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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, Kærvej 4,  
Sdr. Onsild, 9500 Hobro. Tlf. 24810060 
Mail: hingstedag@gmail.com 

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, Kærvej 4,  
Sdr. Onsild, 9500 Hobro. Tlf. 24810060 
Mail: hingstedag@gmail.com

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 2022.

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

900 pinse-
liljer på 
Hersom 
Kirkegårdsdige
Det er pinselilje-tid! De smuk-
ke pinseliljer står i flokke på 
kirkegårdsdiget ved Hersom 
Kirke. Efter en tid gør blæsten 
en ende på blomsten, og snart 
skulle man tro, den aldrig havde 
været der. Pinseliljen går op og 
ned som solen, næste år i maj vil 
dens krone af hvide kronblade 
og en gul trompet, som har den 
smukkeste orangerøde-kant, at-
ter pryde kirkegårdsdiget. 

Gud Herren skabte pinseliljen, 
markblomsterne og fredsko-
vens nattergale. Og Gud Herren 
skabte dig og mig, han ved, vi 
er skrøbelige. Vort liv på jord 
er som græsset, som markblom-
ster, der hurtigt forsvinder. Vi 
mennesker lever ikke 900 år, så 
det er med at nyde pinseliljerne, 
bølgeskvulp og de lyse sommer-
nætter, mens man endnu er her 
- i live - men når vore dage er 
talte, venter en himmelske som-
mer hjemme hos Gud!

I år fejrer vi Hersom Kirkes 900-
års jubilæum med en musikguds-
tjeneste søndag den 14. august 

kl. 16:00. Efterfølgende er alle 
hjertelig velkomne i Hersom 
Forsamlingshus til god mad og 
drikke. 

”Gud er Gud, om alle mand var 
døde” Gud forsvinder ikke som 
markblomster og de smukke 
pinseliljer. Gud er evigt hjem-
me i verden og for evigt hjem-
me i Paradisets Blomsterenge. 
Blæsten kan ikke gøre en ende 
på Guds Rige. Blæsten kan ikke 
blæse Guds ord ud af verden. Ly-
set, Guds ord, skinner for evigt i 
verden. Lad ordet også skinne i 
din verden, kom til Hersom Kir-
ke søndag den 14. august, men 
kom endelig også alle de andre 
søndage, hvor vi fejrer gudstje-
neste. Hersom Kirke er bygget 
af levende stene, ja, Hersom Kir-
ke er bygget af dig og mig, og 
Hersom Kirke står, om end det 
stormer og rusker over enge. 

Med ønsket om 
en velsignet sommer

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Fejring af 
Hersom Kirkes 

900 år
Vi inviterer med stor 
glæde alle til vores  

fejring af Hersom Kirkes 
900 års jubilæum,  

søndag d. 14.8. 2022
Kl. 16.00:  

Liturgisk musik gudstjeneste  
i Hersom Kirke  

v/ organist Jan Mygind og  
sopran Christine Hjort Bjerre

 

Kl. 18.00:  
Festmiddag i  

Hersom Forsamlingshus

Tilmelding til Kristoffer 
Kempe, send sms til 2252 6046
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Hersom Kirke 900 år

Stolestader          
Noget af det mest interessante ved Hersom kirke er sto-
lestaderne. Først de allerede omtalte herskabsstole, men 
også de, der er beregnet til mere almindelige dødelige, 
er både smukke og spændende. Alle døre er forsynede 
med skriftsted og dertil hørende billede. På mandesiden 
drejer det sig om årstidernes skiften og det dertil høren-
de daglige arbejde, f.eks. ”Saae din Sæd aarle, lad din 
Haand ikke hvile om Aftenen Præd: 11 Cap. 6 W.”, og 
på kvindesiden er det kvindelige sysler og dyder, der er 
motivet, f.eks. ”Den Herre Zebaoth skal være en herlig 
Krands Es: 28 Cap. 5 W.” 

Maleren må have haft gode remedier til sin rådighed, 
for hverken billederne på dørene eller pulpituret har 
været malet over, siden de blev udført i 1740erne. 

