vester Bjerregrav Kirke 2012
Pernille Kopp Lange
Emilie Munch
Alexander Bjerge
Martin Præstiin Kjær Jensen
Michael Nielsen
Mie Emilie Giltoft
Pernille Sørensen
Astrid Kirkegaard Sørensen
Maria Gytkjær Nielsen
Thea Tougaard Bommer
Daniel Tom Mølgaard Saugmann
Rikke Lønne
Klejtrup Kirke 2012
Christian Gram-Sørensen
Simone Olivia Theider Skjærlund
Jeppe Thorning Mørk
Daniel Støvring Jensen
Amalie Nygaard Mortensen
Lærke Hedegård Jensen
Mike Fomsgaard Mortensen
Rebecca Sander Andersen
Daniel Andersen
Rikke Villars Hansen
Stine Nanna Kjeldsen
Martin Færch Hansen
Anna Sofie Vammen
Lærke Stentoft Kristiansen
Mikkel Bagger
Laura Kattenhøj Nielsen
Josephine Bailey
Andrea Helga Hilmirsdottir
Christoffer Rysholt Christensen
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.

Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 20. april 2012 til:
Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: ljnielsen@fibermail.dk
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Adresser:

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.
Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl.
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 1910 • Mobil: 2330 3910.
Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro. Tlf. 9852 5545.
Kirkesanger: Henning Pedersen, Teglgårdvej 24,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0303.
Menighedsrådets formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6303.
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. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2185.
Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herredsvejen 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 Nielsen, Nørreheden 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 KASBiler, 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.

Eventyraften
Den 24. november i Klejtrup Sognehus læste
sognepræst Kirsten Krab Koed
eventyret »Snedronningen« af H.C. Andersen.
En fantastisk historie om Gerda og Kay - om, hvordan Snedronningen bortfører Kay, og Gerdas kamp for at finde og
få den gode gamle Kay tilbage.
De var nemlig rigtig gode venner, indtil Kay fik nogle glaskorn fra Snedronningens troldspejl i øjet, og et af dem stak ham i hjertet, der så fik hjertet
til at blive til en isklump. Han blev ond og rigtig grim ved Gerda, sparkede
og ødelage bl.a. blomsterne i deres lille have.
Kay, der nu var blevet en kold og ond dreng ville ikke være hos Gerda mere, så han hentede sin slæde for at køre hen til den store plads, hvor de andre
drenge kælkede. Som de bedst legede, kom en stor slæde, hvor der sad en
person indsvøbt i hvid pels og en lodden hue. Det var snedronningen, som
så lokkede Kay med sig til sit Isslot.
Gennem mange små historier hører vi om Gerda’s søgen efter Kay og alle
de genvordigheder, hun møder på sin vej, men også mange søde og venlige
dyr og skabninger, som hjælper hende.
Da hun møder Kay, sidder han ganske stille, stiv og kold. Da græder lille
Gerda hede tårer. De falder på Kays bryst, og de trænger ind i hans hjerte,
optør isklumpen og får splinten til at forsvinde. Da brød Kay i gråd, og spejlkornet i øjet trillede ud.
De tog hinanden i hænderne og vandrede ud af det kolde slot. Lykkelige
og glade kyssede og omfavnede de hinanden. De, der havde hjulpet Gerda
med at finde frem til Kay, hjalp dem nu med at finde hjem.
Det var endnu en meget smuk historie af H. C. Andersen og smukt fremført af Kirsten Krab. Overført til hverdagslivet fortæller den også om det kristne budskab - at være der for hinanden i modgang og medgang.
Bagefter var der kaffe/te og norske klejner. - Under kaffen talte vi om,
hvordan vi kunne tolke eventyret, sang et par julesalmer og sluttede med »Altid frejdig, når du går«. - Det var en rigtig hyggelig aften.
Klejtrup menighedsråd / Kirsten Hougaard

