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Jesu Kristi
opstandelse
påskemorgen
- set med
konfirmandernes
øjne
- læs præstens forord på side 3
og se de flotte tegninger
på de efterfølgende sider

Lederen
Kære allesammen!
Ja, nu håber jeg, at
foråret snart kommer, så vi kan få noget mildere vejr.
I sidste nummer orienterede jeg jer om,
at vi skulle have ny organist.
Proceduren har været sat i gang, og
der var også fremkommet ansøgere, der
var kvalificerede til jobbet. – Der var
Adresser:

Adresser

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.
Jeg kan også træffes på KKK@KM.DK
Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste
fridag, der henvises til sognepræst Robert Ryholt, Tostrup tlf.: 8669 1003.
Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl.
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Mobil: 2330 3910.
Organist: Vakant.
Kirkesanger: Henning Pedersen, Teglgårdvej 24,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0303.
Menighedsrådets formand: Jens Nielsen, Nørreheden 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. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2185.
Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herredsvejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 4057 5711.
Regnskabsfører: Esther Nielsen (se Hersom).
Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13,
9632 Møldrup. Tlf. 2924 8204.

endda en person, som var lidt overkvalificeret til jobbet her ude på landet, og
det mente man også fra provstiets side.
Det bevirkede bl.a., at menighedsrådene ikke kunne få dækket den ekstra udgift i bevillingen, som lønstigningen
udgjorde. Der var så en anden, der fik
tilbudt jobbet, men trak sig.
Der var nogle, som ikke var kvalificerede, og nogle stillede ekstra krav til
stillingen, som menighedsrådene ikke
har mulighed for at tilfredsstille.
Det var også situationen i den anden
runde som nu er afsluttet.
Det ser derfor ud til, at menighedsrådene skal forsøge med en tredje runde; men nu ser vi.
Vi har nogle dygtige kontaktpersoner, som gør et stort stykke arbejde
med at skaffe vikarer til at udfylde
pladsen som organist.
Vi var klar over, at det kunne blive
svært at finde en ny organist. Det er
heller ikke blevet nemmere, da menighedsrådene har været nødsaget til at

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6303 - 3120 7402.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

2

Jeg vil slutte her med håbet om, at vi
vil ses til mange af de arrangementer,
der kører her i foråret.
Igen i år fortsætter mange af arrangementerne fra sidste år såsom Skærtorsdagens middag, fællesarrangementet mellem foreningerne i Hersom og
Bjerregrav sogne, gospelgudstjenesten
med konfirmanderne og ikke mindst
Grundlovsgudstjenesten og Grundlovsmødet i Hersom Præstegårdshave.
Vi i redaktionen vil ønske vore læsere
et godt forår.

Jens Nielsen

Ansvarshavende redaktør

Ny i Hersom Sogns Menighedsråd
Efter ønske er Henning Pedersen udtrådt af Hersom Sogns Menighedsråd. Vi vil gerne sige dig tak for det store stykke arbejde du har udført i
menighedsrådet samt en stor tak for et rigtigt godt samarbejde i tiden.
Vi er kede af du måtte indstille arbejdet.
Vi vil også lige sige tak til Britta Kempe for, at hun lige hjalp os ved et
par møder.
Vi byder Jens Ove Christensen velkommen i menighedsrådet. Jens
Ove har overtaget Hennings opgaver i menighedsrådet.
Hersom Sogns Menighedsråd
Jens Nielsen

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.

sænke det ugentlige timetal fra 29 til
23 på grund af nogle beslutninger vedrørende korarbejdet.
Vi håber at få ansat en fast organist
her i pastoratet inden sommerferien.

Det kribler og kravler,
spirer og gror –
de første forårsbebudere
har allerede stukket
næsen frem!

