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Adresser ...
HERSOM KIRKE

V. BJERREGRAV KIRKE

KLEJTRUP KIRKE

Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009 eller
mobil 2341 3009.
Jeg kan også træffes på KKK@KM.DK

Graver og kirketjener: Else Skovlund,
Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Mobil: 2262 4754.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Ulrik Bach Andersen, Kirkegade 131,
Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 2089 4914.
Menighedsrådets formand:
Birte Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerregrav,
9632 Møldrup. Tlf. 4029 5557.
Næstformand: Kristian Nørskov, Herredsvejen 69,
V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf. 4057 5711.
Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44,
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516 .
Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78,
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002.
Kirkeværge: Bodil Dalsgaard,
Gl. Aalborgvej 21,
Møldrup. Tlf. 2924 8204.

Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792 • Mobil: 2992 5751.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Else Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901.
Menighedsrådets formand:
Jon Pugholm, Fuglevænget 48, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 2425 9934.
Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.
Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.
Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen, Skårupvej 66,
Skårup, 9500 Hobro. Tlf. 4034 6711.

Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste
fridag. Mandag dækkes embedet af den vagthavende præst på Viborg Østre Provstis vagttelefon 7022 3310.
Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl.
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Mobil: 2330 3910.
Organist: Rikke A. Bendtsen, Klokbakken 10,
Todbjerg, 8530 Hjortshøj. Tlf. 3042 5731.
Kirkesanger: Stillingen er ikke besat.
Menighedsrådets formand:
Niels Brandt Kristensen, Herredsvejen 145,
Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 2324 6844.
Næstformand: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.
Sekretær: Anne Marie Rost, Mariendalvej 20,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2991 6499.
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.

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 fej-
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PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Kristian Kristensen, tlf. 2360 6095. –
Øvrige medlemmer: Birte Bergman, Kristian Nørskov, Niels Kristensen, Birthe Ømark og Kirsten
Sørensen.

res 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. Prø-

SE KIRKERNES
HJEMMESIDER:
www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

velsesattesten må ikke være mere end 4
måneder gammel den dag, brudeparret
siger ja til hinanden.
DØDSFALD:
Et dødsfald skal senest efter to hverdage
anmeldes til sognepræsten. Ofte 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.

Kirkelige handlinger
20.04.2017-05.07.2017

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Gudrun Jensen
(begravet på V. Bjerregrav kirkegård)
Elly Margrethe Trangbæk
Døde i Klejtrup sogn:
Tage Bent Nielsen
Anna Marie Andersen
Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
Liva Braskø Mouritsen
Dåb i Klejtrup kirke:
Sandra Jørgensen Hjortholm

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

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

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
Bededag:
Flg. søndag:
Bjerregrav
9:30
2018
Klejtrup 10:30
Hersom 11:30
Hersom
9:30
2019 Klejtrup 10:30
Bjerregrav 11.30
2020 Bjerregrav 9:30
Klejtrup 10:30
Hersom 11:30
Hersom
9:30
2021 Klejtrup 10:30
Bjerregrav 11:30

