
SOGN&KIRKE
Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne
Nr. 3 - Sept.-Okt.-Nov. 2018 - 62. årgang

SOGN&KIRKE
INDHOLD
Adresser og Forskelligt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 2
Kirkelige handlinger  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 3
Sensommer-gæster i aften?  . . . . . . . . . . . . . . s. 3
Beboerne på Klejtrup Friplejehjem til en

rigtig gudstjeneste i Klejtrup Kirke . . . . . . s. 4
Fra 1921-22: Oldtidsminder  . . . . . . . . . . . . . . s. 6
Anderledes gudstjeneste  . . . . . . . . . . . . . . . . s. 7
Ny stibelægning til V. Bjerregrav kirkegård . s. 7
Opslagstavlen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 8
Babysalmesang 

og salmesang for dagplejebørn . . . . . . . . . s. 11
Meddelelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 11
Gudstjenesteliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. 12
Indskrivning til konfirmation  . . . . . . . . . . . . . s.. 12

Sensommer gæster i aften?
– læs artiklen side 3



2

Adresser ...

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 navngi-
ves senest seks
måneder efter
fødslen. Når bar-
net 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 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.

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. Jes per sen, Gl. Ål-
borgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Mobil: 2330 3910. Mail: tthj@dlgmail.dk.

Organist: Rikke A. Bendtsen, Klokbakken 10,
Todbjerg, 8530 Hjortshøj. Tlf. 3042 5731.
Mail:  alminde@gmail.com

Kirkesangervikar: Henning Pe der sen. 
Mail: henning.p.hersom@mail.dk

Menighedsrådets formand: Niels Brandt Kristen-
sen, Herredsvejen 145, Hvolris, 9632 Møl -
drup. Tlf. 2324 6844. Mail: n.b-k@mail.dk

Næstformand: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677. 
Mail: birteahrensbach@mail.dk

Sekretær: Anne Marie Rost, Mariendalvej 20,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2991 6499. 
Mail:  morrost@outlook.dk

Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Mail: troestrup@energimail.dk

Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
 Troe strup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677. 
Mail: birteahrensbach@mail.dk

Kristian Kristensen. Tlf. 2360 6095.
Mail: kkvand@yahoo.dk

V. BJERREGRAV KIRKE
Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Else Skovlund, Kir ke tof -

ten 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil:
2262 4754. Mail: else-skovlund@hotmail.com

Organist: Se Hersom
Kirkesanger: Ulrik Bach Andersen, Kirkegade

131, Rødding, 8830 Tjele. Tlf. 2089 4914.
Mail: u-a@live.dk

Menighedsrådets fmd.: Birte Bergman, Nord -
skoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup. Tlf.
4029 5557. Mail: birtebergman@fiberpost.dk

Næstformand: Kristian Nørskov, Herreds vejen
69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf. 
4057 5711. Mail: lisenorskov@hotmail.com

Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44, 
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516
Mail: anna.rohde.39@gmail.com

Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78, 
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002
Mail: godsetihorup@fiberpost.dk

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

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Kristian Kristensen. Tlf. 2360 6095.

Mail: kkvand@yahoo.dk.
Øvrige medlemmer: Birte Bergman, mail: birte-

bergman@fiberpost.dk, Kristian Nørskov, mail:
lisenorskov@hotmail.com, Niels Kristensen,
mail: n.b-k@mail.dk, Birthe Ømark, mail: oe-
mark@mail.tele.dk, og Kir sten Sørensen, mail:
kisser.soerensen@gmail.com

KLEJTRUP KIRKE
Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, 

Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. 
Tlf. 2992 5751. Mail: hanneleif29@gmail.com

Organist: Se Hersom
Kirkesanger: Else Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,

Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901. Mail:
cjj@tdcadsl.com

Menighedsrådets formand: Jon Pugholm, Fugle-
vænget 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: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662. Mail:
fruergaard21@gmail.dk

Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen, Skårupvej
66, Skårup, 9500 Hobro. Tlf. 4034 6711.
Mail: torbenbirthe@gmail.com