Dørene må ellers holde til lidt af hvert, når folk, der 
ikke har deres daglige gang i kirken, forsøger at luk-
ke dem efter sig ved bryllupper og begravelser. En lille 

inskription på den mandlige herskabsstol indikerer da 
også, at man i 1922 så sig nødsaget til at istandsæt-
te stolestaderne. Billederne på stolestaderne er som 
nævnt ganske enestående, og det var derfor også gan-
ske nærliggende, at Viborg Museum netop valgte to af 
figurerne herfra – hhv. et kvinde og et mandebillede – 
til sin permanente udstilling til illustration af ”Bondens 
verden.” Man ser her på en pc-skærm de to figurer blive 
vakt til live ved animation. 

Pulpitur              
Billederne på pulpituret 
forestiller de 12 apostle. 
Under billederne står deres 
navne, og ovenover står 
deres grumme skæbner 
fortalt i få ord, f.eks. ”S. 
Judas Taddæus: Prædikede 
i Persien, hvor Afguds Præ-
sterne grummelig martere-
de og dræbte ham AC 61.”  
AC står for ”Anno Christi.”  
Under det sidste apostel-
billede står malerens navn, 
Hartvig Ahlefelt, som man 
i øvrigt ikke ved noget om. 

Prædikestol         
Prædikestolen er en halv snes år ældre end stolestader 
og pulpitur og er et arbejde i typisk senbarok. Som de 
fleste prædikestole har den 4 felter med de 4 evange-
lister i hver sit felt. Evangelisterne ligner solide bøn-
der fra billedskærerens samtid, og de står med hver sit 
evangelium i hånden. Lukas har slået op på juleevan-
geliet, og der står at læse: ”Luc. 2. Cap 11. Ver. Eder 

Henning Pedersen, Hersom, historiker og forfatter fortæller her om Hersom Kirkes hi-
storie i anledning af kirkens 900 års jubilæum, den 10. august 2022. Artiklen er en fort-
sættelse af artiklen fra Sogn og Kirke nr. 1. 2022.

Fotos: Kristoffer Kempe

Foto: Kristoffer Kempe

Foto: Kristoffer Kempe

Foto: Kristoffer Kempe
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er i dag en Frelser  fød” - og nedenunder ham står der 
at læse: ”Giörer der for Omvendelsens verdige Frugter 
Luc. 3 Cap. 8 V”.  Prædikestolen gennemgik en større 
renovering i 1962.  

Døbefont
Døbefonten er som nævnt 
muligvis lige så gammel 
som kirken. Den er meget 
enkelt udført og kun ud-
smykket med en mand, der 
bærer et kors højt hævet. 
Fonte himlen menes at 
være fra begyndelsen af 
1600-tallet. 

Altertavle
Altertavlen er fra begyndelsen af 1600-tallet, men alter-
billedet er langt yngre. I 1905 fik maleren Niels Larsen 
Stevns, der på det tidspunkt var en af Joakim Skovgaards 
hjælpere under udsmykningen af Viborg Domkirke, en 
opfordring fra præsten i Hersom til at male et nyt alter-
billede til Hersom Kirke. Det gamle alterbillede var ef-
terhånden i for ringe stand. Niels Larsen Stevns udsmyk-
kede siden mange kirker, men Hersom var hans første 
selvstændige opgave. Hans udkast, som forestillede 
Maria, der salver Kristi fødder, blev ikke godtaget, og 
han blev i stedet bedt om at lave en kopi af Skovgaards 
”Det ene fornødne” fra Viborg Domkirke. Det gjorde 
han, uden at det dog blev en tro kopi. Kunstkendere 
betragter i dag afgørelsen i Hersom som en stor fejl. 
Niels Larsen Stevns fuldførte nemlig det afviste billede. 
Det kan i dag ses på Nordjyllands Kunstmuseum, og det 
regnes for et af hans hovedværker. 

Altertæppe
Altertæppet er noget af det nyeste af Hersom Kirkes 
interiør. Det er tegnet af kunstneren Ulrich Rössing, og 
det store arbejde med at sy det (korssting) blev udført af 

en af sognets beboere, 
nu afdøde Ingeborg 
Christensen fra Hvol-
risgaard. Det stærkt 
symbolladede tæppe, 
som der findes en lidt 
nøjere beskrivelse af i 
våbenhuset, blev ind-
viet ved gudstjenesten 
d. 22. februar 1998.

Degnestol  
I venstre hjørne af koret er der en lukket degnestol. Her 
kunne degnen sidde uforstyrret under datidens under-
tiden meget lange prædikener. Degnestolen er også fra 
Rosenørnernes tid og bærer en udsmykning i form af et 
krucifiks med en sejrende, ja ligefrem smilende Kristus. 
Det er ret ejendommeligt, for tilblivelsestidspunktet er 
i pietismens tid, hvor Kristus ellers altid blev gengivet 
som den lidende.

