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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: Dorte Rask Laursen

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: Vacant

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: Dorte Rask Laursen

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. juni 2022.

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

Kristus er 
opstanden! 
Han er sandelig 
opstanden!

Kristus er opstanden! Han er san-
delig opstanden!
Glæder du dig til påske? I påsken 
har man god tid - havearbejdet 
kalder, en god påskefrokost er 
heller ikke af vejen, man invite-
rer familie og venner, man sidder 
sammen omkring et veldækket 
bord pyntet med påskekyllinger. 
Man hygger sig gevaldigt og glæ-
der sig over de små ting. 

Her i præstegården glæder vi os 
også til påske, og der bliver pyn-
tet op efter alle kunstens regler. 
En stor påskegren hentes ind fra 
haven, den sættes i vand og vup-
ti; efter et par dage eksploderer 
knopperne i betagende lysegrøn-
ne farver; det bliver forår i haven 
og inde i sjælens længselskam-
mer. 

I særdeleshed bliver det forår når 
alle de gamle kyllinger, mange 
af dem iklædt skønne tørklæder 
i forårets farver, sirligt bliver pla-
ceret på forårsgrenen; grenen der 
symboliserer, at der er en spræk-
ke i mørket. 

I hverdagen er det godt at glæ-
de sig over de små ting. Et smil 
i mørket, en musvit, der gæster 
fuglehuset for at forsøde dagen 
og vejen med solsikkefrø, en vel-
stegt bøf med bearnaisesovs og 
bløde løg, en opmuntrende mail 
midt i dagligdagens trummerum, 
et barnebarn der pludrer i forårs-
skoven, mens barnet holder bed-
steforældre i hånden, en gudstje-

neste, hvor mange konfirmander 
møder op med en eller flere af 
deres kære. Der er mange små 
ting, der kalder på glæde i hver-
dagen. Gudskelov og tak for det.

Jeg holder af alle de små ting. 
Som dengang jeg byggede med 
legoklodser med drengene, be-
stræber jeg mig på at bygge de 
små ting ovenpå de større ting; 
lægge den ene klods oven på den 
anden. Når man bygger de små 
ting sammen, vokser der nogle 
gange en stor ting frem. Måske 
et stort slot, der ikke er bygget 
af menneskehænder. Kanske et 
himmelske slot - et slot med man-
ge stole sat frem. Måske får man 
øje på påskemorgen, mens man 
sidder der på gulvet sammen med 
sine kære og gør sig umage med 
at samle legoklodserne og livets 
brikker. 

Måske opdager man ligesom 
kvinderne, der kom til den tom-
me grav påskemorgen, at graven 
virkelig er tom! 
Kristus er opstanden! Han er san-
delig opstanden!

Som kyllingerne bryder igennem 
æggeskallen i det tidlige forår, 
brød Jesus Kristus gennem gra-
vens mørke påskemorgen! 
Med ønsket om et velsignet forår
Kirsten Krab Koed

Sognepræst
Hersom, Vester Bjerregrav og 

Klejtrup pastorat.

Fejring af 
Hersom Kirkes 

900 år
Sæt  X
i kalenderen:

Søndag den 14.  august    
kl. 16.00:   
Festgudstjeneste i Hersom Kir-
ke med efterfølgende middag

Søndag den 4. september 
kl. 15.00:   
Friluftsspillet ”Hersom får en 
kirke” opføres i Hersom
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Hersom Kirke 900 år

Historie
Hersom Kirke ligger smukt med udsigt ud over den bre-
de Skals Å-dal, og der har den ligget meget længe. Der 
hersker ikke fuldstændig enighed om dens alder, men 
de fleste vælger at tro på et endnu bevaret dokument  
(Diplomatarium Vibergensis pag. 242) ifølge hvilket der 
i 1548 blev fundet en gammel messebog i Hersom Kirke, 
hvori der var skrevet følgende:

Anno Domini MCXX anden, Dag Sct. Laurentii, da blev 
Hersom Kirke viet af Biskop Eskil, og er disse samme Kir-
kens rette Gave og Ejendom: 3 fjerding Jord, en lybsk 
sk. Mønter i Biskopsgave, over Hersom og Øris Mark, 
item Kirken haver der en Gaard, Østergaard, og en ho-
ved Eng baade med Vase og Vej og en Aalegaard med 
hendes Ret.
    