Kirkelige handlinger
fra 29.10.2014 – 20.01.2015

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Jørgen Emil Jørgensen
Erik Bach
Døde i Klejtrup sogn:
Jens Christian Nielsen
Lis Nørgaard Worsøe
Karen Møller
Kathrine Nielsine Landgren
Marie Simonsen
Leif Carsten Tordrup
Ove Skov Nielsen
Døde i Hersom sogn:
Elisabeth Axelsen
Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
August Emil Bertelsen
Alberte Neergaard Hoffmann
Dåb i Klejtrup kirke:
Emma Haubro Bartholomæussen
Silje Odgaard Frøslev
Naja Eline Risgaard
Godthaab Pedersen
Vielse i Klejtrup kirke:
Jane Bach Woller
og Nicolai Bach Woller

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:
2015 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2017 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2018 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup

En meget, meget stor
ting og den lille pose
Min pose er for lille. Jeg har købt for mange varer,
for meget mælk, alt for mange gulerødder, kartofler
og chips til X Factor. Jeg omplacerer mine varer, flytter
rundt på pålægschokolade, smør og spaghetti, og køen
bliver lang. Jeg skulle have taget poser med hjemmefra. Køkkenet flyder
med gamle, tomme poser, og jeg har en stofpose fra et fint supermarked
i Berlin gemt i en skuffe – den kunne jeg have puttet i lommen.
Alt sammen nytter det ingenting nu. Jeg opgiver modvilligt og efterlader
en stor sæk kartofler på båndet. Det er ikke altid lige let, og en ekspedient
kommer rendende efter mig med kartoflerne i sin favn.
Forfatteren Edith Rode fortæller i sin bog »Smaa Børn og Store« om
en meget klog dreng, som også er lillebror. Man kan spørge ham om alting og få et tillidsvækkende svar. På et tidspunkt har alle børn mæslinger,
og forældrene har placeret dem sammen i én stor stue, så de kan hygge
sig ved hinandens selskab. En aften i februar, da forældrene har puttet
dem godnat, hører de en udsædvanlig samtale mellem én af brødrene og
den kloge lillebror. Den store dreng på 9 år siger tankefuldt til sin 6årige lillebror: »Jeg vil så gerne tro på kristendommen, lillebror, men jeg
kan ikke forstå den!«
Forældrene spidser ører. De har aldrig talt om kristendom med børnene, og deres forundring er stor, da lillebrors på én gang spinkle og
klare stemme lyder: »Jamen, tror du da, jeg kan forstå den, det kan jeg
virkelig ikke! Men det er, ligesom du kunne tænke dig, at der var en meget, meget stor ting og en lillebitte pose. Og du skulle have den store
ting ned i den lille pose, og den ikke kunne være der. Og du så ville sige:
Den store ting eksisterer ikke!« Lillebror fortsætter: »Din forstand er en
lillebitte pose – og Gud er den meget, meget store ting. Fordi Han ikke
kan være i din lille pose, betyder det ikke, at han ikke eksisterer!«
Jeg har fået en pose, der er alt for lille, med på indkøb. Det er tidlig
morgen, jeg har endnu søvn i øjnene, og kaffen venter. Hvad skal man
tro? Kan man få Jesu Kristi fysiske opstandelse med hud, hår, kød og
blod ned i ens egen lille indkøbspose? Opstandelseshåb og håb om fred
i verden? Stod Jesus bogstaveligt op af graven, som vi andre står op, når
vækkeuret insisterer?
Ja, hvorfor skulle han ikke være stået op fra de døde? Jesus Kristus er
Guds egen søn, og hvad skal vi egentlig med en Gud, hvis han ikke kan
gå på vandet og med sin egen hånd fjerne stenen fra graven?
Når man står der ved varebåndet og fumler med de små poser, træder
vores Gud til og peger mod målet til Paradis. Han skal nok få mælken
ned til flæskestegen før eller siden. Gud helmer ikke. Og Gud ske tak
og lov for det.
Konfirmanderne fra Klejtrup har fortolket Jesu Kristi opstandelse påskemorgen med de skønneste tegninger. Tegninger, som fortæller os langt
mere end nærværende ord. Prøv engang selv at kigge efter på de næste
sider.
Glædelig påske!
Kirsten Krab Koed, sognepræst

SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis, men økonomisk støtte modtages gerne på konto-nr. 92613050302511. Udensogns kan tegne abonnement: 100 kr. - Bladets adresse: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro. • 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 publikationer, blade og håndbøger. • Næste nummer: 1. juni 2015. • Sidste frist for indlevering af stof er 20. april 2015 til: Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen,
Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com
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Fastelavnsgudstjeneste
Ligesom tidligere år afholdt menighedsrådet i
Vester Bjerregrav og Købmanden i Bjerregrav
fælles fastelavnsfest, som startede med tøndeslagning hos købmanden, hvor konger og dronninger blev kronet, og købmanden bød på en forfriskning, hvorefter børn og forældre blev inviteret til fastelavnsgudstjeneste i kirken, hvor børnene kunne møde udklædte op. Her fortalte
præsten i »børnehøjde« om duen som symbol på
Helligånden, ligesom der var saftevand som »altervin«, så børnene havde mulighed for at opleve
at gå til alters sammen med forældrene. Som afsked bød menighedsrådet på lidt godt i våbenhuset. Alt i alt en god formiddag.