Kirsten Sørensen. 
Mail: kisser.soerensen@gmail.com

Henrik Fjelsted. Mail: karin-fjelsted@privat.dk

KIRKEBIL
Da menighedsrådene ikke p.t. har mulighed for
at tilbyde taxakørsel i området, håber vi, at sam-
kørsel indtil videre kan aftales med anden kirke-
gænger.
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SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis.. • BLADUDVALG: Kirsten Krab Koed, Birthe Ømark,
Anne Marie Rost og Anna Rohde. 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. december 2018. • Sidste frist for indlevering af materiale er 1. november 2018. • Alt materiale til næste nummer sendes direkte
til LSD-grafisk på mail: lsd-grafisk@mail.dk og mærkes i emnefeltet: »Sogn & Kirke september 2018 ...« - samt hvad det omhandler.

På denne plads plejer vi blandt
andet at opgive navnene på dem,
som vi har mistet, vore savnede
døde; her plejer man også at kun-
ne følge med i, hvem der er blevet
døbt og viet i sognene.
Mange har været glade for på denne måde at
kunne følge livets gang i sognene: hvem har
slået pjalterne sammen, og hvem har fejret, at
en lille ny er kommet til Guds vidunderlige
verden. 

Jeg for min del har også været glad for, at
man har kunnet sidde hjemme i sin stue og føl-
ge med i kirkens liv. Jeg har glædet mig over,
at kirken også på den måde har kunnet bidrage
til det lokale fællesskab. 

Derfor skal jeg være den første i nærværende
medie til at begræde, at verden i dag ser ander-
ledes ud. EU har præsteret en persondatafor-
ordning. Ifølge denne forordning er det mig
ikke umiddelbart tilladt at offentliggøre oplys-
ninger fra personregistreringen. Jeg ville ved of-
fentliggørelse skulle indhente tilladelse fra de
pårørende, førend jeg ville kunne udlevere nav-
nene til redaktionen. De pårørende ville også
skulle informeres om, at de ville have ret til at
trække deres tilladelse tilbage igen. Lad det væ-
re sagt: det forekommer mig som en umulig,
omstændelig, uhensigtsmæssig og meget tids-
krævende opgave, som ville røve tiden fra an-
dre væsentlige opgaver.

Persondataforordningen fra EU er en reali-
tet, som jeg ikke kan lave om på. Det er jeg ked
af; men det er, som det er. Forsyner jeg kirke-
bladet med oplysninger om kirkelige handlin-
ger, giver jeg oplysning om folks religiøse stå-
sted. Hertil stiller EU’ persondataforordningen
skrappe krav, også i et kristent land som Dan-
mark.                                  Kirsten Krab Koed

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:

2019 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11.30

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

2021 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11:30

2022 Bjerregrav 9:30 Klejtrup 10:30Hersom 11:30

Sensommer-gæster
i aften?
»Du danske sommer, jeg elsker dig, skønt du så of-
te har sveget mig.« Også i år har vi sunget Thøger
Larsens vidunderlige sommervise - sommeren har
vist os sit solansigt; kan man godt lide solens var-
me stråler, skal jeg love for, at man ikke blev svig-
tet. Desværre sukkede afgrøderne efter vand, over-
alt fornemmede man kornets tørst.

Vores netop afdøde og folkekære digter Benny An-
dersen skriver:

»SE, jeg SJIPPER!
Jeg KAN bare IKKE, men jeg GØR det ALLIGEVEL!
For vi skal ha GÆSTER i aften
og jeg GLÆDER mig og jeg kan ikke VENTE
så jeg SJIPPER!«

Kan du næsten ikke vente på det, som skal komme?  Sjipper du af glæde,
skønt du ikke har sjippet siden barnsben? - Eller brændte dine sommergæster
dig af, kan hænde du stod med et smukt dækket bord og blev efterladt i
mørket med et grædende hjerte? 