På degnestolen finder vi også navnene på samtlige 
præster i Hersom helt fra 1600-tallet. Et enkelt navn 
springer i øjnene, Harald Sandbæk, der var præst i Her-
som, Bjerregrav og Klejtrup sogne fra

1932 til 1950.  Under besættelsen tog han initiativ 
til at oprette en modstandsgruppe med folk fra egnen, 
”Hersomgruppen” eller ”Sandbækgruppen” som den 
oftest kaldes. Der findes endnu folk på egnen, der hu-
sker den dag, da Gestapo dukkede op i Hersom Præste-
gård og indledte en klapjagt på modstandsfolkene. Selv 
undslap Harald Sandbæk nogen tid senere, da Royal 
Air Force bombede Gestapo-hovedkvarteret på Århus 
Universitet. Han kom via Sverige til England og vendte 
tilbage til sine sogne efter befrielsen. I 2003 blev der 
afsløret en mindesten for Hersom-gruppen på nedkast-
ningspladsen ved Hærup Sø. Hærup Sø ligger få kilo-
meter herfra, og både den og mindestenen er et besøg 
værd. Der er skilte, der viser hen dertil, ved vejen mel-
lem Hersom og Klejtrup.   

Artiklen fortsætter næste side...

Foto: Kristoffer Kempe

Foto: Kristoffer Kempe

Foto: Kristoffer Kempe
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Kandelaberne
På trappen til koret står to meget smukke messingkan-
delabre, dvs. store gulvlysestager. De er den nyeste til-
føjelse til interiøret i Hersom Kirke. 

De er skænket af afdøde Valborg Worsøe, der boede 
det meste af sit liv i Hvolris. Hun er begravet på Vester 
Bjerregrav kirkegård sammen med sin datter Lis. Val-
borg Worsøe har betænkt de to kirker med to kande-
labre hver og testamenteret sin formue til deling mel-

lem de to kirker. Menighedsrådene var med i valget af 
dem, og kandelaberne i de to kirker er meget forskelli-
ge. Kandelaberne i Hersom er beregnet til at bære hver 
et stort lys. Stagerne er forholdsvis kraftige, hvad der 
korresponderer godt med lysestagerne på alteret. De to 
kandelabre i Hersom blev taget i brug i december 2010.

Når kirkegængerne skal ind i kirken gennem våben-
huset, så mødes de stadig af den gamle kirkedør, som 
måske er ligeså gammel som kirken.

Foto: Kristoffer Kempe Foto: Kristoffer Kempe

Konfirmation Klejtrup Kirke den 15. maj 2022
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
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
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Vikingeskibet i Bjerregrav Kirke
I Bjerregrav kirke har der 
i flere år hængt en model 
af et vikingeskib. Det blev 
skænket af Laust Nørskov 
i 1964. To år senere, i for-
bindelse med kirkerestau-
rering, blev skibet malet i 
grå farver.

På et møde i Bjerregrav 
Menighedsråd den 18. april 

i år besluttede et enigt råd at føre kirkeskibet tilbage 
til sit oprindelige udseende med dannebrogsfarvet sejl, 
messingskjolde og skrog i brunt naturtræ.

Dette arbejde blev udført i løbet af sommeren. Skibet 
blev af Kristian Nørskov hængt på sin vante plads. Kri-
stian er barnebarn af Laust Nørskov og desuden med-
lem af Bjerregrav Menighedsråd.

Søndag den 9. september kunne menigheden tage 
det ”nye” skib nærmere i øjesyn.

Det er blevet et meget smukt kirkeskib, som Bjerre-
grav sogn med rette kan glæde sig over.

At skibet er et billede på vores liv som mennesker, er 
let at forstå: det minder os om, at vi gennem hele tilvæ-
relsen befinder os som ombord på et skib i oprørt hav.

Samtidig fortæller det os, at vi ikke er overladt alene 
til os selv. Også vor Herre er med ombord på kirkeski-
bet. Og Han vil føre os sikkert i havn.

Hertil kommer, at hver gang vi gør ophold i kirken, 
får vi mulighed for at rette op på vores kurs i livet. Det 
sker gennem det, vi er sammen om under gudstjene-
sten.