Dåbstræf

i Vester Bjerregrav Kirke
Festen foregår søndag den 11. marts kl. 11:00. Jubilarerne er børn, der er
døbte i Vester Bjerregrav Kirke eller Hersom Kirke år 2005 eller 2006. Vi
har også inviteret dukken Stevie, og Stevie fortæller os om dåbens betydning.
Hvorfor skal barnet have vand på hovedet? Er det skønne dåbsbarn, klædt i
en sart hvid kjole og smuk som nyfalden sne, da beskidt? Er det ikke blevet
vasket hjemmefra? Kom og hør, hvad Stevie har at sige om den ting.
Men allerede nu kan Stevie og jeg godt afsløre en flig af, hvad vi tror: Guds
skabermagt og kreative fantasi er enestående. Gud Herren har skabt de tidlige
myldrende forårsblomster. Han har skabt giraffen og den store brune bjørn.
Hver en lille edderkop og alle solstråler er skabt af Gud. Og midt i denne
forunderlige smukke verden skabte Gud også mennesket. Gud skabte det
skrøbelige lille barn, som bæres til dåben af dets kære. Hver eneste søndag
over hele Danmark bæres børn til dåben, i Skagen, i Roskilde og i vore egne
tre sogne, Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup. Børn i alle farver døbes i
Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Det er godt at tænke på.
Efter gudstjenesten går vi hen i Bjerregrav Ældrecenter. Her får vi en snak,
spiser pølsehorn og pizzasnegle. Alle er velkomne. Store som små.
Sognepræst Kirsten Krab Koed
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GUD & GUF
I KLEJTRUP KIRKE ...
Den 8. december var der i Klejtrup Kirke afslutning på minikonfirmandundervisningen, som børn fra 3. klasse havde deltaget i.
Der er blevet tegnet, danset,
sunget, snakket om meget forskelligt i undervisningen, men
selvfølgelig med kristendommen i centrum -og særligt betydningen af at være kristen.
Minikonfirmanderne har været oppe i kirken og fået fortalt
om alteret, prædikestolen, døbefonten m.m.
Der har også været tid til hygge
omkring bordet med saftevand og
kage.
Da vi kom, fik vi udleveret et billede af
en julemand med ugle på hovedet. Børnene
var meget forventningsfulde og spændte på
det, de skulle deltage i. Pigerne havde fine
kjoler på og gjorde meget ud af, at Kirsten
Krab nu så, hvor fine de var.
Kirsten Krab bød velkommen og spurgte
bl.a. børnene, om de ville være med til at
tælle de 3x3 Bedeslag, og fortalte om deres
betydning - »Gud Fader, Søn og Helligånd«.
Efter Kirsten Krab’s prædiken var det
børnenes tur til én efter én at gå op på prædikestolen. De fik hver især udleveret et ark

af Kirsten Krab, hvorpå der stod det, de
skulle læse op. Det var omkring det billede,
vi havde fået udleveret.
Teksten handlede bl.a. om:
Hvorfor mon der sidder en ugle på julemandens hoved og
sneugler i juletræet bagved.
Børnene havde funderet
over uglens betydning og
var nået frem til, at den
nok ville fortælle os noget
vigtigt. Uglen har jo ry for
at være et klogt dyr. Den
havde måske noget vigtigt
at fortælle os og huske os på
- måske minde os om at holde
julens budskab, for julen er mere end gaver, slik og hygge.
Det læste de frejdigt og frimodigt for de
mange tilhørere.
Efter en salme tændte børnene et stort lys
oppe ved alteret og bad sammen »Fader
Vor«. Herefter fik de udleveret et Diplom
på, at de havde deltaget i og afsluttet Minikonfirmandundervisningen.
Efter gudstjenesten gik mange med ned i
Sognehuset, hvor der var kødsovs og pasta
og en dejlig ispind til »dessert«.
Kirken var næsten fuld til Gudstjenesten
»Gud & Guf«. Det var dejligt, så mange
støttede op om arrangementet.
Klejtrup Menighedsråd
Kirsten Hougaard
I BJERREGRAV KIRKE ...
Også i Bjerregrav kirke var der afslutning for minikonfirmander. Det var
til Gud og Guf 3. søndag i advent.
Mange havde taget forældre og
bedsteforældre med, så det var en
fyldt kirke, der dannede ramme for
afslutningen på efterårets minikonfirmandundervisning.
Børnene var meget engagerede og
flere af dem dristede sig op på prædikestolen og læste et stykke, som de
havde forberedt.
De fik også udleveret et diplom
som bevis på, at de har afsluttet minikonfirmandsundervisningen.
Efter gudstjenesten spiste vi spaghetti og kødsovs med salat i ældrecentret, og salen var fyldt til sidste
plads.
Det var en rigtig god aften - og dejligt, at så mange sluttede op om arrangementet.
Bjerregrav menighedsråd
Birte Bergman
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BØNNER
- fra en spejderlejr
Dette er nogle bønner som spejderne
i midtjyske distrikt har skrevet. Det
var til en distriktsturnering i Skringstrup, hvor vores post var noget med
tro og fællesskab.
Hilsen Lene
Hey jo tak kære far
For denne gode spejderlejr vi nu har.
Vi kan æde slik og fis den af
Og vi må end da selv lave mad.
Vi har så meget mad
Så I må godt smage.
Vi er på løb om dagen
Og vi går også med en fane.
Vi sover i sovepose
Og vi laver æblemos.
Hey jo far
Tak for i dag.
Svalerne
Jo jo yeah
vi er næsehornsbillerne her
Vi er på distriktsturnering der
Vi tænder bål, vi steger en ål
Jo jo yeah
Næsehornsbillerne.
Vi går i kirke og tror på gud
Så vi begynder ikke bare og så tude.
De små grønne mænd
Yo yo vi er rødderne
Vi bor i et træ
vi kommer under jorden
Og det er faktisk ingen sag.
Rødderne
Vi har tilladt os at tage disse bønner
med, de ikke medtagne passer ikke helt
til dette blad.
Redaktøren