Fællesarrangement
i 2015
Sidste år indledte menighedsrådene i Hersom og Bjerregrav et samarbejde med de øvrige foreninger i deres sogne med at arrangere en gudstjeneste en søndag formiddag. Efter gudstjenesten mødtes man så til en
hyggelig frokost i forsamlingshuset, hvor Dorte havde lavet en fin frokost. Vi havde nogle hyggelige timer hvor snakken gik på tværs af bordene.
Dette samarbejde fortsætter i år med samme koncept. I år er det ikke i
Hersom Kirke og i Hersom Forsamlingshus men i Bjerregrav Kirke og i
Bjerregrav ældrecenter. Arrangementet finder sted:
Søndag den 12. april 2015 kl. 11:00 i Bjerregrav Kirke
og derefter i Bjerregrav ældrecenter.
For at vi kan vide hvor mange, Dorte skal lave frokost til,
bedes man tilmelde sig til nedennævnte senest den 4 april 2015.

Død kan han
ikke være

af Isak Krab Koed
Fra kors langfredag lød et råb
da Guds søn opgav Ånden.
Mon hjalp end ikke Døbers dåb
og hvor var Frelser-hånden?
Hjem fór de folk, som fulgte ham
gramme i hu og mutte.
For vist, det var en vældig skam
at alting måtte slutte.
Og dage gik, men tidens hjul
blev bare ved at dreje.
To kvinder kom fra sørgeskjul
ad såre dystre veje.
Men hvad! Da de til graven kom
med salver tidlig morgen
en engel slog straks stenen om
med lynild svandt nu sorgen:
Thi hist på gravens hårde briks
hvor Kristus skulle ligge
så kold, så klam og livløst striks
tro kun: der lå han ikke.
Opstanden er nu Herren, for
død kan han ikke være.
Husk lynildsenglen sagde så:
»Fortæl det. Gør ham ære!«

Der kan købes drikkevarer til fordelagtige priser.
Tilmelding til:
Jens Nielsen, 9854 6303 / 3120 7402 – eller
jens.musse.nielsen@gmail.com
Birte Bergman 8669 2185 / 4029 5557 – eller
birtebergman@fiberpost.dk
Med venlig hilsen
Arrangørerne
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Konfirmandlister 2015
Hersom Kirke 2015
Rasmus Albertsen
Rasmus Kolind Andersen
Frederik Nicolaj Ankjær
Mikkel Glerup Jensen
Nikolaj Nielsen
Amanda Bang Larsen
Klejtrup Kirke 2015
Steven Erik Krupsdahl
Thoft Andersen
Victor Lund Andersen
Magnus Bagger
Mette Bjerregaard
Kristian Vestfal Blaabjerg
Hilda Nawala Chrestensen
Caroline B.S. Eriksen
Ninna Fjelsted
Mads Juhl Frandsen
Christian Fruergaard
Andreas Skytte Jensen
Christina Johansen
Sara Færch Mikkelsen
Esben Pedersen
Frank Sørensen
Oliver Buus Sørensen
Simon Fogh Westergaard
Marie Østerlev
Vester Bjerregrav Kirke 2015
Daniel Bergman Lunddorph
Thomas Majland
Emil Kristensen Vorre

Begynd din påske i Hersom Kirke
TORSDAG den 2. april kl. 17:00
Påskegudstjenesten er fælles for Klejtrup, Vester Bjerregrav og Hersom sogne. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet påskemiddag i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Der bydes på lam med tilbehør, dessert,
rødvin og vand. Deltagelsen i middagen koster 75 kr. – Tilmelding til Jens Nielsen på tlf.
9854 6303 senest tirsdag den 24. marts.
Alle er velkomne

