
Julekoncerter i kirkerne 2017
RETTELSE/TILFØJELSE 
TIL ANNONCEN 
I SOGN & KIRKE

Søndag d. 3. dec. kl. 19:00. 
1. søndag i advent er der LYSGUDSTJENESTE i Hersom kirke

Til denne stemningsfulde gudstjeneste, der er inspireret af den engelse Evensong-tradition, tænder vi
levende lys og synger julen ind sammen. Menighedsrådet byder på gløgg og æbleskiver bagefter.

Følgende begivenhed er desværre forsvundet under produktionen af det nye Sogn & Kirke:

Tirsdag den 5. december kl. 19:30
JULEKONCERT i Bjerregrav kirke
Syng julen ind med Viborg damekor
Til denne julekoncert blander vi indslag af julens skønne sange 
og salmer sunget af Viborg damekor med fællessang og 
indslag af julemusik for fløjte og orgel ved fløjtenist 
Iben Barnwell og kirkens organist.

Torsdag den 7. december kl. 19:30. 
JULEKONCERT i Klejtrup kirke. 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 gen-
nem de sidste fire år haft et unikt samarbejde med Tine Lilholt på fløjte
og harpe samt pianisten Knud Erik Thrahne, omkring julekoncerter i kir-
ker. – Koncerterne er meget stemningsfyldte og indeholder musik i alle
genrer. – En smuk og flot julekoncert venter.

Tirsdag den 12. december kl. 19:30. 
JULEKONCERT i Klejtrup kirke.Syng julen ind med 

vokalkvintetten Medklang og kirkens børnekor
De dygtige sangere fra Medklang forkæler os med suveræne arrangementer af
deres egne julefavoritter og lægger stemmer på fællessangen, så vi alle kan få den
skønne oplevelse af, at sangen løfter sig. Menighedsrådet byder på gløgg og æble-
skiver i Klejtrup sognehus efter koncerten.

Søndag den 17. december kl. 19:30. 
JULEKONCERT i Hersom kirke. Klezmerduo

Beretningen om juleroserne. I en ramme af nordisk sang og musik genfor-
tæller Klezmerduo Selma Lagerlöfs smukke ad vents fortælling, Legenden
om juleroserne. Der bliver også plads til at synge et par julesalmer sammen
til denne koncert.

Sætternissen har haft rigtig travlt i det nye nummer

af Sogn og Kirke: 

FEJRING AF MINI-KONFIRMANDER

med spisning i Ældrecenteret

søndag den 17. dec., 3.s.i advent, kl. 17.00, 

er selvfølgelig i V. Bjerregrav 

(og ikke i Hersom, som skrevet står)


