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- hvad er sandhed?
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Adresser:

Adresser

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.
Jeg kan også træffes på KKK@KM.DK
Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste
fridag, der henvises til sognepræst Robert Ryholt, Tostrup tlf.: 8669 1003.
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 • Mobil 3120 7402
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Kirkeværge: Åse Myrthue Nørskov, Teglgårdvej 13,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0027.

V. BJERREGRAV KIRKE

LEDEREN: Kære læsere ..!
Kære læsere!
Redaktionen håber, alle har haft en
rigtig god sommer
med sol og varme.

Det bliver spændende at se, hvem der
bliver vores nye biskop.

Vi må håbe, der kan komme lidt igen
i september i stedet for alt det vand, vi
har fået i det sidste stykke tid. Jeg tror,
vi har fået nok nu, men det bestemmer
vi jo ikke og kan ikke gøre noget.

Hvis man er interesseret i, hvordan undervisningen af konfirmanderne skal
foregå her i pastoratet, kan man læse en
orientering fra sognepræst Kirsten
Krab Koed.

Som man kan se her i bladet er Bjerregrav Kirke lukket i en uge i oktober.
Menighedsrådet har besluttet, at kirken
Det er mange år siden, skal have en kalkning inde i kirkerumder har været sådan en met. Så hvis man påtænker en kirkeligsommer med så meget sol. Vi behøve- handling i den uge, må man gøre det i
en af de to andre kirker.
de ikke at rejse udenlands.

Graver og kirketjener: Else Iversen,
Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Mobil: 2262 4754.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen, Klejtrupvej
103, 9500 Hobro. Tlf. 2498 7247.
Menighedsrådets formand: Birte Bergman,
Nordskoven 21, V. 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.

Jeg har jo lovet jer, at jeg skulle holde Hun fortæller hvordan skolereformen
jer orienteret om, hvad der sker i præ- får indflydelse på undervisningen af
konfirmanderne.
stegården.

KLEJTRUP KIRKE

Jeg håber, jeg i december-bladet kan
fortælle, at det hele er færdig og evt. vi- Personalets stillinger skal have et efterse billeder af renoveringen samt resul- syn her i efteråret, da provstiet mener,
tatet af menighedsrådenes investering. der skal ske reguleringer i stillinger, så
det skal menighedsrådene sammen
Som alle nok ved, skal Viborg Stift ha- med provstiets personalekonsulent og
ve en ny biskop, da biskop Karsten de ansattes organisationer i gang med
Nissen fratræder sin stilling til novem- at undersøge.
ber.
Menighedsrådene er underlagt nogle
Der er fire bejlere til stillingen. Det er skrappe regler med brug af offentlige
kompetente personer med vidt forskel- midler, og de skal selvfølgelig overlige baggrunde, som har søgt stillingen. holdes, hvadenten vi har lyst til det eller ej.
Der har været afholdt fire valgmøder,
hvor der har været mulighed for at høre Hvad der ellers sker i pastoratet, kan
man læse om her i bladet og kig også
ansøgernes meninger og holdninger.
en gang på gudstjenestelisten.
Det er nu op til de valgte menighedsrådsmedlemmer og præster i stiftet at Jeg vil slutte min leder her og ønsker
vælge en ny biskop ud af de fire perso- alle et godt efterår. Pas godt på jer selv.
ner.

Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792 • Mobil: 2992 5751.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Menighedsrådets formand:
Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.
Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6303 - 3120 7402.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

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

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

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2014 Bededag:
Flg. søndag:
2015 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2017 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2018 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
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Jeg tror helt bestemt, at når dette blad
læses så er håndværkerne gået i gang
med at renovere præstegården, fordi
det er bestemt, at de skal starte den 2.
september med køkkenet, hvorefter der
fortsættes med det ovenpå samt tekøkkenet i konfirmandstuen.

For én skoles vedkommende bliver der
store ændringer, mens der ikke rigtig
sker en hel masse for den anden.
Jeg tror, at jeg til december-nummeret
vil få vores præst til at fortælle om,
hvordan det er gået med undervisningen i efteråret.

