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Din 
sommer-
kirke?
Hylden dufter eksemplarisk him-
melsk. Man plukker en velduftende
blomstersværm, og sætter den på sit
natbord. Man slukker lyset og
drømmer de herligste drømme,
drømme om skønne dufte, viltre
farver, vind, lys, bølger og mors
pandekager derhjemme serveret i
blomsterhaven omkranset af hyl-
dens velsignelse.

Endelig blev det sommer, årets
konfirmander er blevet konfirmerede og sprang ud, ja de sprang ind i sommerfesten med Gud i bagagen. Halle -
luja. 
I årets konfirmationsprædiken medvirkede konfirmanderne på forskelligvis, eksempelvis med et halleluja på udvalgte
steder - og ja, der er god grund til at rejse sig og udbryde et halleluja. Hylden dufter i stuerne ind, og de lyse nætter
vækker den slumrende glæde - vi har noget godt i vente. 

I vore tre kirker er Guds glæde uafladeligt på spil. Godt nok holder præster også ferie, og derfor er der færre guds-
tjenester på programmet henover sommeren, men den traditionelle sommergudstjeneste i Nordskoven i Bjerregrav
finder sted søndag den 14. august kl. 11:00. Her vil menighedsrådet, som tidligere år, efter gudstjenesten traktere
med lækre sandwich.

Inden da fejrer vi årets grundlovsfest, se omtale andetsteds i bladet, og endelig må man ikke glemme gudstjenesten
i forbindelse med Klejtrup Byfest ved Klejtrup Sø den 12. juni kl. 19:00, hvor man efter gudstjenesten kan få en
munter snak over et stykke kage og en kop kaffe eller the. 

Man er meget velkommen til at deltage i gudstjenesterne, uanset hvor man bor. 
I skrivende stund blomstrer æbletræer, senere på sommeren får man lov at høste. Har du høstet æbler, kærlighed,

hjælpsomhed, har du mærket en trøstende hånd på din skulder, har du fornemmet Guds nærvær, har du noget at
sige tak for? 

Søndag den 25. september fejrer vi høstgudstjeneste, her kan man sidde en stille stund og finde hvile, sige tak og
mærke kraften fra oven. 
Hersom og Vester Bjerregrav fejrer høstgudstjeneste sammen søndag den 25. september kl.11:00 i Vester Bjerregrav
med efterfølgende høstfrokost i Bjerregrav Ældrecenter. 
Samme dag kl. 14:30 fejrer vi høstgudstjeneste i Klejtrup Kirke med efterfølgende kaffebord i Klejtrup Sognehus. 

Kære enhver, hjertelig velkommen til den almindelige gudstjeneste og alle vore lejlighedsgudstjenester. 
Vi er Guds kirke bygget af levende stene nu.

Med ønsket om en velsignet sommer. Kirsten Krab Koed
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Lige som sidste
gang, jeg sad og
skrev lederen, reg-
ner det, det må

være en vane, at jeg
altid skal skrive den,

når det regner. Vi har da
haft lidt sommeragtigt vejr siden
sidst. 

Vi må håbe der kommer lidt mere
sommer.

Ja, som sidst skal vi lige omkring
valget. Et andet sted har Hersom
Sogns Menighedsråd en annonce i,
hvor der efterlyses kandidatemner til
menighedsrådet, da nogle i det nuvæ-
rende menighedsråd ikke fortsætter. 

Man kan henvende sig den aften,
der er indkaldt til et menighedsmøde.
Hvis man ikke kan komme den af-
ten, skal man henvende sig til et me-
nighedsrådsmedlem sådan, at man
kan komme på listen. 

Der bliver et orienteringsmøde i
september måned, hvor menigheds-
rådet vil fortælle om de fire år, der er
gået, og hvad man har planer for de
næste fire år samt økonomien i sog-
net. 

Denne fremgangsmåde gælder for
alle sognene i Danmark. Møderne
skal være afholdt senest den 13. sep-
tember. 

Efter orienteringsmødet kan man
lave sin opstillingsliste færdig med
kandidaternes og suppleanternes nav-
ne. Opstillingslisten overgives til valg-
bestyrelsen inden for en bestemt tids-
frist, og hvis der kun indkommer én
liste, er dette det nye menighedsråd,
og det kaldes fredsvalg. 