Gudstjenestefest
i Klejtrup Kirke
Fik du hilst på disse herrer sidste år til årets gospelgudstjeneste?
Måske, måske ikke, men torsdag den 9. april kl. 19:30 kan
du kigge forbi kirken på bakken og få syn for sagen. Rune Herholdt & The Gospel Brothers brager ind i foråret med en hæsblæsende, forrygende gospelkoncert arrangeret i samarbejdet
med konfirmander fra Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup
- sådan!
Kirsten
Krab Koed
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Sagnet om Mindrup Kirke
1600. Det har været en herregårdskirke, bygget af herremanden til Spanggårde. Stedets navn har sin oprindelse
i, at her var en spang (gangbro) over Simested å, så man kunne skyde genvej
til Tostrup.
Mindrup kirke var annekskirke til
Tostrup kirke. Præsterne i Tostrup
skulle altså forrette kirketjeneste begge
steder, så de har sikkert også benyttet
spangen over Simested å.
Denne gang tillader jeg mig at bevæge
mig lidt uden for vore tre kirkesogne, –
og dog! Der er en vis sammenhæng.
Sagnet om Mindrup kirkes præst, hr.
Søren er måske ikke andet end et sagn,
men måske er der en snert af sandhed i
fortællingen.
Hvis man kører gennem Tostrup og
fortsætter mod vest ned til Skindersbro, kan man lige efter broen dreje til
højre og køre et stykke ud af Spanggårdsvej.
Hvor denne vej ender, kan man trave op ad en lidt ufremkommelig hulvej
til venstre og komme op til resterne af
Mindrup kirke. Der er ikke meget tilbage af kirken, nogle få granitkvadre og
spor af kirkediget. Kirken blev bygget
i 1100 tallet og nedlagt i 1500 tallet, angiveligt fordi den var så forfalden, at
det ikke kunne betale sig at reparere på
den. Som det så ofte er sket, så er byggematerialerne genbrugt til vedligeholdelse af egnens gårde og kirker og stendiger, og der skulle således også være
brugt kvadre fra Mindrup kirke i den
gamle Hærvejsbro ved Løvelbro og i
Bjerregrav kirkes mur, når disse bygningsværker trængte til reparation.

Den nærige hr. Søren
Et sagn fortæller, at i julen 1501 blev
herregården Spanggård plyndret og
nedbrændt af en røverbande. Den frygtelige ugerning rygtedes naturligvis
hurtigt, og præsten i Tostrup, hr. Søren, som havde ry for at være meget
nærig og meget rig, frygtede nu for selv
at blive offer for røverne, idet han havde været dum nok til at prale med sin
rigdom.
Man sagde i øvrigt om hr. Søren, at
han var så nærig, at han aldrig lagde pålæg på brødet, da han mente, at når
han fik brødet i munden, var der jo
kød på begge sider, så yderligere pålæg
kunne spares.
Nu var hr. Søren altså blevet så nervøs for sit guld, at han ikke kunne sove
roligt om natten. Trods dårligt vejr gik
han derfor mellem jul og nytår 1501 til
Spanggårde, for at besøge en spåkone,
der boede der i en lille hytte. Det

var forrygende snestorm. Spåkonen,
Kirsten Ulbjerg spåede præsten, at han
skulle få en grusom død, og hans kirke
skulle synke i grus. Præsten vaklede ud,
- fuldstændig skrækslagen og gik vild i
snestormen. Næste morgen fandt man
resterne af hans iturevne tøj i en krog
ved Mindrup kirke. Her var han havnet om natten og havde søgt ly, men
han havde ikke nøglerne til kirken med
sig, og hen på natten havde omstrejfende ulve fundet ham.
Kirstens spådom om kirken gik også i
opfyldelse. Kirken fik lov at forfalde,
og blev så brugt som stenbrud for egnens bønder, der hentede materialer til
deres gårdes vedligeholdelse.
Der skulle også være hentet kvadre
til vedligeholdelse af Hærvejsbroen ved
Løvelbro og til vedligeholdelse af egnens kirker. Her kommer vi så til vores
lokalinteresse i sagen:
I Bjerregrav kirkes ydermur, tæt ved
kirkedøren, finder vi en granitkvadre
som siges at være fra Mindrup kirke.
Det skulle være stenen med den sjove
bølgestribe, som er anbragt lidt tilfældigt i muren uden sammenhæng med
andre, lignende kvadre.
En lignende stribet sten skulle man
kunne finde i Roum kirke.
Birthe Korsbæk

Rester af Mindrup Kirke
Mindrup kirke er nævnt i skrifter fra
1159 og er sandsynligvis nedrevet før
9

Kom og syng med Laila
Glæd jer altid i Herren. Det er forår, og jordens have springer ud i alle verdens farver. Der er smukt derude, og
der lyder også pragtfuld forårssang i Hersom og Vester Bjerregrav Kirke, når Laila Trier vender tilbage med salmesang for dagplejebørn og babyer. Alle er velkomne.

