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NYTTIGE OPLYSNINGER
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. Jespersen, Gl. 
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Mobil: 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 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

V. BJERREGRAV KIRKE
Sognepræst: Se Hersom

Graver og kirketjener: Else Skovlund, Søkærvej 7, 
Sdr. Onsild 9500 hobro. Mobil: 2262 4754. Mail: 
else-skovlund@hotmail.com

Organist: Se Hersom

Kirkesanger: Annette Dahl, Østergade 31,  
9510 Arden. Tlf. 4097 6425.  
Mail: annettesopranodahl@gmail.com.

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

 
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

Kirsten 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,  
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.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

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 jordemoder 
ved fødslen, skal forældrene selv anmelde 
fødslen. 
Er forældrene ikke gift, skal de selv indle-
vere en »Omsorgs- og ansvarserklæring« 
til sognepræsten, hvor faderen anerken-
der 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 regi-
strering 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 døbes eller navngives senest 
seks måneder efter fødslen. Når barnet er 
døbt, er det optaget i den kristne menig-
hed og medlem af folkekirken. Derfor 
fejres dåben normalt ved søndagens 
guds-tjeneste. 
Barnets forældre kontakter sognepræsten 
for at aftale en dato for dåben. Præsten 
og forældrene mødes herefter til en dåbs-

samtale. Samtalen kan finde sted i præste-
gården, 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 navn-
gives. Børn skal navngives, inden de fylder 
et halvt år. Forældrene sender blanketten 
»Navngivning« til sognepræsten. Blanket-
ten skal underskrives af begge forældre.

BRYLLUP: 
Ved brylluppet siger parret ja til at leve 
som ægtefolk og til at elske og ære hinan-
den til døden skiller dem. 
Når I har besluttet jer for at blive gift, kon-
takter 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 bopælskommu-
nen. Her udstedes en »prøvelsesattest«. 
Attesten dokumenter over for præsten, 
at ægteskabet kan indgås på lovlig vis. 
Prøvelsesattesten 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 kon-
takter de efterladte en bedemand, der 
udfylder dødsanmeldelsen og sender den 
til præsten. Man aftaler også en dato for 
begravelse 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 sognepræ-
sten. En navneændring koster 505,00 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 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.

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

www.vesterbjerregravkirke.dk
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Kirsten Krab Koed, 
sognepræst

SOGN & KIRKE udgives af menigheds-
rådene og udkommer fire gange om året. 
Bladet er gratis. 

BLADUDVALG: Kirsten Krab Koed, 
Birthe Ømark, Anne Marie Rost og 
Anna Rohde. 

Sats og tryk: Hobro Lyntryk

Lokalhistoriske medarbejdere: 
Ragna Kolind og Birthe Korsbæk.
Forsidefoto: Kirsten Krab Koed, sogne-
præst.

Næste nummer: 1. december 2020.

Sidste frist for indlevering af materiale er 
1. november 2020. Alt materiale til næste 
nummer sendes direkte til: 
Hobro Lyntryk - lm@hobrolyntryk.dk
- og skriv hvad det omhandler.

Ta mig ud 
til det store hav
Sommeren man aldrig glemmer! En 
sommer med tid til at lave ingenting. 
En sommer i langsom slowmotion, 
der er sat ned i tempo. Tid til at dufte 
rosernes duft, tid til at sanse solen, 
der danser ned i havets dyb og farver 
himlen i orangerøde farver. Oceaner 
af tid til at sætte sig ved bølgens kant 
og blive grebet af en engageret sam-
tale med et andet menneske. Som-
meren hvor man åbnede sig for det 
ukontrollerbare. Alt det man ikke 
umiddelbart kan ”gribe” eller ”ka-
pere”.  De højtidlige øjeblikke, hvor 
man fyldes af en følelse af lykke, en 
intensitet, der får benene under én 
til at ryste at overvældelsens glæde. 
Måske sker det i mødet med et an-
det menneske på en strand et sted i 
verden, man sidder med to meters af-
stand, kaffe på kanden og småkager 
i kagedåsen, man gribes af samtalens 
dybde, og den glæde ordene skaber i 
hjertets livsflod.
Måske har man i den forgangne 
sommer følt sig i live og ligesom for-
vandlet. Forårstiden, hvor man havde 
tid til at lave ingenting, har sat sine 
spor. Mange har som bekendt hen 
over foråret været tvungne til at gå 
hjemme, forældrene skulle i ny og 
næ assistere børnene med lektier-
ne, men der blev også tid til at lave 
hjemmelavet is, og man kunne købe 
fløde på tilbud til formålet. Gær blev 
solgt som aldrig før, og når man kom 
ind i hjemmene, duftede de af frisk-
bagt brød. Dernæst bænkede man 
sig omkring bordet og havde tid til 
at smage på det nybagte brød, tid til 
at lytte, holde om og trøste - tid til 
at sidde sammen og lave ingenting, 
mens solen langsomt gik ned i havets 
dyb for at hente os lyset fra paradi-
sets have. 

