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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 og sekretær: Kristoffer Kempe, 
Ørisvej 15, Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2252 6046.  
Mail: krkempe@gmail.com

Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup, 
9500 Hobro. Tlf. 2763 6473. 
Mail: troestrup@energimail.dk

Ib Justesen, Teglgårdsvej 22, Hersom,  
9500 Hobro. Tlf. 4054 0015 og 8669 0015.  
Mail: Ibjustesen@hotmail.com

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
V. Bjerregrav: Birte Bergman. Formand 

Mail: birtebergman@fiberpost.dk
Kristian Nørskov.  

Mail: lisenorskov@hotmail.com 

Hersom: Niels Kristensen.  
Mail: n.b-k@mail.dk

Kristoffer Kempe. Mail: krkempe@gmail.com

Klejtrup: Kirsten Sørensen.  
Mail: kisser.soerensen@gmail.com

Lene Braskø. Mail: lene@braskoe.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: Kirsten Sørensen, Ånsbjergvej 11, 
Fristrup, 9500 Hobro. 
Mail: kisser.soerensen@gmail.com

Lene Braskø, Viborgvej 37, Klejtrup, 9500 Hobro
 Tlf. 2142 7381. Mail: lene@braskoe.dk

Michael Risager Buus. Tlf. 2323 2172  
Mail: michaelrbuus@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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SOGN & KIRKE udgives af menigheds-
rådene og udkommer fire gange om året. 
Bladet er gratis. 

BLADUDVALG: Kirsten Krab Koed, 
Birthe Ømark, Kristoffer Kempe og 
Anna Rohde. 

Sats og tryk: Hobro Lyntryk

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

Næste nummer: 1. marts 2021.

Sidste frist for indlevering af materiale er 
1. februar 2021. Alt materiale til næste 
nummer sendes direkte til: 
Hobro Lyntryk - lm@hobrolyntryk.dk
- og skriv hvad det omhandler.

Mosen bobler 
og damper
COVID-19 fylder, som i foråret, mange 
af vore tanker. Skrækkeligt eksempel-
vis at få besked om at man må vælge 
én enkelt pårørende, som må besøge 
én ved indlæggelse på sygehus; ubær-
ligt at blive isoleret fra ens nærmeste, 
når man har mest brug for dem!  

Den tilstundende jul kan også give 
anledning til bekymring: får man over-
hovedet en plads på kirkebænken ju-
leaften med alle de restriktioner, der 
er foreskrevet? Kan man mødes med 
familie fra Nordjylland, og kan man 
forsamles mere end 10 personer ved 
julebordet derhjemme, mens duften af 
and proppet med svesker og æbler og 
dertil flæskesteg og julemedister fylder 
stuen? Ingen ved det i skrivende stund, 
men statsministeren har netop meldt 
ud, at man skal indstille sig på, at vi 
ikke kommer til at holde en december, 
som vi plejer. 

Julen betyder meget for de fleste af 
os, så den melding giver anledning til 
bekymring - også for mit eget vedkom-
mende!  Jeg beder til, at jeg kan holde 
jul sammen med mine kære på samme 
måde, som jeg plejer. 

Julen bringer mange minder til torvs. 
På et splitsekund forvandles man til et 
skrøbeligt barn med forventningsfulde 
øjne i en rød julekjole og med sløjfer 
i håret.  I tankerne sidder jeg i ”pæn-
stuen” sammen med min mor, far, sø-
skende, faster Stine og bedstemor. Jeg 
glæder mig til, at mine forældre åbner 
dørene ind til juletræets forunderlige 
fortælling. Fortællingen om det lille Je-
susbarn, verdens frelser, som blev født 
julenat. Siden den første søndag i ad-
vent har jeg glædet mig til juleaften, 
som et lille barn glæder sig. Når jeg 
slog øjnene op i den tidlige morgen-
stund, blundede jeg en stund, mens jeg 
drømte om alle de skønne forberedel-
ser til julens glædesfest: pebernødder, 
der skulle trilles, brunkager, der skulle 
stikkes ud i former såsom hjerter, stjer-
ner og grise. Jeg er ikke opdraget til at 
være husmor på gammeldags manér; 
men derimod er jeg oplært til at køre 
traktor og fodre dyr i staldene - dog var 
det til jul en tradition, at jeg og mine 
brødre skulle hjælpe med at bage jules-
måkager og tørre fodlister af hjemme 
på gården - og fodlister var der mange 
af! Julen kalder på barndommens erin-
dringer, glæder og sorger, den erfa-
ring, kender vi nok alle.  

