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Marts · April - Maj 2021

NYTTIGE OPLYSNINGER
HERSOM KIRKE

V. BJERREGRAV KIRKE

KLEJTRUP KIRKE

Sognepræst:
Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30, Hersom,
9500 Hobro. Tlf. 8669 0009 eller 2341 3009.
Mail: KKK@km.dk. Mandag er sognepræstens
faste fridag. Mandag dækkes embedet af den
vagthavende præst på Viborg Østre Provstis
vagttelefon 7022 3310.

Sognepræst: Se Hersom

Sognepræst: Se Hersom

Graver og kirketjener: Else Skovlund, Søkærvej 7,
Sdr. Onsild 9500 hobro. Mobil: 2262 4754. Mail:
else-skovlund@hotmail.com

Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 2992 5751. Mail: hanneleif29@gmail.com

Organist: Se Hersom

Organist: Se Hersom

Kirkesanger: Annette Dahl, Østergade 31,
9510 Arden. Tlf. 4097 6425.
Mail: annettesopranodahl@gmail.com.

Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901.
Mail: emhoejlod1@outlook.dk

Menighedsrådets fmd.: Birte Bergman,
Nordskoven 21, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 4029 5557. Mail: birtebbergman@gmail.com

Menighedsrådets formand: Jon Pugholm,
Fuglevænget 48, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 2425 9934. Mail: ij@klejtrup.dk

Næstformand: Kristian Nørskov,
Herredsvejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 4057 5711. Mail: lisenorskov@hotmail.com

Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.
Mail: oemark@mail.tele.dk

Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44,
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516
Mail: anna.rohde.39@gmail.com

Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.
Mail: oemark@mail.tele.dk

Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78,
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002
Mail: godsetihorup@fiberpost.dk

Kasserer: Kirsten Sørensen, Ånsbjergvej 11,
Fristrup, 9500 Hobro.
Mail: kisser.soerensen@gmail.com

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

Lene Braskø, Viborgvej 37, Klejtrup, 9500 Hobro
Tlf. 2142 7381. Mail: lene@braskoe.dk

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET

Michael Risager Buus. Tlf. 2323 2172
Mail: michaelrbuus@gmail.com

Præstesekretær: Sekretær Annette Sømod
Mail: annette@somod.dk
Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl.
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Mobil: 2330 3910.
Mail: tagejespersen1@gmail.com.
Organist: Rikke A. Bendtsen, Klokbakken 10,
Todbjerg, 8530 Hjortshøj. Tlf. 3042 5731.
Mail: alminde@gmail.com
Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901.
Mail: emhoejlod1@outlook.dk
Menighedsrådets formand: Niels Brandt Kristensen, Herredsvejen 145, Hvolris, 9632 Møldrup.
Tlf. 2324 6844. Mail: n.b-k@mail.dk
Næstformand og sekretær: Kristoffer Kempe,
Ørisvej 15, Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2252 6046.
Mail: krkempe@gmail.com
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 2763 6473.
Mail: troestrup@energimail.dk

V. Bjerregrav: Birte Bergman. Formand
Mail: birtebbergman@gmail.com
Kristian Nørskov.
Mail: lisenorskov@hotmail.com

Ib Justesen, Teglgårdsvej 22, Hersom,
9500 Hobro. Tlf. 4054 0015 og 8669 0015.
Mail: Ibjustesen@hotmail.com

Hersom: Niels Kristensen.
Mail: n.b-k@mail.dk
Kristoffer Kempe. Mail: krkempe@gmail.com

Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.
Mail: birteahrensbach@mail.dk

Klejtrup: Kirsten Sørensen.
Mail: kisser.soerensen@gmail.com
Lene Braskø. Mail: lene@braskoe.dk

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.

samtale. 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!

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
guds-tjeneste.
Barnets forældre kontakter sognepræsten
for at aftale en dato for dåben. Præsten
og forældrene mødes herefter til en dåbs-
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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.

Henrik Fjelsted. Mail: karin-fjelsted@privat.dk
Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen.
Tlf. 4034 6711. Mail: torbenbirthe@gmail.com

Se kirkernes hjemmesider:
www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

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 505,00 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.

Flytning af
konfirmationsdatoer på grund
af COVID-19

Klejtrup Kirke,
lørdag den 12. juni kl. 10:30.

Hersom Kirke,
lørdag den 4. september kl. 10:30

Vester Bjerregrav Kirke,
søndag den 5. september kl. 10:30
Klokkeslættet kan blive ændret,
hvis det skulle blive nødvendigt at
fejre to konfirmationer i kirkerne.