Et forår man aldrig glemmer! Det 
moderne højhastighedssamfund blev 
lukket ned, og man sad chokeret i 
sofaen med kaffen, der ubemærket 
blev kold. Nu gjaldt det ikke længere 
et krav om konstant optimering. Nu 
skulle de, som kunne passe jobfunk-
tionen hjemmefra, blive hjemme. 
Som jeg har hørt det, har det været 
et puslespil at få arbejde, børnepas-
ning og lektier til at gå op i en højere 

enhed. Praktisk manglede mange et 
arbejdsbord, en kontorstol og må-
ske også et arbejdsværelse, der ikke 
var fyldt med babygråd og bleer. 
Jeg, og mange andre, følte os mag-
tesløse, man kunne ikke kontrollere 
slagets gang, ikke erobre og beme-
stre situationen, man blot fæstne lid 
til, at det nok skulle gå alt sammen, 
når blot man holdt afstand, sprittede 
hænder og hvad har vi… Man kun-
ne ikke længere bringe verden inden 
for rækkevidje, man kunne ikke kon-
trollere alting, ens ønske om kontrol 
blev sat i skammekrogen.

Man glemmer aldrig den 11. marts 
2020, datoen går ind i historien og  
følger os derfra - måske længslen og 
glæden ved af at have god tid også 
vil følge os. Erkendelsen af at man 
ikke kan kontrollere alting. Måske 
har man fået tegnet et glimt af en 
anden mulighed, erfaret at det kan 
føles befriende at sætte sig på et 
tæppe ved bølgens kant; skønt at 
lukke øjnene et øjeblik og give slip 
på ønsket om kontrol af alt mellem 
himmel og jord. Så hænder det, at 
nåden regner på ens bord og fylder 
livsdepoterne med brød fra himlen. 
Nåden er en gave fra Gud og helt 
uden for vores kontrol; men vi kan 
gudskelov gøre os modtagelige for 
nåden. Modtagelig for at møde Gud, 
hvor det end måtte være, men husk 
på, at Gud er tilstede i kirkens guds-
tjeneste, i sakramenterne, ordet og 
de vidunderlige gamle salmer.
Også i gudstjenesten kan man opleve 
at føle sig ekstraordinært i live, som 
når man sidder på et tæppe i vand-
kanten på Djursland i samtale med et 
andet menneske. Nok holder man af-
stand, men afstanden betyder intet, 
når man mødes midt i Guds verden, 
den pragtfulde natur som Gud skab-
te, førend du og jeg blev født. Før-
end vi kunne kontrollere noget som 
helst. 
”Nåden er, når alt er tabt, at få alt 
tilbage”

Med ønsket om et velsignet efterår!

Den 1. marts 
havde jeg den 
fornøjelse at 
blive ansat 
som kirkesan-
ger i Vester 
Bjerregrav 
Kirke.
Her er lidt om 
mig: Jeg hed-
der Annette Dahl, er 56 år, og bor på 
21. år i Arden, hvor jeg har et dejligt 
hus og en skøn, stor have, hvor jeg 
elsker at arbejde og slappe af.
Jeg har 3 børn på 18, 21 og 24 år. 
Den yngste Rasmus bor stadig hos 
mig og går på Gymnasium i Støvring.
På 20. år er jeg fuldtidsansat på den 
Jyske Opera i Aarhus, som jeg har 
været tilknyttet nu i 28 år.
Arbejdet som kirkesanger har altid 
været en betydningsfuld del af mit 
liv og et dejligt og anderledes sup-
plement til mit arbejde på Operaen. 
Jeg har igennem de sidste 24 år sun-
get i forskellige kirker  bl.a Budolfi 
og Vor Frue i  Aalborg og mindre 
kirker som Oue/Valsgård og Terdrup 
kirker.
Jeg vil glæde mig til at møde menig-
heden i Vester Bjerregrav og glæder 
mig til et godt samarbejde. 

