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Adresser ...
HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,

Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009 eller
mobil 2341 3009.
Jeg kan også træffes på KKK@KM.DK

Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste
fridag. Mandag dækkes embedet af den vagtha-
vende præst på Viborg Østre Provstis vagttele-
fon 7022 3310.

Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl.
 Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Mobil: 2330 3910.

Organist: Rikke A. Bendtsen, Klokbakken 10,
Todbjerg, 8530 Hjortshøj. Tlf.: 3042 5731.

Kirkesanger: Henning Pedersen, Tegl gård vej 24,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0303.

Menighedsrådets formand:
Åse Myrthue Nørskov, Teglgårdvej 13, 
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0027.

Næstformand: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.

Sekretær: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.

Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.

Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
 Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Skovlund, 

 Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
     Mobil: 2262 4754.

Organist: Se Hersom.

Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen,  Klejtrupvej
103, 9500 Hobro. Tlf. 2498 7247.

Menighedsrådets formand: 
Birte Bergman,  Nordskoven 21, V. Bjerre grav,
9632 Møldrup. Tlf. 8669 2185.

Næstformand: Kristian Nørskov, Herreds vejen 69,
V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf. 4057 5711.

Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44, 
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516 

Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78, 
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002.

Kirkeværge: Bodil Dalsgaard, Gl. Aalborgvej 21,
Møldrup. Tlf. 2924 8204.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Præstegårdsudvalg Birte Bergman, 

Kristian Nørskov, Kristian Kristensen, 
Niels Kristensen, Birthe Ømark 
og Kirsten Sørensen.

KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, 
     Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. 
     Tlf. 9854 6792 • Mobil: 2992 5751.

Organist: Se Hersom.

Kirkesanger: Else Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901.

Menighedsrådets formand:
     Jon Pugholm, Fuglevænget 48, Klejtrup,

9500 Hobro. Tlf. 2425 9934

Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2, 
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.

Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.

Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.

Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen, Skårupvej 66,
Skårup, 9500 Hobro. Tlf. 2491 7777.

FORSKELLIGT
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 jordemo-
der ved fødslen, skal forældrene selv an-
melde fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal de selv
indlevere en »Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring« til sognepræsten, hvor faderen aner-
kender faderskabet. Herved får forældre-
ne fælles forældremyndighed. Blanketten
skal underskrives af begge forældre samt
to vitterlighedsvidner. Blanketten skal
være sognepræsten i hænde senest 14 da-
ge efter barnets fødsel. 
Du finder yderligere oplysninger om re-

gistrering 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 dø-
bes eller navn-
gives senest seks
måneder efter
fødslen. Når
barnet er døbt,
er det optaget i
den kristne me-
nighed og med-
lem af folkekir-
ken. Derfor fej-

res dåben normalt ved søndagens guds -
tjeneste. 

Barnets forældre kontakter sognepræ-
sten for at aftale en dato for dåben. Præ-
sten og forældrene mødes herefter til en
dåbssamtale. Samtalen kan finde sted i
præstegården, men sognepræsten besøger
også gerne de nybagte forældre i hjem-
met.

Forældrene finder 2-5 faddere til bar-
net. En fadder skal være døbt og have nå-
et konfirmationsalderen.

Læs mere om dåb på folkekirken.dk -
det er aldrig for sent at blive døbt!

NAVNGIVNING:
Hvis barnet ikke skal døbes, skal det
navngives. Børn skal navngives, inden de
fylder et halvt år. Forældrene sender blan-
ketten »Navngivning« til sognepræsten.
Blanketten skal underskrives af begge for-
ældre.

BRYLLUP: 
Ved brylluppet siger parret ja til at leve
som ægtefolk og til at elske og ære hin-
anden til døden skiller dem. 

Når I har besluttet jer for at blive gift,
kontakter I sognepræsten for at aftale da-
to og tidspunkt for brylluppet og en sam-
tale før vielsen. For at blive viet i folke-
kirken 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. Prø-

velsesattesten 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 kontak-
ter de efterladte en bedemand, der udfyl-
der dødsanmeldelsen og sender den til
præsten. Man aftaler også en dato for be-
gravelse 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 sogne-
præsten. En navneændring koster 470,00
kr. 

Du kan læse om navneændringer på
familiestyrelsen.dk og personregistre-
ring.dk. Du kan også ringe til sognepræ-
sten for yderligere oplysninger.