Man ønsker sig gerne en evig sommer, daglig blomsterlykke, en vedva-
rende stemning af paradisisk sommerglæde, den smukkeste orangerøde
blomst omgivet af hvide glædesbobler, dråber af håb, der langsomt, men i
en uendelig strøm daler på matriklen. Man beder: »lad drømmen dog aldrig
dø! »

»SE, jeg Sjipper! » skriver Benny Andersen. »Jeg Kan bare IKKE men jeg
GØR det ALLIGEVEL. » 

En aften i august forsøgte jeg også at sjippe, men jeg kunne ikke få rebet
i bevægelse. En anden aften i juli sjippede jeg den lange sommernat, for jeg
skulle have sommergæster. »Vort hjerte svulmed’ af tro og tak.«

Verdens bedste gæst
Jeg kender ikke dine efterårsdrømme skal du mon have gæster i aften? – På
forsiden af kirkebladet findes en smuk blomst omgivet af bobler af håbsglæ-
de. Blomstens navn er mig ukendt, men en lykkelig dag i Sydspanien mødte
den mig, og jeg lod mig bjergtage af håbets engle, der svævede omkring den
gudesmukke blomst. »Vild, vild, vild er, skønne sommer, din kraft og ild. » 

Benny Andersen skriver: »SE, jeg SJIPPER! Jeg KAN bare IKKE,men jeg
GØR det ALLIGEVEL! For vi skal ha GÆSTER i aften.« 

En lykkelig aften får vi gæst. Herren besøger sit hus, han gæster sine kære
børn, når hjertet længes vildt efter sommerens ild. Han besøger sit hus, når
skoven farves i gyldne efterårsfarver. En overraskende lykkelig aften kan man
sjippe, endskønt man ikke kan sjippe. Man gør det bare alligevel. »lad drøm-
men dog aldrig dø! »

Med ønsket om velsignede dage
Kirsten Krab Koed, sognepræst



Beboerne på Klejtrup Friplejehjem til
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en rigtig gudstjeneste i Klejtrup Kirke ...
Når man siger gudstjeneste, så er noget
af det man uvilkårligt også kommer til
at tænke på, kirke og orgelmusik. Men
det er slet ingen selvfølge, når man bli-
ver gammel og har svært ved at færdes
udenfor de normale trygge rammer,
som man plejer at færdes i for beboerne
på Blåbærhaven og Kløverbakken.
Man kan godt nok komme til gudstje-
neste hver tredje uge, når præsten kom-
mer på de enkelte plejehjem, og hvor
organisten er med, og spiller på klave-
ret i fællesstuen, men det er ikke det
samme.
Så var det, at idéen om en gudstjeneste
i kirken specielt for beboerne opstod.
En gudstjeneste hvor de mentale ud-
fordringer for de demente beboere blev
mindsket ved at der var kendte hjælpe-
re omkring dem. Så det var uundvær-
ligt, at der var mødt så mange frivillige
hjælpere og pårørende op til at kunne
være omkring beboerne sammen med
personalet. At kirken så tilmed ligger
højt og flot over byen, giver bestemt ik-
ke færre fysiske udfordringer. Det er
sejt at få sin rollator skubbet op ad Kir-
kebakken, og mindst ligeså meget at
skubbe en kørestol samme vej...der var
sved på panden hos personalet.
Efter gudstjenesten fulgtes man ad til
Sognehuset, hvor menighedsrådet ser-
verede kaffe.

Stor tak til alle der bidrog til, at det
kunne være muligt, at komme så man-
ge, over 20 beboere var med, til guds-
tjeneste i kirken.

Susanne Molbæk 
forstander på Kløverbakken

Birgit Sæderup 
forstander på Blåbærhaven.



Fra 1921-22: Oldtidsminder  (fra en avis)

Har du set en Køkkenmødding
mellem Klint og Næs
under Vigens lune Bredning
under Brinkens Græs?
Oldtidsvold, som Grønsvær dækker
Skaller, Ben og Finteflækker;
her de første Mænd har rastet,
deres boplads fæstet.

Her har Oldtids Jægre siddet
under skindklædt Telt,
deres Våben spaltet, snittet,
deres Bytte delt.
Her blev deres  Måltid lavet,
her de Tjurens Ben har gnavet,
kastet Ved til Bålets Luer,
krøjet deres Buer.

