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Adresser ...

FORSKELLIGT
FØDSEL:
Når et barn bliver født, modtager sogne-
præsten en fødselsanmeldelse fra sygehu-
set eller jordemoderen. Er forældrene gift,
skal de ikke foretage sig yderligere. 

Hvis der ikke medvirker en jordemo-
der ved fødslen, skal forældrene selv an-
melde fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal de selv
indlevere en »Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring« til sognepræsten, hvor faderen aner-
kender faderskabet. Herved får forældre-
ne fælles forældremyndighed. Blanketten
skal underskrives af begge forældre samt
to vitterlighedsvidner. Blanketten skal
være sognepræsten i hænde senest 14 da-
ge efter barnets fødsel. 
Du finder yderligere oplysninger om re-

gistrering af et barns fødsel og om anmel-
delse af faderskab på familiestyrelsen.dk
og personregistrering.dk. Herfra kan du
også udskrive blanketten.

DÅB: 
Et barn skal dø-
bes eller navngi-
ves senest seks
måneder efter
fødslen. Når bar-
net er døbt, er det
optaget i den
kristne menighed
og medlem af fol-
kekirken. Derfor

fejres dåben normalt ved søndagens
guds tjeneste. 

Barnets forældre kontakter sognepræ-
sten for at aftale en dato for dåben. Præ-
sten og forældrene mødes herefter til en
dåbssamtale. Samtalen kan finde sted i
præstegården, men sognepræsten besøger
også gerne de nybagte forældre i hjem-
met.

Forældrene finder 2-5 faddere til bar-
net. En fadder skal være døbt og have nå-
et 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 blan-
ketten »Navngivning« til sognepræsten.
Blanketten skal underskrives af begge for-
ældre.

BRYLLUP: 
Ved brylluppet siger parret ja til at leve
som ægtefolk og til at elske og ære hin-
anden til døden skiller dem. 

Når I har besluttet jer for at blive gift,
kontakter I sognepræsten for at aftale da-
to og tidspunkt for brylluppet og en sam-
tale før vielsen. For at blive viet i folke-
kirken skal mindst den ene af jer være
medlem. 

Før brylluppet skal I også henvende jer
til ægteskabskontoret i bopælskommu-
nen. Her udstedes en »prøvelsesattest«.
Attesten dokumenter over for præsten, at

ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prø-
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 kontak-
ter de efterladte en bedemand, der udfyl-
der dødsanmeldelsen og sender den til
præsten. Man aftaler også en dato for be-
gravelse eller bisættelse med sognepræ-
sten. Inden begravelsen har de nærmeste
pårørende en samtale med præsten.

NAVNEÆNDRING:
Ønsker du at ændre navn, skal du sende
blanketten »Navneændring« til sogne-
præsten. En navneændring koster 500,00
kr. 

Du kan læse om navneændringer på
familiestyrelsen.dk og personregistre-
ring.dk. Du kan også ringe til sognepræ-
sten for yderligere oplysninger.

SAMTALE MED PRÆSTEN:
Præsten har tavshedspligt, og man kan al-
tid ringe eller sende en e-mail, hvis man
har brug for en snak. Så finder I sammen
et tidspunkt for et besøg. Præsten foreta-
ger også hjemmealtergang.

BLANKETTER:
På personregistrering.dk kan du udskrive
blanketter. Du kan også ringe til sogne-
præsten, så finder hun de nødvendige
blanketter til dig.

HERSOM 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. Jes per sen, Gl. Ål-
borgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Mobil:z 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 Kristen-
sen, Herredsvejen 145, Hvolris, 9632 Møl -
drup. 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,
 Troe strup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677. 
Mail: birteahrensbach@mail.dk

V. BJERREGRAV KIRKE
Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Else Skovlund, Kir ke tof -

ten 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil:
2262 4754. Mail: else-skovlund@hotmail.com

Organist: Se Hersom
Kirkesanger: Vakant.
Menighedsrådets fmd.: Birte Bergman, Nord -

skoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup. Tlf.
4029 5557. Mail: birtebergman@fiberpost.dk

Næstformand: Kristian Nørskov, Herreds vejen
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 

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Birte Bergman. 