Fundet af messebogen bevidnes af en håndfuld af sam-
tidens præster, men messebogens videre skæbne er 
ukendt.

Står ovenstående citat til troende, er Hersom Kirke altså 
indviet af Biskop Eskil 10. august 1122, 10 år før samme 
Eskil blev myrdet af Erik Emunes mænd i Asmild kirke. 
Hvor meget af kirken, der så kan føres så langt tilbage, 
er lidt mere tvivlsomt. Et godt bud er koret og skibet, 
der er bygget af granitkvadre og er i romansk rundbue-
stil, samt måske døbefonten og måske døren mellem vå-
benhuset og kirken. Den er i hvert fald meget gammel.

Men meget er sket og meget er kommet til siden. Der 
er foretaget reparationer på selve bygningen, bl.a. i 
forbindelse med at våbenhuset blev tilføjet. Det skete 
i slutningen af 1800-tallet. Et par af de gamle rundbue-
vinduer samt norddøren var da for længst tilmurede. 
Den sidste større istandsættelse såvel indvendigt som 
udvendigt fandt sted i 1961-62.

 

Henning Pedersen, Hersom, historiker og forfatter fortæller her i vores kirkeblad om 
Hersom Kirkes historie i anledning af kirkens 900 års jubilæum, den 10. august 2022.

Foto: Kristoffer Kempe
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Rosenørn til Hersomgaard
De forreste stolestader vidner om kirkens tid som her-
regårdskirke. Her sad det fornemme herskab på sit op-
højede stade, og et blik på dekorationerne på dørene 
til disse  - rosen på fruens dør og ørnen (som nu mere 
ligner en ravn) på gemalens - lader ingen tvivl tilbage 
med hensyn til hvilken adelsslægt, det drejer sig om. 
Slægten Rosenørn ejede i 1700-tallet såvel herregården 
Hersomgaard som Hersom kirke, og den har også på an-
den vis sat sit tydelige præg på kirken. Peder Rosenørn 
gav kirken sit nuværende stoleværk og pulpitur. Prædi-
kestolen er fra hans fars tid. Peder Rosenørn skænkede 
også et orgel, som dog holdt knapt så længe. Det var 
derfor nok ganske naturligt, at han fik sit gravsted un-
der kirkens kor efter sin død i 1775. Det smukke marmo-
repitafium over ham, som kan ses i korets nordre side, 
er udført af billedhuggeren Johannes Wiedewelt. Der 
står bl.a.:

Oprettes dette Minde
I Erkendtlighed og til Opmuntring
Af de Faderløse som af Forsynet

Denne værdige blev anviste. Indskriften refererer til, at Peder Rosenørn tog 7 søsken-
de af slægten, som havde mistet begge deres forældre, 
til sig og opfostrede dem på Hersomgaard. Som tak sat-
te de marmorepitafiet for ham.

Nærmere kirkens indgang, under pulpituret, er der 
placeret en mindeurne over frøken Sophia Amalie Ro-
senørn, der døde i 1784. Også dette gravmæle er udført 
af Wiedewelt, der regnes for den fornemste danske bil-
ledhugger før Bertel Thorvaldsen. Gravmælet over Fre-
derik d. 5. i Roskilde Domkirke anses for at være Wie-
dewelts hovedværk.