Har du Jættestuen gæstet
i den store Høj?
På de lange Dysser rastet
fjern fra Alfarvej?
Har du tænkt på, hvilken Vilje,
hvilken Kløgt og Kraft og Snille,
hvilken Djærv, Slid og Yrke
lagt i dette Virke.

Har du set de tusind Høje
lagt i Hob og Rad.
Her gik Fædres Færdselsveje
over Vang og Bad.
Her blev Fædres Bygder bygget;
her har deres Hjemmen ligget;
her er deres Liv henrunden;
deres Skæbner spunden.

Når du med din Plov, din Spade
vender Danmarks Muld,
tit på Jordens mørke Flade
skinner Oldtids Guld;
Fædres Våben, Fædres Smykke
tit dit Arbejd hilser lykke;
tusindårigt Bud de bringer,
Oldtids Klokker ringer.

Når du dybt din Spade sætter
ved din Bakke-hæld,
til du finder sorte Pletter,
mørk af Oldtids Tid:
Spor af Fædres Bålfærd Rester
eller Bål for alverd Fester?
Minder fra de dunkle Tider
for dit Øje glider.

Møder ud på Hedens Flader
du en stensat Plet,
Bautasten i Kreds og Rader
står om Høje tæt:
Her er Viking-snækker tegnet,
de som Død i Hampen segned’,
højsat er i disse Grave
her i Lyngens Have.

Har vi vore Minder æret,
som det var vor Pligt?
Har vi deres Forsyn været
mod al Ufred stygt?
Ingen Vold imod dem øvet,
ikke deres Gravgods røvet?
Ærefrygt for Fædres Grave
måtte vi vel have!

Jeg tør ikke Skammen nævne;
som vi bære må;
men hvis vi for Fædres Stævne
frem til Dom skal stå,
måtte dog vor Dag det bedre,
hvis vi skåner, ærer, freder,
vogter, hvad vi har tilbage
fra vor Oldtids Dage.

Skærm de gamle, bare Minder,
vogt hver Oldtids Skat,
som på Vang og Bakketinder
Fædres Dåb har fat.
Lad en hjertesag det være
til dit Land, din egen Ære.
Værn dem som en vågen Vægter;
ær de gamle Slægter.

Jhs. Kristensen, »Danerlyng«

6

Som tidligere omtalt her i kirkebladet har Bodil Dalsgaard fra Kristian Nørskov modtaget en del avisudklip,
personlige breve og telegrammer, indsamlet af Kristians far, Ole Nørskov. – Her er det et avisudklip fra 1921-
23 om oldtidsminder:
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Anderledes
gudstjeneste

i Klejtrup Kirke TIRSDAG d. 23. okt. kl. 17.00
med efterfølgende spisning i Sognehuset

Som tidligere gøres brug af klaver og musikanlæg, og der vil være musikalsk
indslag. – Tilmelding: Få en spisebillet hos Klejtrup Bageri eller send en mail
til ij@klejtrup.dk om, hvor mange I kommer.

I sognehuset spiser vi god mad og synger et par sange.

Vi håber igen på fyldt kirke og sognehus. Klejtrup Menighedsråd.

Ny stibelægning
på Vester Bjerregrav

kirkegård
Menighedsrådet har gennem længere tid arbejdet på at få anlagt ny sti på kir-
kegården fra lågerne og ind til våbenhuset. Mange kirkegårde er besøgt og
mulighederne vendt og drejet. I samarbejde med en kirkegårdsarkitekt og an-
lægsgartner er der nu af menighedsrådet taget beslutning om, at stien anlægges
med nordiske chaussesten, kantet med brosten og med mellemrum udfyldt
med et fast materiale. Pladsen foran kirken vil blive udvidet og stien fra ho-
vedindgangen til våbenhuset gjort bredere.

Projektet er sendt til endelig godkendelse hos Stiftsøvrigheden.