Mail: birtebergman@fiberpost.dk
Øvrige medlemmer:
Kristian Nørskov. Mail: lisenorskov@hotmail.com
Niels Kristensen. Mail: n.b-k@mail.dk
Birthe Ømark. Mail: oemark@mail.tele.dk
Kir sten Sørensen.

Mail: kisser.soerensen@gmail.com
Esther Nielsen. 

Mail: troestrup@energimail.dk

KLEJTRUP KIRKE
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:
emhoejlod1@outlook.dk

Menighedsrådets formand: Jon Pugholm, Fugle-
vænget 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.com

Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen,
     Tlf. 4034 6711. 
     Mail: torbenbirthe@gmail.com
Kirsten Sørensen. 

Mail: kisser.soerensen@gmail.com
Henrik Fjelsted. Mail: karin-fjelsted@privat.dk

KIRKEBIL
Da menighedsrådene ikke p.t. har mulighed for
at tilbyde taxakørsel i området, håber vi, at sam-
kørsel indtil videre kan aftales med anden kirke-
gænger.
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SOGN & KIRKE udgives af menighedsråde-
ne 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 publi kationer, blade
og håndbøger.

Næste nummer: 1. juni 2020.

Sidste frist for indlevering af materiale er 1.
maj 2020. • Alt materiale til næste nummer
sendes direkte til LSD-grafisk på mail:

lsd-grafisk@mail.dk
og mærkes i emnefeltet: 

»Sogn & Kirke juni 2019« 
– samt hvad det omhandler.

Dorothea-
liljers 
munterhed
I skrivende stund har regnen trommet på mine vinduer natten
lang. Hører denne regn nogensinde op? Hvor længe skal man
vente? Den gamle præstegårdshave er gennemvædet af regnens
vedvarende insisteren, men gudskelov insisterer Gud på mere end
ørkesløs regn og bristede vinterdrømme. Gud lover os i dåben,
at vi har mere i vente end mudderpøle og sjaskvåde støvler. 

Dog kan vi ikke leve foruden regn. Uden væde dør afgrøderne
på markerne, de skønne kongeblå kornblomster og de røde val-
muer, som pynter hver en grøftekant, når nætterne atter bliver
lyse. 

Også i nat vil regnen formentligt tromme på mine skrå loftsruder.
Gentagne gange vil jeg vågne og lytte til regnens toner og de
mange lyde i den gamle præstegård; men når mit vækkeur kalder,
går jeg ud i den gamle præstegårdshave og får øje på millioner af
dorothealiljer. De flotte hvide blomster har dejlig duft og ligner
klokker, smukke fortryllende klokker med en grøn tegning i spid-
sen af kronbladene. Klokkerne kalder! 

Dorothealiljer gror bedst i gamle haver. Og hvem elsker ikke
gamle haver - gamle træer som så dagens lys, før man blev født
og en lille bæk, der risler ufortrødent, endskønt der er lavvande
i sjælens urtehave.

Klokkerne kalder! Også kirkens klokker kalder indenfor i Guds
gamle urtehave. I Guds have er alt heldigvis ved det gamle. Måske
kommer du sjoskende til din kirke i sjaskvåde støvler og med
uredt hår; men Gud går ikke i små sko. Han går ikke op i dit
outfit, din frisure og dine våde støvler. Gud står med åbne arme
og byder dig velkommen. Han erindrer dig om dette forårs mu-
lighed og de flotte Dorothealiljers munterhed. Gud holder na-
turligvis sit løfte til dig i dåben.  

Med ønsket om et velsignet forår!

Kirsten Krab Koed, sognepræst

Klejtrup Kirke
søndag den 10. maj kl. 10:30:

Lisa Arkesteijn 
Niklas Bruun Christiansen 
Nicoline Bach Frandsen 
Mathilde Hedelund 
Madeline Svendgaard Jokumsen 
Ryan Orkild Juulsgaard 
Frederik Bjørn Lange 
Bjarke Vester Feldt Mortensen 
Anne-Kathrine Nielsen 
Dagbjørt Ronja Nielsen 
Jonas Bjørn Nielsen 
Lucas Thordahl Nøhr                                                
Emil Kirkegaard Godthaab Pedersen
William Houlberg Sandholdt
Jeppe Ravn Sørensen 
Marie Kirstine Vestfal Pedersen 
Andreas Trinderup  