SOGN & KIRKE udgives af menigheds
rådene og udkommer fire gange om året.
Bladet er gratis.
BLADUDVALG: Kirsten Krab Koed,
Birthe Ømark, Kristoffer Kempe og
Anna Rohde.

Gådefuldt
forår
Man venter med længsel på forårets komme, sukker og drømmer
om at verden igen åbner sig som
skovens bregner der langsomt, men
stilfuldt, ruller sine vifteformede
blade ud. Hvert forår glæder jeg
mig over havens bregner som giver præstegårdsskoven en aura af
eventyr. Jeg ser som fortryllet ind i
virvaret af det selvlysende grønne
hav af fremadstormende bregner
akkompagneret af skyggerne fra
nøgne træer og faldne grene. Mørket brydes af lyset!
Jeg venter med længsel efter fuglesang under himlens blå, bilvask
på gårdspladsen og trillebøren parkeret på en græsplæne, der er prydet med tusindvis af småsyngende
tusindfryd. Jeg rækker i længsel
ud efter fællesskabet, en aften
på gaden med spillemandsmusik
og børn der legende løber rundt,
mens de holder hinandens hænder.
Og mens jeg længes efter, at verden åbner sig som skovens bregner
i det tidlige forår, går jeg langsomt
rundt og indånder havens pragtfulde stilhed.

Havens bregner sørger for brændstof til fantasien. Mystiske urplanter der kan formere sig uden
blomster og endda uden at sætte
frø. Det er først den moderne teknologi, der har kunnet løfte låget
for den hemmelighed, bregnerne
har bevaret i over 350 millioner år.
I stedet for frø bruger de sporer,
der danner en undseelig prothallium med organer af både han- og
hunkøn. Hvis sporerne får tilstrækkeligt med vand, tager befrugtningen sin begyndelse, og en ny bregne kan vokse frem, en ny dekorativ
forårsbebuder.
Vi lever i en verden af gåder. Apostlen Paulus skriver: ”Endnu ser vi i et
spejl, i en gåde, men da skal vi se
ansigt til ansigt. Nu erkender jeg
stykkevis, men da skal jeg kende
fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt
fuldt ud.”
Med ønsket om et velsignet forår!
Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Sats og tryk: Hobro Lyntryk
Lokalhistoriske medarbejdere:
Ragna Kolind og Birthe Korsbæk.
Forsidefoto: Kirsten Krab Koed, sognepræst.
Næste nummer: 1. juni 2021.
Sidste frist for indlevering af materiale
er 1. maj 2021. Alt materiale til næste
nummer sendes direkte til:
Hobro Lyntryk - lm@hobrolyntryk.dk
- og skriv hvad det omhandler.

3

Englebesøg i Klejtrup Kirke
Har man stået ansigt til ansigt med en engel, har man oplevet englevagt, eller har man forsikret sit barn eller barnebarn om, at Guds engle passer på, mens børnene drømmer sødeligt natten lang, så er man forvisset om, at engle
sandelig eksisterer.
Engle er sendebud fra Gud, og vi møder dem flere steder i Det Nye Testamente. Når Guds sendebud pludselig
åbenbarer sig opleves et himmelsk øjeblik. Julenat åbnede himlen sig over småsovende hyrder og dyr. Hyrderne
var himmelfaldne af betagelse, selv dyrene på marken fornemmede, at det var ikke en nat som de andre. Hærskarer
af syngende engle sang deres epokegørende budskab ud
i verden, en stor klang fyldte nattens mørke.