På en bænk
i Malaga
Man var ung engang, og man gik til bal
i forsamlingshuset. Husker du dit første
stævnemøde? Dengang, du i tankerne
kunne flyve til Paris på et splitsekund?
Verden var ung, og man sad på en bænk i
Malaga og lod sig kurtisere. Jeg mødte det
unge par på forsiden af bladet for nogle år siden, og jeg glemte dem ikke siden. De var kære.
Skønt det alt sammen var et skuespil til ære for mig og mine, var det
et betagende skuespil.
I skrivende stund glæder jeg mig til en uges ferie under sydens sol.
Jeg glæder mig til igen at flyve til Malaga og derfra køre til Mijas, en
af de smukke, hvide byer i Sydspanien; en by, hvor husene er malet
hvide. Hvem fik mon den fabelagtigt gode idé?
I september er Himlen ofte malet blå med hvide, sarte slør. Det er
også en rigtig god idé, og hvem fandt egentlig på det? Under septembers blå himmel er der endnu sol at varme sig ved, æbler at plukke og
drømme at leve på. Man kan plukke livsmod fra Himlens stjerner og
sanke glæde i sommerens dugfriske minder: mange skønne stunder i
sommerhaven fyldt med duftende roser, herlige timer i ens kæres selskab og barnelatter, der fylder køkkenet. Intet er så skønt som hylden,
der dufter i stuerne ind. Glemmer man nogensinde hyldeblomstens
duft? Man var ung engang. Der var lyse nætter og dans i enge, mens
mosekonen bryggede.
Nu hælder året langsomt, og tiden går mod efterårets brændende,
farverige skovoaser. Man kan gå en tur i skoven, måske tage sit barn
eller barnebarn ved hånden. Man kan i drømme flyve til Paris. Man
kan plukke græsstrå og flette minderanker. Man kan også rejse til Malaga og måske møde et ungt, forelsket par på en bænk. Man kan leve
et muntert og virksomt liv på jord. Det er alt sammen godt. Men
man kan også vælge at gå i kirke. Stå op en søndag morgen, drikke
kaffe, spise rugbrød med honning og så afsted. Klokkerne kalder på
dig søndag efter søndag. I kirkens dybe, stille ro er der plads til ungdommens latter og de gamles glædesfyldte vemod. Man behøver ikke
trække i ungdommens balkjole. Det er ok at komme med arbejdshandsker og sikkerhedssko - men det er ikke nødvendigt. Flybillet og
boarding card er også overflødige. Prøv det. Du vil ikke fortryde.
Med ønsket om efterårsglæde i alle hjem
Kirsten Krab Koed
Sognepræst

SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis.. • BLADUDVALG: Kirsten Krab Koed, Birthe Ømark,
Anne Marie Rost og Anna Rohde. Sats og tryk: LSD-grafisk, 2077 6024. • Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. • Hvor
intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publikationer, blade og håndbøger.
Næste nummer: 1. dec ember 2017. • Sidste frist for indlevering af materiale er 1. november 2017. • Alt materiale til næste nummer sendes direkte
til LSD-grafisk på mail: lsd-grafisk@mail.dk og mærkes i emnefeltet: »Sogn & Kirke december 2017 ...« - samt hvad det omhandler.
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Gav et løfte

– og måtte snøre vandrestøvlerne
1. juni begyndte Helge Rude Kristensen at gå 3.700
kilometer fra Nordkap til Give i Midtjylland – og
havde i den forbindelse startet en indsamling til
Kræftens Bekæmpelse.

Ganske umuligt for en gammel mand på vej mod de 70,
siger de fleste. Men Helge siger, at når man går for noget
godt mod noget godt og har et godt støtteteam – så er
alt muligt.

I februar 2017 udsendte familien en pressemeddelelse, Så derfor tog Anne Grethe med på turen i parrets gamle
der startede sådan: I mere end 30 år har Anne Grethe Toyota LandCruiser for at servicere Helge med gode lejrTrangbæk og Helge Rude Kristensen med jævne mel- pladser, god mad, gode formaninger og moralsk støtte.
lemrum pakket bilen og kørt ud på alverdens landeveje.
Familie på Farten samlede i forbindelse med gåturen ind
Første gang var i 1986, da de puttede deres tre små dren- til Kræftens Bekæmpelse, hvor håbet var, at rigtig mange
ge, Toke, Roar og Hjalte, ind i en kassevogn for at blive ville klikke ind på www.familiepaafarten.dk/nordkap for
en familie på heltid langs Europas landeveje.
at give en donation til et godt formål.
Det var begyndelsen til et liv som en Familie på Farten
med årelange køreture gennem mere end 70 forskellige
lande.
I 2004 blev Familie på Farten udvidet med endnu en generation. Farmor på 91 år ville med på langfart nede på
den anden side af jorden for at lære sine børnebørn og
Australien at kende – mens tid var.
I dag er Familie på Farten skrumpet ind til to modne
pensionister. Men for Anne Grethe og Helge fortsætter
eventyret ude på alverdens landeveje. Senest i 2015, hvor
de i fire måneder kørte 22.000 kilometer rundt i det sydlige Afrika.
Men herefter gik Anne Grethe og Helge på
nedtrapning. Årets tur
var derfor kun på tre
måneder og ti tusinde
kilometer. For Helges
vedkommende var det
3.700 km. med vandrestøvler på fødderne
– for at indfri et løfte
til sin nabo.
For nogle år siden lovede han nemlig at gå
fra Nordkap og hjem,
hvis naboen holdt op
med at ryge. I dag er
naboen røgfri – så den
1. juni begyndte Helge at gå fra Nordkap
ned langs Norges kyst
mod Give med dagsmarcher på 50 kilometer.
4