Det er mænd, som har søgt stillingen.
Der var slet ikke nogen kvindelig an- Med venlig hilsen
søger, som jeg personligt synes er mærkeligt, da der flere andre steder, hvor
man skulle have en ny biskop, har der
været kvindelige ansøgere, som så også
er blevet valgt.
Ansv. redaktør

Jens
Nielsen

Kirkelige handlinger
fra 06.05.2014 – 20.07.2014

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Nanna Nielsen
Døde i Klejtrup sogn:
Leif Mark Hedemand
Døde i Hersom sogn:
Ingen
Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
Stephanie Kathrine Østergaard
Viktor Jørgensen Høgh
Lukas Højbjerg Bach
Dåb i Klejtrup kirke:
Alberte Museth Vesterskov Høgh
August Museth Vesterskov Høgh
Dåb i Hersom kirke:
Ingen
Vielse i Klejtrup kirke:
Ingen
Vielse i Bjerregrav kirke:
Ingen
Vielse i Hersom kirke:
Ingen

SOGN & KIRKE
udgives af menighedsrådene og udkommer
fire gange om året. Bladet er gratis, men
økonomisk støtte modtages gerne på konto-nr. 9261-3050302511. Udensogns kan
tegne abonnement: 100 kr. - Bladets adresse: 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: LSDgrafisk, 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. december 2014.

Sidste frist for indlevering
af stof til næste kirkeblad
20. oktober 2014 til:
Ansvarshavende redaktør
Jens Nielsen,
Nørreheden 3, 9500 Hobro
- eller mail:
jens.musse.nielsen@gmail.com

Sandslotte
i solnedgang
- hvad er
sandhed?
Nu går sommeren atter på hæld. Denne superskønne sommer med sol,
lange aftener på terrassen, dage ved havet og på vejene. I min have finder
jeg hver dag røde, saftige æbler. Jeg plukker Ingrid Marie i min kurv og
bager kager til kaffen. Mens jeg pisker flødeskum og dækker bord, tænker
jeg på sommerens mange oplevelser i naturen, på mark og ved havet. Én
aften så jeg sandslotte i solnedgangen, en anden aften så jeg helikoptere
flyve lavt over børn, der spillede bold på stranden. I et splitsekund registrerede jeg en rød- og blåstribet bold flyve til havs som en anden raket
og en bedstefar, der tørrede tårerne bort fra barnets kind. Jeg oplevede
Sankt Hans-bålet ved Blokhus og en heks, der sagde spar to til alle verdens hekse. Mindst 50 norske drenge i røde orkesteruniformer sad i klitten for at nyde bålet og solen, der sagde godnat til store og små.
Filosoffen Sokrates var på et tidspunkt på indkøb i datidens supermarked
i Athen. Forundret gik han rundt og så på et kæmpe udvalg af ting og
sager. Pludselig stoppede han op og sagde: »Nej, hvor er der mange ting,
jeg ikke behøver«. Folk i Athen forstod ikke, hvad han mente med det.
Man har da brug for fjernsyn, potter og pander.
Måske forsøgte Sokrates at uddybe sit udsagn med disse ord: »Hemmeligheden til lykke, ser du, findes ikke i at søge mere, men i at udvikle kapaciteten til at nyde mindre. Livet er et puslespil, der skal samles; nogle
brikker bliver væk undervejs, mens andre altid er til at finde«.
Derefter forlod folk hovedrystende markedet i Athen. Hvad var det for
en tågesnak om at nyde mindre, puslespil og brikker, man altid kan finde
igen?
Sokrates stillede mange spørgsmål til borgerne på torvet i Athen. I 399
f.Kr. blev den 70-årige Sokrates stillet for retten, anklaget for blasfemi
og for at forføre ungdommen. Han blev ført frem for en forsamling på
501 borgere, som fandt ham skyldig med 280 stemmer mod 221. Anklageren ønskede ham dødsdømt. Sokrates sagde efter dommen disse
ord til forsamlingen:
»Nu er det tid for at bryde op, jeg for at dø og I for at leve; men hvem
af os, der har de lykkeligste udsigter, er ukendt for alle andre end Gud".
Sokrates sagde også: »Vi kan nemt tilgive et barn, der er bange for mørket; livets virkelige tragedie er, når mænd er bange for lyset«.
Hvad er sandhed? Hvor findes lyset? Kan man bruge evangeliet til noget?
Har du en brik, du altid kan finde? Så du sandslotte i solnedgangen?
Kirsten Krab Koed
Sognepræst
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Vester Bjerregrav
Kirke