Også Jesus Kristus bliver opsøgt af en engel i Getsemanehaven natten til langfredag. Jesus var bange for det, der
skulle ske ham: bange for mørket på korset og bange for
smerten i hans mors øjne. Jesus var alene og bange og
bad til sin far i himlen. Da sendte Gud ham en trøstende
engel fra sin hånd, og englens lys strålede ned på Jesus
og gav ham nyt mod. Den lysende engel mindede Jesus
Kristus om påskemorgen; den morgen, hvor alle blomster
står i flor, skoven grønnes og kornet gror. Og da kvinderne påskemorgen, med våde øjne, kaster deres sorgfulde
blikke ind i den tomme grav, mødes de sorgfulde blikke
af et englesyn: ”Hans udseende var som lynild og hans
klædning hvid som sne.”
I julemåneden fik Klejtrup Kirke også englebesøg. Sanne
Bang-Thygesen besøgte nemlig kirken med sine kunstneriske engle. Sanne fik inspiration til at kreere de smukke
engle ved at rydde op i et dækketøjsskab. En æske med
6 sølvskeer fik gang i fantasien, det var da synd og skam,
at mormors gamle fine skeer skulle gemmes bort til ingen
verdens nytte. Engang blev de brugt til at spise æblekage
med, nu skulle de finde nyt liv. I en fart fik Sanne sølvskeerne ud på bordet, i gemmerne fandt hun hæklede flakoner af forskellig art; de blev lagt på sølvskeerne og vupti,
således kom den første af Sannes flotte engle til verden.
Efterfølgende har vi af to omgange haft stor glæde af Sannes engle i Klejtrup Kirke. I november og december 2017
kunne man fornøjes over flere hundrede engle smukt op-
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hængt i kirken. Sanne var tovholder på engleprojektet,
og i samarbejde med Brattingborg Skolen, menighedsråd
og kunstforening blev der englesang i Klejtrup Kirke. Man
blev mødt at et pragtfuldt engleunivers, når man trådte
indenfor i Guds hus, og den dejlige fornemmelse af englenes tilstedeværelse kunne man tage med sig hjem. Alle
skolens børn havde gjort sig umage og lagt liv og sjæl i
arbejdet med at forarbejde materialer, som de selv havde
fundet. Vi håber, at engleprojektet gentager sig, forhåbentligt allerede når julen 2021 banker på døren.
Genbrugsmaterialer, glimtende muslingeskaller på en
strand, gamle broderede lommetørklæder med en fin
kant, kobbertråd, ispinde, en særlig fin gammel prop
hjembragt fra Spanien, alt smukt og gammelt kan bruges, når Sanne er i værkstedet. Ideerne kommer flyvende,

måske på besøg i en kirke sammen med en gruppe kunstnere og lyset pludselig falder på alteret på en måde, så de
moderne lamper ligner et fugletræk. Natten efter drømte
Sanne om et engletræ i Klejtrup - et par år senere var der
engle overalt, i en træstub, ja, i mormors gamle sølvske.
Snart har Klejtrup 1000 års jubilæum, og det skal fejres med maner. Sanne drømmer i den anledning om, at
Klejtrup får et Klejtrup tæppe i stil med Hærvejstæppet,
som hænger i Søndermarkskirken i Viborg. Sanne håber
at kunne mobilisere kræfter, der vil være med til at sy og
brodere Klejtrups historie igennem tiderne. Det skal nok
lykkes!
Kirsten Krab Koed
Sognepræst
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MEDDELELSER

SALMER PÅ KELTISK

– nyfortolkning og gensynsglæde

Gå til kirkekor
i Klejtrup

Koncert i Hersom kirke

Torsdag d. 2. september kl. 19.30

GRATIS ADG

ANG
Klejtrup kirke har et lille kor,
som man kan blive optaget i,
hvis man går i 4. klasse eller
derover.

Når den keltiske musiktradition møder de kristne salmemelodier, sker der
noget med rytmen og de harmoniske strukturer.
SALMER PÅ KELTISK bliver brugt som ren kirkekoncert med hovedvægt på
salmerne i deres nye tonesprog samt små smagsprøver på ”den rene vare”:
Keltisk musik fra Irland og Skotland i form af airs, reels og jigs.

Vi mødes hver tirsdag og øver os,
og synger også meget andet end
kirkemusik. Lige nu er vores kirkekor desværre i dvale pga corona-restriktionerne vdr. forsamling
og ikke mindst sang, men vi går i
gang igen så snart myndighedernes retningslinjer tillader det. Hvis
du allerede nu ved, at du gerne vil
være med i koret, kan du skrive til
korleder og organist Rikke Bendtsen på alminde@gmail.com

Johann Sebastian Bach
for ene-og-alene cello
Anker Sigfusson spiller to af Bachs seks cellosuiter
i Vester Bjerregrav kirke

DGANG
GRATIS A

FLYTTET TIL SEPTEMBER.
Dato vil blive annonceret i næste nummer.
Menighedsrådet byder på kaffe og kage efter koncerten.