På side 10 kan du læse mere om Familie på Farten, der kommer til Hersom Forsamlingshus onsdag d. 1. nov. kl. 19.30 med deres underholdende
lysbilledforedrag »Familie på Farten i Afrika«

Byg kirke med Maren i kæret ...
Maren i kæret er i gang med et byggeprojekt. Maren bygger kirke. Maren er
døbt, og i kraft af Guds ord tror Maren
på Gud. Maren i kæret bygger Hersom
Kirke, Vester Bjerregrav Kirke og Klejtrup Kirke. Vore kirker bygges af varme
menneskehænder i sognene: Lille Peter,
som går til minikonfirmandforberedelse; Maren, som vil konfirmeres; og Jonathan, som lige er blevet døbt. Kirken
er bygget af levende stene. Når man
sætter sig på bænken til en gudstjeneste
og synger med på vore pragtfulde danske salmer, bygger man kirke i lokalområdet. Kirken er bygget af levende
stene, skrev Grundtvig. Er du døbt,
bygger også du kirke i vore tre sogne.
Som Luther skrev: »… hvad der er krøbet ud af dåben, kan rose sig af allerede
at være indviet til præst, biskop og pave.« Luther tænker på det almindelige
præstedømme, som vi alle er en del af.
Træd da frimodigt nærmere din egen
kirke – også du har et ansvar for, at
Guds ord bliver råbt ud fra tagene.
Heldigvis kommer opgaven ikke an
på ens egen mavefornemmelse. Da
Gud bad Moses om at være sin profet
og føre israelitterne ud af Ægypten,
sagde han til ham: »Jeg vil være med
din mund og fortælle dig, hvad du skal
sige.« Det løfte blev givet også til os, da
Frelseren sagde til disciplene – den
kristne kirkes første menighed: »Jeg er
med jer alle dage indtil verdens ende.«
Gud er med os – og det er ham, der har
Ordet. Det mindes vi om i kirken,
hvor det lyder til enhver, der har ører
at høre med. Det er en lettelse et øjeblik at kunne give afkald på magten;
læne sig tilbage, måske lukke sine øjne
og lade sig bære af Guds stærke hænder.
Hvem har ikke brug for at blive båret nu og da? Kom og hør vor Herres
ord i vore kirker! Gå til din kirke, døren er åben, og der er højt til loftet.
Søndag efter søndag fejrer vi gudstjeneste, og du skal være hjertelig velkommen.
Jeg fremhæver følgende gudstjenester, som vi fejrer i anledning af noget
specifikt:

Vester Bjerregrav Kirke –
søndag den 24. september kl. 10:30:
Høstgudstjeneste og indskrivning for
konfirmander med efterfølgende høstfrokost i ældrecenteret. Gudstjenesten
og frokosten er arrangeret sammen
med Hersom menighedsråd.

Klejtrup Kirke –
søndag den 17. sept. kl. 11:00:
Høstgudstjeneste og indskrivning for
konfirmander med efterfølgende høstfrokost i sognehuset.