LUKKET
På grund af
indvendig kalkning
er Vester Bjerregrav kirke
lukket
for kirkelige handlinger
i perioden
fra mandag d. 13. oktober
til mandag d. 27. oktober 2014
begge dage incl.

Babysalmesang i Hersom Kirke ...
Er du mor eller far til en baby, der endnu ikke er begyndt at kravle, er du og din
baby hermed inviteret til babysalmesang i Hersom Kirke, første gang tirsdag den
2. september kl. 11:00-11:45. Bor du altså i Klejtrup, Bjerregrav, Hersom eller
et sted i nærheden, pak da bilen og se, hvad der sker.
Babysalmesang er et åndehul i hverdagen, hvor du helliger dig din baby og det
musikalske samvær. Du behøver ikke at være en haj til at synge for at deltage,
du skal bare være mor, far eller måske bedstemor.
Under kyndig vejledning af Laila Trier Hjørnholm, rytmisk sanger fra Det Jyske
Musikkonservatorium, kan I glæde jer til at lege, sanse og synge salmer sammen
med jeres baby i et fantastisk rum med »Stjernehimlen« og sæbebobler svævende
i solens lysstriber.

Vester Bjerregrav menighedsråd

Gratis - Gratis - Gratis

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

Babysalmesang er sød musik i babys ører, og Laila inviterer til sang, dans, leg og
overraskelse. Du skal bare møde op med din baby og en dyne. Det koster ingenting at være med på noderne.
Babysamlesang baserer på en viden om, at babyer allerede som spæde sanser og
reagerer på sang, musik og bevægelse. Salmer har vist sig at have en speciel positiv
indvirkning på helt små børn. Samtidig lærer I salmerne undervejs, så I kan synge
»Sov sødt, barnlille« ved sengekanten.

Datoer for babysalmesang i Hersom Kirke efteråret 2014:
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den
Tirsdag den

2. september
9. september
16. september
23. september
30. september

Tirsdag den 7. oktober
Tirsdag den 21. oktober
Tirsdag den 28. oktober

kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
Kirsten Krab Koed, sognepræst
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Gråstenen

- v/ Birthe Korsbæk

Hvis man går ud ad markvejen Broholmvej lige over for
Roum kirke og fortsætter et par kilometer til den yderste
gård, hvor vejen ender (fra gammel tid kaldet Kjeldsens
ejendom), kan man se Gråstenen. Man skal kigge mod øst
(til venstre) der står den i en lysning mellem træerne.

Gråstenen er, som andre store kampesten, blevet ført hertil
med isen i istiden. Det er ikke en særlig køn kampesten,
men den er speciel derved, at den står i »trebunden skel«,
nemlig hvor Bjerregrav, Hersom og Roum sogne mødes.

