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Spis rugbrød til jul ...
Læs præstens artiklen på side 3 – og se de mange billeder side 8-9-10
HUSK! Årets julekoncerter starter
allerede tirsdag den 27. november i Klejtrup Kirke
– og så går det slag på slag op imod jul (se side 13)
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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
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.
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: tthj@dlgmail.dk.
Organist: Rikke A. Bendtsen, Klokbakken 10,
Todbjerg, 8530 Hjortshøj. Tlf. 3042 5731.
Mail: alminde@gmail.com
Kirkesangervikar: Henning Pedersen.
Mail: henning.p.hersom@mail.dk
Menighedsrådets formand: Niels Brandt Kristensen, Herredsvejen 145, Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 2324 6844. Mail: n.b-k@mail.dk
Næstformand: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.
Mail: birteahrensbach@mail.dk
Sekretær: Anne Marie Rost, Mariendalvej 20,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2991 6499.
Mail: morrost@outlook.dk
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Mail: troestrup@energimail.dk
Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.
Mail: birteahrensbach@mail.dk
Kristian Kristensen. Tlf. 2360 6095.
Mail: kkvand@yahoo.dk

Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Else Skovlund, Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil:
2262 4754. Mail: else-skovlund@hotmail.com
Organist: Se Hersom
Kirkesanger: Ulrik Bach Andersen, Kirkegade
131, Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 2089 4914.
Mail: u-a@live.dk
Menighedsrådets fmd.: Birte Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf.
4029 5557. Mail: birtebergman@fiberpost.dk
Næstformand: Kristian Nørskov, Herredsvejen
69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf.
4057 5711. Mail: lisenorskov@hotmail.com
Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44,
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516
Mail: anna.rohde.39@gmail.com
Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78,
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002
Mail: godsetihorup@fiberpost.dk
Kirkeværge: Bodil Dalsgaard, Gl. Aalborgvej 21,
Møldrup. Tlf. 2924 8204

Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 2992 5751. Mail: hanneleif29@gmail.com
Organist: Se Hersom
Kirkesanger: Else Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901. Mail:
cjj@tdcadsl.com
Menighedsrådets formand: Jon Pugholm, Fuglevænget 48, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2425
9934. Mail: ij@klejtrup.dk
Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139. Mail:
oemark@mail.tele.dk
Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup,
9500 Hobro.
Tlf. 2878 0139. Mail: oemark@mail.tele.dk
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662. Mail:
fruergaard21@gmail.dk
Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen, Skårupvej
66, Skårup, 9500 Hobro. Tlf. 4034 6711.
Mail: torbenbirthe@gmail.com
Kirsten Sørensen.
Mail: kisser.soerensen@gmail.com
Henrik Fjelsted. Mail: karin-fjelsted@privat.dk

FORSKELLIGT

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!

ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4
måneder gammel den dag, brudeparret
siger ja til hinanden.

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.

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.

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
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PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Kristian Kristensen. Tlf. 2360 6095.
Mail: kkvand@yahoo.dk.
Øvrige medlemmer: Birte Bergman, mail: birtebergman@fiberpost.dk, Kristian Nørskov, mail:
lisenorskov@hotmail.com, Niels Kristensen,
mail: n.b-k@mail.dk, Birthe Ømark, mail: oemark@mail.tele.dk, og Kirsten Sørensen, mail:
kisser.soerensen@gmail.com

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

KIRKEBIL
Da menighedsrådene ikke p.t. har mulighed for
at tilbyde taxakørsel i området, håber vi, at samkørsel indtil videre kan aftales med anden kirkegænger.

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.

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.

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:
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
2022 Bjerregrav 9:30
Klejtrup 10:30
Hersom 11:30