Hvis der kommer flere lister til
valgbestyrelsen, skal der afholdes or-
dinært valg til menighedsrådet, og det
sørger valgbestyrelsen for. 

Valgbestyrelsen består af tre me-
nighedsrådsmedlemmer. 

Hvis der bliver valg, foregår det
den 8. november i sognet. I kirkebla-
det for september vil de forskellige
tidsfrister og navnene på valgbestyrel-
serne i de tre sogne blive nævnt.

På menighedsmødet skal man også
snakke om Hersom Kirkes fremtid,
da der ikke kommer så mange eller
ingen til gudstjeneste. Jeg vil derfor
personligt opfordre menigheden i
Hersom til at møde op til denne de-
bat.

Der er også et andet sted i i bladet
omtalt dette års Grundlovsmøde,
hvor det fællesudvalget for mødet har
fået Kristian Pihl Lorentzen til at hol-
de Grundlovstalen, og man har fået
det verdensberømte Akademisk Kor
fra Aarhus til at komme og underhol-
de med nogle af deres sange. 

Vi tror, at det bliver en rigtig for-
nøjelig eftermiddag, så mød op og lad
jer underholde. I år har Bodil Ander-
sen igen lovet at stå for traktementet
til kaffen. Husk stole.

Jeg omtalte sidste gang mulighe-
den for, at der var startet på oplæg-
ning af det nye tag på Hersom kirkes
våbenhus. Jeg kan kun fortælle, at det
er man startet på. 

Det var da også i sidste øjeblik, for
nogle af de bærende elementer var
næsten smuldret væk, og det kunne
først ses, da det gamle tag blev pillet
ned. Der måtte nye elementer op, så
budgettet holdt ikke helt, men det
blev også afklaret med provstiet. Jeg
tror vores kirke bliver flot med det
nye tag.

Jeg ved, at de andre sogne i pasto-
ratet også har gang i planer om nogle
anlægsændring. Det kan være, vi kan
få en orientering i næste blad om,
hvilke planer det er, de går og tumler
med.

I øjeblikket har provstiet sendt en
energikonsulent rundt til alle sogne i
Viborg Østre Provsti for at se, om der
kan foretages nogle tiltag til besparel-
ser.

Han har lige været i Hersom og
besøgt både kirke og præstegård, og
selvfølgelig var der nogle ting, der
kunne ændres på begge steder, men
ikke så alarmerende her og nu tiltag,
men ting der kunne ordnes frem i ti-
den, og det er så op til menighedsrå-
det.

Varmeforbruget i præstegården er
på grund af manglende isolering for-
holdsvis højt, men det kan præsten
ikke lastes for. Økonomikonsulenten
oplyste derimod, at forbruget er un-
der, hvad man kunne forvente i et
hus med den isoleringsstandard, stør-
relse og alder, som huset har.

Menighedsrådet vil dog efter en
gennemgang af rapporten, udover det
allerede foretagne - udskiftning af
oliefyret og de 2 hoveddøre - drøfte
yderligere isolering over tid.

Jeg vil slutte min leder her med at
ønske menighederne en god sommer.

Jens Nielsen
Ansvarshavende redaktør

Lederen

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: Jens Niel sen, Nørre -
heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. 
Tlf. 9854 6303 • Mobil 3120 7402

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

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

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Skovgaard, 

 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.

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

Regnskabsfører: Esther Nielsen (se Hersom).
Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13,

9632 Møldrup. Tlf. 2924 8204.

KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, 
     Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. 
     Tlf. 9854 6792 • Mobil: 2992 5751.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup,

9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Menighedsrådets formand:
     Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup, 

9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,

Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.
Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20,

 Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Jens Niel sen, Nørre heden 3, Nørheden,

9500 Hobro. Tlf. 9854 6303 - 3120 7402.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

Adresser
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fra 03.02.2016 – 12.04.2016

Døde i Klejtrup sogn:
Helle Hegelund
Osvald Peter Frosch
Elisa Rasmussen
Anne Birthe Schnoor
Rene Hegelund
Jørgen Stengaard Frederiksen
Ingrid Lauring Sørensen