Denne symbolik var Laust Nørskov helt bevidst om. 
Og netop et vikingeskib binder på fornemste måde de 
allerførste danske kristne sammen med os, der lever i 
dag.

F.B.

Fra ”Sogn & Kirke” - Dec. 2001

Konfirmation V. Bjerregrav Kirke den 13. maj 2022

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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Jeg nyder, når kalenderen rammer 
de 2 kvartaler om året, hvor turen 
går til Bjerregrav kirke med guitaren 
i bagagerummet. Glæden ved gen-
synet med de dejligste dagplejere 
og børn er stor, ligesom mødet med 
nye babyer, deres mødre og nu også 
børnehavens mindste er utrolig livs-
bekræftende. 
Mit navn Laila Trier Hjørnholm, jeg 
er 43 år og bor med min mand og 
2 børn i Sjørslev (en mindre landsby 
tæt på Kjellerup). Jeg er uddannet 
rytmisk sanger fra konservatoriet, 
og jeg lever af at lave musik med 
mennesker i stort set alle aldre. Jeg 
har en faststilling som musiklærer på 
Tange kristne friskole, herudover har 
jeg min freelance ”Butik” hvor jeg 
laver baby- og dagplejesalmesang 

i 5 folkekirker. Jeg har 2 gospelkor 
for sangglade voksne, og herudover 
sætter jeg stor pris på at få lov til at 
synge/spille til de store begivenhe-
der i folks liv.
Med hjælp fra Else (graver) er vi 
kommet frem til at det efterhånden 
er ca.10 år siden, jeg første gang 
trådte ind i Bjerregrav kirke med min 
guitar, rasleæg, faldskærm og farve-
de tørklæder. Jeg kan slet ikke for-
stå at tiden kan gå så stærkt! - men 
glæden ved at se nærværet mellem 
mor og baby, dagplejebørnenes små 
hænder der laver fagterne til ”Vel-
kommen her i kirken”, eller lyden af 
barnestemmer der synger alt hvad 
de kan, er ikke blevet mindre fanta-
stisk på 10 år. TAK!

Salmesang for 
babyer, dagpleje-
børn og børne-
havebørn 
starter igen 
9. august 2022 
således:
Kl. 9.15: Børnehavebørn
Kl. 10.00: Dagplejebørn
Kl. 10.45: Babyer

Salmesang for babyer, dagplejebørn og børnehavebørn
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MEDDELELSER

GRUNDLOVSFEST 
i HERSOM PRÆSTEGÅRDSHAVE

Den 5. juni 2022 kl. 13:30

Glæd jer til grundlovsdag i Hersom Præstegårdshave – en fest for fælleskabet og det 
frie ord efter år med pandemi og nu en verden i krig. 

”Jeg ville ønske, nogen skrev en sang om frihed, som vi alle kunne synge” (ABBA)

Vi skal synge og være sammen. Vi glæder os til ÅRETS GRUNDLOVSTALE som bliver et 
gensyn med Karsten Erbs, sognepræst i Hersom i årene fra 1981-1994.
Grundlovsfesten afsluttes med en festlig koncert med ABBA kopibandet Dancing Queen.

PROGRAM:
13:30 Gudstjeneste i præstegårdshaven v/sognepræst Kirsten Krab Koed. I guds-

tjenesten medvirker kirkesanger Else-Marie Jeppesen, organist Dorte Rask 
Laursen og Klejtrup Kirkes børnekor.

14:20-14:35  Grundlovstale 
 v/ valgmenighedspræst 
 Karsten Erbs, Mellerup

14:35             Kaffe og kage 

15:15-16:15   Koncert med Dancing Queen

Tag dine børn ved hånden og inviter også børnebørn og naboer til grundlovsfesten i 
Hersom Præstegårdshave! Alle er hjerteligt velkomne! Husk at medbringe stole.

Arrangør: Menighedsrådene 
i Hersom, Klejtrup og Bjerregrav.

Salmesang for babyer, dagplejebørn og børnehavebørn
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MEDDELELSER

Børnekoret medvirkede 
i kirken påskedag
Børnekoret er nu kommet godt fra start og 
tæller pt. 8 piger.  Vi synger hver tirsdag efter-
middag kl. 15.45 – 17.00 og vil øve nye salmer 
og sange frem til midt i juni, hvor der er som-
merferie. 
I forbindelse med påsken sang 5 af pigerne på-
skedag i Klejtrup kirke for omkring 40 tilhører. 
Om alt går vel, så vil børnekoret også medvir-
ke til gudstjenesten grundlovsdag i Hersom 
kirke. 
Vi vil fortsat meget gerne have flere piger og 
drenge med i børnekoret, så vi forhåbent-
lig kan få etableret et passende stort kor i 
Klejtrup. Det er et gratis tilbud fra kirken og 
er du i alderen fra 9-14 år, så kontakt gerne 
organist Dorte Rask Laursen på tlf.  24810060.

