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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: birtebbergman@gmail.com

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@baden-rohde.dk

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: birtebbergman@gmail.com
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, Brovej 12, Klejtrup, 
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

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

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. august 2021.

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

Solsikker i 
vaser og den 
smukke admiral
”Du danske sommer, jeg elsker 
dig.” Du lunefulde sommer, jeg el-
sker din fortryllende leg i sommer-
enge og din generøse gavmildhed, 
når der skal grilles pølser over bålet. 
Jeg elsker de lange aftener på ter-
rassen med liflig snak og den stille 
eftersmag af sol på kinderne; ufor-
glemmelige aftener, hvor sengetid 
først kommer, når nattergalen, den 
mystiske og fantastiske fugl, synger 
sine utrolig smukke sang. Somme-
ren er på vej!

Jeg husker fra vore mange ferier 
i Provence de smukkeste solsikke-
marker. En solsikkemark i Provence 
har lagret sig i min langtidshukom-
melse. Solsikker i vaser, solsikker, 
der ligger væltet på jorden, solsik-
ker, der drejer deres ansigter for at 
følge solen.

Jeg holder af solsikker - solsikker 
som står til forspiring i vores lille 
vægdrivhus og længes efter at gro 
sig livskraftige iklædt gule klæder, 
solsikker, som åbner sig og solsik-
ker, der med sin solgule farve og 
kronebladenes strålekrans vidner 
om sommer. ”Du danske sommer, 
jeg elsker dig.”

Forsidebilledet har jeg taget i præ-
stegården for år tilbage. Den be-
undringsværdige admiral havde 
fundet havens måske smukkeste 
blomst. En hun-admiral kan lægge 
op til 1000 æg, hvor de fleste som-
merfugle lægger mellem 400-500 
æg. Sommerfugle har naturligvis 
også brug for vand og føde, så de 
kan lægge æg. Admiralen, som er 
landet på solsikkeblomsten i præ-

stegårdshaven, er i gang med at 
spise sig sund og stærk. Den mæ-
sker sig i den dejligste nektar – det 
sødeste sukkerstads, som giver den 
masser af energi. 

 ”Du danske sommer, jeg elsker 
dig.” De lange lyse sommernætter 
og en sommerlur et sted derude, 
mens fuglene synger mig vuggen-
de i søvn. Jeg nyder synet af de far-
vestrålende blomster, der insisterer 
på sommerfest, og jeg beundrer 
solsikken, der drejer hovedet fra 
øst mod vest i løbet af dagen og til-
bage igen i nattens løb. Jeg beun-
drer solsikken, som vender sit an-
sigt mod solen og lyset. Solsikken, 
der altid følger solen. Jeg betages 
af solsikkens dans og den smukke 
admiral, som suger energi fra den 
solgule blomst. 

Også vi mennesker har brug for 
føde: rugbrød, mælk, smør, grønt-
sager, kød, chokolade og stegt 
flæsk med persillesovs. Lever men-
nesket af brød alene? Kunne man 
som den smukke admiral suge næ-
ring fra andet og mere end stegt 
flæsk med persillesovs? 

Matthæus skriver i Matthæusevan-
geliet kp. 4. vers 4:  ”Mennesket 
skal ikke leve af brød alene, men 
af hvert ord, der udgår af Guds 
mund.”

Med ønsket om en velsignet sommer
Kirsten Krab Koed

Sognepræst
Hersom, Vester Bjerregrav og 

Klejtrup pastorat

Mathias Willems Bartholomæussen
André Brinkmann 
Christian Blicher Sjøgaard Eriksen 
Villads Schmidt Fragtrup 
Frederik Nannberg 
Lasse Valentin Rasmussen 
Dicte Møller Simonsen 
Jonas Mortensen 
Lau Lyng Pedersen 
Thomas Halgaard Ditlevsen

Konfirmander i 
Klejtrup Kirke, 
12. juni 2021
kl. 10:30 
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Glade konfirmander i præstegårdshaven efter flere måneders fjernundervisning. Vejret artede sig 
godt denne torsdag, og vi havde en god stund sammen i haven. Bageren havde bagt gulerodsboller, 
græsset var for en gangs skyld tørt, så konfirmanderne kunne sidde i fred og ro og nyde en godbid. 
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KONCERTER I DETTE 
KIRKEKVARTAL

- læs mere på de næste sider

TIRSDAG den 24. august 2021 kl. 19:30: 
SALMER PÅ KELTISK - Nyfortolkning og 
gensynsglæde.  
Koncert i Hersom Kirke.