Klejtrup Kirke –
torsdag den 14. december
kl. 17:00:
Fejring af minikonfirmander
med efterfølgende spisning i

sognehuset. Kom fra fjern og nær og
vær med til at fejre minikonfirmanderne. Alle er velkomne; også til at få et
godt måltid mad.

Vester Bjerregrav Kirke –
søndag den 17. december kl. 17:00:
Fejring af minikonfirmander med efterfølgende spisning i ældrecenteret.
Klejtrup Kirke –
Kom fra fjern og nær og vær med til at
søndag den 29. oktober kl. 11:00:
BUSK-gudstjeneste i samarbejde med fejre minikonfirmanderne. Alle er velspejderne med efterfølgende frokost i komne; også til at få et godt måltid
sognehuset. Der er tradition for en mad.
fyldt kirke, og spejderne står vagt med
Maren i kæret bygger kirke. Vil du også
vores smukke Dannebrog.
hjælpe til? Kirken er et gammelt hus; og
den er bygget af levende stene.
Klejtrup Kirke –
søndag den 5. november kl. 17:00:
Kirsten Krab Koed
Mindegudstjeneste; vi mindes dem, vi
Sognepræst
mangler iblandt os. Navnene læses op
på dem, vi har mistet i sognet
det forgange år.
Vester Bjerregrav Kirke –
søndag den 5. november
kl. 19:00:
Vi mindes dem, vi mangler
iblandt os. Navnene læses op på
dem, vi har mistet i sognet det
forgange år.
Vester Bjerregrav Kirke –
onsdag den 15. november
kl. 17:00:
Musikgudstjeneste med efterfølgende spisning i ældrecenteret
Klejtrup Kirke –
torsdag den 16. november
kl. 17:00:
Musikgudstjeneste med efterfølgende spisning i sognehuset.
Hersom Kirke –
søndag den 3. d:cember
kl. 19:00.
Lysgudstjeneste med efterfølgende gløgg og æbleskiver i
konfirmandstuen. Gudstjenesten og efterfølgende julesammenkomst er fælles med Vester
Bjerregrav og Klejtrup.
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Grundlovsfesten i Hersom 5. juni 2017 ...
Igen i år var præstegårdshaven i Hersom rammen om grundlovsfesten den
5. juni. Som det fremgår af sidste kirkeblad, indledtes dagen med gudstjeneste, hvorefter Birte Ømark holdt
grundlovstalen, som vi har fået lov at
referere i sin fulde længde.
Tak for talen til Birthe.
Tre musikere fra Brothers of Mercy
underholdt med fortolkning af Leonard Cohens sange, og kaffen blev
nydt til Bodils gode lagkage.
En dejlig eftermiddag.

ytringsfriheden, privatlivets beskyttelse,
ejendomsrettens ukrænkelighed, ja sågar børns ret til fri undervisning i folkeskolen er nedfældet i Danmarks Riges Grundlov. Så det er ikke uden
grund, at vi holder fest for den lov, som
giver så grundlæggende rettigheder og
beskyttelser.

Hvis alt er samfundets ansvar, så bliver
alt også samfundets skyld. Vi skal være
gode til at tage ansvar selv. Så kan vi
også bedre være stolte, når noget går
godt.

Det danske demokrati bygger nemlig
ikke bare på rettigheder, men også på,
at vi som borgere i det danske samfund
påtager os et ansvar for vores liv, vores
familie og vores måde at være på. Og
netop det med at tage ansvar er vigtigt.
Skal jeg dryppe lidt malurt i bægeret,
så har der af og til været en tendens til,
Grundloven er en samling af demokra- at »det må samfundet tage sig af – det
tiets perler, nemlig foreningsfriheden, er samfundets ansvar«. Men fællesskaforsamlingsfriheden, religionsfriheden, bet kan ikke altid overtage ansvaret.
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Grundloven har givet de unge ytringsfrihed, så de kan sige, råbe og skrive deres meninger af hjertens lyst.