Bachs suiter for cello er nogle af de mest kendte og elskede værker for solo cello, og det ikke uden grund. Her går passion og
inderlighed, melodi, harmoni og rytme op i en større genial enhed. Cellosuiterne er den slags værker man kan blive ved med at
vende tilbage til, og altid finde noget nyt. Det er stor og uendelig smuk musik - Her kommer præfikset »klassisk« i klassisk musik
virkelig til sin ret. En klassisk suite er en samling stiliserede dansesatser af danse som man dansede til de fine baller i barokken. Der
er hurtige såvel som langsomme satser, nogle med to-delt takt, og nogle med tre-delt takt. De har typisk franske navne som Gigue
og Allemande, da det er i Frankrig dansene har deres oprindelse. Solocellist Anker Sigfusson har specialiseret sig i netop disse suiter,
og kirkekoncerten er en enestående mulighed for at opleve disse klassiske værker live.

Se kirkernes
hjemmesider:
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www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

MEDDELELSER

Menighedsrådsmøder
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Som i andre kirker var
julegudstjenesterne
aflyst i Klejtrup Kirke
Men byens borgere kunne glæde sig over den nye flotte julekrybbe som har opstillet ved kirken ned mod torvet. Mange gik forbi julekrybben for at beundre den,
så det blev lidt af et tilløbsstykke, og dermed lidt juleglæde, nu da kirken var lukket på grund af Covid19.
Julekrybben vil blive opstillet igen til næste jul oplyser
formanden for menighedsrådet Jon Pugholm.

Gudstjenester på
Blåbærhaven og Kløverbakken:
Onsdag den 24. februar: Blåbærhaven kl. 14:30
og Kløverbakken kl. 15:15
Onsdag den 31. marts: Kløverbakken kl. 14:30
og Blåbærhaven kl. 15:15

UDLEJNING

af Sognehuset
i Klejtrup
Klejtrup Menighedsråd har
besluttet, at det er muligt at
leje Sognehuset til konfirmation.
Det understreges, at det
kun er til konfirmation og
kun for konfirmander, konfirmeret i Klejtrup Kirke.
Prisen er 1.400 kr. incl. bestik, service og rengøring.
Kontakt Jon Pugholm
Tlf. 2425 9934.

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.
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

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.

TELESLYNGE

Onsdag den 21. april: Blåbærhaven kl. 14:30
og Kløverbakken kl. 15:15

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.

Minikonfirmand
Minikonfirmandforløbene ved Klejtrup, Hersom og
Bjerregrav kirker er desværre udskudt til maj/juni pga
corona-restriktionerne.

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

KONFIRMATIONER

Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2022

Bededag:		
Bjerregrav
9:30
Hersom
11:30

Flg. søndag:
Klejtrup

Hersom
2023
Klejtrup
10:30
			 Bjerregrav

10:30
9:30
11:30

Vi har ekstra mange ting og sager i butikken da
butikken har været lukket på grund Covid19.
Vi håber, at butikken snart kan åbne igen.
Vi er klar og glæder os til at se jer.
Åbent mandag til fredag fra kl. 13-17.
Ved spørgsmål, ring på tlf. 30286604 Inger Pugholm
Obs.: Se vor hjemmeside under klejtrup-genbrugs.dk
eller på vores Facebook side

7

Gudstjenesteliste

Dato

Hersom

V. Bjerregrav

Klejtrup

HERSOM

V. BJERREGRAV

KLEJTRUP

MARTS 2021
7. marts

11:00		

14. marts					
21. marts

KKK afløser i Skals 9:30

28. marts
			
Palmesøndag

9:00 Malene Dahl

11:00
9:30		

11:00

APRIL 2021
1. april
		
Skærtorsdag

* Efterfølgende påskefrokost
11:00				
i konfirmandstuen

2. april
				

11:00		

9:30

4. april
				

9:30		

11:00

11. april				

11:00		

9:30

KKK afløser i Skals 9:30			

11:00

Langfredag
Påskedag

18. april

25. april				

9:00 Malene Dahl

30. april
						

Bededag

11.00

MAJ 2021
9:30			

11:00

9. maj						
13. maj

Kristi
himmelfartsdag

16. maj

9:00 Malene Dahl

11:00		
KKK afløser i Skals 9:30

11:00

23. maj
				

9:30		

11:00

30.maj				

11:00		

9:30

Pinsedag

* Fælles påskefrokost i konfirmandstuen for pastoratet, såfremt coronaforholdene tillader det.
Tilmelding til Esther Nielsen på telf 2763 6473 eller på mailadresse troestrup@energimail.dk
senest torsdag den 25. marts.
Alle er velkomne.
Menighedsrådene i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup.

Hobro Lyntryk . 98 52 46 46

2.maj