O, du Guds lam
Nu har vi jul igen, og julen varer lige til
påske. Juleaften holder man hinanden i
hænderne og går rundt om juletræet, først
den ene vej og så den anden vej, selv de
gamle tager gerne et par omgange rundt
om skovens træ i rask trav. Men varer julen
nu også til påske? Først skal vi igennem
mørke januar med is på ruderne, og når de
springkåde erantis og vintergækker endelig
stikker hovederne frem i februar, har man
næsten glemt alt om jul og verdens nyfødte
frelser. I påsken skal man i haven, der er
nok at ordne efter vinterens hærgen.
På billedet ser
man et sødt lille
lam, der er ude at
se på juletræer.
Lammet er symbol
på Kristus i salmer,
i Biblen, i kirkekunst, på kalkmalerier og
altertavler. Ofte finder man et hvidt lam
med en rød fane, som symboliserer Kristus
efter opstandelsen påskemorgen. For tænk
engang, var påskemorgen ikke oprundet
med englesang; havde Kristus ikke rejst sig
fra den mørke grav, da var der ingen jul i
lille Danmark eller noget sted i verden.
Sognepræst Kirsten Krab Koed - 2014
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. marts 2019. • Sidste frist
for indlevering af materiale er 1. februar
2019. • Alt materiale til næste nummer sendes direkte til LSD-grafisk på mail: lsd-grafisk@mail.dk og mærkes i emnefeltet: »Sogn
& Kirke marts 2019 ...« – samt hvad det
omhandler.

Spis rugbrød til jul ...
Fadervor ligner et stykke nybagt rugbrød, ja, smager mig endog bedre end et stykke højtbelagt smørrebrød. Når de gamle
til plejehjemsgudstjenerne højt beder Fadervor sammen,
når man hører et fælles kor af bøn i kirken, i konfirmandstuen eller midt på strøget i Aarhus, er smagen af
Fadervor måske den bedste i verden.
Jeg spiser med stor fornøjelse fredagsbøf med bearnaisesovs og pommes frites, men jeg er sandelig også
taknemmelig for, at Fadervor blev lagt på min tunge i
dåbens bad. Jeg er taknemmelig for Duens Blad. Fadervor smager mig, gør mig glad.
H.C. Andersen skriver i salmen Jeg har en angst som
aldrig før:
Læg Fadervor som Duens Blad
Mig paa min Tunge, gjør mig glad.
Har jeg ei Gud, hvad har jeg da,
Naar hele Verden falder fra!
Når efteråret kommer, kan man godt have en fornemmelse af, at hele verden falder
fra. En dag står man under skovens mægtige himmel, og den vemodige farvesymfoni skærer hjertet til blods, mens en lille mus kryber sammen under en bunke
skørnede blade, og en solstribe på trods finder vej ind i skovens dybe, stille ro.
Her står man stille. Man kan ikke andet, skønt tankerne drives fremad med stormens hast. Grønt forvandles til brune, gule og ildrøde nuancer. Man folder sine
hænder og beder Herren om, at han vil holde fast, når verden falder fra!
Når jeg møder årets konfirmander, er jeg forvisset om, at Gud holder fast i os. Jeg
holder meget af timerne sammen med de unge mennesker. Jeg fornemmer, at konfirmanderne forstår, at Fadervor er som rugbrød. Når verden falder fra, og man er
bange i mørket, for skyggerne derude, så tro mig, konfirmanderne kender deres
Fadervor, og den smager dem godt.
Nu er de i gang med at lære trosbekendelsen, og også her mærker jeg, at bekendelsen ikke bare er en tilfældig remse. Se engang deres tegninger, hvor de i streg og
farver fortolker trosbekendelsen. De har præsteret en lille tegneserie på fire tegninger. I første tegning fortolkes forsagelsen: hver især forsøger vi - så vidt, det er os
muligt - at bekæmpe det onde, hvor vi virker og bor. Derefter følger tre små tegninger af den kristne tro. »Vi tror på Gud, » siger manden i den gule bluse. »Vi
tror på Gud,« siger manden i den blå trøje. »Vi tror på Gud, » siger kvinden i den
røde trøje. »Vi tror på Gud,« siger personen i den blå- og hvidstribede bluse.
Gud lod sig føde som et barn julenat. Julenat fejrer vi, at Gud valgte at komme til
din og min verden. Han lod sig føde, for at du og jeg aldrig skal være alene i mørket. Det tror jeg på.
Tegningen på forsiden viser også Barn Jesus, da han lå i sin krybbe julenat. Om
ham, bag ham og foran ham svæver kærlighedens hjerter. »Jeg er Jesus,« siger han.
Mange glæder vi os til julen. Må Helligåndens hvide due flyve ind i vore stuer. Må
den medbringe de smukkeste blomster.
Må vi finde fred og glæde og synge med H.C. Andersens ord:
Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte,
et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte.
Til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja! Halleluja! Barn Jesus
Glædelig advent med ønsket om en velsignet jul.