SAMTALE MED PRÆSTEN:
Præsten har tavshedspligt, og man kan al-
tid 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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27.10.2016 -18.01.2017

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Inger Sørensen 

(begravet fra V. Bjerregrav, bosid-
dende på plejehjemmet i Klejtrup

Døde i Klejtrup sogn:
Lilly Nielsen
Karin Kristensen
Helle Andreasen
Karl Kromann
Hanne Højbjerg Kristensen
Othilie Sørine Povlsen
Henry Lund Nielsen 

(begravet fra V. Tostrup, bosidden-
de på plejehjemmet i Klejtrup)

Døde i Hersom sogn:
Karen Brunsgaard (begravet fra 

Hersom, bosiddende i Møldrup

Dåb i Klejtrup kirke:
Viktor Haubro 

Bartholomæussen

Vielse i Klejtrup kirke:
Bettina Louise Bartholomæussen 

og Torben Haubro Christensen

Kirkelige handlinger

SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis.. • BLADUDVALG: Kirsten Krab Koed, Birthe Ømark,
Kristian Kristensen og Anna Rohde. Sß∑ats og tryk: LSD-grafisk, 2077 6024. • Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. •
Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige publi kationer, blade og håndbøger.
Næste nummer: 1. juni 2017. • Sidste frist for indlevering af materiale er 1. maj 2017. • Alt materiale til næste nummer sendes direkte til LSD-
grafisk på mail: lsd-grafisk@mail.dk og mærkes i emnefeltet: »Sogn & Kirke juni 2017 ...« - og hvad det omhandler.

KIRKEBIL
De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse
med vore gudstjenester, skal ringe til nærmeste taxa
senest om søndagen kl. 8:00. Kirkebilen er gratis.

TELESLYNGE
Der er teleslynge i alle vore tre kirker. Det betyder,
at kirkegængere med høreapparat må huske at stille
apparatet på T, så skulle lydniveauet være optimalt.

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

Bededag: Flg. søndag:

2017 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11:30

2018 Bjerregrav 9:30 Klejtrup 10:30Hersom 11:30

2019 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11.30

2020 Bjerregrav 9:30 Klejtrup 10:30Hersom 11:30

Skriv dine  
egne teser 
i kirkebladet
Der er forår i luften. Pigerne iklæder sig
blomstrede kjoler, og drengene spiller bold
på banen. Man mærker solen varme kinden
igen, og påskeliljer synger jubelsange i haver
og grøftekanter. Plukker man en blomsterbuket
og sætter den i en vase på sit bord, sidder man til
bords med foråret og forventningens glæde. Man har i
grunden meget at være taknemmelig for. Akkurat derfor har man også meget
at kæmpe for, deriblandt friheden til at tro, tale og tegne. Friheden til blandt
andet at fejre Valentinsdag, kærlighedens festdag, som netop i år er blevet
forbudt i Pakistan. Det er bare ærgerligt, hvis man har købt langstilkede,
røde roser til sin udkårne. De må en tur i skraldespanden. Men i Danmark
har man lov til at give alle de roser, man lyster.   

Der er en tid for alting. Forår er tiden for konfirmation. Inden længe
vajer vort smukke flag fra hver en kirke i Danmark.  I de private haver ryger
flagene også til tops, når konfirmanderne kommer feststemte til deres egne
kirker fyldte med ungdommens gåpåmod. Giver man sig god tid til at lytte
til de unge mennesker, foræres man inspiration til mangt og meget. De unge
har mange gode ideer. Har du også en god ide, er du velkommen til at skrive
et indlæg til kirkebladet. Konfirmanderne skriver engang imellem, men alle
andre er velkomne med friske indspark. Kom frisk, hvis du har en idé. Kun-
ne du eksempelvis tænke dig at være med til at tilrettelægge en gudstjeneste
i din egen kirke? Har du blot en tese, er vi interesserede i at høre den.

Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser mod afladshandel
op på kirkedøren i Wittenberg. Luther ville indbyde til diskussion, men te-
serne satte gang i et opgør med den katolske kirke.  Opgøret medførte føds-
len af protestantismen. I hele 2017 markerer vi, at Luther inviterede til dis-
kussion for 500 år siden. Vi fejrer reformationsjubilæet. Luther opdagede
nemlig, at Gud bare giver sin kærlighed til os. Man skal ikke have pungen
op af lommen. Jeg tror, dén opdagelse glæder mange. Luther malede et nyt
kristendomssyn på kirkens gamle dør. Et mageløst, livgivende syn. Luthers
kristendomssyn indeholder ingen trusler om skærsild og helvedes ild. Lut-
hers kristendomssyn peger alene på Jesus Kristus, Guds søn i verden, din
og min frelser. Luk frimodigt døren op til de fire evangelier i Det Nye Te-
stamente. Har du egentlig noget at tabe derved? 

Kom frisk frem, skriv din tese i kirkebladet og kast dig ind i jubilæums-
fejringen. Der er forår i luften. Iklæd dig din blomstrede kjole og spark til
bolden. 