Vester Bjerregrav Kirke
Bededag, den 8. maj kl. 9:30: 

Karoline Mathilde Aarestrup Borresen 
Nanna Cirkeline Koch Dalsgaard 
Benedicte Haugaard 
Marcus Bechmann Jensen 
Malthe Egelund Bisgaard Kristensen 
Emil Kuch-Nielsen 
Emma Lützau Lund 
Johan Myrthue Nørskov 
Alberte Berg Pedersen 
Jens Erik Pontoppidan Petersen 
Alfred Juul Trangbæk 

Hersom Kirke 
Bededag, den 8. maj kl. 11:30:

Thomas Mølgaard
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Festgudstjeneste
for årets minikonfirmander

Torsdag d. 12. marts kl. 17.00 
i Vester Bjerregrav kirke

Søndag d. 22. marts kl. 11.00 
i Klejtrup kirke

I anledning af at minikonfirmanderne afslutter deres under-
visningsforløb afholder vi to familiegudstjenester i hhv. Ve-
ster Bjerregrav og Klejtrup kirker. Det er gudstjenester hvor
alle er velkomne, også de allermindste. I stedet for en præ-
diken fra prædikestolen, vil minikonfirmanderne opføre en
mikromusical over historien om den barmhjertige samari-
taner. Det er sange som er nemme at synge med på, og det
vil vi gerne opfordre alle med børn til at komme og gøre.

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på mad - det
er bare vigtigt, at man melder sig til. Det kan man gøre til kirkernes organist, som har stået for at undervise
børnene fra 3. klasse  til dette års minikonfirmandforløb. Så hvis I vil spise med, så skriv til
alminde@gmail.com

Påskegudstjeneste
Skærtorsdag 

Begynd din påske i Hersom Kirke torsdag den 9. april kl. 11:00.
PÅSKEGUDSTJENESTEN ER FÆLLES

for Klejtrup, Vester Bjerregrav og Hersom sogne.
Efter gudstjenesten serverer 

menighedsrådene PÅSKEFROKOST
i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård.

Tilmelding til Esther Nielsen 
på tlf. 9854 6076 eller 

på mailadresse: troestrup@energimail.dk 
senest tirsdag den 2. april. 

Alle er velkomne!

Menighedsrådene
i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup



Som sagt,
så gjort
– af sognepræst Isak Krab Koed

Hvis man går ind ad døren til sin sognekirke
en søndag formiddag og deltager i en gudstje-
neste for første gang – eller bare første gang i lang tid – vil guds-
tjenestens ord sikkert være så uvante, at man ikke bemærker det.
Men hvis man kommer igen søndagen efter, vil det måske alle-
rede falde én ind: mange af de ord, præsten siger, er de samme
hver søndag. Og jo oftere, man kommer, desto flere gentagelser
vil man opdage. Selv de tekster fra Det Nye og Det Gamle Te-
stamente, der måske i begyndelsen fremstår nye, har hver deres
faste pladser i kirkeårets løb og gentages efter et fast mønster. Og
man kan spørge sig selv, om det ikke kan gøres kortere – om vi
ikke kan skære det væk, der allerede er sagt før.

Til sidst virker måske endda præstens prædiken som en gen-
tagelse, selv om den er skrevet til lejligheden. For det er jo det
samme som altid, den kredser om. Har man først fået den tanke,
kan den næste være, at vi måske helt kunne lade være med at fejre
gudstjeneste. Det hele er jo sagt, så hvad får vi ud af at sige det
igen?

Og det er faktisk et godt spørgsmål. Men der gives også et godt
svar på det.

Gud er nemlig en ord-Gud. Og hvis vi begynder i begyndelsen
– i skabelsesberetningen på Bibelens første sider – er det klart,
hvad det indebærer. Det første og det sidste, der sker i beretnin-
gen, er, at Gud taler. Ja,  det er faktisk det eneste, han gør, med-
mindre man vil regne det for noget, at han også ser sig om un-
dervejs og tager et hvil bagefter.

Og det ville være ren og skær dovenskab, hvis det da ikke lige
var, fordi der er noget særligt ved Guds ord. Idet Gud taler, bliver
verden til. Når Gud siger, at der skal være lys, så bliver der lys –
og så fremdeles med nat og dag, himmel og jord, planter og dyr
og så videre, indtil han endelig får talt om mennesket, og også
dét bliver til.