Salmesang for dagplejebørn
i Vester Bjerregrav Kirke:
Tirsdag den 7. april kl. 10:00
Tirsdag den 14. april kl. 10:00
Tirsdag den 21. april kl. 10.00
Tirsdag den 28. april kl. 10:00
Tirsdag den 5. maj kl. 10:00
Tirsdag den 12. maj kl. 10:00
Tirsdag den 19. maj kl. 10:00
Tirsdag den 26. maj kl. 10:00
Salmesang for babyer
i Hersom Kirke:
Tirsdag den 7. april kl. 11:00
Tirsdag den 14. april kl. 11:00
Tirsdag den 21. april kl. 11.00
Tirsdag den 28. april kl. 11:00
Tirsdag den 5. maj kl. 11:00
Tirsdag den 12. maj kl. 11:00
Tirsdag den 19. maj kl. 11:00
Tirsdag den 26. maj kl. 11:00

FORSKELLIGT
FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset 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 indlevere en
»Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten,
hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får
forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten
skal underskrives af begge forældre samt to vitterlighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten
i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du
finder yderligere oplysninger om registrering af et
barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra
kan du også udskrive blanketten.
DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen.
Når barnet er døbt, er det optaget i
den kristne menighed og medlem af
folkekirken. Derfor fejres dåben normalt ved søndagens gudstjeneste.
Barnets forældre kontakter sognepræsten for at aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene mø-
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des 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 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 blanketten
»Navngivning« til sognepræsten. Blanketten skal
underskrives af begge forældre.
BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at leve som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til
døden skiller dem.
Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter
I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for
brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive
viet i folkekirken skal mindst den ene af jer være
medlem.
Før brylluppet skal I også henvende jer til ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes
en »prøvelsesattest«. Attesten dokumenter over for
præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis.
Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måne-

der 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 udfylder dødsanmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler
også en dato for begravelse eller bisættelse med
sognepræsten. Inden begravelsen har de nærmeste
pårørende en samtale med præsten.
NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre navn,
skal du sende blanketten »Navneændring« til sognepræsten. En navneændring koster 470,00 kr.
Du kan læse om navneændringer på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også
ringe til sognepræsten for yderligere oplysninger.
SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavshedspligt, og man kan altid ringe eller sende en
e-mail, hvis man har brug for en snak. Så finder I
sammen et tidspunkt for et besøg. Præsten foretager også hjemmealtergang.
BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du
udskrive blanketter. Du kan også ringe til sognepræsten, så finder hun de nødvendige blanketter
til dig.

Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:
Hersom:
17. marts kl. 19:00: Regnskabsmøde
12. maj kl. 19:00: Budgetmøde
Mødetne er i Præstegården
Bjerregrav:
26. marts kl .19:00: Regnskabsmøde
7. maj kl. 18:00: Budgetmøde
Møderne holdes i Bjerregrav Ældrecenter
Klejtrup:
24. marts kl. 19:00: Regnskabsmøde
21. maj kl. 19:00: Menighedsrådsmøde
Møderne er i Klejtrup Sognehus

Indsamlinger
i Hersom Kirke
Marts:
April:
Maj:
Juni/juli:

Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp
DSUK
KFUM-Spejderne

Indsamlinger
i V. Bjerregrav Kirke
Pinse:
Folkekirkens Nødhjælp
Høstgudstj.: DSUK
Juleaften:
Børnesagens Fællesråd
Nytårsdag: Det danske Bibelselskab

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. H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes
mandag kl. 18:30-20:00. H Spejderne (5.-7.
kl.): Mødes tirsdag kl. 18:30-20:30. H Seniorerne (8.-10. kl.): Mødes tirsdag kl. 19:0021:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.
Du kan finde flere oplysninger om os på:
www.spejdernet.dk/klejtrup

Forårsmøde
Kirkens Korshærs Rebild Syd storkreds holder
forårsmøde i Klejtrup Sognehus, Skårupvej 20,
tirsdag den 21. april kl. 19:30.
Chefen for Kirkens Korshær, Helle Christiansen, taler over emnet: Fattigdom i Danmark – et billede af Danmark, som Kirkens
Korshær oplever det i mødet med nødstedte
mennesker.
Helle Christiansen er en meget engageret
person, og der kan forventes en spændende
aften. Alle er velkomne.