På gensyn.

Præsentation 
af vores nye 
kirkesanger
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Covid-19 gjorde det nødvendigt at dele 
konfirmationen i Klejtrup Kirke og kon-
firmationen i Vester Bjerregrav Kirke i to 
samt flytte en konfirmation fra Hersom 
Kirke til Vester Bjerregrav Kirke. 

Jeg ønsker konfirmanderne og deres 
familie en skøn konfirmationsdag og alt 
det bedste. Herunder ses de nye klokke-
slæt for konfirmation: 

VESTER BJERREGRAV KIRKE 
lørdag den 5. september kl. 9:00
Nanna Cirkeline Koch Dalsgaard 
Benedicte Haugaard 
Marcus Bechmann Jensen 
Malthe Egelund Bisgaard Kristensen  
Emil Kuch-Nielsen 
Jens Erik Pontoppidan Petersen 

VESTER BJERREGRAV KIRKE 
lørdag den 5. september kl. 11:00
Karoline Mathilde Aarestrup Borresen
Emma Lützau Lund 
Thomas Mølgaard 
Johan Myrthue Nørskov 
Alberte Berg Pedersen 
Alfred Juul Trangbæk 

KLEJTRUP KIRKE 
søndag den 6. september kl. 9:00
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 

KLEJTRUP KIRKE 
søndag den 6. september kl. 11:00
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 

KONFIRMATIONER
2020

Konfirmations-
forberedelse 
2020-21
Konfirmationsforberedelsen begynder torsdag 
den 1. oktober. 

Konfirmander fra Bjerregrav Friskole bliver hentet i bus ved sko-
len kl. 12:50 og kørt til konfirmandstuen i Hersom. Vi begynder 
at lære hinanden at kende, snakker og hygger med lidt at spise. 
Kl. 14:25 bliver konfirmanderne kørt tilbage til skolen.

Konfirmander fra Møldrup Skole kommer med skolebussen til 
Klejtrup og vi mødes ved sognehuset kl. 14:45. Også her får vi lidt 
at spise, mens snakken går. Konfirmanderne og jeg har en god 
tid i vente. Jeg glæder mig så meget!

Skolerne vil som de øvrige år være behjælpelige med at dele ind-
skrivningsblanketterne ud, som konfirmanden medbringer første 
forberedelsesgang, torsdag den 1. oktober. 

Derudover beder jeg om, at man sender mig en mail om, at ens 
barn ønsker at deltage i konfirmationsforberedelsen i enten  
Hersom eller Klejtrup senest torsdag den 17. september.  
Min mailadresse er: kkk@km.dk  På forhånd tak. 

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup
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Lysgudstjeneste 

Søndag den 29. november kl. 19:00
Begynd adventstiden med en stemningsfuld afteng-
udstjeneste i Hersom Kirke og oplev kirkegården op-
lyst af mange levende lys. Nyd julegløgg, æbleskiver 
og den gode snak i konfirmandstuen efter gudstje-
nesten.

Vi glæder os til at se jer
Hersom, Vester Bjerregrav 
og Klejtrup menighedsråd.

Hersom, Vester Bjerregrav og 
Klejtrup sogne fejrer høstguds-
tjeneste

Høstgudstjeneste

Hersom og Vester Bjerregrav sogne: 
Søndag den 20. september fejrer Hersom og Ve-
ster Bjerregrav sogne fælles høstgudstjeneste i Ve-
ster Bjerregrav Kirke kl. 11:00. 
Kom og glæd jer over en flot pyntet kirke og syng 
med på de smukke gamle høstsalmer. Efter gudstje-
nesten går vi i Bjerregrav Ældrecenter og nyder en 
lækker høstfrokost.

Klejtrup sogn: 
Søndag den 27. september fejrer vi høstguds-
tjeneste i Klejtrup Kirke kl. 11:00; også her pynter 
menighedsrådet kirken til høstfesten. Efter gudstje-
nesten nyder vi fælleskabet og en god høstfrokost i 
sognehuset. 