Det særlige ved Guds ord i skabelsesberetningen er altså, at det
skaber, hvad det nævner. Det gælder også de af Guds ord, som vi
gentager søndag formiddag. Tag nu velsignelsen: Herren velsigne
dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig
nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. 

Når vi gentager ordene, sker der det,  de nævner: Herren vel-
signer og bevarer os. Hans ansigt lyser over os, og han er os nådig.
Han løfter sit åsyn på os og giver os fred. Som sagt, så gjort. Der-
for er det ikke ligegyldigt, om vi siger dem igen. Det kan bogsta-
velig talt gøre en verden til forskel.

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:

2020 Bjerregrav 9:30 Klejtrup 10:30Hersom 11:30

2021 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11:30

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

2023 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11.30

Vintergækken!
Det var trist og koldt derude.
Vinterklædt stod Mark og Vang.
Sneen hvirvled vildt mod ruden.
Stormen sang sin klagesang.
Men bag Præstegårdens hække
Titted frem bag Sneens dække
En beskeden lille bitte Vintergæk.

Aa hvor er her koldt jeg fryser
Solens stråler har ej Magt
Sukked blomsten og jeg gyser,
I min bette Sommerdragt
Ak, hvad ville jeg dog fremme,
Fra mit stille skjulte gemme
Visne må jeg stakkels lille Vintergæk.

Lille blomst, du skal ej sukke.
Sådan lød en Barnerøst.
Lille Blomst jeg vil dig plukke,
Jeg dig bære ved mit bryst,
Til min syge Moders leje,
Der jeg frede skal og pleje
Dig, du lille taabelige Vintergæk.

Og som ført på bette Vinger
Fløj den lille dreng af sted.
Moder se hvad, jeg dig bringer,
Moder se, hvad jeg har med.
Det er tegnet på nu kommer,
Snart den lyse varme Sommer
Moder se dog, se den lille Vintergæk.

På det lille bord ved lejet.
Der fik Vintergækken Plads
Den blev fredet, den blev plejet.
I et lille Blomsterglas.
Håbet for den syge vækkes
Ved det Sommerbud der bragtes
Fra den lille bitte Vintergæk.

Bodil Dalsgård

- fra min mors dagbøger ...
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I gemmerne  har Bodil Dalsgaard fundet: Læsebog med Billeder

Titlen er »Læsebog med Billeder«.
Udgivet af Julie Heins i 2den, forbed-
rede udgave fra Lehmann & Stages
Forlag i 1891.

Den indeholder nogle små historier,
digte, rim og ordsprog.

På indersiden af selve bogomslaget
står nogle årstal ... ingen navne, kun
Bjerregrav Skole.

Herfra har vi fundet 
følgende lille digt om:

Bonden
og hans Søn
En bondeknøs, som hedte Hans, 
der havde været udenlands
med Herremandens søn et år,
han kom hjem til Faders Fæstegård,
og i den lille Bondeby,
fortalte han nu stolt og kry
til Fryd for store, som for små

om hvad i fremmed Land han så,
men skønten Del deraf var sandt,
var der dog megen løgn iblandt;
thi ting læres let på Rejse,
at lyve groft og højt at knejse,
og Hans forstod så stærkt at lyve
som Hest kan rende, Fugl kan flyve.
En Måneds Tid omtrent forgik,
da Knøsens Fader Frederik
i næste Købstad Ærind fik,
og med sin kloge Søn han gik
derhen en årle Morgenstund.
På deres vej de så en Hund,
og det var godt, at den var bunden,
thi både glubsk og stor var Hunden.
»En tvær Krabat« var Bondens ord,
da frem af Hus med Støj den for.
»O, bagateller,« udbrød Hans.
»i Fjor, da jeg var udenlands,
jeg så en Hund – jeg aldrig Mage
har set til Hund i mine Dage.
Tæt ved Berlin den kom imod mig.
Først blev jeg bange, men jeg stod mig.
I kender vel Berlin ved Navn
og tror, den er som København,
ja pyt! så sandt som her jeg går,
ti gange større knap forslår;

