
Alle i sognene ønskes en glædelig jul
samt et godt og lykkebringende nytår!

Til Høstgudstjenesten fik vi besøg 
af flere af vore ældre medborgere, 
der nu bor på vores to plejehjem. Her er et par  billeder, der 
er taget efter gudstjenesten – hvor dels to af de ansatte på 
plejehjemmene er fra, men også sognepræst Kirsten Krab Koed.

»Vi havde en rigtig dejlig og fin oplevelse og nød høstgudstjenesten meget. 
Det var Kristian, Helle, Ella, Hilda, der var med af beboerne. 
samt Annette og jeg (Julie) der med fra personalet.«
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Kære allesammen!
Jeg skal beklage, at
kirkebladet ikke er
udkommet inden

den 1. december, det
skyldes forskellige årsa-

ger.

Når I, kære læsere, læser dette kirke-
blad, er kirkeåret gået. Det er jo 1. søn-

dag i advent kirkeåret skifter til et nyt.
Hvad vil det nye kirkeår så bringe os
ud i? Det er et svært spørgsmål, men
generelt for alle tre sogne, ja for hele
landet, så er vi i et valgår.

Senest den 8. november 2016 skal der
vælges et nyt menighedsråd i alle sog-
ne. – Menighedsrådene skal have ind-
kaldt deres menighed til et oriente-
ringsmøde, hvor det siddende menig-
hedsråd fortæller om, hvad der er sket
i årenes løb, og hvilke planer de har,
samt hvordan valget foregår. 

Der er to former for valg: et aftalevalg,
hvor man lige har dem, der skal bruges,
på en liste eller et valg med flere lister
måske også med flere opstillede kandi-
dater.

Nogle steder har man valgt, at valgpe-
rioden kun er to år, hvor den normalt
er fire år. Min mening til dette er, at på
to år kan du ikke lære, hvad et menig-
hedsråd er og hvilke opgaver, der skal
løses. Man kan heller ikke sige, om det
er interessant eller ikke. Efter det ori-
enterende møde er der mulighed for, at
man kan lave sin(e) lister.

Til at holde styr på alt det, der skal fo-
regå før, under og efter et valg, har sog-
nene ved første konstituering valgt en
valgbestyrelse på normalt tre personer.

Valgbestyrelsen tager sig af alle admi-
nistrative ting såsom godkendelse af
kandidater, valglister, står for valget
samt alle indberetninger til de kirkelige
myndigheder. Når valgbestyrelsen har
givet de enkelte kandidater besked, er
det den først valgte eller den første på
valglisten ved aftalevalg, der indkalder
til det konstituerende menighedsråds-
møde med valg til posterne i et menig-
hedsråd samt udvalgsmedlemmer og
byggesagkyndig med flere Denne kon-
stituering skal foretages inden 1. søn-
dag i advent.

Hvis man har lyst eller får lyst til at sidde
i et menighedsråd, melder man sig til sit
menighedsråd ,og de kan også svare på
eventuelle spørgsmål. Så hold jer endelig
ikke tilbage, det er meget spændende at
beskæftige sig med. Jeg har 1. søndag i
advent 2016 siddet i 20 år, og det har
været meget interessant og sjovt – med en
stor portion alvor i det.

Jeg fortalte sidste gang om situationen

med det nye tag på våbenhuset ved
Hersom Kirke. Vi havde regnet med,
at det var lagt på, da Stiftet havde givet
deres tilsagn, og så manglede man kun
lige et ja fra provstiet til, at projektet
kunne sættes i gang ,og det skulle det
efter planen have været i uge 37 med
færdigmelding i uge 42, men ...

Provstiet kunne ikke foretage den ad-
ministrative beslutning; man skulle
først have det på et møde, så det blev
ikke efter planen. Da man kunne tage
beslutningen og give besked om det,
var vi så langt henne, at det ikke kunne
nås at lægge det, inden vejret ødelagde
mulighederne. Projektet er derfor udsat
til foråret 2016. Vi kunne jo bare lægge
taget, men hvis så det hele blev ødelagt,
skulle vi i gang med en større renove-
ring, og sådan noget koster. De penge
skal vi tage af vores egen kasse, og det
har vi ikke midler til.