Forudsat endelig godkendelse fra Stiftsøvrigheden, vil arbejdet blive igangsat
først i september og menighedsrådet beklager, at det i en periode vil blive lidt
vanskeligt at færdes på kirkegården, men beder om forståelse herfor.



Opslagstavlen!Opslagstavlen!

Kom og syng med!
Sangaften i Hersom kirke den 18. sept. kl. 19:00

Når vi synger, bliver vi næsten altid i bedre humør - og når
vi synger sammen, sker det af og til, at tingene løfter sig.
Det er svært at sætte ord på, præcis hvad det faktisk er, der
sker, men man behøver hverken have en smuk sangstemme
eller synge store indviklede værker for at opleve fællessan-
gens kraft. Alle kan være med, bare man har lyst til at synge. 

Vi inviterer derfor alle med til at synge sammen med os i
Hersoms smukke gamle kirke. Vi vil plukke fra den danske
sangskat, både af årstidens sange og salmer, og mange an-
dre perler fra højskolesangbogen.

Når vi har sunget en times tid, byder menighedsrådet på
kaffe og kage.

8

»Folketone, højromantik
og inderlighed«

SANGAFTEN med sanger Gertrud Lei og pianist Lone Vandt • 
Klejtrup kirke, tirsdag d. 11/9, kl. 19:30

Der bydes på et blandet program bestående af inderlige varme sange og velkendte melodier af bl.a. Carl Nielsen,
Gustav Mahler og Franz Schubert. Klejtrup kirke, 11/9, kl. 19.30 – Klassisk sang/klaver.

Lone Vandt er født i 1953. Hun tog diplomeksamen fra Det Kongelige Musikkonservatorium i København i
1978 og har siden da deltaget i masterclasses i både ind- og udland. Lone Vandt har gennem de sidste 30 år optrådt
i mange forskellige sammenhænge både som koncert pianist og akkompagnatør.

Gertrud Lei er uddannet fra Det Nordjyske Musikkonservatorium i Aalborg og
fra Det Jyske Musikkonservatorium i Århus. Hun har studeret sang ved Ulla Vang
og fik sin musikpædagogiske diplomeksamen i 2002. Fra 2000-2012 arbejdede
hun i Den Jyske Operas Kor og fik hér solistdebut i rollen som Annina i Verdis
»La Traviata« i 2008. Udover sit arbejde på Den Jyske Opera har Gertrud Lei gen-
nem flere sæsoner sunget i Mogens Dahls kammerkor i København og endvidere
haft adskillige solistopgaver. Heriblandt kan nævnes solistopgaver med Nordjysk
Operakompagni, Aalborg Operafestival og Randers Kammerorkester. Herudover
laver Gertrud Lei en del kirkekoncerter og liedkoncerter rundt om i landet med
forskellige samarbejdspartnere.



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
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Julekoncert i Klejtrup kirke
med Ann-Mette Elten m/musiker

TIRSDAG d. 27. nov. 2018 kl. 19.30 

Der venter jer en stor oplevelse, 
og der er kun 140 billetter, 

som sælges fra den 1. oktober 
fra Klejtrup Bageri.

Billetpris: 50 kr.

Arr. Klejtrup Menighedsråd.

Der er GRATIS adgang!

»Singer-song writer aften
med Ulrik Bach Andersen«

i Hersom Kirke
Bjerregrav kirkes sanger kan andet end at synge salmer

Denne aften inviterer Ulrik Bach Andersen os indenfor
i sit helt eget sang-snedkeri. – Hersom kirke, oktober 2018.

Begge koncerter offentliggøres 
i ugepressen, så hold øje med den lokale avis

for dato og klokkeslæt!

»Barok i landsbykirken«
Per Skriver (orgel) med solist • Bjerregrav kirke, november 2018

Per Skriver, som er fast organist ved Skt. Markus kirken i Århus, komponist og desuden underviser ved Vestervig
kirkemusikskole, kommer til Vester Bjerregrav kirke med solist, og præsenrer et program af barokmusik for orgel
og solist.



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
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.

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 tirsdag
kl. 18:30-20:30.