Fra gammel tid havde sten i trebunden skel den funktion,
Hvis man vil helt hen til den, må man gå de sidste 300 m i at man kunne slippe af med gengangere ved at mane dem
markskellet.
ned under sådanne sten. Et gammelt sagn fortæller, at der i
Middelalderen boede en ond og gerrig
kvinde på Møldrupgård.
Hvert år lige før 1. november (dagen
for årets lønudbetaling), sendte hun
gårdens folk ud i Roum Mose for at
skære tagrør. Roum Mose var et lumsk
sted med kviksand, og der omkom næsten altid mindst 1 af folkene. Derved
sparede kvinden jo en årsløn. Som straf
for sin ondskab, kunne hun ikke finde
hvile i sin grav, - hun blev altså en genganger. Sådan en genganger kunne jo
være meget generende at have gående,
men man slap altså for gengangeriet
ved at mane hende ned under Gråstenen i trebunden skel.
Ofte var det ellers skelflyttere, der blev
manet ned i skel. Skelflyttere var personer, som for at tilegne sig noget af
naboens jord, gik ud i nattens mulm
og mørke og flyttede skel-stenene. De
blev så dømt til gengangeri på det sted,
hvor deres forbrydelse var blevet begået.
Man mente faktisk, at natteravne, der
fløj skrigende rundt om natten, var sådanne personer, der ikke kunne finde
fred i graven. De kunne dog løses fra
straffen, hvis de kunne få et menneske
til at flytte skel-stenen på plads igen,
men levende mennesker flygtede jo
gerne, hvis de mødte en genganger.
Hvis man var meget generet af gengangeriet, kunne man altså nedmane gengangeren under en kampesten, der stod
i trebunden skel.
Nogle præster kunne den kunst at mane, man sagde om dem, at de »kunne
mere end deres »Fadervor«, hvilket jo
kunne være nyttigt nok.
Gåturen ud til Gråstenen er en fantastisk naturskøn tur i fredelige omgivelser, så den er bestemt værd at begive sig
ud på.
Venlig hilsen
Birthe Korsbæk
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Grundlovsmødet i Hersom Præstegård
Traditionen tro afholdte de tre menighedsråd i Hersom-Bjerregrav og Klejtrup Pastorat også i år deres Grundlovsmøde i
Hersom Præstegård. Man startede som altid med en udendørs gudstjeneste, hvor musikken blev leveret af trompetisten
Birgit Lyby. Der var nu opsat et telt, og det var nu også godt nok, fordi regnen begyndte pludselig at komme i en strid
strøm. Til gudstjenesten med efterfølgende Grundlovsmøde deltog ca. 80 deltagere, og som man kan se på billederne, var
det ikke kun den lidt ældre generation, men der var også mødt flere af den unge generation op, og det er dejligt at se dem
til Grundlovsmøde, så kan der være en chance for, at traditionen fortsætter.
Efter gudstjenesten var de tre menighedsråd vært ved kaffe/te og kager. Det var noget nyt i år, før havde deltagerne selv
medbragt kaffen, men menighedsrådene synes, det kunne være hyggelig for alle, at de serverede dagens eftermiddagskaffe
og man havde også sørget for porcelæn dertil. Det kan være det også bliver en tradition i traditionen.
Efter kaffen blev det dagens grundlovstalers tur. I år havde Grundlovsudvalget været heldig at få biskoppen over Viborg
Stift Karsten Nissen til at holde Grundlovstalen. Det var også i sidste øjeblik, at Karsten Nissen kunne holde en Grundlovstale i vores Pastorat, da han, som alle ved, holder til november som biskop over Viborg Stift. Karsten Nissen er en
glimrende taler, hvor der tales alvorligt med indlagt humor.
Efter Karsten Nissen blev det så årets underholdnings bands tur til at gå på scenen. Udvalget havde i år allieret sig med
et band som kalder sig Lømmelband og det må man også sige, at navnet passer glimrende til dem. De spiller rigtig godt
musik fra 60’erne og 70’erne lige fra Dolly Parton til vores egen Kim Larsen. De introducerede hvert nummer og det
gjorde de rigtig godt og hyggeligt med en rigtig humoristisk stemning. Mange af deltagerne sad og sang med. Det var lige
før, at der blev afholdt bal. Når man hørte musikken, fik man lyst til at danse dertil.
Alt i alt et rigtigt godt og hyggeligt Grundlovsmøde.
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Efterårssalme for dagplejebørn
Nu kan dagplejebørn fra Hersom og Bjerregrav godt begynde at glæde sig. Rytmisk sanger Laila Trier Hjørnholm vender
nemlig tilbage til Vester Bjerregrav Kirke med sin guitar og sit smittende glade humør. Laila synger efteråret godt i gang
sammen med dagplejebørnene og deres dagplejemødre. Sæbebobler, stjernehimmel, salmesang og glade øjne i skøn forening - det er værd at glæde sig til.