Med ønsket om et hjertevarmt forår
Kirsten Krab Koed
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Livsglæden inviterer dig ...

Gospel-
gudstjeneste

i Klejtrup Kirke
TORSDAG den 6. april kl. 19:00 

Rune Herholdt er en af landets mest
erfarne gospelinstruktører med mere
end 1000 jobs bag sig. Har du ikke al-
lerede oplevet Rune synge gospel med
konfirmanderne fra Hersom, Bjerre-
grav og Klejtrup, er det på høje tid -
har du selv mærket glæden boble i fin-
gerspidserne, ja, så må du herhen igen. 

Gospelgudstjenesten er for konfirman-
der, ja vist, men gospelgudstjenesten er
så sandelig også for dig, der bare
mangler at kridte skoene. 

Rune guider konfirmanderne ind i
musikkens univers, og når de først er
dér, giver de slip og slår sig løs... Kon-
firmandgospel er en del af konfirman-
dernes undervisning, en eftermiddag
og aften, hvor sang, musik, historie og
evangelium går op i en højere enhed. 

Om eftermiddagen lærer konfirman-
derne 4-5 gospelsange under en 2-3 ti-
mer lang gospelworkshop. Som afslut-
ning på dagen fejrer vi festgudstjeneste
med forældre, pårørende og byens bor-
gere. Kom frisk!

På glædeligt gensyn
Kirsten Krab Koed

Årets konfirmander
Klejtrup Kirke
Bededag, den 12. maj kl. 9:30
Stine Fjelsted
Tobias Madsen
Viktor Holmgaard Jensen 
Rasmus Frank Johansen
Jakob Kristiansen
Mathilde Husum Nielsen
Laura Houlberg Sandholdt
Tilde Vadsholt 
Jesper Westergaard
Sebastian Vibestrup
Marcus Claudell
Mikkel Juhl Frandsen

Klejtrup Kirke
Bededag, den 12. maj kl. 11:00
Jonathan Bailey
Caroline Kjeldall Bak
Kathrine Juhl Larsen
Melannie Mai Mortensen
Camilla Marie Nielsen
Mads Møller Nielsen
Mikkel Buus Sørensen 
Thilde Skov Vammen
Natasja Kallestrup Grydgaaard

Hersom Kirke
søndag, den 14. maj kl. 9:30
Signe Bech Kjeldskov
Line Lyng Pedersen
Maria-Louise Rahbek
Klara Lundhøj Dahl
Kristian Juul Garsdal Kristensen

V. Bjerregrav Kirke
søndag, den 14. maj kl. 11:00
Magnus Nicolaj Kjærgaard 

Rasmussen Ankjær
Michela Irene Nielsen
Lykke Møller Andersen
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Frivillig i Kirkens Korshærs Genbrugsbutik i Klejtrup
Kirkens Korshær er en landsdækkende
organisation, som formidler hjælp til
de allersvageste i vort samfund. Det
kan være hjemløse, ensomme og ban-
ge, psykisk syge. fattige tilrejsende, ind-
satte og mennesker med misbrugspro-
blemer af enhver art.

Der er ca. 6.000 mennesker i vort
samfund, som er berørt af hjemløshed,
heraf sover 200-300 mennesker stadig
på gaden. 

Kirkens Korshær er den største or-
ganisation i Danmark, som indsamler
og formidler flest penge til disse for-
mål. Der drives herberger i 30 byer
med varmestuer og med plads til flere
tusinde mennesker, som også tilbydes
samtaler, mad og en seng af sove i. rent
tøj m.v. Der er arresthusmedarbejdere,
som besøger folk i fængsler og der er
udslusnings steder, hvor folk kan bo ef-
ter endt fængselsophold, der findes
gårdbrug og butikker, så folk kan hjæl-
pes i gang og evt. få et bedre liv.

Omsætningen i hele landet var i
2015 på 256 millioner kr. heraf går de
92% ubeskåret til hjælpearbejdet.

I Danmark er der 250 Kirkens
Kors hærs genbrugsbutikker og i alt
er der 8.000 frivillige medarbejdere
inkl. herberger, varmestuer, udslus-
ningssteder.

Hermed et lille uddrag af en hverdag i
Klejtrup Genbrugsbutik. Vi er pt. 35
medarbejdere, som er opdelt med 4
medarbejdere pr. dag. Nogle arbejder
én dag om ugen, andre hver 14. dag.
Butikken holder åbent fra kl. 13-17
mandag-fredag. Der er rigtig mange
forskellige gøremål, når man arbejder i
en genbrugsbutik.

Alle varer skal sorteres, vurderes og
prismærkes. Nogle varer skal vaskes, før
de kommer i butikken. Herefter skal
alle varer anbringes på den bedst egne-
de plads.

