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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: Vacant

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: Vacant

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. december 2021.

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

Blomstre 
som en 
rosengård
Gud havde en drøm. Gud drøm-
te om blomster i alle regnbuens 
farver. Gud havde en drøm. Gud 
drømte om træer, der rækker fra 
himmel til jord, blodbøg og linned-
træer. Gud drømte om en grøn og 
frodig jord. En jord, hvor grøn ikke 
bare er grøn. En underfuld jord, 
hvor grøn findes i mange nuancer 
fra den helt sarte, fine lysegrønne 
til den dybeste mørkegrønne, der 
næsten går over i sort. En dejlig 
jord drømte Gud om. Han drøm-
te om vores jord. Da Gud Herren 
vågnede fra nattens drøm sagde 
han: ”Jorden skal grønnes: Planter, 
der sætter frø, og alle slags frugt-
træer, der bærer frugt med kerne, 
skal være på jorden.” Og det skete; 
jorden frembragte grønt, alle slags 
planter, der sætter frø, og alle slags 
træer, der bærer frugt med kerne. 
Gud så, at det var godt. Så blev det 
aften, og det blev morgen, tredje 
dag.

Jovist, det var sandelig godt. Den 
jordiske have er pragtfuld, og he-
nover sommeren fyldes jeg af tak-
nemmelighed, når vi går rundt i 
præstegårdshaven og nyder alt 
det, som vokser og gror. Sommeren 
med al sin frodighed og naturens 
underfulde skaberkraft giver nye 
kræfter. 

Gud Herren var vild med vilje. I Bi-
belen er der omtalt ikke mindre 110 
planter. Ingen plante er for lille el-
ler for stor. I Skotland, i byen Elgin, 
har man etableret Den Bibelske 
Have. Det første der møder havens 
besøgende, er en bibel i granit, 
som er slået op på Første Mosebog 
kapitel 1.11-12: ”Jorden skal grøn-
nes: Planter, der sætter frø, og alle 
slags frugttræer, der bærer frugt 
med kerne, skal være på jorden.” 
Og det skete; jorden frembragte 
grønt, alle slags planter, der sætter 
frø, og alle slags træer, der bærer 
frugt med kerne. Gud så, at det var 

godt. Så blev det aften, og det blev 
morgen, tredje dag. 

Den Bibelske Have er en lille oase. 
Rundtom i haven er der små skilte 
med teksthenvisninger til, hvor i Bi-
belen de forskellige planter er om-
talt. Man finder den brændende 
tornebusk, små krydderier, nælder 
og tidsler, blomster og frugttræer 
- tidslen er for resten den skotske 
nationalblomst. Men det er ikke 
på grund af Bibelen, at skotterne 
har kastet deres kærlighed på den 
stridbare og hårdføre plante. En af 
overleveringerne går på, at de fæle 
vikinger forsøgte at lave et overra-
skelsesangreb på en skotsk bebyg-
gelse, men de ellers så seje vikinger 
jamrede sig så højlydt over de stik-
kende tidsler, de skulle igennem, at 
skotterne blev advaret og kunne gå 
til modangreb.

Den Bibelske Have i Skotland er, så 
vidt vides, den eneste af sin slags i 
Europa. Der findes et par stykker 
i Israel, en del i USA og tilmed en 
enkelt i Japan. Eftersom vi ikke ak-
tuelt har planer om at rejse ud af 
skønne Danmark, går vi ud i vores 
egen ”bibelske have”. Her nyder vi 
synet af den knaldrøde valmue og 
den kongeblå kornblomst. Og ikke 
at forglemme georginerne. Mage-
løst at de brune og tørre knolde fra 
en papkasse i garagen har forvand-
let sig til store buske med flotte 
blomster. Ja, det synes jeg faktisk 
er et sandt under! 

Gud havde en drøm. Gud ske lov 
drømmer Gud stadigvæk og lader 
haven blomstre som en rosengård. 
Gud lade det blive aften, morgen 
og tredje dag. Gud lade æblerne 
bugne i vore haver. Gud lade os 
leve frimodigt i efterårets have. 