Sidste gang omtalte jeg også vores or-
ganistansættelse, hvor jeg bl.a. omtalte
hvor langt, vi var kommet. Vi startede
jo allerede den 29. juni  2015 med af-
sendelse af første bud. 

Den  endelige aftale kom i hus den 4.
september, så det er ikke alene de kir-
kelige myndigheder, der arbejder lang-
som, det gælder også de kirkelige per-
sonaleorganisationer. Aftalen bevirke-
de, at Rikke Alminde Bendtsen, Aar-
hus tiltrådte stillingen pr. 2. september
2015 ved de tre kirker i Hersom, V.
Bjerregrav og Klejtrup.

Jeg vil på de tre menighedsråds vegne
byde vores nye organist Rikke Alminde
Bendtsen hjertelig velkommen til vores
pastorat. Rikke er en pige med stort gå
på mod og mange gode ideer, det vil
man komme til at se mere til i fremti-
den. Hun har jo allerede fået startet ko-
ret ved Klejtrup Kirke efter tre måne-
ders ansættelse. Vi glæder os til samar-
bejdet.

Til slut vil jeg ønske kirkebladets læse-
re, de ansatte, menighedsrådsmedlem-
merne og sognepræsten samt deres fa-
milier en rigtig glædelig Jul samt et
godt og lykkebringende Nytår.

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, der henvises til sognepræst Robert Ry-
holt, Tostrup tlf.: 8669 1003.

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 Iversen, 

 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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Julebuddets nye kapitel 
Julen nærmer sig med hastige skridt, og man be-
gynder at glæde sig til lyset, der skinner i mørket.
Nok har man ofte travlt, og man får ikke øje på
den lille flamme, der lokker med sin hjerteild.
Man har nok i sine egne genvordigheder, der
skal pakkes julekalender, købes gaver, og hvor
skal man egentligt holde jul i år? Man spejder ef-
ter lyset i hver en sprække og finder måske kun
kaffegrums og gavepapir, der flyder i hjørnerne,
men husk på - julenat begynder et nyt kapitel. Gud
bestemte sig for at flytte ind i din og min verden. Han
kom til dit køkken og så tårerne, der faldt på dit køkken-
bord. Julenat trådte Gud dig helt nær, om du sidder til højbords eller kigger
forgæves efter en invitation i din postkasse. Gud Herren er hos dig, hvis du
åbner dine øjne, begynder du langsomt at se lyset gennem den mindste
sprække. 

I vore tre kirker, Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup, hører man om Gud,
som tænder lys midt i mørket og vækker det visne håb til live igen. Man er
velkommen, som man er, forkølet, forkrøblet eller overstrømmende glad.
Nytårsdag hilser vi på hinanden med et glas Asti efter gudstjenesterne i Bjer-
regrav og Klejtrup. 

Søndag den 24. januar kl. 17.00 fejrer vi minikonfirmanderne i Klejtrup
og onsdag den 27. januar i Vester Bjerregrav Kirke. Efter begge gudstjenester
byder menighedsrådet på aftensmad i henholdsvis Klejtrup Sognehus og
Bjerregrav Ældrecenter. Vi håber, at mange vil møde op og lytte til julenats
nye kapitel, det glædeligste budskab i verden. 

Søndag den 7. februar er det fastelavnssøndag, og man kan klæde sig tosset
i alverdens kostumer. I Bjerregrav byder købmanden på tønder med slik kl.
10:15, herefter er der fastelavnsgudstjeneste i Vester Bjerregrav Kirke kl.
11:00 - Vi glæder os til at se jeres udklædninger. I Klejtrup Kirke fejrer vi
fastelavn ved gudstjenesten kl. 14:00, og bagefter spiser vi fastelavnsboller i
sognehuset. 

Søndag den 21. februar kl. 11:00 er man velkommen til spillemandsmesse
i Vester Bjerregrav Kirke; messen er en oplevelse for sig, og den ville jeg ikke
gå glip af, hvis jeg var dig.  Efter messen nyder vi en sandwich mv. i våben-
huset. 

Skærtorsdag er der gudstjeneste i Hersom Kirke kl. 11:00 med efterfølgende
påskefrokost i konfirmandstuen. Arrangementet er fælles for hele pastoratet,
men vi beder om tilmelding til Jens Nielsen på 9854 6303 så hurtigt som
muligt - men også de almindelige søndagsgudstjenester er som rugbrød på
bordet, man næres og vokser, når man spiser Herrens brød. 