Seniorerne (8.-10. kl.): Mødes tirs-
dag kl. 19:00-21:00.

Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.

Du kan finde flere oplysninger om
os på: www.spejdernet.dk/klejtrup

’  S

GENBRUGSBUTIK i KLEJTRUP
– modtager med tak alt brugbart og pænt. – Dødsboer afhentes.

Butikken holder UDSALGfra den 3.-14. sept. inkl.
med 50% rabat på al beklædning, linned, musik og legetøj

samt »FYLD EN POSE« for 30,- kr.

Bemærk dog, at torsdag den 13. sept. er der lukket pga. udflugt.

Åbent mandag til fredag fra kl. 13-17  •  Tlf. 3028 6604: Inger Pugholm

MØLDRUP      PURDLMØ                

Med venlig hilsen fra os spejderledere.

Vi kan træffes på telefon: 
Lene  på 2485 2603 og Else på 2262 4754

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, fin-
de rundt på et kort og tage på telttu-
re. Vi bruger også GPS og mobil til di-
verse opgaver.

Vi mødes TORSDAGE:
BÆVERNE (0-1. klasse) kl. 17:00-18:30
ULVE (2.-3. klasse) kl. 18:00-19:30
JUNIOR og SPEJDERE (4. kl. og opefter) kl. 19:00-21.00
– i Spejderhuset på Ahornvej 44, Møldrup, hvis ikke andet er aftalt.

Alle ledere er ulønnede.

MØLDRUP
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Meddelelser ...

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløverbakken 

Onsdag den 12. september
Blåbærhaven kl. 14:30

(efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 10. oktober
Kløverbakken kl. 14:30

(efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:45

Onsdag den 21. november
Blåbærhaven kl. 14:30

(efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

Indsamlinger
i Hersom Kirke

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

Indre Mission
i Klejtrup

September: Onsdag d. 5.: Bibeltime.
Oktober: Onsdag d. 3.: Bibeltime.
November: Onsdag d. 7.: Bibeltime.

Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne!

Indsamlinger
i Klejtrup Kirke

Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: Danske Sømands- 

og Udlandskirker
Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole

Juledag: Kirkens Korshær

Se kirkernes hjemmesider:
www.hersomkirke.dk • www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk

Babysalmesang og salmesang
for dagplejebørn 

i Vester Bjerregrav Kirke efteråret 2018
Er du mor, far eller bedsteforældre til en baby, er I hermed inviteret til babysalme-
sang i Vester Bjerregrav Kirke første gang tirsdag den 21. august kl.10:45. I er vel-

komne uanset, hvor I bor. – Babysalmesang er et åndehul i hverdagen, hvor du helliger dig din baby og det mu-
sikalske samvær. Du behøver ikke at være en haj til at synge for at deltage, du skal bare være mor, far eller måske
bedstemor ☺

Under kyndig vejledning af Laila Trier Hjørnholm, rytmisk sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium, kan
I glæde jer til at lege, sanse og synge salmer sammen med jeres baby i et fantastisk rum med »Stjernehimlen« og
sæbebobler svævende i solens lysstriber. 

Datoer for babysalmesang i Vester Bjerregrav Kirke efteråret 2018
Tirsdag den 4. september . . . . kl. 10:45               Tirsdag den  25. september. . . . . . kl. 10:45
Tirsdag den 11. september . . . . kl. 10:45               Tirsdag den    2. oktober. . . . . . . . kl. 10:45
Tirsdag den 18. september . . . . . kl. 10:45               Tirsdag den    9. oktober. . . . . . . . kl. 10:45

Salmesang for dagplejebørnene 
er samme tirsdage som ovennævnte kl. 10:00 

Venlig hilsen    Kirsten Krab Koed

Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:

Hersom: Menighedsrådsmøde i Hersom
den 5. sept. 2018 kl. 19.00. –
Mø d et afholdes i præstegården

Bjerregrav: Menighedsrådsmøder 12. sep-
tember og 7. november 2018.
Begge dage kl. 19.00. Møderne
holdes i Ældrecentret.