Kirkekoncert
Kirkekoncert
med
Anders Hald
Den 3. november
2011 underholdt
operasangeren,
heltetenoren
Anders Hald i en fyldt Bjerregrav kirke.
Det var en stor og smuk oplevelse.
Med sin kraftfulde mørke klang fyldte
Anders Hald kirkens rum med gode
kendte sange, akkompagneret af kirkens organist Jacob Græsholt.
En rigtig god aften.
Anna Rohde

»Kristus er opstanden«
Det var en helt almindelig
dag i januar. Vi ventede ikke
gæster, og der var ikke noget
særligt i fjernsynet. Vi havde
aftalt at spise aftensmad kl.
17:30. Menuen bestod af
jordskoksuppe og boblevand. Det var en af de dage,
hvor man egentligt ikke forventer sig noget særligt. Om
aftenen skulle vi køre her og
der.
Op af formiddagen gik jeg som ofte en tur i haven, først hen til vores kanin. Den er altid glad for en snak. Måske blunder den lidt, men i løbet af
nul komma fem er den oppe på mærkerne. Så spiser den af hjertens lyst gulerødder og æbler. Kaninens appetit gør mig i godt humør og giver en almindelig dag farve. Haven dufter lidt af frost, og jeg begynder at håbe på sneens
lys.
Pludselig får jeg øje på blomsten. Blomsten er klædt i en kæk gul forårsdragt med iskrystaller på kronen. En almindelig dag midt i januar finder jeg
en forårsblomst. Den vil hurtigt frem i lyset, den vil ikke vente længere. Jeg
bøjer mig og plukker en blomst til bordet.
Da jeg var barn, lavede min mor altid en dekoration til min fødselsdag.
Hun gravede de første erantis frem af jorden og arrangerede dem med mos
og rustne blade. »Nu er foråret på vej«, sagde hun og skænkede varm chokolade i kopperne med de blå blomster. Således opløftet af erindringer og erantissens oprør mod kulden sætter jeg mig ved computeren. Dagen er godt begyndt.
Sidst på eftermiddagen kalder min søn Aleksander på mig: »skynd dig,
mor, kom og se«. Jeg rejser mig straks og går efter hans stemme. Han står
ved vinduet og hvisker: »se de tre rådyr«. Rådyrene spiser æblerne, som rådner
på plænen. De er optagede af måltidet, og vi er bjergtagede af synet af de
vilde dyr. Rådyrene spiser sig mætte, hvorefter de løber tilbage til engen.
Rådnende æbler, rådyr
der spiser og vintererantis. Forfald og død efterfulgt af forvandling og
nyskabelse. En almindelig vinterdag ser jeg et billede på påskens evangelium i vores egen have.
Kan man ønske sig mere?
God påske!
Sognepræst
Kirsten Krab Koed

Planlagte gudstjenester
på Klejtrup Friplejehjem
fra februar 2012 - september 2012:
Torsdag den 2. februar kl. 10:30
Torsdag den 23. februar kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)
Torsdag den 15. marts kl. 10:30
Onsdag den 4. april, påskegudstjeneste.
(Jørgen Pontoppidan)

Torsdag den 26. april kl. 10:30
Onsdag den 16. maj kl. 10:30,
Kristi Himmelfartsgudstjeneste.
Torsdag den 7. juni kl. 10:30
Torsdag den 21. juni kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)
Torsdag den 19. juli kl. 10:30
Torsdag den 9. august kl. 10:30
Torsdag den 30. august kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)
Torsdag den 20. september kl. 10:30
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LEDEREN ...
Her holder du dette
års første Sogn &
Kirke i hånden, og
jeg vil håbe, du vil
læse i den. Vi har
forsøgt her at give
en orientering om,
hvad der sker, og
hvad der er sket i vores
tre sogne. Mange af de ting, der sker i
et sogn, kan være fælles for alle tre sogne, specielt de alternative gudstjenester,
men der er også andre ting, der sker,
som hører under liv og vækst i sognene.
Menighedsrådene er begyndt at
tænke på andet end mursten. Vi er også sat til at højne livet i vore sogne, og
det kan kun ske ved et fælles samarbejde mellem de tre råd samt sammen
med jer i menigheden.
Vi er glade for den store opbakning
rådene og sognepræsten har i de fælles
tiltag, der har været i det år, vi har haft
Kirsten.

Vi håber også, det må fortsætte i
2012 med nogle tilbagevendende tiltag
fra sidste år samt nogle nye tiltag i år.
Man må gerne indsende sine oplevelser fra nogle af de tiltag, man har
deltaget i, til bladet, og man må også
gerne indsende sine ønsker til et arrangement, man kunne tænke sig. Og har
man lyst til at være med til at arrangere
det, er du/I hjerteligt velkomne, fordi
rådene meget gerne vil have frivillige til
at hjælpe, da det ofte er et stort stykke
arbejde, og der er ikke penge til at købe
sig hjælp i større omfang.
Vi er også begyndt at mærke de økonomiske nedture som alle andre.
Hvis man vil skrive til bladet, må
det helst ikke fylde mere end én A4side med billeder - og i den skriftstørrelse, du ser i de artikler, der er her i
bladet. Hvis man skriver mere, skal det
helst kunne lade sig gøre at dele artiklen over flere gange. Jeg forbeholder
mig ret til at redigere i indholdet, så det
kan komme ned i en størrelse, der pas-