Grundlovsdag, 5. juni 2017
I dag fejrer vi Grundlovsdag, og det er
måske den flotteste dag at hejse Dannebrog på. For grundlovsdag er hele
nationens dag. Det er demokratiets og
frihedens dag, og det er en fælles dag
for alle i Danmark. Grundlovsdag er ligeglad med hudfarve, alder og køn.
Den skelner ikke mellem land og by.
Den er en åben invitation til alle, der
vil vise støtte til vores demokrati. Dét
er dejligt, og det er den måde, vi vil leve på. Vi er et folk med en helt særlig
historie, som har skabt et helt unikt
samfund. Det skal vi bevare. Ved at udvikle os og stå fast kulturelt. Jeg tror, at
det er vigtigt, at vi minder hinanden
om, hvilket samfund det er, vi har valgt
at leve i. At vi har valgt et samfund,
hvor vi kommer hinanden ved og er
fælles om kulturen og demokratiet.
Da danske borgere sammen gik til
kongen op til udarbejdelsen af vores
første grundlov, var det med troen på,
at man kunne stoppe enevælden og
sætte borgernes vilje i centrum. Det
lykkedes. I dag er vi stolte af vores
lands lange historie og vores demokrati. Med god grund. Dengang i 1849
formede danske borgere fremtiden. De
skabte et samfund, de ville leve i. De
traf et valg. I dag fejrer vi det valg, de
tog dengang. Men vi må også minde
hinanden om, at det valg ikke er noget,
man træffer én gang, og så er det slut
med bekymringer. Nej, demokratiet
skal hele tiden vandes og næres for at
have de bedste vækstbetingelser.

Og heldigvis er der i dagens Danmark
mange mennesker, der ikke blot påtager sig et personligt ansvar for sig selv
Grundloven kan som sådan betragtes og deres nærmeste, men også rækker
som en ramme og en rettesnor. Men ud og hjælper andre mennesker.
det er den levevis, vi fylder rammen ud
Tag de mange besøgsvenner, der påtamed, der gør hele forskellen.
ger sig et personligt ansvar i forhold til
Vi fødes ikke med et særligt demokra- ældre mennesker. Ikke blot deres egne
tisk blod i årene. Det er noget, vi er op- forældre og gamle naboer, men folk,
draget til – den demokratiske samtale, som de overhovedet ikke kender.
de frie medier og de frie valg – det er
alt sammen noget, vi har lært af vores Tag de mange frivillige idrætsledere,
forældre, som har givet det videre fra der bruger eftermiddage, aftener og
deres forældre. Det er noget, vi selv har weekender på at give børn og unge
skabt. Grundloven har vi – eller rettere sunde interesser, godt helbred og gode
sagt vore forfædre – også selv skabt. Og kammeratskaber, som de tager med sig
måske netop i disse tider med terror- resten af livet.
handlinger og andre uhyrligheder er
det endnu vigtigere at værne om frihe- Eller de mange frivillige fra forskellige
den, demokratiet og Grundloven. For hjælpeorganisationer, der gør en kæmvi vil gerne leve, som vi har selv valgt pe indsats for at hjælpe folk i nød, bedet igennem generationer. Det er vig- kæmpe sygdomme og fremme forståtigt at holde fast i os selv og vores leve- else for de svære ting i livet.
måde. I den kultur, vi holder af.
Vi har også et stort ansvar med at give
Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal det gode demokratiske sindelag videre
lukke Danmark eller vores hjerter. Vi til de kommende generationer. Grundvil gerne være en del af verden – og vi loven har en del år på bagen, og den
vil gerne give vores unge mennesker betragtes som en naturlig og selvfølgemuligheden for at rejse ud i verden og lig ting – så selvfølgelig, at man ikke alopleve andre kulturer. Men samtidig er tid tænker over, hvor vigtig den rent
det vigtigt at huske på vores egen kul- faktisk er. Derfor er det vigtigt en dag
tur og vore egne værdier. Det er nemlig som i dag at sætte fokus på Grundlodem, der har givet os det Danmark, vi vens rettigheder og pligter, og den har
har i dag, og som stadig bør være fun- bestemt også noget til de unge:
damentet for Danmark.
Grundloven har givet de unge forsamGrundlovens paragraffer kan dog ikke lingsfrihed, så de kan demonstrere
tage højde for alt – der hører mere med imod beslutninger, som de ikke er enige i.
til vores demokratiske sindelag.