Døde i Hersom sogn:
Anna-Lise Christensen

Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
Mille Tidsvilde 

Hildebrandt Flensborg
Xander Kjærgaard Rasmussen
Victor Kjærgaard Rasmussen

Dåb i Hersom kirke:
Karina Mortensen

Vielse i Vester Bjerregrav kirke:
Susanne Irene Nielsen

og Peter Nielsen

Kirkelige handlinger

SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis. - Bladets adresse: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nør -
heden, 9500 Ho bro. • REDAKTIONEN består af Anna Rohde, Ejvind Sørensen og Kirsten Krab Koed. Jens Nielsen er ansvarshavende redaktør. •
Lay-out: Jens Nielsen. • Sats 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. september 2016. • Sidste frist for
indlevering af stof er 20. juli 2016 til ansvarshavende redaktør Jens  Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com

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

Har du et brev i lommen?
Kære konfirmander, kære familie og kære gæst! Velkommen til en
pragtfuld og mindeværdig dag i kirken, konfirmandernes konfir-
mationsfest. Anemonerne lyser fortryllende hvide i skovens magi-
ske tæppe, de folder deres prinsesseblade ud og tilsmiler enhver,
som betaget bøjer sig ned og ærbødigt hilser goddag. 

I dag springer også I konfirmander ud i glædesrus, jeres forældre
har gjort sig umage og forberedt en fest, der siger spar to. Ofte siger
man, at konfirmanderne begynder at springe ind i de voksnes ræk-
ker, men husk nu på at for Gud er du stadig hans elskede barn. I
aften, når du skal sove efter festens herlighed, putter han billedligtalt
dynen omkring dig, akkurat som han holdt sine kærlige hænder omkring
dig første gang i dåben. 

Du er så fin, dit ansigt stråler, dine øjne lyser af forventning til det hele, om lidt skal du
bekræfte din tro på vores Gud, en mageløs Gud, der lader naturen springe ud i regnbuens
kraftfulde farver, når tiden er oprundet. Du har glædet dig til at sige ja til Gud, og du er
dresset up til konfirmationsfest. I dag går du ind af den snævre port, vejen til et liv, hvor
du aldrig nogen sinde skal være helt alene. Du har dit fadervor på læberne, og du har din
spirende tro givet i hjertet. »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal
lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.«, som der står skrevet i dagens
evangelium. I dag siger I ja til at gå bakke op og bakke ned med Jesus i rygsækken, et vel-
klingende ja til at blive i hans ord. I er allerede frie og kan billedligt talt flyve. Halle - luja.

Jeremias skriver: »Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke,
ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.« 

I dag siger I ja til håbets Gud, anemonernes Gud, skabelsens Gud, som bor i himmel og
på jord. Når morgenen gryr, giver håbets Gud jer konfirmander friske kræfter i krop og
sjæl. Halle - luja.

Vi har gået sammen et lille stykke af livets vej, vi har diskuteret livets store spørgsmål,
læst i biblen, øvet og lært trosbekendelsen og foldet vore hænder og bedt fadervor. Vi har
hygget os på den stjernebestrøede vej, og I har altid været søde og artige, og jeg er gået op-
løftet og glad fra timerne sammen med jer. Tusind tak for en skøn tid, som jeg gemmer i
mit hjerte. 

Kære konfirmand! Du har et brev i lommen? Jamen, hvem er brevet fra? Hvorfor kan
jeg ikke umiddelbart finde det, når jeg mærker efter? Brevet er fra Gud, og han skriver:

»Du er mit fantastiske barn, når det kniber med at holde humøret højt, hvis cyklen
punkterer på det forkerte tidspunkt, og kæresten slår op, så er du stadig mit vidunderlige
barn. Jeg har skabt dig, og jeg er stolt af netop dig, din måde at grine på, din måde at spille
sej på, din måde at være hjælpsom på, din måde at engagere dig på, den måde, du begejstret
nyder restaurantens dessert på, dine øjne og dine tæer. Du er mit barn. Vær den du er.
Brug de muligheder som lige præcis du har fået givet. Brug dit talent til glæde og gavn for
andre mennesker og dermed også dig selv. Du skal vide, at jeg altid vil være til stede i dit
liv. Jeg vil altid elske dig. Din Far i himlen«

Kære konfirmand! Du har et brev i lommen. Husk at hive brevet op, tag det i din hånd.
Læs Guds ord til netop dig, når hvileløse tanker slår nattesøvnen i stykker, læs dit brev bag-
efter efter tårerne og før sommernattens velsignelse.