Oh Happy Day
Gospel & Gud
Torsdag den 12. april kl. 19:30 fejrer Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup
sogne gospelgudstjeneste i Klejtrup Kirke. Konfirmanderne mødes allerede
om eftermiddagen i Klejtrup Sognehus. Her sørger menighedsrådene for, at
de får lidt at spise, når de kommer fra skole. Konfirmanderne får også aftensmad, inden gospelgudstjenesten begynder om aftenen.
Sammen med gospelinstruktør Rune Herholdt og hans pianist deltager
konfirmanderne om eftermiddagen i en skabende proces. I nogle muntre timer bygger vi sammen aftengudstjenestens sangdel op. Mit bedste bud er, at
vi alle glemmer tid og sted, mens vi indøver gospelmusikkens stemme.
Gospel er engelsk og betyder »evangelium«. Denne aften oplever vi »evangeliet« på en ny måde, når de unges sangenergi aktiveres for fuldt drøn. Vores
gospelinstruktør, Rune Herholdt, siger om sig selv: “Bag undervisningen ligger der naturligvis en masse faglige kompetencer, men folk der har oplevet
mig vil nok tænke på mig som et “energibundt« der på forunderlig vis formår
at få selv de “hårde« drenge med på vognen«. Rune Herholdt tager udgangspunkt i den umiddelbare musikalitet, som vi alle har i os. Et delmål er, at alle
konfirmander får en succesoplevelse.
Oh Happy Day. Jeg tror, det bliver en lykkelig dag. Jeg forestiller mig, at
mange bliver glade i krop og tanke, når konfirmander fra alle tre sogne synger
for på dagens sange til forårets gospelgudstjeneste torsdag den 12. april kl.
19:30. Gudstjenesten akkompagneres af Runes eget orkester: RUNE HERHOLDT & THE GOSPELBROTHERS. Menigheden bliver heller ikke
snydt. De får også lov at deltage i sang og dans, forlyder det fra vores instruktør.
Begejstring og glæde! Mon ikke vi har en god oplevelse i vente?
Sognepræst Kirsten Krab Koed
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ser. Billederne skal helst ligge som jpgfiler. Har man dem liggende på anden
vis, kontakt da venligst undertegnede,
som så vil undersøge sagen.
Jeg ønsker alle et godt år, som jo er
et valgår til menighedsrådene. Har du
lyst til at være med til at gøre noget for
dit sogn eller pastorat, så kontakt et
menighedsråd eller kom til de møder,
der vil blive afholdt her i løbet af sensommeren men mere
om det i de
følgende blade.

Jens Nielsen

Ansvarshavende redaktør

Foredrag
med Karsten Erbs
I januar måned havde de tre sognes
menighedsråd sammen med HersomBjerregrav Borgerforening arrangeret et
foredrag med vores tidligere sognepræst Karsten Erbs. Han er nu sognepræst i bl.a. Vrendsted sogn hvor han
kom til fra Costa del Sol. Karsten startede 1. del af foredraget med at fortælle
om sine oplevelser her i sognene.
Efter kaffepausen fortalte Karsten
om sin tid på Costa del Sol, hvor han
havde oplevet
mange ting, snakket
med mange kendte
mennesker. Han
fortalte bl.a. om forskellen mellem livet
i kirken der og her.
Der må man klare
tingene selv bl.a.
lave nogle arrangementer som kunne
give penge til noget
nyt liv og vækst.
Til denne del viste Karsten en del
billeder fra stedet og de arrangementer
man deltog i som sognepræst.
Carsten er en rigtig god fortæller,
han fortalte på en rigtig god og fornøjelig måde hvor vi flere gange måtte
trække på smilebåndet. Han var også
en vellidt præst. Arrangørerne måtte
sætte ekstra borde og stole til, så i alt
blev der dækket op til ca. 100 personer.
Vi var meget glade for, at så mange
fandt til Hersom Forsamlingshus.
Der planlægges et foredrag igen til
næste år.

Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Hersom Sogn
Regnskabsmøde
Budgetmøde

22. marts
15. maj

Alle møderne er i Præstegården kl. 19:00
V. Bjerregrav Sogn
Regnskabsmøde
Budgetmøde
Menighedsrådsmøde

15. marts
8. maj
4. september

Alle møderne er
i Bjerregrav Ældrecenter kl. 19:00
Klejtrup Sogn
Regnskabsmøde

27. marts

Alle møderne er i Klejtrup Sognehus kl. 19:00
Ifølge menighedsrådsloven
er alle menighedsrådsmøder offentlige.

Ny Kirkesanger
i Klejtrup ...