Grundloven har givet de unge et hav af
demokratiske muligheder for at påvirke beslutninger, der vedrører dem.
Og Grundloven har sikret, at de unge
ikke kan diskrimineres pga. f.eks. deres
tro eller baggrund.

Grundlovsfesten i Hersom 5. juni 2017 ...
På en dag, hvor vi fejrer, at vi har meget
frihed og mange rettigheder, er det ingen skade til også at tænke på, hvordan
vi bedst udtrykker vores taknemlighed.
En af de bedste måder at udtrykke taknemlighed på er ved at tage et personligt ansvar, og ved at leve vores liv med
respekt for demokratiet, friheden og
fællesskabet.

Grundloven kom ikke af sig selv i
1849, og en god fremtid kommer ikke
af sig selv heller ikke i 2017. Derfor
skal vi styre, hvor vi vil hen. Vi skal selv
gøre det attraktivt at tage vare på sig
selv og sin familie. Det er vigtigt at huske på og vedligeholde de tanker og det
samfund, som blev grundlagt i 1849.
Vi skylder at opføre os som ét fælles
Danmark. For vi står på skuldrene af

mange modige danskere, som gennem
historien er stået fast på deres værdier
og på at være aktive i vores demokrati.
Hvis man er sig selv nærmest, forstår
man ikke, at alle mennesker gror som
et blad på et stort træ. Det var træet,
der kom først. Man er en del af noget
større. Man er en del af et fælles Danmark – rigtig god Grundlovsdag!

Minikonfirmander 2017
Alle børn i 3. klasse
inviteres til at deltage i minikonfirmand-undervisning.
Alle børnene vil modtage brev om tid
og sted, så kom og vær med, når vi
skal lege, lære, tegne, synge, spise
og meget mere. – Iben Barnwell forestår undervisningen!
Alle kan deltage,
og det er GRATIS!

Babysalmesang ...
Laila forestår igen i år
salmesang for dagplejebørn og babyer
i Vester Bjerregrav kirke
Menighedsrådet oplyser, at forældre med børn mellem 1 og 3 år, som ikke er i dagpleje, også
er velkomne til babysalmesang. – Dagplejebørn møder hver gang i kirken kl 10 og babyer kl
10:45 ialt 8 gange på følgende tirsdage:
22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, og 10/10 2017.

En anderledes gudstjeneste ...
En anderledes gudstjeneste i Klejtrup Kirke
med efterfølgende spis-sammen i Sognehuset
Torsdag den 16. november kl. 17:00
I foråret forsøgte Klejtrup Menighedsråd sig med en anderledes gudstjeneste, og det blev en stor succes. – Kirken
var næsten fyldt, og bagefter var Sognehuset fyldt til sidste plads ved spis sammen arrangementet. Der blev givet
udtryk for, at en sådan anderledes gudstjeneste burde afholdes igen.
Også denne gang vil orgelet holde en fridag, og der gøres brug af det nye klaver og musikanlæg. Vi håber også,
at nogle af de nye elever fra Klejtrup Musikefterskole vil deltage.
Efter gudstjenesten fortsætter vi i sognehuset, hvor der serveres en efterårsmenu.
Der er gratis adgang. – Tilmelding: Få en spisebillet ved Klejtrup Bageri eller send en mail på ij@klejtrup.dk
om, hvor mange I kommer. I sognehuset spiser vi god mad og synger et par sange.
Vi håber igen på en fyldt kirke og sognehus.
Klejtrup Menighedsråd
Jon Pugholm
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Opslagstavlen!
Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl. 14:00-16:30 eller
efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf. 2259 3704.