Datoerne for salmesang efteråret 2014 er som følger:
Tirsdag den 2.september kl. 10:00 • Tirsdag den 9. september kl.10:00 • Tirsdag den 16. september 10:00
Tirsdag den 23. september 10:00 • Tirsdag den 30. september 10:00
Tirsdag den 7. oktober 10:00 • Tirsdag den 21. oktober 10:00 • Tirsdag den 28. oktober 10:00
Kirsten Krab Koed, sognepræst.
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 mø-
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des 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 måne-

der 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.

Er gode gamle dage forbi?
Skolereformen ændrer rammerne for
skolegang for børnene på Møldrup
Skole. Som følge heraf bliver der også
ændret praksis vedrørende det at gå til
præst.
Her på egnen har man vist altid gået til
præst om morgenen. Måske var man
endnu ikke helt vågnet op til dåd de
mørke vintermorgner, men man deltog
frejdigt, som man har gjort i mange generationer.
Jeg tror egentlig, at rigtig mange konfirmander holdt af gentagelsens rytmik. Konfirmanderne var glade for at
få en hilsen fra Gud med på deres vej
ud i verden. Det var godt at sige trosbekendelsen i kor, befriende at få lov at
folde sine hænder og bede fadervor
sammen - uge efter uge!

Skolen afgiver to hele dage, hvor konfirmanderne går til præst. Derudover
får konfirmanderne også fri til blå
mandag. Vi har placeret de hele dage:

Den ene af disse gange står der gospelworkshop på programmet med efterfølgende gudstjeneste. Nærmere information følger i slutningen af august.

Tirsdag den 28.10 2014, uge 44
Tirsdag den 10.03 2015, uge 11

Onsdag den 10. september inviterer jeg
konfirmander fra Møldrup Skole til
indskrivning til konfirmation i konfirUd over disse dage vil der være syv gan- mandstuen ved Hersom Præstegård.
ge op til konfirmationen, hvor konfir- Kl. 19:00
mationsforberedelsen begynder kl.
14.20, når bussen er hjemme. Det be- Konfirmander fra Bjerregrav Friskole
tyder, at der er syv timer, hvor de skal går som traditionen foreskriver til præst
fritages for lektiehjælp om torsdagen. torsdag morgen.
Det drejer sig om syv gange i perioden
februar til april.
Tirsdag den 9. september inviterer jeg
konfirmander fra Bjerregrav Friskole til
Datoerne er følgende:
indskrivning til konfirmation - ligele05.02 - uge 6
des i konfirmandstuen ved Hersom
19.02 - uge 8
Præstegård. Nærmere information føl26.02 - uge 9
ger i slutningen af august.
05.03 - uge 10
09.04 - uge 15
16.04 - uge 16
23.04 - uge 17

Det har ikke været muligt for Møldrup
Skole at finde plads til konfirmationsforberedelsen indenfor skoletiden 8.00
til 15.00. Derfor er gode gamle dage
forbi - men sammen må vi gøre de nye Herudover mødes jeg med konfirmanderne ca. 6 gange udenfor skoletiden.
dage til gode nye dage.