den Hund, som sagt, den var så stor,
ja, I kan tro mig på mit ord,
jeg selv, som så den, ved det bedst,
den var så stor som nogen Hest!
Da svared’ Bonden: »Ærlig talt,
det undrer mig, skønt overalt
i denne Verden rundt omkring
man ser så mange mærkelige Ting,
at man sit eget Øje knap vil tro.
Vi går nu for eksempel til en Bro,
i mindre end en Time vi den nå,
og over Broen vi nødvendig må.
På denne ligger der en Sten,
og over den man brække må sit Ben.
når man har løjet samme Dag.
Det er en vis og afgjort Sag!«
Da Sønnen hørte disse Ord
en Skræk ham straks i Blodet for;
om Ørerne blev Knøsen hed,
af Panden sprang ham Angstens Sved.
Han råbte da: »Hør Fader kær!
at gå så stærkt er ikke værd.
I er en gammel Mand og svag,
det er så grumme varmt i Dag,
og man må spare sine Kræfte. –
Jeg går just nu og tænker efter,
thi når jeg mig besinder ret,



så var den tyske Hund ej slet
så stor, som jeg fortalte før,
ja næstendels jeg sværge tør,
den var ej større end en Ko,
men dog en prægtig Hund, min Tro!«
Og atter gamle Frederik
med Sønnen hen ad Vejen gik
Dog Knøsen havde ingen Ro;
bestandig den fordømte Bro
omkring i Hovedet ham løb;
lidt efter lidt da gav han køb;
thi hvem vil ikke gerne spare
de bare Ben for Bræk og Fare?
Og Hans, som sin frelse gad,
udbrød: »Hør, Fader! ved I hvad,
jeg tænker idelig på Hunden;
vel var den stor, men dog i grunden

ej nær så stor, jrg tror kun halv,
den var ej større end en Kalv.
De atter frem ad Vejen gik,
og Broen snart i sigte fik.
da haglede den våde Sved
af Bondeknøsens Lemmer ned,
og just som de sig Broen nærmed’,
da trak han sin Papa i Ærmet
og råbte i sin store Knibe:
»Hør, Fa’r! I kan da vel begribe,
Jeg vilde gøre Løjer kun.
Hvad jeg fortalte om den Hund,
som jeg i Fjor i Tyskland så,
det var ej sådan at forstå,
den var, så sandt jeg hedder Hans,
netop som Hunde her til Lands.«
Og Søn og Fader begge to

kom heldigt over denne Bro.
ej Knøsen stødte sig på Sten,
ej heller brak han sine Ben;
men rent hans Lyvelyst forsvandt.
og siden talte  han så sandt,
at ingen skulde troet om Hans,
han havde været udenlands.

Chr. Wilster

Ordsprog
Det er ond Kost at æde sine egne Ord.
– De unge skal man lære,

de gamle skal man ære.
– Var Løgn Latin.

Heins: Læsebog. IV

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

www.vesterbjerregravkirke.dk
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Opslagstavlen!Opslagstavlen!
Johann Sebastian Bach
for ene-og-alene cello

Anker Sigfusson spiller to 
af Bachs seks cellosuiter 
i Vester Bjerregrav kirke

tirsdag d. 17. marts kl. 19.30
Der er GRATIS ADGANG. 

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. Cel-

losuiterne er den slags værker
man kan blive ved med at ven-
de tilbage til, og altid finde no-
get nyt. Det er stor og uendelig
smuk musik - Her kommer præ-
fikset »klassisk« i klassisk mu-
sik virkelig til sin ret.

En klassisk suite er en samling
stiliserede dansesatser af dan-
se som man dansede til de fine
baller i barokken. Der er hurti-
ge såvel som langsomme sat-
ser, nogle med to-delt takt, og
nogle med tre-delt takt. De har
typisk franske navne som Gi-
gue og Allemande, da det er i
Frankring dansene har deres
oprindelse, 

Solocellist Anker Sigfusson har
specialiseret sig i netop disse
suiter, og kirkekoncerten er en
enestående mulighed for at op-
leve disse klassiske værker li-
ve.



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
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Sødal Happy Singers 
laver forårskoncert

i Klejtrup, tirsdag d. 21. april, kl. 19.30
Der er GRATIS ADGANG!