Jeg håber, vi ses undervejs og ring endelig til mig, hvis du har brug for en
snak, evt. send en e-mail på kkk@km.dk, så ringer jeg tilbage.

Julenat begynder et nyt kapitel. Glæd jer frimodigt hertil. 

Med ønsket om en glædelig jul og et velsignet nytår.
Kirsten Krab Koed

3

fra  fra 07.07.2015 – 17.11.2015

Døde i Hersom sogn:
Jens Nielsen
Ida Møller

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Kristian Kristiansen
Niels Dreiø
Kirstine Sørensen

Døde i Klejtrup sogn:
Vermund Sigfred Jensen

Dåb i Hersom kirke:
Emil Højgaard Knudsen

Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
Asta Nielsen

Dåb i Klejtrup kirke:
Josefine Ditlev Bugge
Sophie Hangaard Bjørn Nielsen
Lauge Haack Højbjerg

Vielse i Hersom kirke:
Jane Thorsager Brøndum 

og Bruno Brøndum

Vielse i Klejtrup kirke:
Monika Greve Gissel 

og Jonas Greve Gissel

Kirkelige handlinger

SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis, men øko nomisk støtte modtages gerne på konto-nr. 9261-
3050302511. Uden sogns kan tegne abonnement: 100 kr. - 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. marts 2016. • Sidste frist for indlevering af stof er 20. januar 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:
2014 Bededag:                                    Flg. søndag:
2016 Bjerregrav/Hersom                           Klejtrup
2017 Klejtrup                           Hersom/Bjerregrav
2018 Bjerregrav/Hersom                           Klejtrup
2019 Klejtrup                           Hersom/Bjerregrav



Kirken var smukt pyntet til høstgudstjenesten i V. Bjerregrav kirke
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Sognenes nye organist er trukket i arbejdstøjet ...
Ikke kun Bach! 
Jeg er Klejtrup, Hersom og Vester
Bjerregravs nye organist. Jeg hedder
Rikke Alminde Bendtsen, og er ret
vild med Bach! Dette har jeg formo-
dentlig til fælles med de fleste orga-
nister.

Jeg lader mig dog ikke begrænse af
genrer og traditioner hvad musikken
angår, og føler samme lidenskab ved
at sidde og spille orgel, som ved at
sætte min elguitar i forstærkeren og
skrue helt op.

Musikoplevelsen er central for mig,
og med den kan man formidle sit
budskab meget stærkt og direkte -
Hvis man altså har et direkte bud-
skab - og det har man jo i kirken,
hvor musikken netop er med til at
løfte gudstjenesten ud over en rent
sproglig oplevelse.

Jeg har arbejdet inden for mange
forskellige musikalske sammenhæn-
ge, lige fra klassisk kormusik til pun-
krock. Jeg har spillet og sunget me-
get klassisk musik, både kammer-

musik og store kirkemusikalske vær-
ker for kor og symfoniorkester, jeg
har sunget gregoriansk sang, jeg la-
ver min egen musik, både traditionel
singer-songwriter, punk og nogle
mere klassisk orienterede avantgarde
eksperimenter.

Jeg kan godt lide at arbejde sammen
med andre, og håber på at lære en
masse musikere at kende her i om-
rådet, som har lyst til at være med i
kirken en gang i mellem, og give ud-
valgte gudstjenester et musikalsk
særpræg.

Jeg har startet et børnekor op i Klej-
trup kirke, Klejtrup kirkes lille kan-
tori, og alle sangglade børn fra om-
kring 3. klasse og opefter er velkom-
ne til at komme med på prøve. 

Vi øver hver onsdag eftermiddag
i Klejtrup sognehus fra kl. 15.00
- 16.15, hvor vi starter med en
lille eftermiddagssnack og hyg-
gestund inden vi går i gang
med at synge. Vi øver på de
salmer, der skal synges ved

gudstjenesten i kirken, men bruger
også masser af tid på andre slags san-
ge. Man kan opleve Klejtrup kirkes
lille kantori, når de går Luciaoptog
på Luciadag søndag d. 13/12 kl.
11.00.