Kære konfirmand! Hvor er du på vej hen, hvad ønsker du dig af dit liv udover tag selv
softice og en lækker menu på Jensen’s? Har du prøvet at lege med ler? nænsomt formet en
lille skål af ler, måske en vase til tulipaner og røde roser. Har du måske også leget med dine
drømme, formet et keramisk slot med skønne sale fyldt med ungdommens drømme? Livet
er dit, og du har fået det givet for intet. Hvem skrev brevet i din lomme? Hvem gav dig
livet? Kære konfirmand, du kender heldigvis selv svaret. ☺

Vær den du er, brug dit talent, sæt dig til drejeskiven og gå i gang - men hvem er du
kære konfirmand, hvor er du på vej hen på drømmenes boulevard? Hvilken bog gemmer
du på dit natbord? Måske bare din smartphone, tegneserier og slet ingen bog? Hvilket bog
tror du, jeg tænker på? Du har et brev i lommen og en bog på dit natbord. Hvilken bog er
det? 

Gud gav jer billedligtalt et brev i lommen i dåbsgave. Ved alteret om lidt tager I brevet
frem, nærlæser det og fornemmer, at I hører til i en større sammenhæng, end I måske umid-
delbart tænker på. Heldigvis hører I til hos jeres familie og kære, men I hører lykkeligvis
også til hos Gud. Gud venter med spænding på jeres næste trin ud i verden, han giver jer
mulighed, han giver jer håb og fremtid. Han har planer om livsduelige konfirmander, og
han giver jer sit velsignelseskryds i panden. 

Tag frimodigt imod Guds kærtegn, det er ganske gratis. Hjertelig tillykke med konfir-
mationen. I har et brev i lommen, og I åbner det med glæde. Lovet være Gud. Halle - luja. 
Amen 

Joh 8,28-36 Sognepræst Kirsten Krab Koed
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Salmesang for børn hos
dagplejerne i Bjerregrav

Igen i efteråret har menighedsrådene i Hersom og Bjerregrav besluttet sig for at afholde salmesang for
de børn, der går hos dagplejerne i Bjerregrav. Det bliver også denne gang den faste musiker Laila, som
børnene er helt vilde med. De er gode til at huske de sange, der synges under Lailas ledelse. Det afholdes
i Bjerregrav Kirke på de datoer, der er nævnt herunder og det er kl. 10:00.
Selvfølgelig skal vi ikke glemme de helt små børn, som må have deres forældre med til babysalmesang.
Det gælder alle, der har lyst til at synge med de små både lokalt men også fra andre steder, som har lyst
til at synge med/for de små. Det foregår samme datoer men først kl. 11:00 i Hersom Kirke og det er
også under Lailas ledelse. 

Opstart tirsdag den 23. august (uge 34) • 30. august • 6. september • 13. september
20. september • 27. september • 4. oktober • 11.oktober

Velmødt til nogle gode timer med børnene. Hersom og Bjerregrav Menighedsråd

Skal Hersom Kirke lukkes?
Kære Menighed i Hersom Sogn!

Skal Hersom Sogns Menighedsråd effektuere 
overskriften eller ikke? Det er det, menigheds-
rådet vil spørge jer om på et MENIGHEDS-
MØDE i konfirmandstuen, Hersom Præstegård den 9. juni kl.
19:00. Kom og hør om menighedsrådets forslag til overskriften.

Samtidig efterlyses der kandidatemner til menighedsrådsvalget den
8. november 2016. Nogle i det nuværende menighedsråd fortsætter
ikke, og menighedsrådet mener, der skal være et menighedsråd i
sognet. Hvis ikke der findes emner, kan ledelsen af sognet blive
overgivet til et andet menighedsråd, og så er selvbestemmelsen ude
af billedet. Så meld jer på banen, deltag i debatten. Kan man ikke
deltage denne aften, men har lyst til at arbejde i et menighedsråd,
kontakt venligst et af medlemmerne i menighedsrådet.

Vi håber at se så mange som muligt denne aften.
Der vil blive serveret kaffe/te med brød.