Kirsten Krab Koed

Sker her noget?
Glem ikke sognenes lysgudstjeneste
første søndag i advent i Hersom Kirke
kl. 19:00.
Måske føler du dig ikke rigtig hjemme i Hersom Kirke, fordi du hører til
Klejtrup eller Vester Bjerregrav sogn?
Mangler du nogen? Søndag den 2.
Glem frisk din bekymring desannovember er det Alle Helgen, og guds- gående og deltag frejdigt i en stemtjenesterne handler om at miste.
ningsfuld gudstjeneste. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet gløgg
og æbleskiver i konfirmandstuen ved
Har du høstet persille og plukket røde
præstegården. Alle er velkomne!
jordbær? Har du noget at takke for?
Gud & Guf - er det kun for børn?
Vi fejrer høstgudstjeneste i alle tre
kirker søndag den 5. oktober.
Gudstjenesterne er børnevenlige, men
der er i allerhøjeste grad også plads til
I Bjerregrav spiser vi efter gudstjeneældre årgange. Hold dig endelig ikke
sten frokost sammen i ældrecenteret,
og i Klejtrup får vi kaffe og kage i sogMåske har du mistet din mor eller tilbage! Det vil glæde os, hvis du også
far for flere år siden og savner stadig? har lyst til at gå med til Gud & Gufnehuset.
I Hersom Kirke nyder vi et glas cider
Lod din ægtefælle dig tilbage, mens spisningen efter gudstjenesten.
i våbenhuset.
han selv rejste til landet bag hav?
Desuden læser jeg denne søndag Hvad så med alle de almindelige sønGlem ikke at deltage i BUSK-gudstje- navnene op på dem, der er begravede dage? Sker dér noget?
nesten i Klejtrup Kirke!
og døde i sognene i det forløbne år,
Kirsten Krab Koed
Du er hermed inviteret søndag den men gudstjenesten er for alle, der sav26. oktober kl. 11:00. Jeg arrangerer ner.
sognepræst
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Kom og glæd dig over Tante Andantes
show i Vester Bjerregrav Kirke søndag
den 21. september kl. 11:00.
Tante Andante byder på en evangelisk fortælling for hele familien.
Menighedsrådet inviterer efter gudstjenesten på hygge og lidt mundgodt i
Bjerregrav Ældrecenter.
Gå ikke glip af din kirkes arrangement denne søndag.

gudstjenesten i samarbejde med spejderne i Klejtrup.
Efter gudstjenesten byder Klejtrup
menighedsråd på frokost i sognehuset.
Ses vi?

Skønsang og kirkelige handlinger i Nordskoven
Hvis man søndag formiddag den 27. juli
2014 gik sig en tur i
Nordskoven i Bjerregrav, var det ikke forkert, hvis man pludselig
kunne høre salmesang.
Vester Bjerregrav menighedsråd havde nemlig flyttet søndagens
gudstjeneste op i Nordskovens store skovhytte.
Mere end 40 mennesker – såvel børn, unge
og ældre deltog i gudstjenesten, som blev afholdt af sognepræst
Kirsten Krab Koed.
Organist Jacob Græsholdt havde udskiftet
orglet med et el-klaver,
så selv om gudstjenesten foregik udendørs,
var der sørget for
akkompagnement til
salmesangen.
Efter gudstjenesten
serverede menighedsrådet sandwicher og
drikkevarer.

M.v.h
Frank Sørensen
Herredsvejen 105
9632 Møldrup
Tlf. 2386 00 37
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Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Datoer for fremtidige møder:
Hersom:
11. september 2014 kl. 18:00
6. november 2014 kl. 18:00
Menighedsrådsmøde
Alle møder er i Præstegården
Bjerregrav:
4. september 2014 kl. 19:00
Menighedsrådsmøde
30. oktober 2014 kl. 19:00
Menighedsrådsmøde
Alle møder holdes
i Bjerregrav Ældrecenter
Klejtrup:
7. oktober 2014 kl. 19:00
11. november 2014 kl. 19:00
22. januar 2015 kl. 19:00
Alle møder er i Klejtrup Sognehus

Indsamlinger
i Hersom Kirke
September: DSUK
Oktober:
Høstoffer
November: Folkekirkens Nødhjælp
December: Børnesagens fællesråd

Indsamlinger
i V. Bjerregrav Kirke
Pinse:
Folkekirkens Nødhjælp
Høstgudstj.: DSUK
Juleaften:
Børnesagens Fællesråd
Nytårsdag: Det danske Bibelselskab

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

Indre Mission i Klejtrup
September: Onsdag d. 3: Bibeltime
Oktober: Onsdag d. 1: Bibeltime
November: Onsdag d. 5: Bibeltime
Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne.

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.