.Klejtrup: Menighedsrådsmøde i Klejtrup
3. oktober kl. 16,30. Mødet hol-
des i Klejtrup Sognehus.

Møderne er offentlige, 
og alle er velkomne!
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Gudstjenesteliste
Dato              Søndagens navn                   HERSOM                      V. BJERREGRAV              KLEJTRUP

SEPTEMBER 2018

2. sept.         14.s.e. Trinitatis              9 :00 Mette Værge                                 
9. sept.         15.s.e. Trinitatis                        KKK afløser Skals  9:30            11:00 Dåb

16. sept.         16.s.e. Trinitatis                                                             9:00 Dåb. Mette Værge
23. sept.         17.s.e. Trinitatis                                                           11:00 Høstgudstjeneste/

                                                                                                                                     Indskrivning 
                                                                                                                                     til konfirmation 
                                                                                                                                     med efterfølgende 
                                                                                                                                     høstfrokost                                   

30. sept.         18.s.e. Trinitatis                                                                                                       11:00  Høstgudstjeneste/
                                                                                                                                                                                           Indskrivning 
                                                                                                                                                                                           til konfirmation 
                                                                                                                                                                                           efterfulgt af høst-
                                                                                                                                                                                           frokost i sognehuset

OKTOBER 2018

7. okt.          19 s.e. Trinitatis               11:00 KKK afløser Skals 9:30
14. okt.          20.s.e. Trinitatis                                                                                                         9:00  Mette Værge
21. okt.          21.s.e. Trinitatis              KKK afløser Skals  9:30             11:00
23. okt.          TIRSDAG                                                                                                                17:00  Gudstjeneste 

                                                                                                                                                                                           med efterfølgende 
                                                                                                                                                                                           aftensmad 
                                                                                                                                                                                           i sognehuset

28. okt.          22.s.e. Trinitatis                                                             9:00 Mette Værge                                

NOVEMBER 2018

4. nov.          Alle Helgen                                                                  17:00 Mindegudstjeneste         19:00  Mindegudstjeneste
11. nov.          24.s.e. Trinitatis                 9:00 Mette Værge
18. nov.          25.s.e. Trinitatis                                                             9:00 Mette Værge
25. nov.          Sidste søndag i kirkeåret              KKK afløser Skals  9:30            11:00

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. 9:30.
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Indskrivning til konfirmation 2018-19
Søndag den 23. september kl. 11:00 fejrer vi indskrivningsgudstjeneste til konfirmation for konfirmander i
Hersom og Vester Bjerregrav kirker. Man medbringer den udfyldte indskrivningsblanket, som jeg deler ud
via skolerne. • Samme søndag fejrer vi også høstgudstjeneste. Kom og glæd jer over en flot pyntet kirke
sammen med de unge mennesker, som skal til at gå til præst. Efter gudstjenesten nyder vi en lækker høst-
frokost. Tilmelding til frokosten på min mailadresse kkk@km.dk senest fredag den 14. september. Skriv ven-
ligst, hvor mange I kommer. Det er gratis at deltage. Jeg glæder mig til at hilse på jer.

Søndag den 30. september kl. 11:00 fejrer vi indskrivningsgudstjeneste til konfirmation for konfirmander i
Klejtrup Kirke. Efter gudstjenesten går vi ned i Klejtrup Sognehus og nyder en lækker frokost sammen. Til-
melding til frokosten på min mailadresse kkk@km.dk senest lørdag den 22. september. Skriv venligst, hvor
mange I kommer. Det er gratis at deltage. Jeg glæder mig til at hilse på jer alle.

Skulle man uheldigvis være forhindret i at deltage i indskrivningsgudstjenester og frokosten, møder man op
første forberedelsesdag med den underskrevne indskrivningsblanket. – Selve konfirmationsforberedelsen
begynder torsdag den 4. oktober. Vel mødt til mange festlige og gode timer.

Kirsten Krab Koed, sognepræst, Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup
Teglgårdvej 30, Hersom • 9500 Hobro; tlf.: 86690009; mailadresse: kkk@km.dk