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Konfirmander
2021
HERSOM KIRKE 
lørdag den 4. september 2021 
kl. 10:30 

Mads Peter Sander Axelsen  
Kristian Albertsen Brorson 
Ronja Ammitzbøll Christensen 
Lea Skaarup Dalsgaard 
Clara Rysz Høgh 
Katrine Bundgaard Jakobsen 
Lærke Tetangco Jensen 
Natasha Hovaldt Kristensen 
William Lund Krogsgaard 
Peter Majland 
Katrine Nielsen 
Stine Myrthue Nørskov

VESTER BJERREGRAV KIRKE 
søndag den 5. september 2021 
kl. 10:30

Lucca Godthaab Hauerberg 
Silja Pape 
Matti Nahuel Krogh Christiansen 
Alexander Lausten Trontveit Jensen 
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Efteråret kommer, og træerne derude iklæder sig deres gyldne efterårsdragt. Farvenuancerne i efterårsskoven 
spænder bredt i det varme spektre, rød, gul, orange, jordfarver og brændte farver.  Efteråret kommer, og efterår 
betyder nye hold konfirmander. Som altid er der et hold i Klejtrup og et hold i Hersom og Bjerregrav. Allerede i 
dåben blev konfirmanderne iklædt Guds rustning, men det er ikke sikkert, at de husker det. Måske har de glemt 
hvem Gud er, men Gud har garanteret ikke glemt konfirmanderne. Jeg glæder mig til at tale med de unge om 
Gud. Vi læser i bibelen og iklæder os troens rustning. Vi tager ”som sko på fødderne villighed til at gå med fre-
dens evangelium.”

Vi begynder at gå torsdag den 7. oktober. Konfirmander fra Bjerregrav Friskole bliver hentet i bus ved skolen 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. Kl. 16:00 siger vi farvel og tak for i dag, beder Fadervor og jeg lyser 
velsignelsen. 

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 indskrivningsblanketterne ud, som konfirmanden 
medbringer første forberedelsesgang, torsdag den 7. oktober. 
Derudover beder jeg om, at man sender mig en mail om, hvor man ønsker at deltage i konfirmationsforberedel-
sen enten i konfirmandstuen i Hersom eller sognehuset i Klejtrup senest torsdag den 23. september. Min mailad-
resse er: kkk@km.dk  
På forhånd mange tak. 

Venlig hilsen
Kirsten Krab Koed

Sognepræst
Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup

Konfirmander iklæder 
sig Guds rustning

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

Se kirkernes 
hjemmesider:
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KONCERTER I DETTE KIRKEKVARTAL
- læs mere på de næste sider...

TORSDAG den 2. september 2021 kl. 19:30: SALMER PÅ KELTISK - Nyfortolkning og 
gensynsglæde. Gratis adgang.  
Koncert i Hersom Kirke. 

SØNDAG den 19. december 2021 kl. 19:30: JULEKONCERT med Laura Kjærgaard.  
Koncert i Klejtrup Kirke.

Lad de små 
gå til 

salmesang! 
Salmesange for babyer og dagplejebørn begynder 
tirsdag den 17. august i uge 33 i Vester Bjerregrav 
Kirke og forløbet kører over otte tirsdage.  

Dagplejebørnene er inviteret kl. 10 og babyerne 
kl. 10:45. Det er gratis at deltage.

Vel mødt til babyer og dagplejebørn fra nær og 
fjern. Glæd jer til at møde vores dygtige musikpæ-
dagog Laila Trier.   

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup

Det er med stor sorg, at vi i menighedsrådet for 
Hersom Sogn har modtaget budskabet om Est-
her Marie Nielsens pludselige død. Esther vil blive 
savnet for sit positive og glade sind, sin hjælp-
somhed og sin dygtighed. 