Sidste år kom Sødal Happy Singers med korleder
Anders Hjorth Nielsen bag klaveret, fra Rødding til
Bjerregrav og lavede julekoncert for os. 

Det var så godt, at vi straks aftalte, at de skulle
komme og synge noget af deres knap så julede re-
pertoire for os til foråret. 

Derfor kommer dette herlige rytmiske kor til Klej-
trup, og byder på en dampende og swingende for-
årskoncert.

Salmer på keltisk
Nyfortolkning og gensynsglæde
Koncert i Hersom kirke torsdag d. 14. maj, kl. 19.30

Der er GRATIS ADGANG!
SALMER PÅ KELTISK er en kirkekoncert, hvor den keltiske folkemusik, dvs den traditionelle
folkemusik fra de britiske øer, er lagt nedover et udvalg af vores kendte og elskede salmer
som et filter, der får det velkendte til at fremstå nyt og spændende.

Hovedvægten er 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.  

Når den keltiske musiktradition møder de kristne salmemelodier, sker der noget med
rytmen og de harmoniske strukturer.

Det keltiske tonesprog er inderligt og sansemættet med karakteristiske harmoniske
og melodiske vendinger og et inciterende rytmisk swing. Derfor tilføres salmerne nyt lys
og en egen dansant glæde – gennem de harmoniske forandringer får melodien et andet
og større både sanseligt og sfærisk skær.

Det har været en rejse i kelternes kunstneriske univers at lave disse arrangementer, og
vi glæder os over at kunne præsentere de salmemelodier, vi har haft med på rejsen :  Bl.a.
Sov sødt barnlille, Se hvor nu Jesus træder, Denne er dagen, Af dybsens nød, Jeg ved et
evigt himmerig og Måne og sol, Nu falmer skoven, Vi pløjed og vi såede, I østen stiger,
Herren strækker ud sin arm, Lover den Herre, Spænd over os  …



Opslagstavlen!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
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 man-
dag 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 tirs-
dag kl. 19:00-21:00.

Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.

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

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 konfirman-
der, konfirmeret i Klejtrup Kirke.

Prisen er 1.400 kr. incl. bestik, ser-
vice og rengøring. 

Kontakt Jon Pugholm
Tlf. 2425 9934.

MØLDRUP      PURDLMØ                

Med venlig hilsen fra os spejderledere.

Vi kan kontaktes på telefon: 
Lene på 2485 2603

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, fin-
de rundt på et kort og tage på telttu-
re. Vi bruger også GPS og mobil til di-
verse 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.

MØLDRUP

KONCERTER I DETTE KIRKEKVARTAL
- læs mere på de foregående sider under »OPSLAGSTAVLEN«

TIRSDAG den 17.03. 2020 kl. 19:30: JOHANN SEBASTIAN BACH
for ene-og-alene cello - med Anker Sigfusson
i Vester Bjerregrav Kirke

TIRSDAG den 21.04. 2020 kl. 19:30: FORÅRSKONCERT - med Sødal Happy Singers
i Klejtrup Kirke

TORSDAG den 14.05. 2020 kl. 19:30: SALMER PÅ KELTISK - Nyfortolkning og gensyns-
glæde. Koncert i Hersom Kirke

10

’  S

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

Vi holder UDSALG
i perioden 2.-13. marts (begge dage inkl.)

– med50%RABAT på alle varer.
Åbent mandag til fredag fra kl. 13-17  

Ved spørgsmål: Ring på tlf. 3028 6604: Inger Pugholm

Obs.: Se vor hjemmeside under klejtrup-genbrugs.dk 
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Meddelelser

INDSAMLINGER
i Hersom Kirke

September DSUK
Oktober Dansk Røde Kors
November Dansk Røde Kors
December Børnesagens Fællesråd

INDSAMLINGER
i V. Bjerregrav Kirke

Pinse: Folkekirkens Nødhjælp
Høstgudstj.: DSUK
Juleaften: Børnesagens Fællesråd
Nytårsdag: Det danske Bibelselskabn

s

INDSAMLINGER
i Klejtrup Kirke

Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: Danske Sømands- 

og Udlandskirker
Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole

Juledag: Kirkens Korshær

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

www.vesterbjerregravkirke.dk

Menighedsråds-
møder

Datoer for næste møder:
HERSOM:

Mødedatoer i Hersom bliver: 
17. marts 2020 kl. 15:00: 

Regnskabmøde.
26. maj 2020 kl. 15:00:

Budgetmøde.          
BJERREGRAV:

Møder i V. Bjerregrav 
menighedsråd:

25. marts 2020 kl. 17:30: 
Regnskabmøde.