Tør
du

Om torsdagen, den 14. september er der Open By Night fra kl. 17-21.

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. 19:0021:00. • Rovere (17 år -): Aftaler selv
møder.

Der kan, til rimelige priser, købes pølser og brød og øl og vand i gården bag butikken
fra kl. 17-20. • Vi håber I kigger ind til os og evt. finder nogle gode ting, som i absolut
ikke kan undvære!

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

’s

GENBRUGSBUTIK
I KLEJTRUP
modtager med tak alt brugbart og pænt. • Dødsboer afhentes.
Åbent mandag til fredag fra kl. 13-17 • Tlf. 3028 6604: Inger Pugholm
OBS: I ugen fra den 11.-15. september holder butikken UDSALG,
og der er 50% rabat på alt i butikken – dog enkelte varer undtaget.
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Holger
Sørensens
Vej 6
Klejtrup

Foredrag og koncerter i Klejtrup
Klejtrup Menighedsråd er sammen med foreningerne i Klejtrup og Musikefterskolen gået sammen om at arrangere
foredrag og koncerter på Klejtrup Musikefterskole.

Næste arrangement:

Koncert med Kristian Lilholt & Trio
på Klejtrup Musikefterskole fredag den 29. sept. 2017 kl. 19:30
Billetsalg på www.klejtrup.dk • Billetpris 195,00 kr. incl. gebyr
Kristian Lilholt Trio giver koncert i Klejtrup og trioen har som ekstra Tine Lilholt med til
koncerten i Klejtrup. Begge spillede i mange år sammen i Lars Lilholt Band, hvor Kristian
Lilholt skrev nogle af Lars Lilholts allerstørste hits som »Café Måskeskin« »Den Hvide
Dværg«, »Kong Pukkelryg« og mange flere.
For 12 år siden forlod Kristian Lilholt, Lars Lilholt Band og har siden giver over 700 koncerter i kirker og musikhuse.
Glæd jer til denne koncert med Kristian Lilholt & Trio I vil opleve musik med en meget sjælden melodisk nerve.
Med Tine Lilholt på toppen af trioen, med harpe, fløjte og andre blæseinstrumenter.

Kirkekoncerterne
i 2017
BJERREGRAV KIRKE uuuuuu
tirsdag d. 5. september kl. 19:30
»Trut&Lut« – Koncert i anledning af Luther-året ved guitarist Anne-Mette Skovbjerg og fagottist Uffe Munkgaard.
Dette herlige par dygtige musikere gør reformationens musik
levende for os i ord og musikalske fortolkninger.

KLEJTRUP KIRKE
tirsdag d. 10. oktober kl. 19:30
Gospelkoncert ved Ramlin’ Rangers.

tttttt

KLEJTRUP KIRKE
torsdag d. 7. december kl. 19:30

Julekoncert med Tina Siel & Trio. Gratis adgang,
max.140 billetter. • Billetter kan afhentes fra 1. november hos Klejtrup Bageri »efter først til mølle«-princippet.
TINA SIEL har gennem de sidste fire år haft et unikt
samarbejde med Tine Lilholt på fløjte og harpe samt pianisten Knud Erik Thrahne, omkring julekoncerter i
kirker. – Koncerterne er meget stemningsfyldte og indeholder musik i alle genrer. – En smuk og flot julekoncert venter.
Der er GRATIS adgang
til at alle vores kirkekoncerter.
9

Det er lykkedes os at få »Familie på Farten«
til at komme til Hersom Forsamlingshus

onsdag d. 1. nov. kl. 19.30
med dette underholdende lysbilledforedrag
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Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:
Hersom:
Menighedsrådsmøde -12/9 2017 kl. 19:00.
Møderne holdes i Præstegården.
Bjerregrav:
Onsdag d. 6. september 2017 kl. 19:00.
Onsdag d. 8. november 2017 kl. 19:00.
Begge gange i Ældrecentret.
Klejtrup:
Menighedsrådsmøde 29/8 2017 kl. 19:00.
Mødet holdes i Klejtrup Sognehus.
Møderne er offentlige, og alle er velkomne!