Alle varer skal mærkes med måned,
før de kommer i butikken, så man hele
tiden kan se, hvor længe det er siden,
de kom ind. Hvis tøj f.eks. har hængt/
ligget i butikken i mere end 2 måneder,
udskiftes det løbende og nye varer
kommer ind.

De varer, der er pæne og hele, men
som af en eller anden grund ikke bliver
solgt, sendes til Rumænien, som meget
gerne tager imod. Det betyder, at disse
varer pakkes i poser og sættes på lager

for senere at blive fragtet til Rumænien
af folk, som er hyrede til denne opgave. 
Varer som sælges i butikken, kan være
fra tøjcontainer, dødsboer og kan også
afleveres direkte i butikken.

Der skal også gøres rent i butikken,
hylder vaskes og al afsætningsplads ren-
gøres, ligesom der jævnligt støvsuges,
vaskes gulve og rengøres toiletter. Det
er en bred vifte af forskellige gøremål
som skal udføres og man hjælper på
bedste vis hinanden med at klare disse
opgaver.

Så skal varerne naturligvis sælges og det
går rigtig godt i Klejtrup, vi har mange
gode kunder, som kigger ind til os,
nogle gange finder de flere ting, andre
gange en enkelt eller måske ingenting,
lige den dag, men de fleste kommer
trofaste igen. Alle er de velkomne hos
os og vi får en god snak med mange af
dem, - ikke mindst vore unge venner
fra Klejtrup Musikefterskole. Ofte
kom mer et hold elever ned i butikken
og finder et eller andet, som de absolut
ikke kan undvære. Allersjovest er det,
når de unge hvert år møder op til et nyt
skoleår, så er det tilsyneladende rygte-
des, at der er en genbrugsbutik i Klej-
trup, for der går ikke mange dage før
de valfarter i en lind strøm ned til os
og de køber sofaer, stole og borde, det
er tit ret tunge ting, de slæber hjem,
men vi ved, at de af og til tager et til-

trængt hvil, når de kommer op på Kir-
kebakken, de har jo også sidde pladser-
ne med. Så der ingen tvivl om, at gen-
brugsbutikken er god for de unge og
rigtignok også for os.

Også vore børnehavebørn kommer
i butikken, det er nu blevet en tradi-
tion, at de hvert år pynter vort juletræ,
spiser æbleskiver og drikker saftevand
og bagefter hygger sig med legetøjet.

Der er et godt sammenhold i butikken,
som er vores ”alle sammen`s butik”, vi
værner om den og forsøger at gøre den
så indbydende og spændende som mu-
lig og vi får heldigvis også gode tilken-
degivelser herpå fra vore mange kun-
der, hvilket vi naturligvis er glade for. 

Vi afholder løbende personalemøder
og drøfter forskellige forslag og evt. æn-
dringer og forsøger at imødekomme
hinandens ønsker og forslag.

Hver sommer tager personalet på
udflugt sammen, vi ser gerne andre
genbrugsbutikker, besøger interessante
steder, sidste sommer var vi eksempel-
vis på Møltrup Optagelseshjem, et
hjem for hjemløse mænd. 

På sådan en tur snakker vi, synger og
hygger os sammen og får lidt godt at
spise. Vi afholder også en fælles julefro-
kost hvert år, for vi ved, at det er rigtig
vigtigt at pleje det gode sociale forhold
til hinanden.

Inger Pugholm
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Gudstjenester på Klejtrup Friplejehjem
– Kløverbakken og Blåbærhaven –

På vores to afdelinger afholdes der
gudstjeneste en gang pr. måned. Guds-
tjenesten er sammensat som en guds-
tjeneste i Kirken – dog afkortet, da det
kan være svært for vores beboere, at
fastholde koncentrationen til den fulde
længde. 

Det er præster fra de omkringliggende
sogne, der forestår gudstjenesten – or-
ganisten er Rikke Alminde Bentsen, og
Inger Pugholm kommer som kirkesan-
ger. 

Beboerne sidder i en halvcirkel, hvor
vores opbyggede alter, bestående af et

lille bord med en flot dug, lys og blom-
ster, er placeret midt for. 

Præsten har sin præstekjole med pibe
krave på, for at gøre gudstjenesten så
tro og genkendelig som mulig. Inden
gudstjenesten går præsten rundt og hil-
ser på alle, der er mødt op.

Organisten spiller indgangs præludiet,
og gudstjenesten går i gang. Der læses
dagens tekst og prædikes over samme.
Der er altergang, hvor præsten går
rundt til vores beboere og giver brød
og vin. Gudstjenesten sluttes af, og or-
ganisten spiller udgangs postludiet.