Kirsten Krab Koed, sognepræst
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Høstgudstjeneste i V. Bjerregrav Kirke ...
Høstfesten
i Vester Bjerregrav
kirke, som også i år
var arrangeret i samarbejde med Hersom menighedsråd, var igen i år
velbesøgt og afsluttedes
med frokost i Ældrecentret i Bjerregrav.
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Høstgudstjeneste i Klejtrup Kirke ...

Søndag den 30.
september var der høstgudstjeneste i Klejtrup kirke. Den
fandt sted i det dejligste sensommervejr med sol fra en skyfri himmel og en
temperatur, der mindede om sommer. Kirken var smukt pyntet, som det fremgår af billederne, og Kirsten holdt en smuk prædiken for
en næsten fyldt Klejtrup kirke. Der var samtidig
indskrivning af konfirmander til næste forårs
konfirmation.

•••••

Efter gudstjenesten inviterede menighedsrådet på søndagsfrokost i Sognehuset, og her deltog ca.
35-40 personer.
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Julekoncerten i Klejtrup Kirke...
Koncert med
Clemens Knejterne,
Klejtrup Kirke,
torsdag d. 13. december
kl. 19.30
Clemens Knejterne er en flok festlige
unge mænd med smukke sangstemmer! De kommer og synger julen ind
sammen med os i Klejtrup kirke, og
der er både nye julehits, klassikere, fællessang og overraskelser på programmet. Det 14-mand store vokalensemble er udsprunget af Klejtrup musikefterskole, hvor to af sangerne da også
stadig har deres daglige gang. Tag naboen under armen, og kom og syng
med, så garanterer vi julestemning i
landsbykirken!
Der plejer at være æbleskiver efter julekoncerten, så måske skal du bare møde op, nyde koncerten og håbe på det
bedste.

Julekoncerten i Hersom Kirke ...
Julekoncert
i Hersom Kirke
torsdag
d. 6. december
kl. 19.30
Medklang kommer og synger os i julehumør, med deres smukke fem-stemmige
arrangementer af kendte og
elskede julesange fra indog udland. Vi kender dem
fra Klejtrup - hvor de har
deltaget i kirken ved flere
lejligheder. Kvintetten er
oprindelig opstået på Klejtrup efterskole, hvor nogle
af skolens dygtige elever har
hævet en hobby helt op på
et professionelt plan. Nu
har sangerne lagt efterskolelivet bag sig, men synger
heldigvis stadig sammen!
Kom og vær med, der er
også fællessang på programmet!
6

Klokkespil – Klejtrup Kirke
...penge til klokke- Har du mulighed og lyst til at doneKlejtrup Menighedsråd har be- skal nås med at skaffe
sluttet at undersøge, om det er spillet, bliver der også behov for, at bor- re penge til formålet, er du velkommen
muligt at skaffe penge til et klok- gere og evt. virksomheder donorer pen- til at kontakte menighedsrådets forge til klokkespillet.
mand Jon Pugholm.
kespil til Klejtrup Kirke.
Et klokkespil spiller melodier et antal
gange i døgnet. Melodier vælges efter
årstiden og kirkeåret.
Klejtrup Kirke er meget centralt beliggende ned til torvet midt i byen, altså tæt på brugsen og bageren, hvor der
kommer mange borgere i løbet af
ugen. Et klokkespil kunne være med til
at give pladsen en god stemning. I stille
vejr vil klokkespillet kunne høres over
store dele af byen. Vi mener et klokkespil kunne være med til at markere kirken som en daglig del af lokalsamfundet.
Vi har haft et indledende møde med
et firma som har stor ekspertise i Klokkespil og har indtil videre fået en pris
på 600.000 kr. - alt inkl. for et klokkespil på 16 klokker.
Menighedsrådet vil nu forsøge at
skaffe midler fra fonde, men hvis målet
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Spis brød til jul ...
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Spis brød til jul ...
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Spis brød til jul ...
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julekoncerten i V. Bjerregrav Kirke...
Tirsdag den 18. december kl. 19:30 er der
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i V. Bjerregrav Kirke med Mariager Kammerkor

Babysalmesang og salmesang
for dagplejebørn
i Vester Bjerregrav Kirke forår 2019
Er du mor, far eller bedsteforældre til en baby, er I hermed inviteret til babysalmesang i Vester Bjerregrav Kirke første
gang tirsdag den 22.januar kl.10:45. I er velkomne uanset, hvor I bor.
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.