Julen skal være som den plejer; og 
uanset COVID -19 brygger mosekonen 

frimodigt uden for min havedør som 
i de snart 10 år, hvor jeg har haft den 
store glæde at være sognenes præst. 
Livgivende at være præst, når der var 
glæde i familierne, også når sorgen 
bankede på hjemmets dør, men sande-
lig også på de helt almindelige hverda-
ge, hvor jeg efter en dåbssamtale skul-
le hjem til gryderne og den lille hund, 
som ventede på selskab.  Og ikke at for-
glemme: gudstjenesterne søndag efter 
søndag og kirkekaffen derefter. 

Gennem alle mine år, på den skøn-
ne plet, har mosekonen sat kog i sine 
kæmpestore gryder. Synet er mageløst. 
Biler kører langsomt forbi, så langsomt 
at de næsten går i stå. 

Ingen ved præcis, hvad mosekonen 
brygger i sin store gryder. Brygger 
hun den magiske sure gæring, der får 
bollerne til eftermiddagskaffen til at 
hæve? De velsmagende og luftige bol-
ler som smager af kærlighed og om-
sorg? Ingen ved det! Men når bryggen 
er færdig, hælder hun gudskelov de 
gærede rester ud i mosevandet i Skals 
Ådal, dalen som grænser op til præste-
gårdens have. 

Mosekonens bryggeri, de eventyrli-
ge landskaber, de smukke eventyrslot-
te som dukker frem midt i Hersom og 
Skals Ådal, vidner om, at Gud har skabt 
verden på bedste vis. Når jeg og mine 
kære står med vores mobiltelefoner for 
at tage billeder af eventyrlandet uden 
for vor havedør, fyldes mit hjerte med 
glæde. Hjertet fyldes med frimodighed 
på trods af de triste tanker, som CO-
VID-19 afføder.  

Synet af mosekonens bryg erindrer 
mig om, at Gud lod sig føde som et 
skrøbeligt barn julenat. Han lod sig 
føde midt iblandt os! Måske ser vi ham 
ikke umiddelbart, fordi han lod sig 
føde som et barn, der ikke selv kunne 
gå i bad.  Men på et tidspunkt får vi 
øje på ham. Barnet som hvisker os i øret 
julenat:  ”Kom til mig, alle I, som slider 
jer trætte og bærer tunge byrder, og 
jeg vil give jer hvile”

Jesus Kristus er rosen, der skyder af 
den frosne jord. Rosen, der jager det 
stigende mulm på flugt. Det har man 
lov at tro på. Julenat og alle nætter.  
 

Med ønsket om en glædelig jul 
og et velsignet nytår
Kirsten Krab Koed

Sognepræst

Vi byder velkommen til  de nye me-
nighedsråd i Hersom, Vester Bjerre-
grav og Klejtrup.

Menighedsrådene indleder deres 
arbejde i forbindelse med kirkeårets 
start 1. Søndag i advent.

Sammensætningen er således:

Hersom:
Niels Brandt Kristensen
Kristoffer Kempe
Esther Nielsen
Ib Justesen 
Birthe Arensbach

Vester Bjerregrav:
Birte Bergman
Kristian Nørskov
Elin Brorson
Bodil Dalsgaard
Anna Rohde

Klejtrup:
Jon Pugholm
Birthe Ømark
Kirsten Sørensen
Michael Risager Buus
Lene Braskø
Henrik Fjelsted

Sognepræst Kirsten Krab Koed er 
født medlem i alle tre menigheds-
råd.

DE NYE
MENIGHEDS-
RÅD
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Konfirmandforberedelsen til konfirmationerne foråret 2021 
er godt i gang. I år er der så mange konfirmander i Hersom 
og Vester Bjerregrav, at der på grund af Covid-19 ikke er til-
strækkelig med plads efter reglerne i konfirmandstuen ved 
Hersom Præstegård. Derfor mødes vi i Hersom Kirke, hvor 
vi har mulighed for at holde god afstand. Konfirmanderne 
tager situationen med anstand; de spritter af og tager mund-

Konfirmandforberedelse 
med afstand

bind på, hvis de rejser sig. Selvom vi ikke kan tegne og mange 
andre ting i kirken, er det faktisk hyggeligt at være sammen 
med de unge i kirken. Kirken kan nemlig noget helt andet 
end konfirmandstuen. 
Jeg håber, at vi snart kommer ud på den anden side; aldrig 
havde jeg i min vildeste fantasi forestillet mig noget lignende 
i Danmark.