Kirkens Korshærs
genbrugsbutik
i Klejtrup
modtager med tak alt brugbart
- og dødsboer afhentes.
Åbent man.-fre. kl. 13-17
Tlf. 2393 4940 - 9854 6110

Indre Mission i Klejtrup
Marts: Onsdag d. 4.: Bibeltime
April: Onsdag d. 1.: Bibeltime
Maj: Onsdag d. 6.: Bibeltime
Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne.

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.

Se kirkernes
hjemmesider - på:
www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

Gratis - Gratis - Gratis

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

Planlagte

gudstjenester
på Kløvermarken
og Blåbærhaven
Torsdag den 15. januar 2015
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende
kaffe)
c
Blåbærhaven kl. 16:00
(kaffe før gudstjenesten)
Onsdag den 4.februar
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Kløverbakken kl. 16:00
(kaffe før gudstjenesten)
Pontoppidan
Onsdag den 18. februar
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 16:00
(kaffe før gudstjenesten)
Onsdag den 11. marts
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Søren Christensen
Kløverbakken kl. 16:00
(kaffe før gudstjenesten)
Søren Christensen
Onsdag den 1. april
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Blåbærhaven kl. 16:00
(kaffe før gudstjenesten)
Pontoppidan
Onsdag den 22. april
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 16:00
(kaffe før gudstjenesten)
Onsdag den 13. maj
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 16:00
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 4. juni
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Kløverbakken kl. 16:00
(kaffe før gudstjenesten)
Pontoppidan
Torsdag den 25. juni
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Søren Christensen
Kløverbakken kl. 16:00
(kaffe før gudstjenesten)
Søren Christensen
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Gudstjenesteliste
.
HERSOM

Dato

V. BJERREGRAV

KLEJTRUP

Søndagens navn

KKK afløser
i Roum/Tostrup
09.30

11.00

2. s. i Fasten

MARTS 2015
1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts

11.00
KKK afløser i Hvam
09.30
14.00

11.00
11.00

3. s. i Fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelsesdag
Palmesøndag

APRIL 2015
2. april

17:00 derefter
Påskemiddag
i præstegården

3. april
5. april
6. april
9. april

11:00 Liturgisk
gudstjeneste
09.30

09:30 Liturgisk
gudstjeneste
11.00

11.00

Langfredag
Påskedag
2. Påskedag

19:30 Gospelgudstjeneste

12. april

19. april
26. april

Skærtorsdag

11:00 Efterfølgende
frokost i ældrecenter. Fælles
med foreningerne
i Hersom/
Bjerregrav
11.00

1. s. e. Påske

09.30
14:00 Robert Ryholt

2. s. e. Påske
3. s. e. Påske

MAJ 2015
1. maj
3. maj
10. maj
14. maj
17. maj
24. maj
25. maj
31. maj

10:30 Konfirmation
09:30 Konfirmation

11:30 Konfirmation
14:00 S. Christensen

09.30
11.00
09.30

11.00
09.30
11.00
KKK afløser i Tostrup

11.00
09.30
11.00

4. s. e. Påske
5. s. e. Påske
Kristi Himmelfartsdag
6. s. e. Påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis søndag

JUNI 2015

7. juni
14. juni

21. juni
28. juni

14:00 Havegudstjeneste
med Grundlovsfest
KKK afløser i Hvam
11.00
19:00 Aftengudstjeneste
ved Klejtrup sø
i forbindelse
med byfest
14:00 N.N.
11.00

09.30

1. s. e. Trinitatis
2. s. e. Trinitatis

3. s. e. Trinitatis
4. s. e. Trinitatis

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.

LSD-grafisk · 2077 6024 · Mail: lsd-grafisk@mail.dk

5. juni