Datoer for babysalmesang i Vester Bjerregrav Kirke forår 2019.
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

d. 22. januar
d. 5. februar
d. 26. februar
d. 12. marts

kl. 10:45
kl. 10:45
kl. 10:45
kl. 10:45

Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

d. 29. januar
d. 19. februar
d. 5.marts
d. 19.marts

kl. 10:45
kl. 10:45
kl. 10:45
kl. 10:45

Salmesang for dagplejebørnene er samme tirsdage som ovennævnte kl. 10:00.
Venlig hilsen Kirsten Krab Koed
11

Telegram ...
Et Konfirmationstelegram
til Ole Nørskov.
Vil du vinde frem til Dåd
tænk stundom da på disse Råd.
Når nu ret snart Du bliver stor
gå trofast i din Faders spor,
sig tak for Råd af kærlig Mor
og vis så Folk i Syd og Nord,
at du kan dyrke faders Jord.
Ikke mindske Faders Skov
men øge over Husbehov.
Da ret Du gavne vil dit Land
og vinde Navn som Dannemand.
Hærup, pr. Hobro
den 1. Oktober 1933.
Din hengivne Villadsen

Velkommen herhid! ...
Første søndag i advent, søndag den 2. december kl. 19:00,
fejrer vi lysgudstjeneste i Hersom Kirke. Traditionen tro begynder vi den skønne adventstid med en stemningsfuld aftengudstjeneste, en gudstjeneste som hvert år er fælles for
pastoratet.
Konfirmander fra Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup
bærer lys ind i kirken, og de læser bibelske tekster. Også på
kirkegården er der levende lys.
Efter gudstjenesten går vi til konfirmandstuen ved Hersom
Præstegård, hvor vi nyder julegløgg/sodavand og æbleskiver
og får os en god snak.
Tag endelig hele familien med. Vi glæder os til at begynde
advent sammen med jer. Vær velkommen, Herrens år, og
velkommen herhid!
Kirsten Krab Koed

Plan for institutionernes
julegudstjenester 2018 ...
Vester Bjerregrav Kirke
onsdag den 19. december
Bjerregrav Friskole 10:00 -10:30
(børnehave og indskoling)
Bjerregrav Friskole 10:45-11:15
(mellemtrin og overbygning)

Klejtrup Kirke
torsdag den 20. december
Tumlehøj og 0. og 1. kl. 10:45-11:15
Brattingsborgsskolen 11:30-12:00

Vi fejrer
minikonfirmanderne ...
Gaven var
en flot Sabel,
der havde tilhørt
Ole Nørskovs
tipoldefar
Fra Bodil Dorethe Dalsgaard samling, givet hende af Kristian
Nørskov
12

Minikonfirmanderne i sognene er i fuld sving. Vores dygtige
organist Rikke Bendtsen forestår forberedelsen af den glade
flok børn.
I det nye år, torsdag den 21. februar kl. 17:00 i Vester Bjerregrav Kirke og søndag den 24. februar i Klejtrup Kirke,
deltager minikonfirmanderne i gudstjenerne. Skønt hvis du
har mulighed for at deltage i en af gudstjenesterne. Det er
vigtigt, at vi byder vore børn og unge velkommen i kirken.
Det ville være en fest for dem at komme til en fyldt kirke.
Efter gudstjenesten i Bjerregrav serverer menighedsrådet aftensmad i ældrecenteret. I Klejtrup byder menighedsrådet
på frokost i sognehuset.
Vel mødt
Kirsten Krab Koed

Opslagstavlen!
Julekoncert i Klejtrup kirke
med Ann-Mette Elten m/musiker
TIRSDAG d. 27. nov. 2018 kl. 19.30
Der venter jer en stor oplevelse, og der er
kun få billetter tilbage,
som sælges fra Klejtrup Bageri.
Billetpris: 50 kr.