Indre Mission
i Klejtrup
September: Der var ingen datoer
indkommet
Oktober:
inden trykstart.
November:
Møderne er kl. 19.30. Alle er velkomne!

Indsamlinger
September
Oktober
November
December

i Hersom Kirke
DSUK
Dansk Røde Kors
Dansk Røde Kors
Børnesagens Fællesråd

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

Indsamlinger
i Klejtrup Kirke
Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: Danske Sømandsog Udlandskirker
Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole
Juledag: Kirkens Korshær

Planlagte

gudstjenester
Blåbærhaven
og Kløvermarken
Onsdag den 20. september
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00
Onsdag den 18. oktober
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Blåbærhaven kl. 16:00
Pontoppidan

Onsdag den 15. november
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00
SE KIRKERNES HJEMMESIDER:

www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

Onsdag den 13. december
Kløverbakken kl. 14.30
(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 16:00
Torsdag den 21. december
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Kløverbakken kl. 16:00
Pontoppidan

Ny kirkesanger

i Vester Bjerregrav

Mit navn er Ulrik, og jeg er blev ansat som kirkesanger i Vester Bjerregrav pr. 1 juli.
Jeg bor i Rødding sammen med min kæreste og hendes søn på 9 år.
Jeg arbejder i Dagrofa som salgsassistent til dagligt.
Min fritid går med musik. Jeg spiller guitar og komponerer og skriver
mine egne sange. Derudover spiller jeg i band, hvor vi spiller rockmusik. Jeg kan lide at løbe, cykle og nyde naturen på gåture og være sammen med familien og vennerne.
Jeg er rigtig glad for mit nye job som kirkesanger og nyder at synge salmerne og lære mange nye ritualer samt alle de nye mennesker, man
møder. Det er hyggeligt! Jeg kan godt lide at komme i kirken og føler
en vis ro indeni ved at være tilstede der. Måske min form for meditation.
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Gudstjenesteliste
Dato

.
Søndagens
navn

SEPTEMBER 2017
3. sept.
12. s.e. Trinitatis
10. sept.
13. s.e. Trinitatis
17. sept.
14. s.e. Trinitatis

HERSOM

V. BJERREGRAV

11:00

KLEJTRUP

9 :30

9:00 H.K.M
11:00 Høstg./Indskrivning
for konfirmander m.
eftf. frokost i ældrecentret

24. sept.

15. s.e. Trinitatis

11:00 Høstg./Indskrivning

KKK afløser
i Hvam 9:00

for konfirmander m.
eftf. frokost i ældrecentret fælles m.
Hersom

OKTOBER 2017
1. okt.
16. s.e. Trinitatis
8. okt.
17. s.e. Trinitatis
15. okt.
18. s.e. Trinitatis
22. okt.
29. okt.

11:00
9:30

11:00
10:30

KKK afløser
i Skals kl. 9:00

19. s.e. Trinitatis
20. s.e. Trinitatis

9:00 M.W.
11:00 BUSK-gudstj. i samarbejde med spejderne
med efterfølgende frokost i sognehuset

NOVEMBER 2017
5. nov.
Alle Helgen
12. nov.
21. s.e. Trinitatis
15. nov.

ONSDAG

19:00 Mindegudsjeneste

17:00 Mindegudsjeneste

11:00
17:00 Musikg. m. eftf. spisning i ældrecentret

16. nov.

TORSDAG

17:00 Musikg. m. eftf. spisning i sognehuset

22. s.e. Trinitatis

26. nov.

Sidste søndag
i kirkeåret

10:30

KKK afløser
i Skals 9:00
11:00

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

LSD-grafisk · 2077 6024 · Mail: lsd-grafisk@mail.dk

19. nov.