TORSDAG den 2. september 2021  
kl. 19:30: JOHANN SEBASTIAN BACH  
for ene-og-alene cello.  
Koncert i Vester Bjerregrav Kirke.

Gennem de seneste ca . 7 år har organist Rikke Alminde 
Bentsen været fælles organist for de 3 kirker Hersom, 
Vester Bjerregrav og Klejtrup. Rikke har pr. 1/5 2021 
søgt nye udfordringer, som de 3 menighedsråd med 
beklagelse har taget til efterretning.

Menighedsrådene har været meget glade for Rikkes 
store engagement som organist i kirkerne, underviser 
af minikonfirmander og leder af kirkekor i Klejtrup.

Menighedsrådene søger nu ny organist og i mellemti-
den vil hvervet blive varetaget af vikarer. Evt. under-
visning af minikonfirmander (2. del), vil blive meddelt 
direkte til forældrene og fsv angår kirkekor håber me-
nighedsrådet i Klejtrup, at ny organist vil kunne påtage 
sig hvervet.

Afsked med organist

Der ligger et helt, langt liv forud

Hvad ser du, Søster, her i min stue?
en gammel, sur og besværlig frue,
usikker på hånden og fjern i blikket,
- lidt griset og rodet, hvor hun har ligget.
Du taler lidt højt, men hun svarer ikke,
hun savler og hoster, har snue og hikke.
Hun takker dig ikke, for hvad du gør
og er så tit, som hun slet eller bør.
Er det, hvad du tænker? Er det, hvad du ser?
Så luk øjnene op og se, der er mer!
Nu skal jeg fortælle dig, hvem jeg er,
den gamle kone, der ligger her:

Jeg er barn på ti / et lykkeligt hjem
med forældre og søskend’ – jeg elsker dem.
Jeg er ung på seksten med håb og drømme
så let på fod og med tanker ømme.

Jeg er brud på tyve med roser på kind,
i mit eget hjem går jeg lykkelig ind.

Jeg bli’r mor og bygger et hjem så trygt
og værner om mine mod kulde og frygt.
Og børnene vokser - sorger og glæder
med årene veksler, vi ler og græder.

Så flyver ungerne bort fra reden,
min mand mig trøster, vi nyder freden.
Vi når de halvdreds, og børnebørnene kommer
og bringer uro og glæde hver sommer.

Men så kommer sorger og tunge dage, 
jeg er ene tilbage.
For børnene har nu selv børn og hjem,
og der er meget, der optager dem.

Og borte er alle de gode år,
de glade og gode kår.

Nu piller alderen fjerene af mig,
min ynde og kraft bliver taget fra mig,
for ryggen er bøjet, og synet svigter,
jeg her ikke kraft til dagens pligter.
Mit hjerte er tungt, og mit hår er gråt, 
med hørelsen er det også lidt småt.

Men inde i dette gamle kadaver
er endnu levende, smukke enklaver,
dér lever barndom, ungdom og steder,
dér lever minder, sorger og glæder.
De gladeste minder i sindet synger,
skønt alderens byrde mit hjerte tynger.
Og smerteligt nemmes den tunge lære,
at intet kan blive ved med at være.

Hvad ser du, Søster?
En gammel, besværlig
og træt lille kone?
- Nej, vær nu ærlig!

Se nærmere til - måske kan du finde
et barn, en brud, en mor - ja, en kvinde.
Se mig, som sidder, dér inderst inde,
det er mig, du skal prøve at se og finde.