En gudstjeneste er godt at mødes og
samles om, uanset hvad man tror på el-
ler ikke tror på. Hvad man har bedre-
vet i sil liv, hvilken baggrund man har,
eller hvad man som menneske har op-
levet i sit liv, så gør gudstjenesten det,
at den samler vore beboere om en fæl-
les mental oplevelse.

Med venlig hilsen
Susanne Molbæk 

og Birgith Sæderup
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Onsdag den 17. maj 2017 kl. 17.00 i Klejtrup kirke   

NYHED!
En anderledes gudstjeneste i Klejtrup Kirke 

med efterfølgende spis-sammen i Sognehuset

Tema er bl.a. FORÅR
Klejtrup Menighedsråd vil forsøge med
nogle anderledes gudstjenester et par gan-
ge om året. 

Ved denne gudstjeneste vil det ny ind-
købte klaver og musikanlæg bliver taget i
brug og orgelet vil holde en fridag. 

Nogle elever fra Klejtrup Musikefter-
skole deltager. 

Vi vil fejre, at foråret er kommet og
synge sange og salmer sammen. 

Efter denne gudstjeneste vil vi fortsætte
i sognehuset, hvor der serveres en forårs-
menu. Der er gratis adgang. Tilmelding:
Få en spisebillet ved Klejtrup Bageri eller
send os en mail på ij@klejtrup.dk, om
hvor mange I kommer. I Sognehuset vil
vi spise god mad og synge.  

Vi håber på fyldt kirke og sognehus. 

Klejtrup Menighedsråd 
Jon Pugholm 



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
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Kop og Øre
- mød et medmenneske

Har du brug for én, 
der vil ...

- drikke en kop kaffe/the
sammen med dig?

- lytte til dig?
- være din samtalepartner

i en times tid?
- bede en bøn med dig,
hvis du ønsker det?

Så er du velkommen 
indenfor i vores hjem.

Tlf.: 2945 9846

Kærlig hilsen

Dorte Bertelsen
Holger 
Sørensens 
Vej 6
Klejtrup

Gratis - Gratis - Gratis  

 
MØLDRUP 

 
Vi er en forening for børn og unge mennersker som prøver at udvikle de unge 

til at blive mere selvstændig i det virkelig liv, lærer dem om at klare sig 
ude i naturen, lave mad over bål,finde rund på et kort og tager på telt turer. 

Vi bruger også GPs og mobil til div. opgaver 
 

Vi mødes tirsdag aften med børn fra 0 - 4 klasse 
fra kl. 18,00 til 19,30 i Spejderhuset på Ahornvej 

 
Torsdag aften mødes alle fra 5 klasse og op efter 
fra kl. 19,00 til 20,30 i Spejderhuset på Ahornvej  

hvis ikke andet er aftalt. 
 

Alle leder er ulønnet 
      

   
 

Med venlig hilsen fra os Spejderlederer. 
vi kan træffes på telefon: 

 
Lene tirsdag leder på 24852603 

Jørgen torsdag leder på 86691506 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

iV

ude

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

or børn ogng ffonioren ffor e e
ænditvsle sree mvei bltaatlit

d ovea mveavn, luretnaat iude

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

PURDLMØ

 prøveomr skersnnee mor børn og unge
r deærev, lig lilrke vit deg iændi

 kortterund påndeiffilr båd ove

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

 unge deekl udvitr a prøve
gi srear kltaat ommr de

r.ure ttletr pågea og t kort

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

ude

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

d ovea mveavn, luretnaat iude
r o brugeiV gs

rsi tsøde miV
i. 18,00 t klraffr

n metfftg adaorsT
i. 19,00 t klraffr

hvi

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

 kortterund påndei,ffilr båd ove
v. opga dili tlobi og msP Gåå gs

0rad børn ffren metfftg adars -
pååterhusdejpeej S 19,30 ili

 og op eessa 5 klraa  ffrell asøden m
pååterhusdejpeej S 20,30 ili

r etnde akke ishvi talt.afft

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

r.ure ttletr pågea og t kort
rvev. opga

- essa4 kl
jhornveej A

retfft og op e
jhornveej A

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

tønner ulr edee lellA

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

nld veeM
vi

neeL
n tørgeJ

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

deerldejpeej S osran ffreslg hiinl
on:ffoele t påsefferæfffn t kavi

24852603r pådeeg ldarsi t
8669150r påå deeg ldaorsn t

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

r.rede

 24852603
 86691506

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

  
 

 
      

   
 

 
 

 
 
 

Vi er en organisation for børn og unge mennesker, som prøver at udvikle de unge
til at blive mere selvstændige i det virkelig liv, lære dem at klare sig

ude i naturen, lave mad over bål, finde rundt på et kort og tage på teltture.
Vi bruger også GPS og mobil til diverse opgaver.

