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

Næstformand: Ellen Stahl Pedersen, Teglgårdvej 
3, 9632 Møldrup. Tlf. 2281 0830.  
Mail: elfo@pedersen.mail.dk

Kasserer: Niels Brandt Kristensen, Herredsvejen 
145, Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 2324 6844. 
Mail: n.b-k@mail.dk

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

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

Kirkeværge: Ole M. Andersen, Herredsvejen 185, 
9500 Hobro. Tlf. 20949932.  
Mail: oleogmai@live.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: Ib Justesen.  
Mail: Ibjustesen@hotmail.com

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. marts 2021.

Sidste frist for indlevering af materiale er 
1. februar 2022. Alt materiale til næste 
nummer sendes direkte til: 
Hobro Lyntryk - lm@hobrolyntryk.dk
- og skriv hvad det omhandler.

Et Vinter-
eventyr!
En skøn vintereftermiddag kom 
jeg hjem til en snemand. Da jeg 
kiggede ud af havedøren, stod 
snemanden og smilede til mig. 
Snemanden stod med udbred-
te arme og sagde: ”Hej min ven, 
velkommen hjem til de levendes 
land.” Snemandens hjertelige 
vel komst sendte mig øjeblikkeligt 
hjem til barndommens land. Den-
gang derhjemme, hvor der altid 
var snevejr om vinteren. Et sandt 
Vinter-eventyr. 

Der er noget magisk over snefnug, 
der langsomt daler. Sne gør alting 
lysere og mere tyst. Man får lyst 
til at lege i sneen, forme snebolde 
og rulle snemænd, som opstemte 
børn, der bare ruller og ruller. 
Snemanden skal måske iklædes 
et halstørklæde, en sort hat eller 
have en stok af messing i sin hule 
hånd. 

Snefnug falder sagte ned fra him-
len. Snefnug daler ned på den 
frosne jord, de daler blødt og om-
favner hinanden i drillende leg, 
mens de danser rundt i det sande 
Vinter-eventyr.
 
Snefnug falder ned i dine hæn-
der, hvis du går udenfor og åb-
ner din hånd. Og en dag står der 

måske en snemand i din have og 
smiler til dig. 

Nu har vi snart jul igen. Og vi 
barnlige sjæle glæder os. Vi glæ-
der os til alt det, vi kender. De 
varme hænder. Fællesskabet med 
familien og venner. Oplevelsen af 
Vinter-eventyr, når de levende lys 
på juletræet tændes. Duften af 
jul. Gentagelsens glæde. Jeg glæ-
der mig som et lille barn. Jeg glæ-
der mig over, at vores Gud, vores 
himmelske far, julenat bestemte 
sig for at lade sig føde som et 
skrøbeligt barn. Vores Gud kom 
til vores verden. Det er mageløst. 
Han kom til vores verden for at 
være sammen med dig og mig. 
I julen og alle hverdagene, også 
når vi ruller snemænd og er elle-
vilde af barnlig glæde. 

Vores Gud, verdens frelser, mod-
tager os med åbne arme. Han fin-
der os i snestormen, han finder os 
julenat, omend vi måtte græde 
eller juble af glæde.

Med ønsket om en glædelig jul 
og et velsignet nytår.

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Dåbsklud 
Her bliver der også strikket dåbsklu-
de. Dåbskluden er en gave til dåbs-
barnet. 

Efter en sognepræst i 2016 fik en idé 
med at bruge strikkede klude til at 
tørre barnets hoved ved barnedåben, 
har det udviklet sig til en tradition 
over hele landet. 

Dåbskludene bliver strikket eller hæk-
let af frivillige, af bedstemødre eller 
andre familiemedlemmer, nogen bro-
derer også dåbsbarnets navn. 

Strikketeknisk er det en almindelig 
klud af bomuldsgarn og mønster er 
kristne symboler som hjerte, kors, due 
eller lignende.
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KONCERTER I DETTE KIRKEKVARTAL
- læs mere på de næste sider...

TIRSDAG den 7. december 2021 kl. 19.30: JULEKONCERT med Nicoline Hollænder Larsen 
og Mathias Myrthue Justesen. Koncert i Hersom Kirke 

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

TIRSDAG den 21. december 2021 kl. 19.30: JULEKONCERT - Vi synger sammen julen ind i 
Bjerregrav Kirke.

ONSDAG den 9. februar 2022 kl. 19.30: REJSEN - en ny musikalsk færd gennem Johannes 
V. Jensens digte. Koncert i Vester Bjerregrav Kirke.

Flere kirker 
med et vikingeskib

Vester Bjerregrav kirke er en af 4 kirker i landet, som har 
et vikingeskib hængende under loftet i kirkerummet.
De øvrige kirker er Hjarnø kirke, Hørve kirke og  Tårn-
borg kirke.