Rikke A. Bendtsen
organist og kantor
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Klejtrup kor atter i gang ... har været til BUSK-gudstjeneste
Vores nye organist Rikke har allerede
formået at inspirere en del unge men-
nesker til at være med i koret. – Har du
lyst, kan du også være med – det gæl-
der for både piger og drenge.

De nye korpiger optrådte for første
gang til BUSK gudstjenesten, som var
arrangeret sammen med spejderne..

I år blev BUSK-gudsstjenesten en
dialogprædiken, hvor der blev stillet
spørgsmål fra spejderne om Gud og

Guds virke, og sognepræst Kirsten
Krab Koed svarede på dem – en inspi-
rerende oplevelse. Som tidligere delte
spejderne roser ud, disse lå smukt i dø-
befonten og kunne tages med hjem ef-
terfølgende. Dagen sluttede af med fro-
kost i Sognehuset, hvilket både børn og
voksne deltog i.

Kom og syng ...
Klejtrup kirkes lille kantori er åbent
for sangglade børn fra 3. klasse og
opefter. Som medlem af Klejtrup
kirkes lille kantori, kombinerer man
sin interesse for at synge med et lille
fritidsjob, da korsangerne bliver be-
talt for at synge til gudstjenesterne i
Klejtrup kirke. Derfor kræves det, at

man er engageret og møder op, når
vi øver onsdag eftermiddag i Klej-
trup sognehus. Vi mødes fra kl.
15.00 til 16.15 og starter med en lille
hyggestund med en snack og et glas
saftevand. Herefter arbejder vi med
sange og salmer, med stemmetræ-
ning og med at lære noder og klappe

rytmer. Kirkekoret medvirker ved
gudstjenester i Klejtrup kirke, og la-
ver også andre små arrangementer i
løbet af året. Hvis du er interesseret,
så kontakt organist Rikke A. Bendt-
sen på alminde@gmail.com

Rikke Alminde Bendtsen
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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.

Pastoratets
JULEGUDSTJENESTER

for institutionerne
Vester Bjerregrav Kirke
fredag den 18. december 

Bjerregrav Friskole  . . . . . . . . . kl. 8:30-9:00 
(mellemtrin og overbygning)

Bjerregrav Friskole  . . . . . . . . . kl. 9:15-9:45 
(børnehave og indskoling)

Klejtrup Kirke 
fredag den 18. december

Børnehaven Tumlehøj  . . . . . . . kl. 10:15
Klejtrup Musikefterskole . . . . . kl. 11:00
Brattingsborgsskolen  . . . . . . . . kl. 12:00

Venligst     Kirsten Krab Koed

BABY
SALME
SANG

Babysalmesang,
hvor alle kan være med –

uanset hvor man bor.
Det foregår på

nedennævnte datoer
kl. 11.00 i Hersom Kirke

med Laila Trier:
12. januar, 19. januar,
26. januar, 2. februar,

9. februar.
Uge 7: Vinterferie!

23. februar,
1. marts og 8. marts.
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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
December Onsdag den 2: Bibeltime
Januar Onsdag den 6: Bibeltime
Februar Onsdag den 3: Bibeltime

Møderne 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

Se kirkernes 
hjemmesider - på: 

www.hersomkirke.dk 
www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk

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

Da jeg fik troen på Gud
Per Buchholdt Andreassen, præst, »sammenligner kirken med
en gammel mor, som man besøger en søndag engang imellem
og til højtiderne, og samtidig noget man er tryg ved og ved,
der altid er der«.

Jeg var en lille pige på syv år, boede med mine forældre og en
lillesøster ude på landet – på en dejlig gammel ejendom med
stråtag og bonderuder. Stalden var i forlængelse af stuehuset,
og så var der en pragtfuld udsigt ned over, først en lille by, bag
den var der en lille skov, og sidst men ikke mindst kunne vi se
Limfjorden. Jeg længes ofte tilbage især i august måned, hvor
himmel engang imellem har en hel særlig glød.

Vi havde nogle køer, to heste og en masse grise og selvfølgelig
en hund og en kat, engang imellem flere katte. Min søster og
jeg var jo mægtig glade, når de fik små søde killinger, - men
det var min far vist ikke, for pludselig var de væk. Det kunne
jo tænkes han havde gjort noget vi ikke måtte se?