Høstgudstjeneste og indskrivning til konfirmation foråret 2023 
i Hersom og Vester Bjerregrav Kirker
Søndag den 18. september kl. 11:00 fejrer vi høstgudstjeneste og indskriv-
ning til konfirmation i Vester Bjerregrav Kirke. 
Indskrivning til konfirmation foråret 2023 i Vester Bjerregrav Kirke og Her-
som Kirke er fortrinsvis for kommende konfirmander fra Hersom og Vester 
Bjerregrav sogne. 
Man medbringer til gudstjenesten tilmeldingsblanketten, som Bjerregrav 
Friskole har været så venlige at dele ud for mig. 
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådene i Hersom og Bjerregrav på 
en høstfrokost i Bjerregrav Ældrecenter. Alle er hjerteligt velkomne!  

Høstgudstjeneste og indskrivning til konfirmation 
i Klejtrup Kirke foråret 2023
Søndag den 25. september kl. 11:00 fejrer vi høstgudstjeneste og indskriv-
ning til konfirmation i Klejtrup Kirke. 
Indskrivning til konfirmation foråret 2023 i Klejtrup Kirke er fortrinsvis for 
kommende konfirmander fra Klejtrup Sogn. 
Man medbringer til gudstjenesten tilmeldingsblanketten, som Møldrup 
Skole har været så venlige at dele ud for mig. 
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet i Klejtrup på en høstfrokost i 
Klejtrup Sognehus. Alle er hjertelig velkomne!

Konfirmationsforberedelsen begynder torsdag den 29. september 
Konfirmander fra Bjerregrav Friskole bliver hentet i bus ved skolen kl. 12:50 
og kørt til Hersom Kirke. Kl. 14:20 bliver konfirmanderne kørt tilbage til 
skolen. 
Konfirmander fra Møldrup Skole kommer med skolebussen til Klejtrup og 
vi mødes ved Klejtrup Kirke kl. 14:45-16:00. Konfirmanderne og jeg har en 
god tid i vente. 

Minikonfirmander
Minikonfirmandundervisningen 
forventes at kunne starte op i 
efteråret 2022 efter at have væ-
ret aflyst på grund af corona.

Yderligere angående start og 
tilmelding vil blive annonceret 
i næste kirkeblad og direkte til 
forældre og børn gennem sko-
len.

Menighedsrådet i Vester Bjerre-
grav har indkøbt og opsat den-
ne krukke på urne gravpladsen 
på kirkegården.

Høstgudstjeneste og 
indskrivning
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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 august 2022 
Onsdag den 25. maj
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 29. juni
Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) 
Jørgen Pontoppidan
Blåbærhaven kl. 15:45. Jørgen Pontoppidan 

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

Onsdag den 31. august
Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:45

Dato for næste møder:

KLEJTRUP
Onsdag den 8. juni. Kirkesyn kl. 16 og efter-

følgende møde i Sognehuset kl 17. 

HERSOM 
Tirsdag den 7. juni kl. 17.

V. BJERREGRAV  
Onsdag den 31. august kl 17.30.

 Bededag:  Flg. søndag:

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:

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 15. juni 2022 kl. 19.00 
til en hyggelig stund med sommersang.

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

H
o

b
ro

 L
yn

tr
yk

 . 
98

 5
2 

46
 4

6

 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

 5. juni 13:30 Fælles grundlovsfest  

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

 19. juni   9:00 Malene Dahl 

 26. juni     9:00 Malene Dahl

 3.  juli   11:00 Mette Værge 

 10. juli     9:00 Malene Dahl

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

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

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

 7.  august   9:00 Malene Dahl 

 14.  august 16:00    

 17.  august     19:00 Gudstjeneste ved Klejtrup Sø

 21.  august   11:00 

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

 JULI 2022

 JUNI 2022

 AUGUST 2022

Pinsedag

Onsdag den

Liturgisk musikgudstjeneste 
ved organist Jan Mygind og 
sopran Christine Hjort Bjerre.