Alle er hjertelig velkomne
Menighedsrådene
Kirsten Krab Koed

Sognepræst

Kom og syng med!
Klejtrup kirke har sit eget lille kirkekor, hvor børn fra 
fjerde klasse og op synger sammen hver tirsdag, og når 
der er gudstjeneste i kirken. 
Koret optager nye medlemmer nu, og du er også vel-
kommen selvom du ikke bor i Klejtrup.
Vi synger både rytmisk og klassisk, og når vi synger i 
kirken får vi løn for det. Derfor er det også vigtigt, at 
man møder op til øvning hver tirsdag. Det er i øvrigt 
også rigtig hyggeligt!

Du bliver glad af at synge i kor!
Du får nye venner, som ikke nødvendigvis lige går på  

 din årgang.
Du udvikler din sangstemme og din musikalitet.
Du lærer at synge flerstemmigt.
Du bliver god til at lytte.
Du lærer noget om noder og toner.
Du lærer en hel masse gode sange at kende.
Du får tilmed et job, hvor du kan tjene lidt ekstra 
  lommepenge.

Kontakt organist og korleder hvis du vil meldes til eller 
vide mere: Rikke Bendtsen på alminde@gmail.com eller 
30425731

Gå til kirkekor 
i Klejtrup
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MEDDELELSER

VALGFORSAMLING
Valg til menighedsråd i pastoratet

Hvis man går i 3. klasse er man stor nok til at gå til minikon-
firmand! Næsten alle kirker i Danmark tilbyder kortere forløb 
for børn i 3. eller 4. klasse, hvor de i afslappede og hyggelige 
omgivelser kan stille nogle af de spørgsmål de går og ruger over.

Børn går rundt med mange tanker - Ofte meget større end vi 
lige forestiller os. Kirken tilbyder med minikonfirmandforløbet 
et rum, hvor der er plads til at tale og spørge løs om nogle af alle 
disse ting. Det er sjov og kreativ undervisning for børn i en fan-
tastisk alder. Det er nu verden for alvor folder sig ud, og bliver 
til tusindvis af spørgsmål. Hvorfor findes der noget? Hvad er der 
bag stjernerne? Hvorfor skal man dø? Og regner det, så Gud kan 
vaske vores purløg?

Gennem sang, musik, leg og billedkunst skal vi ind under huden på nogle af de ting, der virker lidt mystiske, og tale om 
emner, hvor svarene ikke altid giver sig selv. Vi skal ind under huden på kirkens symboler og ritualer, som ofte kan virke 
lidt mystiske. Efter vinterferien tager vi fat på kirkens helligdage, fra jul, fastelavn og til påske - Hvorfor er de der, og hvad 
går de egentlig ud på?

Herudover skal minikonfirmanderne lave en minimusical over historien om den barmhjertige samaritaner, som de skal op-
føre ved forløbets afsluttende festgudstjeneste - Så der vil blive sunget og øvet på replikker henover efteråret og vinteren.

Minikonfirmandundervisningen ligger fem gange i oktober og november, og fire gange i februar og marts, og afsluttes 
med en festgudstjeneste for minikonfirmanderne, hvor familierne efterfølgende inviteres til spisning.

For børnene på Bjerregrav friskole foregår undervisningen tirsdag kl. 13.15-14.20 i Hersom præstegård fra d. 20/10 - 
17/11, og igen efter vinterferien. Vi henter børnene i en bus, og bringer dem tilbage til skolen efterfølgende.

I Klejtrup foregår undervisningen om onsdagen kl. 13.10-14.15 i Klejtrup kirkes sognehus, fra d. 21/10 18/11, og 
igen efter vinterferien. Adressen er Skårupvej 20. Jeg henter børnene i skolens SFO.

Tilmelding skal ske til organist og minikonfirmandunderviser Rikke Alminde Bendtsen på alminde@gmail.com senest tors-
dag d. 8/10 - Skriv barnets navn og kontaktinformation, både email og forældres telefon.

Gå til minikonfirmand!

Klejtrup sogn: 
Tirsdag den 15.9.2020 kl. 19.00 i Sognehuset

Vester Bjerregrav sogn: 
Onsdag den 16.9.2020 kl. 19.30 i Ældrecentret

Hersom sogn: 
Søndag den 20.9.2020 kl. 16.00 i Konfirmandstuen

Mød op i dit sogn og vær med til at vælge og/eller 
blive valgt.