Vi mødes tirsdag aften med børn fra 0.-4. klasse
fra kl. 18:00-19:30 i Spejderhuset på Ahornvej

Torsdag aften mødes alle fra 5. klasse og opefter
fra kl. 19:00-20:30 i Spejderhuset på Ahornvej,

hvis ikke andet er aftalt.

Alle ledere er ulønnede.

Med venlig hilsen fra os spejderledere.

Vi kan træffes på telefon:

Lene tirsdag  på 2485 2603

Jørgen torsdag på 8669 1506

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.

Kirkens Korshærs 

GENBRUGS-
BUTIK
i Klejtrup

modtager med tak alt brugbart 
- og dødsboer afhentes.

Åbent man.-fre. kl. 13-17

Tlf. 2393 4940  -  9854 6110

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 man-
dag kl. 17:00-18:30. • Ulvene (2.-4.
kl.): Mødes mandag kl. 18:30-20:00.
• Spejderne (5.-7. kl.): Mødes tirs-
dag 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

SE KIRKERNES HJEMMESIDER: 
www.hersomkirke.dk 
www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk



Foredrag med Anders Agger 
på Klejtrup Musikefterskole torsdag den 27. april 2017 kl. 19.30
Billetsalg på www.klejtrup.dk • Billetpris 175,00 kr. incl. gebyr.

Anders Agger er en anerkendt dansk journalist og dokumentarist. Han har siden
1989 været ansat hos DR.

Når forundring bliver til fjernsyn ... Alting har sin tid ... Publikum skiftevis
griner, er musestille og bliver meget rørte, når Anders Agger med stor indlevelse,
humor og selvironi fortæller om sine unikke oplevelser ved at lave tv-reportager.

Siden sin debut har Agger stået bag et hav af dokumentarer, heriblandt por-
trætteringen af elever fra Herlufsholm Kostskole med 8 års mellemrum, »Søman-
den og juristen – Fortællinger fra et hospice« (2011) og dokumentar-serien »In-
defra – med Anders Agger«. I 2013 viste DR desuden programserien »På ø-even-
tyr med Anne & Anders« med Anders Agger og tv-kokken Anne Hjernøe, som
er kendt fra Annemad på DR.

Agger er modtager af Liv & Død-pris uddelt af Landsforeningen Liv & Død
for »Fortællinger fra et hospice« i 2011, KLF, Kirke og Mediers hæderslegat 2010 og Danmarks Radios Sprogpris i
2001.

Koncert med Kristian Lilholt & Trio
på Klejtrup Musikefterskole fredag den 29. sept. 2017 kl. 19.30
Billetsalg på www.klejtrup.dk • Billetpris 195,00 kr. incl. gebyr 

Kristian Lilholt Trio giver koncert i Klejtrup og trioen har som ekstra Tine Lilholt
med til koncerten i Klejtrup. Begge spillede i mange år sammen i Lars Lilholt
Band, hvor Kristian Lilholt skrev nogle af Lars Lilholts allerstørste hits som »Café
Måskeskin« »Den Hvide Dværg«, »Kong Pukkelryg« og mange flere. 

For 12 år siden forlod Kristian Lilholt, Lars Lilholt Band og har siden giver
over 700 koncerter i kirker og musikhuse. 

Glæd jer til denne koncert med Kristian Lilholt & Trio I vil opleve musik med
en meget sjælden melodisk nerve. Med Tine Lilholt på toppen af trioen, med
harpe, fløjte og andre blæseinstrumenter.
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1. Opgør med afladshandlen
På Martin Luthers tid var det kuty-
me at betale penge til den katolske
kirke i håbet om at forkorte ens op-
hold i Helvede, når man døde. Den
katolske kirke mente nemlig, at køb
af andagter ville formindske sjælens
ophold i skærsilden. Det blev kaldt
afladshandel. Luther var ikke enig.
Han læste Bibelen og konkluderede,
at Bibelen ikke nævnte noget om, at
man kunne undslippe Helvede ved
at lægge tilstrækkelige summer i kir-
kebøssen. Han beskyldte dermed
kirkens lære for at være i strid med
Bibelen.

2. Bogtrykkerkunstens 
muligheder

Martin Luther forfattede derfor et
latinsk brev om aflad og bod. Det
bestod af 95 punkter, og blev senere
kendt som »Luthers 95 teser«. Den
31. oktober 1517 opslog han det på
kirkedøren i Wittenberg i Tyskland,
og teserne var en åben protest. Da-
tidens internet, den demokratiske
bogtrykkerkunst, var blevet opfun-
det, og man kunne udgive bøger og
pamfletter langt hurtigere og i langt
større oplag end tidligere. Luthers
teser blev derfor spredt til alle hjør-
ner af Europa.