Tør du
u give dig selv
en udfordring,
u sætte dig et mål og
u har du det, der skal til?
SPEJDERNE i KLEJTRUP
ER KLAR IGEN PÅ TOFTEHØJ,
VIBORGVEJ 39
KOM OG VÆR MED:
Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl.
17:00-18:30. H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes
mandag kl. 18:30-20:00. H Spejderne (5.-7.
kl.): Mødes tirsdag kl. 18:30-20:30. H Seniorerne (8.-10. kl.): Mødes tirsdag kl. 19:0021:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.
Du kan finde flere oplysninger om os på:
www.spejdernet.dk/klejtrup

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

Kirkens Korshærs
genbrugsbutik
i Klejtrup
modtager med tak alt brugbart
- og dødsboer afhentes.
Åbent man.-fre. kl. 13-17
Tlf. 2393 4940 - 9854 6110

Planlagte

gudstjenester
på Kløvermarken
og Blåbærhaven
Torsdag den 14. august
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Kløverbakken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Pontoppidan
Torsdag den 4. september
Kløverbakken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 25. september
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 23. oktober
Kløverbakken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 13. november
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Kløverbakken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Pontoppidan
Torsdag den 4. december
Kløverbakken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 18. december
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)

Indskrivning til konfirmationsforberedelse 2014-15
Tirsdag den 9. september kl. 19:00 inviterer jeg konfirmander og forældre fra Hersom og Vester Bjerregrav sogne
til velkomstaften og indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård.
Onsdag den 10. september kl. 19:00 inviterer jeg ligeledes konfirmander og forældre fra Klejtrup sogn til velkomstaften og indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård.
Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 38. De vordende konfirmander får brev i skolerne vedrørende dato og
tidspunkt for start.
Jeg glæder mig meget til at lære de kommende konfirmander at kende! - Vel mødt til gode og sjove timer.
Kirsten Krab Koed - Sognepræst
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Gudstjenesteliste
.
HERSOM

SEPTEMBER
7. sept.
14. sept.
09:30
21. sept.

28. sept.

09:30

OKTOBER
5. okt.
09:30 Høstgudstjeneste
Cider
12. okt.
19. okt.

KLEJTRUP

Søndagens navn

11:00

KKK afløser i Hvam
11:00

12. s. e. Trinitatis
13. s. e. Trinitats
14. s. e. Trinitatis

11:00 Dåbstræf og
minikonfirmander
Tante Andante
11:00

NOVEMBER
2. nov.
11:00 Alle Helgen
Mindegudstjeneste
9. nov.
09:30
16. nov.

11:00 Høst14:30 Høstgudstjeneste
gudstjeneste
Frokost i
Kaffebord
ældrecentret
09:30 Gæste11:00 Gæsteprædikant
prædikant
Isak Krab Koed
Isak Krab Koed

KKK afløser i Hvam
19:00 Lysgudstjeneste
Fælles for
pastoratet. Gløgg
og æbleskiver

16. s. e. Trinitatis

17. s. e. Trinitatis
18. s. e. Trinitatis

KKK afløser
i Hvam kl. 9:30
KKK afløser
i Tostrup kl. 14:00

11:00 BUSK-gudstjeneste 19. s. e. Trinitatis
Frokost
i Sognehuset

17:00 Alle Helgen
Mindegudstjeneste
11:00

19:00 Alle Helgen
Mindegudstjeneste
14:00 Søren Christensen
Altergang

11:00

DECEMBER
7. dec.
11. dec.
14. dec.
21. dec.

15. s. e. Trinitatis

15:00 Robert Ryholt
Altergang

26. okt.

23. nov.
30. nov.

V. BJERREGRAV

20. s. e. Trinitatis
21. s. e. Trinitatis
22. s. e. Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret
1. søndag i Advent

14:00 Søren Christensen
Altergang

2. s. i Advent

17:00 Gud og Guf

3. s. i Advent
4. s. i Advent

17:00 Gud og Guf

24. dec.

KKK afløser i Hvam
og Tostrup/Roum
13:30

25. dec.
26. dec.
28. dec.

11:00
09:30

11:00
16:00
14:45
11:00

13:30 Søren Christensen Juleaften
14:45
16:00
1. Juledag
2. Juledag
Julesøndag

Gudstjenester kl. 11.00 er som hovedregel med altergang!
De tre menighedsråd har besluttet,
at der vil være kaffe/te i våbenhuset efter gudstjenesterne kl. 9.30.
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