Med venlig hilsen
Hersom Sogns Menighedsråd
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Grundlovsmøde
i Hersom Præstegård
Sædvanen tro afholdes der Grundlovsmøde i Hersom Præstegård. Vi starter
med gudstjeneste i haven. Man skal lige lægge mærke til, at i år starter guds-
tjenesten kl. 13:30. Gudstjenesten forrettes af vor sognepræst Kirsten Krab
Koed.

Efter gudstjenesten vil de tre menighedsråd, Hersom, Bjerregrav og Klejtrup,
være værter ved et kaffebord med kaffe/te og kager, som Bodil Andersen vil
bage til lejligheden. Kaffen vil vi nyde i præstegårdshaven med den skønne
udsigt over Skals Ådalen, hvor Kirsten Krab Koed mange gange ser vildt.

Efter det indtagne kaffebord, vil årets taler få ordet og det er i år venstres tra-
fikordfører Kristian Pihl Lorentzen, som har lovet at holde Grundlovstalen,
hvilket vi er glade for. Han er en glimrende taler og har et bredt spektrum at
tale over. Vi er spændte på at høre, hvad hans emne vil være.

Efter Grundlovstalen vil der være underholdning med Århuskoret Akademisk Kor, der vil underholde os med
sange fra verdens sangskat. Akademisk kor Århus er et af landets førende klassiske amatørkor. Koret har de se-
neste år turnéret i USA, Kina, Spanien, Østrig, Norge og Sverige, og stået bag adskillige anmelderroste cd’er,
oratorie- og messeopførelser, både ved egne arrangementer og i samarbejde med bl.a. Aarhus Symfoniorkester.
Koret har vundet flere 1. pladser og guldmedaljer ved konkurrencer verden over og giver hvert år mellem 15
og 20 koncerter i ind- og udland. Koret var bl.a. inviteret til at synge Ein Deutches Requiem i St Martin-in-
the-Fields i London i oktober 2015. – Korets repertoire koncentrerer sig især om den nyere danske og nordiske
kormusik, men koret arbejder også med en bred vifte af genrer fra renæssancens stringente, polyfone musik
over den intense, følelsesladede romantik til uropførelser af værker af moderne danske komponister.

Dagen forløber således: 13:30 Gudstjeneste
14:30 Kaffe/te og kage
15:00 Grundlovstale ved Kristian Pihl Lorentzen
15:45 Underholdning ved Akademisk Kor, Århus
16:45 Afslutning

Det er gratis 
at deltage, 

så vel mødt 
til nogle 

hyggelige 
timer.

Hersom, 
Bjerregrav 

og Klejtrup 
Menighedsråd
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Årets konfirmander ...

Årets konfirmander i Hersom Kirke 2016. Øverst fra venstre: Mathias Alexander, Lucas, Frederik. Nederst fra ven-
stre: Annika, Malene, Anna, Laura, Gry

Indskrivning til konfirmation 2016-17
Søndag den 4. september fejrer vi indskrivningsgudstje-
nester til konfirmation i Hersom, Vester Bjerregrav og
Klejtrup kirker. 

Gudstjenesterne foregår henholdsvis i Hersom og Vester
Bjerregrav kirker. Er man morgenmenneske, kan kon-
firmanden møde op med sine forældre til gudstjeneste i
Hersom Kirke kl. 9:30.

Vil man gerne sove lidt længere, er der også mulighed
for at blive indskrevet til konfirmation til gudstjenesten
i Vester Bjerregrav Kirke kl. 11:00. 

Man medbringer den udfyldte indskrivningsblanket,
som jeg deler ud via skolerne. Vi drikker en sodavand
eller en kop kaffe efter gudstjenesten. 

Selve konfirmationsforberedelsen begynder torsdag den
22. september. 

Konfirmander fra Hersom og Bjerregrav bliver hentet i
bus ved Bjerregrav Friskole kl. 8:00 og kørt til konfir-
mandstuen i Hersom. 

Kl. 9:30 bliver de hentet i bus og kørt retur til skolen.

Konfirmander fra Klejtrup møder ved Klejtrup Sogne-
hus kl. 14:30 efter endt skoletid. Forberedelsen slutter
kl. 16:00. Vel mødt til mange festlige og gode timer ☺

Konfirmation 2017:

Klejtrup Kirke 
Bededag, fredag 
den 12. maj 
kl. 10:30

Hersom Kirke, 
søndag den 14. maj 
kl. 9:30

Vester Bjerregrav 
Kirke, søndag 
den 14. maj 
kl. 11:30
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Årets konfirmander ...