Hersomgaard, der ligger et par hundrede meter vest 
for kirken, har ikke længere status som herregård, og 
dens ejerskab til kirken er forlængst ophørt. Den op-
rindelige herregård, som lå lidt længere vestpå, er der 
næsten ingen rester levnet af. Den brændte, og jorden 
blev udstykket. Men det er nok et levn fra den tid, at 
Hersom, der ikke huser mere end godt og vel 200 sjæ-
le, også huser sognets præst. Skønt de to andre sogne i 
pastoratet, Bjerregrav og Klejtrup, er langt større, er de 
dog at betragte som annekssogne til Hersom. Præste-
gården ligger 100 meter øst for kirken. – Og nu hvor vi 
har bevæget os uden for kirken, må vi lige have med, at 
mellem kirken og Hersomgaard finder vi Hersom sogns 
gamle skole. Den blev opført i 1792 af den sidste Ro-
senørn på egnen og var i brug til 1890. Den bærer inte-
ressante inskriptioner i form af formaninger til lærerne 
og til ungdommen. På vej tilbage til kirken må vi også 
lægge mærke til det middelalderlige kirkegårdsdige og 
de mange gamle gravsten. 

Foto: Kristoffer Kempe

Foto: Kristoffer Kempe

Artiklen om Hersom Kirke 
fortsætter i næste nummer 
af kirkebladet...
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MEDDELELSER

Præsentation af ny kirkemusiker
Kære alle 
Jeg hedder Dorte Rask Laursen, er 54 
år gammel og er barnefødt og bosat 
i Sdr. Onsild med manden Henrik og 
vores 11 årige dreng Daniel.

Det er med stor glæde, at jeg har 
fået tilbudt muligheden for at bli-
ve organistvikar/kirkemusiker i den 
kommende periode i Hersom og 
Klejtrup sogne og jeg ser meget frem 
til at møde menigheden i alle aldre 
til gudstjenesterne. Jeg har funge-
ret som fast kirkemusiker senest i 
Vorning, Kvorning og Hammershøj i 
knap 3 år og derforuden spillet i 45 
kirker rundt omkring som vikar. Si-
den 2005 har jeg undervist børn og 
voksne i Keyboard og Harmonika. I 
2005 overtog jeg Onsild sangkor som 
korleder. Fra at have været et lille kor 
for år tilbage er vi nu tæt på 30 sang-
glade mennesker, som øver i Odd Fel-
low logen på Smedevej i Hobro.  

I årene 2005-2010 spillede jeg til 
folkedans i Hvilsom. Med nuværende 
og tidligere harmonikaelever samler 
jeg undertiden et lille orkester til at 
vi øver med henblik på at komme ud 

og spille for publikum. Ellers er jeg 
selv startet som 17 årig med at tage 
ud og underholde til private festlige 
lejligheder. 

 Jeg håber at få etableret et nyt 
børnekor i Klejtrup med henblik på, 
at børnene allerede får mulighed for 
at lave en lille optrædning i påskeda-
gene. I skrivende stund bliver tidli-
gere interesserede elever kontaktet.  
Men er der flere piger og drenge som 
brænder for at synge og komme med 
i kirkekoret, så kontakt mig endelig 
på tlf. 24810060. Undervisningen vil 
foregå en eftermiddag om ugen fra 
kl. 15.00-16.15 i Klejtrup Sognehus.  
Mht. opstart og en konkret ugedag 
bliver der meldt ud senere, men mit 
bud pt. er at det bliver tirsdage. 
 

De bedste hilsner  
Dorte Rask Laursen 

Kirkemusiker & Korleder

Vi fejrer 
Hersom Kirkes 900 år 

med komedien og 
amatørskuespillet 

”Hersom får en kirke”. 
Vi har brug for skuespillere og 

frivillige hjælpere.

Startmøde 
den 23. marts kl. 17.00 

i Hersom Forsamlingshus 
- med information og en bid mad.

Tilmelding til Kristoffer Kempe, 
formand for Hersom Sogns 

menighedsråd – gerne på sms 
til 22526046.

Kom og vær 
med i 

friluftsspillet 
”Hersom får en 

kirke”!