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 guds-
tjeneste i kirken. 
Koret optager nye medlemmer nu, og du er også velkommen 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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Til årets velbesøgt Høstgudstjeneste i Vester Bjerregrav 
kirke havde vores organist Rikke Alminde Bendtsen kom-
poneret denne høstsalme, som så smukt blev spillet i kir-
ken, akkompagneret af vores kirkesanger Annette Dahl.

Billeder fra høstgudstjenesten 
i Vester Bjerregrav.

Klejtrup Kirke
 

På grund af Covid19 er der 
i år 3 julegudstjenester 

den 24. december
Kl. 13.30
Kl. 14.45
Kl. 16.00

 
I år er det nødvendig med tilmelding 
(p.g.a Covid19), send derfor en mail 
til ij@klejtrup.dk eller ring 2425 9934 
med oplysninger om, hvor mange 
I kommer. Derefter vil I modtage 
besked om der er plads.

Klejtrup Menighedsråd

KONCERTER I DETTE KIRKEKVARTAL
- læs mere på de næste sider under meddelelser

Tirsdag 1. december 2020 kl. 19.30 JULEKONCERT - med Aalborg Gospel Kvartet i Klejtrup kirke
Tirsdag 8. december 2020 kl. 19.30 JULEKONCERT - med Kristian Rusbjerg og Iben Barnwell i Hersom kirke
Tirsdag 15. december 2020 kl. 19.30 JULEKONCERT - synger sammen julen ind i V. Bjerregrav kirke
Søndag 20. december 2020 kl. 19.30 JULEKONCERT - med Laura Kjærgaard i Klejtrup kirke
Torsdag 28.  januar 2021 kl. 19.30 Koncert - SALMER PÅ KELTISK i Hersom kirke
Tirsdag 9. februar 2021 kl. 19.30 JOHAN SEBASTIAN BACH - med Anker Sigfusson i V. Bjerregrav kirke

Julegudstjenester 
den 24. december

Vester Bjerregrav 
Kirke

 På grund af Covid19 er det 
i år nødvendig med 

tilmelding til gudstjenesten 
den 24. december

Kl. 14.45
 
Send derfor en mail eller ring til: 
birtebergman@fiberpost.dk eller tlf. 
4029 5557 med oplysninger om, hvor 
mange I kommer. Derefter vil I modta-
ge besked om der er plads.

Vester Bjerregrav Menighedsråd

Hersom Kirke
 

På grund af Covid19 
er det i år nødvendig 

med tilmelding til 
gudstjenesten 

den 24. december
Kl. 13.30

 
Send derfor en mail eller ring til: 
troestrup@energimail.dk eller tlf. 
2763 6473 med oplysninger om, hvor 
mange I kommer. Derefter vil I mod-
tage besked om der er plads.

Hersom Menighedsråd
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MEDDELELSER

Julekoncert 
i Klejtrup kirke med 

AALBORG GOSPEL 
KVARTET

Tirsdag d. 1. december kl. 19.30

Få julestemningen helt ind under huden når Aalborg Gospel 
kvartet gæster Klektrup kirke.  Energi og nærvær er nøgleor-
dene for en aften fyldt med  gospel og julemusik! 
Aalborg Gospel Kvartet består af 4 professionelle musikere, 
som alle brænder særligt for gospelmusikken i deres virke. 
Heidi Bisgaard er ankermand, bosat i Aalborg og oprindeligt 
fra Herning. Hun har mange års erfaring både som solist og 
dirigent i hele landet. 
Kvartetten vil til julekoncerten synge en god blanding af kend-
te såvel som  mindre kendte juleklassikere blandet med fælles-
sang, så stemningen løftes og publikum involveres.

GRATIS ADGANG

Marias Jul

Julekoncert 
i Hersom kirke med 

Kristian Rusbjerg  
(harmonika) og 

Iben Barnwell (fløjter)
Tirsdag d. 8. december  

kl. 19.30

Salmer og julemusik fra hele verden med Jomfru Maria, blom-
ster og fugle som tema. Vi har samlet et dejlig varieret pro-
gram med udgangspunkt i musik skrevet til Jomfru Maria. 
Kristian Rusbjerg, som lige nu hitter med sin ”Mette Polka” 
spiller op på harmonika, og Iben Barnwell spiller med på et 
udvalg af fløjter. 
Der bliver naturligvis også mulighed for at strække stemme-
båndene selv; vi sørger for sikker afstand mellem siddeplad-
serne, så vi kan synge julen sikkert ind.