Årets konfirmander i Bjerregrav Kirke 2016. Øverst fra venstre: Mikkel, William, Anton, Tobias. I midten fra
venstre: Marie, Thomas, Frederik, Rasmus, Christian, Søren Emil. Nederst fra venstre: Maja, Sara, Frederikke, Simone,
Mathilde

Årets konfirmander i Klejtrup Kirke 2016. Øverst fra venstre: Tobias, Niels, Anders, Tobias, Frank. I midten fra
venstre: Marie, Christine, Simon, Asker, Jonas. Nederst fra venstre: Cecilia, Liv, Sophia, Jasmin, Ida, Emilie
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Gospelgudstjeneste med de kommende konfirmander

Igen
i år var de tre menig-

hedsråd i Hersom, Vester Bjerre-
grav og Klejtrup gået sammen om at

afholde gospelgudstjeneste sammen med de
kommende konfirmander i de tre sogne.
Konfirmanderne mødtes om eftermiddagen

med gospelinstruktør Rune Herholdt & The gospel
Brothers.  Og der blev øvet og sunget på livet løs hele
eftermiddagen. Menighedsrådene sørgede for eftermid-
dagskaffe og aftensmad til konfirmanderne i Sognehuset
i Klejtrup og kl. 19:30 var konfirmanderne klar til gos-
pelkoncert for forældre, bedsteforældre og alle øvrige
fremmødte.

Det blev en god aften, hvor konfirmanderne så dyg-
tigt sang gospel og hvor alle de mange fremmødte
blev inddraget på festlig vis med gospelmusik, for-

tællinger og fællessang. Sognepræst Kirsten Krab
Koed afrundede med fadervor og velsignel-

sen inden Rune Herholdt endeligt af-
sluttede med et par populære

gospelsange.
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Gospelgudstjeneste med de kommende konfirmander



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 

FORSKELLIGT

FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager
sognepræsten en fødselsanmeldelse fra syge-
huset 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 anerkender fader-
skabet. Herved får forældrene fælles forældre-
myndighed. 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 anmeldelse
af faderskab på familiestyrelsen.dk og person-
registrering.dk. Herfra kan du også udskrive

blanketten.

DÅB: Et barn
skal døbes eller
navngives senest
seks måneder ef-
ter fødslen. Når
barnet er døbt, er
det optaget i den
kristne menighed
og medlem af fol-
kekirken. Derfor

fejres dåben normalt ved søndagens guds -
tjeneste. 

Barnets forældre kontakter sognepræsten
for at aftale en dato for dåben. Præsten og for-
ældrene mødes herefter til en dåbssamtale.
Samtalen kan finde sted i præstegården, 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 kon-
firmationsalderen.

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

NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal dø-
bes, skal det navngives. Børn skal navngives,
inden de fylder et halvt år. Forældrene sender
blanketten »Navngivning« til sognepræsten.
Blanketten skal underskrives af begge foræl-
dre.

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, kon-
takter I sognepræsten for at aftale dato og
tidspunkt for brylluppet og en samtale før vi-
elsen. For at blive viet i folkekirken skal
mindst den ene af jer være medlem. 

Før brylluppet skal I også henvende jer til
ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her
udstedes en »prøvelsesattest«. Attesten doku-
menter 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
kontakter de efterladte en bedemand, der ud-
fylder dødsanmeldelsen og sender den til
præsten. Man aftaler også en dato for begra-
velse eller bisættelse med sognepræsten. In-
den begravelsen har de nærmeste pårørende
en samtale med præsten.

NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre
navn, skal du sende blanketten »Navneæn-
dring« til sognepræsten. En navneændring
koster 470,00 kr. 

Du kan læse om navneændringer på fami-
liestyrelsen.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 foretager også hjemmealter-
gang.

BLANKETTER: På personregistrering.dk
kan du udskrive blanketter. Du kan også rin-
ge til sognepræsten, så finder hun de nødven-
dige blanketter til dig.
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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 
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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



Meddelelser ...
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. 9854 6704.

Indre Mission i Klejtrup
Juni Onsdag den 1.: Bibeltime
Juli Ferie
August Ferie

Mødet er kl. 19:30. Alle er velkomne.