Én af køerne hed »Plet«, det havde jeg døbt den, så det var min
ko og jeg var i stalden flere gange om dagen for at klappe den
og snakke med den, og jeg er sikker på den forstod hvad jeg
sagde.

En aften hvor jeg sad inde i stuen med mine lektier, kom min
far ind i køkkenet og jeg hørte ham sige til mor, »vi skal ha’
fat i dyrlægen, Plet er syg«. Jeg blev jo ulykkelig.

Da dyrlægen havde været her, og vi samledes ved aftensmaden,
spurgte mor » Hvad sagde dyrlægen«? »Han troede, at Plet var
død inden næste dag«. Jeg sagde ikke noget og kæmpede med
at holde tårene tilbage.

Da vi havde spist løb jeg om og satte mig på hug under det
vindue hvor Plet lå inde i stalden. Jeg foldede mine hænder og
bad Gud om han ikke ville gøre Plet rask. Jeg husker det så ty-
deligt, selv tøjet jeg havde på, kan jeg huske, en pæn blomme-
farvet nederdel og en hvid bluse med »pufærmer«, og jeg havde
lange lyse krøller. 

Næste morgen kom far glad ind og sagde, »Nu skal i høre, Plet
står op og æder lige som de andre køer«. Da fik jeg troen på
Gud og har den stadig ( har haft den lige siden) og det takker
jeg for.  

G. K. C. – V. Bjerregrav
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Gudstjenesteliste
DECEMBER 2015

6. dec.                                          14:00 Søren Christensen                                        2. s. i Advent
13. dec.      09:30                                                                       11:00                                     3. s. i Advent
20. dec.      KKK afløser i Tostrup             11:00                                                                       4. s. i Advent
24. dec.      16:00                                     13:30                                   13:30 Søren Christensen    Juleaften
                                                                                         14:45 Kirsten Krab Koed    
25. dec.                                          14.45                                   16:00                                     1. Juledag
26. dec.      11:00                                                                       09:30                                     2. Juledag
27. dec.      Henviser til Hvam Kirke       Henviser til Hvam Kirke     Henviser til Hvam Kirke       Julesøndag

JANUAR 2016
1. jan.                                           16:00 Godt Nytår og Asti  14:45 Godt Nytår og Asti    Nytårsdag
3. jan.       09:30                                                                       11:00 Dåb                              Helligtrekonger

10. jan.       09:30                                     11:00 Dåb                                                                1.s.e. Helligtrekonger
17. jan.       11:00                                                                       09:30                                     Sidste s. e. H3K
24. jan.                                                                             17:00 Vi fejrer minikonfir-    Septuagesima
                                                                                         mander. Aftens-
                                                                                         mad i Sognehuset     
27. jan.                                           17:00 Vi fejrer minikonfir-
                                                       mander. Aftens- 
                                                       mad i ældrecentret
31. jan.       09:30                                                                       11:00                                     Seksagesima

FEBRUAR 2016
7. febr.                                          11:00 Fastelavnsgudstj.    14:00 Fastelavnsgudstj.      Fastelavnssøndag

                                                       efter slå katten af    Fastelavnsboller
                                                       tønden hos               i sognehuset
                                                       købmanden
14. febr.      14:00 Robert Ryholt                                                                                    1.s.e. Fasten
21. febr.                                         11:00 Spillemandsmesse                                      2.s.e. Fasten
                                                       med efterfølgende
                                                       sandwich etc. 
                                                       i våbenhuset 
28. febr.      KKK afløser i Tostrup                                               11:00                                     3. s. e. Fasten

MARTS 2016
6. marts    09:30                                     11:00                                                                       Midfastesøndag

13. marts                                        15:30 Søren Christensen                                        Mariæ 
                                                                                                                             bebudelsesdag
20. marts    11:00                                                                       09:30                                     Palmesøndag
24. marts   11:00 Påskefrokost i kon-                                                                         Skærtorsdag
                   firmandstuen fælles 
                   for pastoratet
                   med tilmelding
25. marts                                        09:30 Liturgisk                     11:00 Liturgisk                       Langfredag
                                                       gudstjeneste              gudstjeneste
27. marts                                        11:00                                   09:30                                     Påskedag
28. marts    11:00                                                                                                           2. Påskedag

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.