Skærtorsdag,
lammesteg og rødvin

Indre Mission
i Klejtrup

Som forårssolen morgenrød begynder vi skærtorsdag, torsdag den 5. april, med en gudstjeneste i Hersom Kirke kl. 17:00. Mens påskesolen lyser ind i kirken, fejrer vi nadverens festbord. Skærtorsdag er dagen, hvor vi kommer
til vore kirker for at glædes over, at Jesus Kristus
gav os nadverens mulighed. I måltidets nærvær
modtager vi livets brød. Det er da en fest værd.
Under den sidste nadver tog Jesus Kristus afsked med sine disciple. Han lærte dem at spise
og drikke vinen sammen ved hans bord. Skærtorsdag skabte Jesus Kristus et måltidsfællesskab mellem ham og os. Et fællesskab, der også
rækker ind i vort pastorat og kirker.
Derfor inviterer Hersom Menighedsråd til
et godt påskemåltid efter gudstjenesten i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Menighedsrådet serverer lammesteg, rødvin og is m.v.
Deltagelse i middagen koster 75,00 kr.
Vi beder om tilmelding til påskemiddagen
til formanden for Hersom Menighedsråd: Jens
Nielsen på telefon 9854 6303 eller sognepræst
Kirsten Krab Koed, telefon 8669 0009; e-mail
kkk@km.dk senest torsdag den 29. marts.
Arrangementet er fælles for Hersom, Vester
Bjerregrav og Klejtrup pastorat og alle er hjertelig velkommen.
Sognepræst Kirsten Krab Koed

Marts: Onsdag d. 7.: Bibeltime
April:

Onsdag d. 4.: Bibeltime

Maj:

Onsdag d. 2.: Bibeltime

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

Kirkens Korshær
Kirkens Korshær afholder storkredsmøde i
Skals Sognehus
TORSDAG den 19. april kl. 19:30.
Det landskendte par, Ingeborg og Carl Lomholt, fortæller og underholder med musik og
sang.

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 Seniorerne (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

AKTIVITETER
i Klejtrup Sognehus
Vi har i Klejtrup kirke ansat en ny kirkesanger
den 1. december 2011. Det er Lene Lange. Lene bor i Klejtrup og er nok kendt af mange.
Hun var med, da der blev startet kor i kirken.
Lene arbejder som sygeplejerske i Viborg.

Kirkesangervikar ...

Den 1. marts filmaften »Luther« kl. 19:00.
Filmen bliver introduceret af Kirsten Krab
Koed. Der vil være ost og rødvin pris 25,00
kr.
Den 27. marts kl. 19:00. Menighedsrådsmøde (regnskab)
Den 29.marts foredrag med Birthe Korsbæk
kl. 19:00. Med titlen »Noget om - og af
Steen Steensen Blicher«.
En aften i april vil der blive en sangaften kl.
19:00 med organist Jacob Græsholt og kirkesangerne Lene Lange og Mette Egedal
Datoen er ikke fastsat endnu. Plakater med
datoen vil blive hængt op forskellige steder
i byen ... vil også kunne findes i kalenderen
på Klejtrup Kirkes hjemmeside

Samtidig har vi lavet en aftale med Mette Egedal om afløsning. Mette bor i Valsgaard, og er
truckfører på en fabrik i Hobro. Mette har som
barn/ung sunget i et kirkekor i Nørre Uttrup.
Menighedsrådet byder de 2 velkomne som
medarbejdere ved Klejtrup Kirke.
På menighedsrådets vegne
Ejvind Sørensen

Den 23. maj kl. 18:00. Menighedsrådsmøde
(budget)
Indtil konfirmationen den 6. maj er der onsdag konfirmandundervisning fra kl. 8:00
til 9:30. Korunder visning om eftermiddagen.

Kirkesangervikar
i Bjerregrav
Vor faste kirkesanger i V. Bjerregrav kirke, Bettina Thoft Jensen, er p.t. på studierejse i Afrika
og har i denne anledning søgt - og er bevilget
orlov fra 7/1 til ca. 3/3 2012.
Bettina er i perioden afløst af vikar Jette Eg
Græsholt.
På menighedsrådets vegne
Anna Rohde

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. 15:2015:50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl.
16:05-16:45.
Se kirkernes hjemmesider - på:

www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
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»Du er fantastisk!«
»Gå ikke foran mig. Måske vil jeg ikke følge dig.
Gå ikke bagved mig. Måske vil jeg ikke føre an.
Gå ved siden af mig og vær blot min ven.«