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. • Senio-
rerne (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

Kirkens Korshærs 
genbrugsbutik

i Klejtrup
modtager med tak alt brugbart 

- og dødsboer afhentes.
Åbent man.-fre. kl. 13-17

Tlf. 2393 4940  -  9854 6110

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

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

Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:

Hersom:
9. juni: Menighedsmøde
8. sept.: Menighedsrådsmøde

13. sept.: Orienterings- og opstillingsmøde
8. nov.: Evt. valg

22. nov.: Menighedsrådsmøde, 
konstituerende møde

Møderne holdes i Præstegården kl. 19:00

Bjerregrav:
1. sept. Kl. 19:30 Orienterings- og 

opstillingsmøde
24. aug. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde
8. nov. Evt. valg

23. sept. Kl. 19:00 menighedsrådsmøde -
konstituerende

Møderne holdes i Bjerregrav Ældrecenter

Klejtrup:
7. juni Kl. 18:00 Kirke- og kirkegårdssyn

25. aug. Kl. 19:00 Menighedsrådsmøde
13. sept. Kl. 19:00 Orienterings- og 

opstillingsmøde
8. nov. Evt. valg

Møderne holdes i Klejtrup Sognehus
Møderne er offentlige og alle er velkommen

11

Blue Grass Boulevard gav koncert i Vester Bjerregrav ...
Blue Grass Boule-
vard gav koncert i
Vester Bjerregrav
kirke d. 13. april
2016.

Det var nogle vel-
oplagte og profes-
sionelle herrer, som
spillede et rigtig,
rigtig flot program,
hvor der virkelig
var gang i den. 

Vi gik derfra meget
opløftede og glade
og stadig med ryt-
men i kroppen
længe efter. 

En dejlig aften, der
afsluttedes med en
god kop kaffe og
hjemmebagt kage.

Bjerregrav 
Menighedsråd
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Gudstjenesteliste
Dato           HERSOM                              V. BJERREGRAV               KLEJTRUP                           Søndagens navn

JUNI 2016

5. juni       13:30 GRUNDLOVSFEST                                                                           2. s. e. Trinitatis
                   Fælles for pastoratet. 
                   Se omtale i bladet

12. juni                                                                             19:00 Klejtrup Sø                  3. s. e. Trinitatis
                                                                                         Byfestgudstjeneste   

19. juni       14:00 Robert Ryholt                                                                                    4. s. e. Trinitatis

26. juni       11:00                                     09.30                                                                       5. s. e. Trinitatis

JULI 2016

3. juli                                             KKK aløser i Roum              11:00                                     6. s. e. Trinitatis

10. juli         Der henvises til nabokirker    Der henvises til nabokirker  Der henvises til nabokirker    7. s. e. Trinitatis

17. juli         14:00 Søren Christensen                                                                             8. s. e. Trinitatis

24. juli                                                                               14:00 Søren Christensen      9. s. e. Trinitatis

31. juli                                             14:00 Robert Ryholt                                                10. s. e. Trinitatis

AUGUST 2016

7. aug.      09:30                                                                       11:00                                     11. s. e. Trinitatis

14. aug.                                          11:00 Nordskoven                                                 12. s. e. Trinitatis
                                                       i Bjerregrav

21. aug.                                                                            14:00 Robert Ryholt              13. s. e. Trinitatis

28. aug.      11:00                                     09:30                                                                       14. s. e. Trinitatis

SEPTEMBER 2016

4. sept.     9:30 Indskrivnings              11:00 Indskrivnings-                                              15. s. e. Trinitatis
                   gudstjeneste              gudstjeneste            
                   Gælder for alle           Gælder for alle 
                   tre sogne                    tre sogne                                                      

11. sept.                                                                           14:00 Søren Christensen      16. s. e. Trinitatis

18. sept.     11:00                                     KKK afløser                                                   17. s. e. Trinitatis
                                                       hos Robert Ryholt 

25. sept.                                        11:00 Fælles høst-             14:30 Høst-                           18. s. e. Trinitatis
                                                       gudstjeneste med   gudstjeneste 
                                                       Hersom - frokost     med kaffebord i
                                                       i ældrecentret          Klejtrup Sognehus    

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.