3. Katekismus
Martin Luther udgav knap et årti
senere en lille bog. I 1528 udkom
den lille bog med det passende navn
Den Lille Katekismus. Det var en
lærebog, hvori Luther gennemgik
troens punkter, såsom den apostol-
ske trosbekendelse samt de ti bud.
Katekismussen var en måde, hvorpå
man kunne udbrede og indlære den
reformerede kristendom. Bogen
blev brugt i skoler og som konfir-
mandundervisning langt op i 1900-
tallet.

4. Luthersk på dansk
Luthers tanker ramte også Dan-
mark. Allerede i 1530 havde den
nye protestantiske tankegang sejret
i de vigtigste danske købstæder, og i
1536 erklærede Kong Christian 3.
Danmark for luthersk. Med den er-
klæring overtog det danske monarki
bispegodserne og deres jordbesid-
delser fra pavedømmet i Rom.  ram-
te med sin skepsis over for katolicis-
men ind i et Europa i opbrud.

5. Indflydelse på nutiden
Når du tænker på den danske folke-
kirke, sender du æren videre til
Martin Luther. Men det er der må-
ske grund til at gøre. Mange eksper-
ter mener, at Luther lagde kimen til
folkeskolen, netop i udgivelsen af
Den Lille Katekismus. Luther ville
have, at børn skulle blive gode krist-
ne og samfundsborgere. Som tiden
gik, gav det mening også at lære
børnene at læse, skrive og regne, når
de nu alligevel skulle lære om frelse
og de kristne værdier.

– uddrag fra Viborg Stifts Folkeblad

REFORMATIONEN • I år er det 500 år siden, at den tyske munk Martin Luther revolutionerede kristendommen. • Flertallet af danskerne er medlemmer af den
danske folkekirke, og er dermed en del af det lutherske trossamfund. Men hvor godt kender du egentlig din bibelhistorie:

Foredrag og koncerter i Klejtrup 
Klejtrup Menighedsråd er sammen med foreningerne i Klejtrup og Musikefterskolen gået sammen om at arrangere
foredrag og koncerter på Klejtrup Musikefterskole.

I 2017 er der indtil videre planlagt følgende: 



Minikonfirmanderne og Dagplejerne
Minikonfirmandernes afslutning
den 20. nov. 2016 i Bjerregrav var vel-
lykket. Kirken var fyldt med forvent-
ningsfulde børn, forældre og bedste-
forældre.

Undervisningen havde Marianne stået
for, og både hun og præsten roste bør-
nene for deres positive indsats, og alle
fremmødte kunne beundre det synlige
resultat af deres anstrengelser. Langs
væggene stod de flotteste billeder med
børnenes motiver og symboler på livet,
døden, kærligheden, kirken og troens

budskab på række og gav en varm og
god atmosfære i kirkerummet.

En god oplevelse i kirken, som forhå-
bentlig gentages i det nye år med et
nyt hold minikonfirmander.

Efter afslutningen i kirken serverede
menighedsrådet middag i ældrecen-
tret, og i år var der rigtig mange, der
tog del i arrangemente,t og maden var
som vanligt rigtig god, og folk hyggede
sig.

Venlig hilsen Bente

Dagplejerne med deres dagplejebørn
er rigtig glade for at komme til den
ugentlige sang- og lege ime hos Laila i
Bjerregrav Kirke, og børnene lærer at
være trygge i kirkerummet, at være
sammen med andre børn, de ikke ken-
der så godt, og de lærer at turde synge
og lege og lytte i kirkerummet. Dag-
plejerne håber, at tilslutningen frem-
over forbliver at være rigtig god, for
Laila har et rigtig godt tag på de små,
og det giver et frisk pust af noget aner-
ledes i børnenes hverdag.

Venlig hilsen Heidi

Et af de flotte billeder som de lavede 

til minikonfirmation 

Lavet af Clara Rysz Høgh

10 Stemningsbillede. Arkivfoto marts 2013
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Meddelelser ...

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløvermarken 

Onsdag den 1. marts
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 16:00

Onsdag den 22. marts
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00

Onsdag den 12. april
Påskegudstjeneste

Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Blåbærhaven kl. 16:00
Pontoppidan

Onsdag den 3. maj
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00

Onsdag den 31. maj
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Herbert Wilson

Blåbærhaven kl. 16:00
Herbert Wilson

Onsdag den 21. juni
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Kløverbakken kl.16:00
Pontoppidan

Indsamlinger
i V. Bjerregrav Kirke

Pinse: Folkekirkens Nødhjælp
Høstgudstj.: DSUK
Juleaften: Børnesagens Fællesråd
Nytårsdag: Det danske Bibelselskab

Indsamlinger
i Klejtrup Kirke

Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: Danske Sømands- 

og Udlandskirker
Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole

Juledag: Kirkens Korshær

Indre Mission
i Klejtrup

Marts:
Onsdag d. 1.: Bibeltime.