Esther udførte en stort og fornemt arbejde som 
kasserer i menighedsrådet i Hersom Sogn gen-
nem snart 30 år. Desuden deltog hun også i me-
nighedsrådet i Vester Bjerregrav Sogn, hvor hun 
virkede som kasserer i 8 år.

Til Esther gik vi aldrig forgæves. Hun var trofast 
og samvittighedsfuld og yderst kompetent. Hen-
des arbejde med menighedsrådenes regnskab 
var forbilledligt, af høj standard og altid med 
rettidig omhu. Esther havde desuden en enorm 
viden om love og regler for Folkekirken, som 
kom menighedsrådene til gode. Trods sygdom 
bevarede Esther sit gode humør og fortsatte sit 
virke. Esther efterlader sig mange lyse minder og 
et stort savn.

Æret være Esthers minde!

Mindeord om 
Esther Marie 
Nielsen, 
Troestrup
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MEDDELELSER

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.

Friluftsgudstjeneste ved Klejtrup sø

Sted: Ved voldene, hvor vi plejer 
at holde gudstjeneste og 
Sct. Hansfest.

Fredag den 3. september 
kl. 19.00

Menighedsrådet er vært med 
kaffe og kage.
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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

Kom og se de mange ting og sager i butikken, tøj, pyntegen-
stande, service, møbler mv.
Har du evt. lyst til at arbejde nogle timer hos os, er du vel-
kommen til at ringe til undertegnede, vi arbejder for en god 
sag og har det hyggeligt sammen. 
Du kan altid kontakte mig: Inger Pugholm, tlf. 3028 6604
Åben mandag til fredag fra kl. 13-17  
Obs.: Se vor hjemmeside under klejtrup-genbrugs.dk og følg 
os på facebook: Kirkens korshær Klejtrup. 

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.

Menighedsrådsmøder

Gudstjenester 

Blåbærhaven og Kløverbakken  
til og med november 2021  

Torsdag den 26. august
Blåbærhaven kl. 15:00 ( med efterfølgende kaffe)

Torsdag den 23. september
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:45

Torsdag den 21. oktober
Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) 
Blåbærhaven kl. 15:45.

Onsdag den 24. november 
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende 
kaffe) Jørgen Pontoppidan
Kløverbakken kl. 15:45. Jørgen Pontoppidan

Dato for næste møder:

V. BJERREGRAV  
8. september kl 17.30 

KLEJTRUP
24. august kl 16.30

HERSOM 
26. august kl. 18.00

14. september kl. 17.00

 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:

Julekoncert 
i Klejtrup Kirke med 

LAURA KJÆRGAARD
Søndag den 19. december 

kl. 19.30
Max. antal billetter 140, 

som sælges fra den 1.11. fra Dagli´Brugsen i Klejtrup.
Billetpris 50 kr.

Arr. Klejtrup Menighedsråd
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 Dato HERSOM V. BJERREGRAV KLEJTRUP

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. 9:00.

Gudstjenesteliste

 3.  september          19:00 Friluftsgudsjeneste Klejtrup Sø

 4. september 10:30 Konfirmation  

 5. september   10:30 Konfirmation 

 12.  september              9:30  KKK afløser i Skals    11:00 

 19  september     9:00 Malene Dahl  

 26.  september      11:00  

 

 3.  oktober  9:30 KKK afløser i Skals 11:00 Høstgudstjeneste og frokost  

 10.  oktober  11:00    

 17.  oktober   9:30  11:00 

 24.  oktober 9:30 KKK afløser i Skals 11:00                      

 31.  oktober         9:00 Malene Dahl

 

 7.  november   19:00 Mindegudstjeneste 17:00 Mindegudstjeneste 

 14.  november   9:00 Malene Dahl  

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

 28.  november 19:00   

 OKTOBER 2021

 NOVEMBER 2021

 SEPTEMBER 2021

Høstgudstjeneste og frokost 
i sognehuset

Lysgudstjeneste/ dernæst 
æbleskiver og gløgg i konfirmandstuen