Konfirmation Klejtrup Kirke  
den 15. maj 2022 kl. 9:30
Sebastian Adamsen 
William Erik Krupsdahl Thoft 
Andersen
Simon Arkesteijn
Mathilde Bagger
Kristian Gotlieb Bertelsen 
Sebastian Borg Boesen 
Freja Nørgaard Buhl 
Jesper Rysholt Christensen 
Søren Fjelsted 
Daniella Fuglsbjerg Jensen 
Lucas Christian Kyed Jensen
Mads Oliver Kyed Jensen
Magnus Westergaard Johansen

Konfirmation Klejtrup Kirke 
den 15. maj 2022 kl. 11:00
Gry Juulsgaard  
Markus Dalsgaard Kjær 
Nicoline Østergaard Holt 
Kristensen 
Janne Kristiansen 
Laura Madsen
Bastian Noah Mortensen 
Nicklas Bjørn Nielsen 
Laura Nyholm Haurits Nielsen
Cecilie Ettrup Nøhr 
Noah Høgh Poulsen 
Nanna Boje Ramsing 
Nanna Ravn Sørensen

Konfirmation V. Bjerregrav Kirke den 13. maj 2022 kl. 9.30

Freja Bay Brask
Maria Lutzau Lund
Lærke Lyng Pedersen
Casper Thorsager Brøndum
Bitten Gry Nørmølle
Liva Friis Alarcon
Josefine Berg Pedersen
Josephine Haugaard
Amanda Schmidt Jørgensen

Josefine Munch
Sara Fyllgraf
Susanne Meldgaard Jeppesen
Jeppe Baden Rohde Nordentoft
Marius Finderup Malmdorf
Magnus Johannes Aarestrup Borresen
Ronja Turner Jensen
Caroline Østergaard Høgh
Sille Marie Nielsen
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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 maj 2022  
Onsdag den 30. marts
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 27. april
Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:45
Jørgen Pontoppidan

Onsdag den 25. maj
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:45

Dato for næste møder:

KLEJTRUP
 Ikke planlagt

HERSOM 
Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 17.00

V. BJERREGRAV  
Onsdag den 16. marts 2022 kl. 17.30

 Bededag:  Flg. søndag:

2022 Bjerregrav 9:30  Klejtrup 9:30
   Klejtrup 11:00

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:

Hvor: Klejtrup Sognehus, 
 Skårupvej 20, Klejtrup

Hvornår: Opstart tirsdag, 
 den 22. februar 2022

Tidspunkt: Tirsdage kl. 15.45 - 17.00 

Tilmeld og Kirkemusiker
kontakt: og korleder
 Dorte Rask Laursen 
 på tlf. 24 81 00 60

Kan du lide at synge? 

Efter en længere pause starter Klejtrup kirke igen 
op med børnekor for børn i primært alderen 3.-7. 
klasse, men også gerne både yngre og ældre.  
Mulighed for medvirken i kirken allerede til påske. 

Klejtrup Kirke søger piger og 
drenge til opstart af Kirkekor
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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

*Tilmelding til frokosten til Kristoffer Kempe på telefon 22 52 60 46.

 6.  marts   11:00  9:30 

 13.  marts                                         11:00 Malene Dahl     

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

 27.  marts  11:00    

 

 3.  april    9:00 Malene Dahl   

 10.  april    9:30   11:00 

 14. april 11:00 *Påskefrokost i konfirmandstuen     

 15.  april    9:30  11:00 

 17.  april   11:00  9:30 

 24.  april     11:00 

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

 8.  maj     9:00 Malene Dahl

 13.  maj   9:30 Konfirmation 

 15. maj                                                                                                                                                             9:30 og 11:00 Konfirmation

 22.  maj                          KKK afløser i Skals kl. 9:30 11:00 

 26.  maj 11:00  

 29.  maj   11:00  9:30

 APRIL 2022

 MARTS 2022

 MAJ 2022

Palmesøndag

Skærtorsdag

Langfredag

Påskedag

Bededag