Albert Camus

32 konfirmander fra Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup sogne deltog i Viborg Stifts konfirmandtræf. Dagen begyndte med en gudstjeneste i Viborg
Domkirke, dernæst kørte vi til Tinghallen, hvor Anders Kofoed Petersen fangede
konfirmandernes opmærksomhed. »Du er fantastisk!« sagde han blandt andet
til den enkelte konfirmand og opfordrede os alle til at give hinanden nogle flere
kram. Det er let at finde fejl hos hinanden, alt er tilladt, men ikke alt gavner.
Til illustration af Anders’ levende foredrag så vi en musikvideo af sangerinden
Pink »Don't Let Me Get Me«. Videoen kan ses på YouTube. Dagen sluttede
med pizza, pommes frites, rød og grøn saft i et propfyldt Bowl'n'Fun. Vi havde
en skøn dag sammen med de unge mennesker, så tak for den kære konfirmander.
Temaet for konfirmandtræf 2012 i Viborg Stift var »venskab«. Temaet kalder
på en samtale om kristne temaer som tillid, tilgivelse, forsoning og svigt. Tilgivelse er bærende, hvor mennesker spiser sammen. Apostlen Peter spørger Jesus,
om man skal tilgive sin bror syv gange, når han handler dumt og uansvarligt
mod én. Jesus svarer: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.« (Matt. 18,21-22).
Og den sidste aften Jesus er sammen med sine disciple, siger han til dem »Jeg
kalder jer ikke længere tjenere, for tjeneren ved ikke, hvad hans herre gør; jeg
kalder jer venner, for alt, hvad jeg har hørt af min fader, har jeg gjort kendt for
jer.« (Joh. 15,15). Jesus kalder altså sine disciple for venner. Men hvad er en god
ven? Hvad laver man sammen med en god ven? Står den på pudekamp, fodboldspil eller shopping? Hvem tør man betro sig til, når man ikke vinder førstepladsen og strømperne altid er beskidte? Når man ønsker, man var en anden,
og man er sin egen værste fjende? Hvad betyder et venskab for årets konfirmander? De har selv givet et svar herpå. Svaret kan du læse ud af
deres tegninger, tekst og digte. God fornøjelse.
Sognepræst Kirsten Krab Koed

9

Tanker fra 18. hul ...
»FOOOOOOORE!!« - en dyb mandestemme skar igennem den kølige efterårsluft ... og mine tanker, som har
det med at vandre betydeligt under en
frisk gåtur. Folk omkring mig på den
smalle gade - en mand, som luftede sin
hund og to ældre damer på bytur dukkede helt automatisk hovederne. Et
trick, som jeg endnu ikke havde lært
efter kun at have boet nogle måneder i
byen. Det gav derfor et sæt i mig, da
jeg pludselig hørte et højt klang fra kølerhjelmen på en varevogn parkeret i
vejsiden kun ganske få meter foran
mig. Den var blevet ramt af ... en golfbold!
Ingen tog imidlertid notits af dette,
og folk løftede igen hovederne og fortsatte med dagens gerninger som om intet var hændt. Også ejeren af varevognen, som åbenbart betragtede dette
som en erhvervsrisiko, når man var så
letsindig at parkere på den lille vej ved
navn The Links i den skotske by, St.
Andrews. Da jeg gik forbi varevognen,
kunne jeg da også konstatere at det ikke var første gang, en golfbold var passeret denne vej!
The Links’ nærmeste nabo er 18.
hul på den ældste golfbane i verden;
Old Course. For golf-elskere et nærmest helligt sted, da det er i St. Andrews golfspillet har sin oprindelse. St.
Andrews er derfor også kendt som
»golfens hjemsted«. Byen er da også
bogstaveligt talt omringet af golfbaner
og skotterne betragter spillet som deres
nationalsport nr. 1.
Old Course betragtes endvidere som
en af de bedste links-baner i verden en bane dannet mere eller mindre af
naturen selv i klitterne og sandet ved
Nordsø-kysten - og benyttes flittigt ved

store turneringer af de bedste golfspillere i verden. The Royal and Ancient
Golf Club i St. Andrews blev grundlagt
i 1754 og fastsætter stadig den dag i dag
det officielle regelsæt for golfspillet.
Den ældste beskrivelse af golf spillet på
Old Course går imidlertid helt tilbage
til 1574 - dog tyder meget på, at spillet
faktisk er en del ældre. Oprindeligt
havde banen 12 huller, men fra midten
af 1700-tallet, hvor spillets popularitet
voksede, øgede man banen til i alt at
omfatte 18 huller. Et tal, der blev gældende for anlæggelsen af golfbaner verden over. Golf er dermed en af de få
sportsgrene med en usædvanlig lang historie, og spillet er derfor knyttet til byen, byens historie og folket i en grad
som kun meget få sportsgrene er.

Mellem brosten og kættere ...
Byen St. Andrews ligger forholdsvis
isoleret i området Fife i det østlige
Skotland. Besøgende kommer derfor
kun til byen af ganske bestemte årsager.
Der er nemlig tre faktorer, der mere
end andet har skabt og formet den lille
skotske by og gjort den kendt i det meste af verden; Golfspillet, Universitetet
og Kirkehistorien! Alle tre faktorer er
på forunderlig vis flettet ind i hinanden
på kryds og tværs på grund af deres lange historie og har således dannet baggrund for byens udvikling.
Hvert år øges byens befolkningstal
betydeligt på grund af studerende fra
alle dele af verden, der kommer for at
læse ved University of St. Andrews, det
ældste universitet i Skotland og det
tredje ældste universitet i hele Storbritannien.
Universitetet blev stiftet i begyndelsen af 1400-tallet og bliver betragtet
som et af de bedste universiteter i Storbritannien. Den
kommende britiske konge,
Prince William, blev da også
sendt til Skotland for at studere.
Som ved mange ældre læreanstalter, hænger der også
en del mere eller mindre
mærkelige traditioner og
myter fast ved St. Andrews
universitet. En af de vigtigDen berømte Swilcan Bridge med Old Course Hotel ste er myten om martyren
i baggrunden. Broen går over en lille bæk mellem 1. Patrick Hamilton:
Rundt omkring i byens
og 18. hul på Old Course - og mangen en kendt og
ukendt golfspiller er blevet fotograferet på den lille bro. brosten findes markeringer
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af hvor byens martyrer under den skotske reformation blev brændt på bålet
for kætteri. For studerende er den vigtigste og mest bemærkelsesværdige placeret lige ved indgangen til »St. Salvators Quad«; en firkantet gårdhave omgivet af tre af universitetets gamle undervisningsbygninger og St. Salvator’s
Chapel - som i dag stadig er universitetets faste kapel og hvor der hver søndag kl. 11 indkaldes til gudstjeneste for
alle studerende og deres familier. Ved
denne indgang er formet initialerne
PH i brostenene: PH for Patrick Hamilton.