Oplysningen er hentet fra en artikel i Kristelig Dagblad 
fra 2020, hvor det menes, at Hjarnø kirke er den eneste 
i Danmark med et vikingeskib hængende under loftet i 
kirkerummet.
Allerede dengang gjorde vores graver Else Skovlund op-
mærksom på, at vi altså også har et vikingeskib i vores 
kirke i Vester Bjerregrav. Vores 
tidligere præst Frederik Birkler 
supplerede bl. a. med oplysning 
om, at der herudover også hæn-
ger vikingeskib i Tårnborg kirke 
ved Korsør. Altså ialt 4 kirker i 
landet.

Kristian Nørskov fortæller, at vi-
kingeskibet i Vester Bjerregrav 
kirke er skænket af Kristians far-
far Laust Nørskov I 1964. Billedet 
her i artiklen viser Laust Nørskov 
til højre og snedkeren i Thorup 
ved Nørager, P. Chr. Christian-
sen, som havde bygget skibet, til 
venstre, ved overrækkelsen den 
4/12 1964.

I 1966 blev Bjerregrav kirke restaureret og I denne for-
bindelse blev kirkeskibet malet gråt og sort og sejlet, 
som oprindelig var i dannebrogsfarver, blev malet gråt 
til stor fortrydelse for familien. Dette blev rettet op 
2002.

I næste nummer af kirkebladet vil Kristian Nørskov sup-
plere med yderligere oplysnínger fra sin store samling 
af udklip.
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MEDDELELSER

Også i år havde menighedsrådene pyntet kirkerne til 
høstguds tjenester i hhv Vester Bjerregrav kirke for Hersom 

og Vester Bjerregrav sogne og i Klejtrup kirke.

Julekoncert 
i Hersom Kirke

GRATIS ENTRÉ

HUSK - Lysgudstjeneste
Søndag den 28. november 

kl. 19.00 i Hersom Kirke
Dernæst æbleskiver og gløgg i konfirmandstuen.

Tirsdag d. 7. december 
kl. 19.30

Nicoline Hollænder 
Larsen og Mathias 
Myrthue Justesen får 
os i julestemning med 
salmer og sange.www.hersomkirke.dk

www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

Se kirkernes hjemmesider:
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MEDDELELSER

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.

Arr. Klejtrup Menighedsråd

Billetpris 
50 kr.

RejsenRejsen
i Vester Bjerregrav Kirke
Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.30

En ny musikalsk færd 
gennem Johannes V. Jensens digte.

Rejsen opføres af musikerne: Annette Dahl, sang, 
Ib Buchholtz, piano og Peter Søvad, bas og sang

Julekoncert 
i Bjerregrav Kirke

Tirsdag d. 21. december kl. 19.30

Vi finder nogle  af de bedste julesange og 
Christmas classics, og synger sammen julen 
ind i Bjerregrav kirke.

Vores tidligere organist 
Rikke Alminde vil spille på 
orgel og klaver og vores 
dygtige sanger Annette 
Dahl vil synge for, og natur-
ligvis også synge solo. Hun får selskab af sin 
datter, Cecilie, som har fulgt i sin mors fod-
spor og er gået sangervejen. Kom og syng 
med og lad os sammen skabe julestemning i 
Vester Bjerregrav

GRATIS ADGANG
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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 marts 2022  

Onsdag den 22. december
Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:45

Onsdag den 26. januar
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 23. februar
Kløvebakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) 
Jørgen Pontoppidan
Blåbærhaven kl. 15:45. Jørgen Pontoppidan

Onsdag den 30. marts
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:45

Dato for næste møder:

V. BJERREGRAV  
Tirsdag den 18. januar 2022 kl. 17.30

KLEJTRUP
 Onsdag den 19. januar 2022 kl. 16.30 

i Sognehuset.

HERSOM 
Ikke planlagt

 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:

Plan for institutionernes 

JULEGUDSTJENESTER 
tirsdag den 21. december 2021

Vester Bjerregrav Kirke
tirsdag den 21. december 

Bjerregrav Friskole 09:00 - 09:30 
Børnehaven og 0.-4.klasse 

Bjerregrav Friskole 09:45- 10:15
(5.-9. klasse)

Klejtrup Kirke 
tirsdag den 21. december 

Tumlehøj og 0. og 1. kl. 10:45 -11:15

Brattingsborgsskolen 11:30 -12:00
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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. 9:00/9:30.

Gudstjenesteliste

 28.  november 19:00

 

 5.  december   11:00  9:30

 12.  december     9:00 Malene Dahl

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

 24.  december 16:00  13:30  13:30 Jørgen Lorentsen     14:45

 25.  december   14:45  16:00

 26.  december 11:00  

 1. januar   16:00 Kransekage og bobler 

 2. januar     16:00 Kransekage og  bobler

 9.  januar     9:00 Malene Dahl

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

 23. januar     9:00 Malene Dahl

 30.  januar 11:00  

 6.  februar   9:00 Malene Dahl 

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

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

 27. februar 11:00 

 DECEMBER 2021

 JANUAR 2022

 NOVEMBER 2021

Juleaften

Juledag

2. juledag

Nytårsdag

Lysgudstjeneste, dernæst æble-
skiver og gløgg i konfirmandstuen

 FEBRUAR 2022