Barok
i V. Bjerregrav Kirke

Julekoncerter
i kirkerne
i december
HERSOM
torsdag d. 6/12 kl. 19:30

Kirkekoncert med
Oliver Nordahl og Per Skriver,
V. Bjerregrav Kirke
torsdag d. 29. nov. kl. 19.30

Nytårskoncert
i V. Bjerregrav kirke
med

Kim Sjøgren

Syng julen ind med vokalkvintetten Medklang!
En julearrangement
som er en skøn forening
af koncert og fællessang.
KLEJTRUP
torsdag d. 13/12 kl. 19:30

den 24. januar 2019 kl. 19:30

Koncert med vokalensemblet
Clemens Knejterne
BJERREGRAV
tirsdag d. 18/12 kl. 19:30

Billetter sælges fra købmanden i Bjerregrav efter først til mølle princippet.
Salget starter den 10. januar 2019. Entré 50,- kr.

Julekoncert med
Mariager Kammerkor
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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.

’ S

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

Butikken har nu salg af mange forskellige julevarer,
herunder julepynt, gardiner, duge m.m.
Du kan eventuelt finde fine/sjove julegaver hos os

Den 28. november kommer børnehavebørn
som sædvanlig
og pynter Juletræet i vinduet.
Åbent mandag til fredag fra kl. 13-17 • Tlf. 3028 6604: Inger Pugholm

MØ
MØLDRUP
LD R U P
MØLDRUP

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

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

Med venlig hilsen fra os spejderledere.
Vi kan træffes på telefon:
Lene på 2485 2603 og Else på 2262 4754
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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

Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:
Hersom:
Menighedsrådsmøde i Hersom
den 23. januar 2019 kl. 18:30.
Mødet afholdes i præstegården
Bjerregrav:
Møde i V. Bjerregrav menighedsråd
den 16. januar 2019 kl. 17:30.
Mødet holdes i Ældrecentret.
Klejtrup:
Menighedsrådsmøde i Klejtrup
17. januar 2019 kl. 16:30
i Sognehuset.
Møderne er offentlige,
og 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:
Høstgudstj.:
Juleaften:
Nytårsdag:

Folkekirkens Nødhjælp
DSUK
Børnesagens Fællesråd
Det danske Bibelselskab

Planlagte

gudstjenester
Blåbærhaven
og Kløverbakken
Fredag den 21. december
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:45
Onsdag den 23. januar
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

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

Kløverbakken kl. 15:45
Onsdag den 27. februar
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:45
Onsdag den 27. marts
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

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

Kløverbakken kl. 15:45
Onsdag den 17. april
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:45
Onsdag den 8. maj
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

15

Gudstjenesteliste

.
Søndagens
navn

Dato

DECEMBER 2018
2. dec.
1. s. i advent

HERSOM

V. BJERREGRAV

KLEJTRUP

19:00 Lysgudstjeneste.
Fælles for pastoratet
med efterfølgende
gløgg og æbleskiver
i konfirmandstuen

9. dec.

2. s. i advent

16. dec.

3. s. i advent

23. dec.

4. s. i advent

24. dec.

MANDAG, Juleaften

25. dec.

TIRSDAG, 1. juledag

26. dec.

ONSDAG, 2. juledag

30. dec.

Julesøndag

9:00 Mette Værge. Dåb
KKK afløser Skals

9:30

14 :45

11:00
13:30

13 :30 Herbert Wilson
16:00

16:00

14:45

Henviser til nabokirker
9 :00 Mette Værge

JANUAR 2019
1 jan.
MANDAG, Nytårsdag

16:00 Godt Nytår! Kranse-

14:45 Godt Nytår! Kranse-

kage og et glas vin

6. jan.

Helligtrekongers sønd. KKK afløser Skals 9:30

13. jan.

1.s.e. Helligtrekonger

20. jan.

2.s.e. Helligtrekonger

11:00

27. jan.

3.s.e. Helligtrekonger

KKK dækker Skals

kage og et glas vin

11:00
9:00 Mette Værge. Dåb

9:30

FEBRUAR 2019
3. febr.
4. s.e. Helligtrekonger

11:00

11:00

10. febr.

Sidste søndag
efter Helligtrekonger

17. febr.

Søndag septuagesima 11:00

21. febr..

TORSDAG

9:30

9:00 Mette Værge

17:00 Minikonfirmander
deltager. Efterfølgende
aftensmad
i Ældrecenteret

24. febr.

Søndag seksagesima

KKK dækker Skals

9:30

11:00 Minikonfirmander

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.
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deltager. Efterfølgende frokost
i Sognehuset