Menighedsrådene i Klejtrup, Vester Bjerregrav 
og Hersom
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OPSLAGSTAVLEN

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

UDLEJNING
af Sognehuset

i Klejtrup
Klejtrup Menighedsråd har 
besluttet, at det er muligt at 
leje Sognehuset til konfirma-
tion.

Det understreges, at det 
kun er til konfirmation og 
kun for konfirmander, konfir-
meret i Klejtrup Kirke.

Prisen er 1.400 kr. incl. be-
stik, service og rengøring. 

Kontakt Jon Pugholm
Tlf. 2425 9934.

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.

GENBRUGSBUTIK i KLEJTRUP

Vi holder udsalg fra 31. august til og med 11. sep-
tember, hvor der er 50% rabat på alle varer. Der 
masser af ting og sager i butikken, så kom og gør 
en god handel. Vi er klar og glæder os til at se jer.
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

Modtager med tak alt brugbart og pænt. Dødsboer afhentes.

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

 Bededag:  Flg. søndag:

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

2023 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
   Bjerregrav 11:30

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

Menighedsrådsmøder
INGEN 

PLANLAGTE MØDER

Johann Sebastian Bach
for ene-og-alene cello
ER UDSAT TIL 
TIRSDAG D. 9. FEBR. 2021Koncert med 

ensemblet Tirilil
Vester Bjerregrav kirke 

torsdag d. 22/10 kl. 19.30
Tirilil skaber intime koncerter i spændingsfeltet mellem 
nordisk folketone, danske salmer og sange i egne arran-
gementer samt perler fra barokken. Musik, hvor den rene 
og lyse klang får plads og blander sig med den nordiske 
tyngde og varme.  Tirilil vil ved denne koncert kaste lys 
over den mørkeste tid med et program, som rummer både 
lys og mørke og minder os om liv og forgængelighed. 
Koncerten vil variere mellem solosatser, ensemblesatser a 
cappella og satser akkompagneret af orgel. De tre lyriske 
sopraner er uddannede fra Det Jyske Musikkonservatori-
um og organist Louise Boll debuterede i 2019 i solistklas-
sen samme sted.
Medvirkende: Nadja Marie Schmedes Enevoldsen, sopran 
- Susanne Cecilie Nielsen, sopran - Katrine Broch Møller, 
sopran - Louise Boll, orgel

Julekoncert 
i Klejtrup Kirke med 

LAURA KJÆRGAARD
Søndag den 20. december 

kl. 19.30
Max. antal billetter 140, 

som sælges fra den 1.11. fra Klejtrup Bageri.
Billetpris 50 kr.

Arr. Klejtrup Menighedsråd
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Gudstjenesteliste

Hersom V. Bjerregrav Klejtrup

 Dato HERSOM V. BJERREGRAV KLEJTRUP

Altergang:  I Hersom Kirke og Vester Bjerregrav Kirke er der ikke altergang i forbindelse 
 med højmessen kl. 11:00 på grund af COVID-19. 
 I Klejtrup Kirke er der altergang til højmessen kl. 11:00, men vi følger 
 naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer desangående. 
Der serveres kaffe/the efter alle gudstjenester i Hersom Kirke og Vester Bjerregrav Kirke. 
I Klejtrup Kirke er der kaffe/the efter gudstjenesterne kl. 9:30.

Alle Helgen

SEPTEMBER 2020

  
5. september

   9:00 og 11:00 Konfirmation  

  6. september     9:00 og 11:00 Konfirmation

 13.  september     9:00 Malene Dahl

 20.  september               KKK afløser i Skals Kirke 9:30 11:00

 

 27.  september     11:00

 OKTOBER 2020 

  4.  oktober  11:00  

  11.  oktober                    KKK afløser i Skals Kirke 9:30 11.00

  18.  oktober                    KKK afløser i Skals Kirke 9:30   11:00

  25.  oktober   9:00 Malene Dahl

 NOVEMBER 2020 

  
1.  november

   17:00   Mindegudstjeneste 19:00 Mindegudstjeneste

  8.  november               KKK afløser i Skals Kirke 9:30   11:00

  15.  november   11.00  9:30

  22.  november   9:00 Malene Dahl 

  
29.  november

 19:00 Lysgudstjeneste

Lørdag

Høstgudstjeneste
Fælles for Bjerregrav og 
Hersom med efterfølgen-
de frokost i Ældre-
centeret

Høstgudstjeneste
med efterfølgende 
frokost i sognehuset

1. s. i advent