Patrick Hamilton’s initialer i brostenene
udenfor universitets-kapellet, St Salvator’s Chapel
Patrick Hamilton var studerende
ved universitetet, men blev dømt for
kætteri og brændt på bålet i 1528, hvor
den skotske reformation var i sin begyndelse. Da det var en kold februardag i et regntungt Skotland, havde ilden svært ved at få fat. Selv om der blev
slæbt yderligere brænde til bålet, tog
det meget lang tid, før Patrick Hamilton døde. Man siger derfor, at hans sjæl
aldrig blev fuldt renset og aldrig kom
helt til himmelen.

Old Tom Morris gravsted på den store
kirkegård ved ruinerne af St Andrews
Cathedral

Myten fortæller således, at kommer
en studerende til at træde på Patrick
Hamiltons sten, vil han kaste sin forbandelse over én, og man vil aldrig
kunne bestå sine eksaminer og gradueres fra universitetet. Studerende i dag
ses derfor hoppe over, vige uden om og
i det hele taget undgå brostenene foran
indgangen til St. Salvators gården.
Skulle man ved et uheld komme til at
træde på stenene, er der håb. Man kan
nemlig bryde forbandelsen ved at
springe i Nordsøen på årets koldeste
dag - som dagen også var, da Patrick
Hamilton blev brændt.
Mellem kirkeruiner og
golflegender ...
En af de mest markante og bemærkelsesværdige bygninger i byen er imidlertid St. Andrews Cathedral. Katedralen
stammer fra 1100-tallet og udgjorde på
dette tidspunkt base for ærkebispesædet i St. Andrews. Efter reformationen
standsede driften af katedralen imidlertid. Fra ruinerne, som stadig kan ses i
dag, kan man dog få en god fornemmelse af den over 100 meter lange katedrals størrelse.
Katedralen mentes også at huse resterne af apostlen St. Andrew, som byen er opkaldt efter. I det skotske blåhvide flag, som stadig benyttes i dag, er
afbilledet apostlen St. Andrew’s X-formede kors. Man mener, at St. Andrew
kom til Skotland i midten af det 10. århundrede. Her endte han med at blive
helgenkåret og dannede dermed baggrund for både byens navn og for det
senere ærkebispesæde.
Ikke langt fra katedralen, på nordsøkysten, kan man stadig se ruinerne af
det meget smukt beliggende St. Andrews Castle, som husede områdets
første biskop. Borgen har i sin tid både
været ærkebispesæde, kongebolig for
James I af Skotland, ligesom også borgens kældre blev benyttet som fængsel.
Tilbage ved St. Andrews katedral, omgiver en stor kirkegård stadig katedralruinerne - og ganske som forventet, afspejles byens andre aktiviteter sig også
her. Der findes næppe mange gravstene
i verden, som har afbilledet golfspillere,
men Tom Morris Memorial er en af
dem:
Old Tom Morris, som han kaldtes
var således en pioner indenfor golfspillet. Han var født i begyndelsen af
1800-tallet i St. Andrews og arbejdede
som både kølle- og boldmager, golfinstruktør og golfbane designer. Han