April:
Onsdag d. 5.: Bibeltime.

Maj:
Onsdag d. 3.: Bibeltime.

Møderne er kl. 19.30. Alle er velkomne!

SKÆRTORSDAG
den 13. april 2017

afholdes der
FÆLLES

GUDSTJENESTE
med efterfølgende

PÅSKEFROKOST
i konfirmandstuen

Hvis du/I har lyst til at deltage,
skal du/I tilmelde jer på tlf. 4029 5557

senest den 10. april 2017.

Der har desværre været svigtende tilslutning til arrangementet de seneste år, og
vi skal jo helst være nogle stykker, for at det er umagen værd, så I tilfælde af
manglende tilslutning forbeholder vi os ret til helt at aflyse arrangementet.

Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:

Hersom:
Fællesmenighedsrådsmøde

- 2/3 2017 kl. 18.00.
Menighedsråds - og regnskabsmøde 

- 28/3 kl. 19.00.
Møderne holdes i Præstegården.

Bjerregrav:
22/3 2017 kl. 19.00 

i Ældrecentret.

Klejtrup:

25/3 og 20/4 2017 kl. 19.00.
Møderne holdes 

i Klejtrup Sognehus.

Møderne er offentlige,
og alle er velkomne!

Indsamlinger
i Hersom Kirke

Januar Det danske Bibelselskab
Februar DSUK
Marts Folkekirkens Nødhjælp
April Folkekirkens Nødhjælp
Maj Børnesagens Fællesråd
Juni KFUM Spejderne
Juli KFUM Spejderne
August Det danske Bibelselskab
September DSUK
Oktober Dansk Røde Kors
November Dansk Røde Kors
December Børnesagens Fællesråd
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Gudstjenesteliste
Dato              Søndagens navn          HERSOM                              V. BJERREGRAV              KLEJTRUP

MARTS 2017
5. marts       1.s. i fasten                                                         09.30                                   11.00

12. marts       2. s. i fasten                                                                                          14.00  Herbert Wilson
19. marts       3.s. i fasten                                                         09.30                                   11.00
26. marts       Midfastesøndag             11.00  FÆLLES FOR PASTORATET

APRIL 2017
2. april         Mariæ bebudelsesdag                                                                         11:00  NN
6. april        Torsdag                                                                                                19:00  Gospelgudstj.

                                                                                                                                              fælles for 
                                                                                                                                              pastoratet
9. april         Palmesøndag                                                     11:00 Syng påsken             9:30  Syng påsken

                                                                                                 velkommen                           velkommen
13. april        Skærtorsdag                  11:00 Fælles gudstjeneste 

                                                             med påskefrokost 
                                                             i konfirmandstuen        
14. april         Langfredag                                                         11:00 Liturgisk gudstj.         9:30  Liturgisk gudstj.
16. april         Påskedag                                                           9:30                                   11.00
17. april         2. påskedag                   DER HENVISES TIL NABOKIRKER!                                     
23. april         1. s.e. påske                                                       11.00 NN                             
30. april         2.s.e. påske                                                                                          11:00  NN

MAJ 2017
7. maj          3. s.e. påske                                                       11:00                                   9:30

12. maj          Bededag                                                                                              9:30  Konfirmation
                                                                                                                                   11.00  Konfirmation
14. maj          4. s.e. påske                  9.30 Konfirmation                11:30 Konfirmation              
17. maj          Onsdag                                                                                                17:00  En anderledes

gudstjeneste i
Klejtrup Kirke 
med efterfølgende
spis-sammen i
Sognehuset

21. maj          5. s.e. påske                                                       11:00
25. maj          Kr. Himmelfartsdag                                            9:30                                   11:00
28. maj          6. s.e. påske                                                       11:00 NN                             

JUNI 2017
4. juni          Pinsedag                                                            9:30                                   11:00
5. juni          2. pinsedag                    13:30  GRUNDLOVSGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

11. juni          Trinitatis søndag                                                 9:30                                   11:00
18. juni          1. s.e. Trinitatis                                                   11:00 NN
25. juni          2. s.e. Trinitatis                                                   11:00                                   9:30

Gudstjenester kl.11:00
er som hovedregel med altergang!

De tre menighedsråd har besluttet,
at der vil være kaffe/te i våbenhuset efter gudstjenesterne kl. 9:30.