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. Cellosuiterne er den slags værker man kan blive ved med at 
vende tilbage til, og altid finde noget nyt. Det er stor og uendelig smuk musik - Her kommer præfikset »klassisk« i klassisk musik 
virkelig til sin ret. En klassisk suite er en samling stiliserede dansesatser af danse som man dansede til de fine baller i barokken. Der 
er hurtige såvel som langsomme satser, nogle med to-delt takt, og nogle med tre-delt takt. De har typisk franske navne som Gigue 
og Allemande, da det er i Frankrig dansene har deres oprindelse. Solocellist Anker Sigfusson har specialiseret sig i netop disse suiter, 
og kirkekoncerten er en enestående mulighed for at opleve disse klassiske værker live.

Johann Sebastian Bach
for ene-og-alene cello
Anker Sigfusson spiller to af Bachs seks cellosuiter 
i Vester Bjerregrav kirke

tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 19.30
Menighedsrådet byder på kaffe og kage efter koncerten.GRATIS ADGANG

GRATIS ADGANG

HUSK - Lysgudstjeneste
Søndag den 29. november kl. 19.00 i Hersom Kirke

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

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 har mange ting og sager i butikken, bla. 
masser af julepynt og gaveidéer - 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
Møde i Klejtrup Menighedsråd

den 20/1 2021 kl. 16.30 i Sognehuset.

Møde i Hersom Menighedsråd 
tirsdag 26/1 2021 kl. 16.30 i konfirmandstuen. 

Møde i Vester Bjerregrav Menighedsråd  
onsdag 27/1 2021 kl. 17.30 i konfirmandstuen.

Julekoncert 
i Klejtrup Kirke med 

LAURA KJÆRGAARD
Søndag den 20. december kl. 19.30

Max. antal billetter 55, som sælges fra den 1.11. 
fra Klejtrup Bageri. Billetpris 50 kr.

Arr. Klejtrup Menighedsråd

Julekoncert 
i Bjerregrav kirke

Tirsdag d. 15. december kl. 19.30
Vi finder nogle af de bedste julesan-
ge og christmas classics, og synger 
sammen julen ind i Bjerregrav kirke. 
Vores skønne og fantastisk dygtige 
sanger, Annette Dahl vil synge for, 
og naturligvis også synge solo. Som 
en overraskelse får hun selskab 
af sin datter Cecilie Dahl, som har 
fulgt i sin mors fodspor og er gået 
sangervejen. 
Kom og syng med! Vi sørger for håndsprit og sikker af-
stand, så alle kan synge sig sikkert i julestemning.

Johann Sebastian Bach
for ene-og-alene cello
Anker Sigfusson spiller to af Bachs seks cellosuiter 
i Vester Bjerregrav kirke

tirsdag d. 9. februar 2021 kl. 19.30

GRATIS ADGANG

Koncert i Hersom kirke
Torsdag d. 28. januar kl. 19.30

SALMER PÅ KELTISK 
– nyfortolkning og gensynsglæde

GRATIS ADGANG

Når den keltiske musiktradition 
møder de kristne salmemelodier, 
sker der noget med rytmen og 
de harmoniske strukturer.
SALMER PÅ KELTISK bliver brugt 
som ren kirkekoncert med ho-
vedvægt på salmerne i deres nye 
tonesprog samt små smagsprø-
ver på ”den rene vare”: Keltisk 
musik fra Irland og Skotland i 
form af airs, reels og jigs.
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Hersom V. Bjerregrav Klejtrup
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 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.

Gudstjenesteliste

DECEMBER 2020

  6. december  KKK afløser i Skals 9:30   11:00

 13. december   11:00  9:30

 20. december   9:00 Malene Dahl 

 Juleaften 13:30  14:45  13:30  Wilson

 

 Juledag   16:00  14:45

 2. juledag   

 
27. december

  Henviser til Skals Kirke

 JANUAR 2021 

 
1.  januar

    16:00  14:45

 
3.   januar

  KKK afløser i Skals 9:30   11:00

 10.  januar 11:00  

 17. januar   9:30  11:00

 24.  januar     9:00 Malene Dahl

 31. januar  KKK afløser i Skals 9:30 11:00 

 FEBRUAR 2020 

  7. februar      9:00 Malene Dahl

 14. februar 11:00 

 21. februar  KKK afløser i Skals 9:30 11:00 

 28. februar    9:30  11:00

 14:45  Wilson

 16:00 Krab Koed

Helligtrekonger

Nytårsdag

Julesøndag