vandt The Open Championship, som
er blevet spillet i St. Andrews siden
1860, hele fire gange. Sidste gang som
46-årig, hvilket gør ham til den ældste,
der nogen sinde har vundet denne turnering. Hans søn, Tom Morris Jr.,
gjorde ham kunsten efter og vandt fire
Open Championships allerede inden
han var fyldt 22. Tom Morris Jr. vandt
det første mesterskab allerede som 17årig og er således stadig den dag i dag
den yngste golfspiller nogensinde, der
har vundet denne turnering fire gange.
Han nåede dog kun at blive 24 år - det
siges, han døde af sorg, kort efter hans
kone døde i barselssengen.
Ruinerne af den store katedral i St. AnMed en så omfattende historie, er drews omringet af den enorme kirkegård
det derfor ikke tilfældigt, at det er på
St. Andrews katedralens enorme kirkegård, der er sat en af de største mindesten efter to af golfspillets første legender. Historien om familien Morris kan
også følges på byens golf museum - for
sådan et er der naturligvis også i »golfens hjemby«.
»Handicappet!?«
En gåtur gennem St. Andrews, er bogstaveligt talt en gåtur i et sammensurium af ruiner, kirkehistorie, studerende i deres traditionelle røde kapper og
golfhuller!
For mange opfattes golf stadig som
en sport for den lidt rigere over- eller
middelklasse. Det er dog langt fra tilfældet her, hvor spillet er opfundet. I
Skotland, og navnlig i St. Andrews, er
golf en allemandssport. Man kan således se både golfturister fra hele verden
valfarte til stedet, den lokale arbejderfamilie, studerende og med jævne mellemrum de største professionelle golfspillere på banerne omkring St. Andrews.
Selv om banerne passes og nusses
omhyggeligt, så er der alligevel traditioner på verdens ældste golfbane, som
ikke sådan kan brydes - særligt ikke
fordi de står skrevet i det århundreder
gamle reglement: På søndage, hvor der
ikke spilles turnering, er det ikke muligt at spille golf på Old Course. Derimod er det tilladt for alle byens borgere at betræde de gamle græsbaner,
som det passer dem. Børnefamilier
med klapvogne, hunde, der luftes, nye
usikre studerende og turister mellem
hinanden, er derfor ikke et sjældent syn
på den gamle bane på søndage.
Således befandt jeg mig også selv på
den gamle golfbane en solbeskinnet
søndag eftermiddag mellem legende

børn, en ivrig far, der forsøgte at lære
sin dreng det helt rigtige golfsving og
en gruppe amerikanske turister på
Swilcan Bridge… samt en lettere sur
greenkeeper, der forsøgte at rette op på
græsplænens skader efter forrige weekends Alfred Dunhill Links mesterskab.
Selv om det på mange måder er sagnet
om St. Andrew og kirkehistorien, der
har skabt byen, kan det ikke benægtes,
at en sportsgren på mærkelig vis har
viklet sig ligeså meget ind i byens tilblivelse og historie. Nok er man stolt
af byen og dens historie, af katedralen
og borgruinen mellem de gamle middelalder byporte og den flotte beliggenhed ud til Nordsøen - men golfspillet
er noget man elsker! Der tales derfor
også en hel del om golf blandt både ældre og yngre, kvinder og mænd i byen
- faktisk meget mere, end man taler om
vejret!
På min første gåtur på banen, faldt
jeg i snak med et par drenge, som legede i sandbunkerne på 17. hul og deres
bedstefar, der da også endte med at stille mig det spørgsmål, som i St. Andrews åbner langt de fleste samtaler:
»Hvad er så dit handicap?!«
Et spørgsmål, der med vanlig skotsk
humor ofte besvares med sætninger
som: »Sprut og cigaretter« eller for
mænds vedkommende med et slet
skjult smil og et tørt »Min kone!«
Jane Korsbæk
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Gudstjenesteliste
4. marts

HERSOM

V. BJERREGRAV

11:00

09:30

2. s. i fasten

11:00 Dåbstræf

3. s. i fasten

11. marts
18. marts

09:30

25. marts

11:00

1. april
5. april

KLEJTRUP

11:00
09:30
11:00

Søndagens navn

Midfaste
Mariae bebudelse

09:30

17:00 Gudstjeneste med efterfølgende Skærtorsdagsmiddag
i konfirmandstuen. Fælles for hele pastoratet

Palmesøndag
Skærtorsdag

6. april

09:30 De Syv Korsord 11:00 De Syv Korsord Langfredag

8. april

11:00

9. april

11:00

09:30

12. april

15. april

09:30

22. april

11:00

09:30

17. maj

11:00

20. maj

1. s. e. Påske
2. s. e. Påske

09:30

28. maj

09:30

3. juni

11:00

11:00
11:00

21. juni

11:00

09:30

Pinsedag
2. Pinsedag

11:00

11:00
11:00

Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. Påske

14:00 Gudstjeneste i præstegårdshaven med efterfølgende
grundlovsmøde. Fælles for hele pastoratet

10. juni

4. s. e. Påske
5. s. e. Påske

09:30

09:30

3. s. e. Påske
Bededag

19:30 Steen Sunesen

27. maj

24. juni

11:00

10:30 Konfirmation

13. maj

17. juni

TORSDAG

09:30 Konfirmation

6. maj

5. juni

19:30 Gospelgudstj.
Fælles for hele
pastoratet

19:30 Steen Sunesen
11:30 Konfirmation

Påskedag
2. Påskedag

09:30

29. april
4. maj

09:30

Trinitatis
GRUNDLOVSDAG
1. s. e. Trinitatis

09:30

2. s. e. Trinitatis

19:00 Klejtrup
Legepark
eller teltet,
hvis regn

TORSDAG

3. s. e. Trinitatis

Alle gudstjenester kl. 11.00 er med nadver/altergang! • Klejtrup Menighedsråd har besluttet,
at der vil være kaffe/te i våbenhuset fra påske til efterårsferien efter gudstjenesten kl. 9:30.
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