27. maj 2020 kl. 17:30: 
Budgetmøde.       
KLEJTRUP:

Næste møde i Klejtrup
Menighedsråd er torsdag
den 5. marts kl. 16:30

i Sognehuset.
Møderne er offentlige, 
og alle er velkomne!

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløverbakken

Onsdag den 18. marts 2020
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 8. april 2020 
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Blåbærhaven kl. 15:45
Pontoppidan

Fredag den 13. maj 2020 
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 10. juni 2020
Kløverbakken kl. 14:30
Blåbærhaven kl. 15:45

Menighedsrådsvalg 2020
Kom til orienteringsmøde og hør om arbejdet

i dit menighedsråd
Valgproceduren vil være anderledes i år, idet der skal afholdes et orienteringsmøde 12.-17. maj og efterføl-
gene valgforsamling 15. september 2020, hvor der skal stemmes på de enkelte kandidater (i lighed med
valg i f.eks. foreninger).

Hersom-Bjerregrav-Klejtrup Menighedsråd vil derfor gerne 
invitere til orienteringsmøde og vil samtidig være vært ved aftensmaden.

Møderne vil blive afholdt som følger:
Klejtrup: Den 12. maj kl. 18.00 i Sognehuset. 

Hersom: Den 13. maj kl. 18.00 i Konfirmandstuen.
Bjerregrav: Den 14. maj kl. 18.00 i Ældrecentret.

Vi vil gerne have TILMELDING i de enkelte sogne til formændene senest den 7. maj:
Jon Pugholm, 2425 9934 • Birte Bergman, 4029 5557 • Niels B. Kristensen, 2324 6844

Med venlig hilsen    Hersom-Bjerregrav-Klejtrup Menighedsråd
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Gudstjenesteliste
Dato              Søndagens navn                   HERSOM                      V. BJERREGRAV              KLEJTRUP

MARTS 2020

1. marts        1.s.i.Fasten                                                                    9:30                                    11:00

8. marts        2.s.i Fasten                     11:00

12. marts        Torsdag                                                                        17:00 Festgudstjeneste
                                                                                                                                     v/minikonfirmander

15. marts        3.s.i Fasten                                                                                                                9:00  Malene Dahl

19. marts        Torsdag                                                                                                                    19:00  Gospelgudstjeneste
                                                                                                                                                                                           Fælles for pastoratet

22. marts        Midfastesøndag KKK afløser i Skals 9:30                                                    11:00  Festgudstjeneste 
                                                                                                                                                                                           ved minikonfirmander

29. marts        Mariæ bebudelsesdag                                                 11:00

APRIL 2020

5. april          Palmesøndag                                                                9:30                                    11:00

9. april          Skærtorsdag                    11:00
Påskefrokost 

                                                                               i konfirmandstuen
                                                                               Fælles for pastoratet

10. april          Langfredag                                                                  11:00 Liturgisk gudstjeneste        9:30  Liturgisk gudstj.

12. april          Påskedag                                                                     9:30                                    11:00

13. april          2. Påskedag                             Henviser til nabokirker

19. april          1.s.e. Påske KKK afløser i Skals 9:30                                                    11:00

26. april          2.s.e. påske                                                                 11:00

29. april          Onsdag                                                                                                                     17:00
 Forårsgudstjeneste

                                                                                                                                                                                           og forårsmiddag  
                                                                                                                                                                                           i sognehuset

MAJ 2020

3. maj           3.s.e. Påske                                                                  11:00 75 år for 
                                                                                                                                     Danmarks befrielse

8. maj           Store bededag                 11:30 Konfirmation                    9:30 Konfirmation

10. maj          4.s.e. Påske                                                                                                             10:30  Konfirmation

17. maj           5.s.e. Påske                                                                   9:00 Malene Dahl 

21. maj           Kristi Himmelfartsdag      11:00

24. maj           6.s.e. Påske                                                                 11:00                                     9:30

31. maj           Pinsedag                                                                      9:30                                    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.