Da en gammel dame på et engelsk plejehjem var død, fandt en sygeplejerske på hendes sengebord nedenstående digt.
Digtet blev trykt i et engelsk tidsskrift, hvor nu afdøde Ellen Lissner fandt det og oversatte det til dansk.
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MEDDELELSER

www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

Se kirkernes 
hjemmesider:

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 DEN 24. AUGUST 2021 KL 19.30 
Menighedsrådet byder på kaffe og kage efter koncerten.

GRATIS ADGANG

Koncert i Hersom Kirke
Torsdag d. 2. september 2021 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 hovedvægt 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.

Grundlovs-
festen 

er aflyst 
Menighedsrådene i Hersom, 
Bjerregrav og Klejtrup har 

igen i år besluttet at  
aflyse årets Grundlovsfest  

i præstegårdshaven 
i Hersom. 

Dette skyldes fortsat  
situation med Corona.

Vi håber at få planlagt 
en rigtig god 

Grundlovsfest i 2022.
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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, tøj, pyntegenstande, 
service, møbler mv.
Hvidt linned sælges i juni måned - kom og gør en god handel, 
vi glæder os til at se jer. 
Har du evt. lyst til at arbejde nogle timer hos os, er du 
velkommen til at ringe til undertegnede.
Du kan altid kontakte Inger Pugholm, tlf. 3028 6604
Åben mandag til fredag fra kl. 13-17  
Obs.: Se vor hjemmeside under klejtrup-genbrugs.dk 

Vi 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.

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

TIRSDAG DEN 24. AUGUST 2021 KL 19.30 

Menighedsrådsmøder

Gudstjenester  
Blåbærhaven og Kløverbakken  

til og med juli 2021 
Onsdag den 26. maj
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) 
Kløverbakken kl. 15:45

Torsdag den 24. juni
Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:45

Torsdag den 22. juli
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Kløverbakken kl. 15:45. Pontoppidan

Sommersang 
ved Klejtrup sø

Søvej nr. 30
Vi har tidligere afholdt sommersang ved søen, 

og det vil vi prøve igen i år.
Så mød op 

onsdag den 16. juni 2021 kl. 19.00 
til en hyggelig stund med sommersang.

Menighedsrådet er vært med kaffe og kage,  
og vi glæder os til at se jer.

Dato for næste møder:

V. BJERREGRAV  
torsdag den 10. juni 2021 kl 17.30. 

KLEJTRUP
tirsdag den 24. august kl. 16. 
Mødet starter med kirkesyn.

HERSOM 
tirsdag den 14. september 2021 kl 17.

 Bededag:  Flg. søndag:

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

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

2024 Bjerregrav 9:30  Klejtrup 10:30 Hersom 11:30

2025 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
   Bjerregrav 11:30

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
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 Dato HERSOM V. BJERREGRAV KLEJTRUP

Der serveres kaffe/the efter alle gudstjenester i Hersom og Vester Bjerregrav kirker.

I Klejtrup kirke serveres der kaffe/the efter gudstjenester kl. 11.00. 

I alle tre kirker i våbenhuset.

I Klejtrup kirke er der altergang ved gudstjenester kl. 11.00.

I de øvrige kirker afventer vi åbning efter Corona.

Kirkegængere fra de øvrige kirker henvises til Klejtrup kirke vedr. altergang. 

Gudstjenesteliste

 30. maj   11:00  9:30 

 6. juni 11:00 

 12. juni     10:30  Konfirmation

 20. juni                         KKK afløser i Skals 9:30 11:00

 27. juni   9:30  11:00

 4. juli 11:00 

 11. juli    9:00 Malene Dahl

 18. juli     9:00 Malene Dahl

 25. juli                          KKK afløser i Skals 9:30 11:00

 

 1. august                    KKK afløser i Skals 9:30   11:00 

 8.  august                     KKK afløser i Skals 9:30 11:00

 15.  august     9:00 Malene Dahl

 22.  august   14:00 Malene Dahl

 29.  august 11:00

 JULI 2021

 AUGUST 2021

 MAJ 2021

 JUNI 2021


