SOGN
KIRKE

&

Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne
Nr. 1 - Marts-April-Maj 2016 - 60. årgang

INDHOLD
LEDEREN: Kære allesammen! . . . . . .
Adresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kirkelige handlinger . . . . . . . . . . . . . .
Stemningsbilleder fra fastelavnsfest
i Vester Bjerregrav . . . . . . . . . . . . . .
Grundlovsmøde . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STOP lige med at bladre . . . . . . . . . . .
Gospelgudstjeneste i Klejtrup Kirke . .
Konfirmander . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tro, håb og kærlighed . . . . . . . . . . . . .
KFUM-spejderne i Møldrup . . . . . . . .
Kop og Øre - mød et medmenneske . .
Forskelligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Meddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minikonfirmanderne . . . . . . . . . . . . . .
Gudstjenesteliste . . . . . . . . . . . . . . . . .

s. 2
s. 2
s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 7
s. 7
s. 8
s.10
s.10
s.10
s. 11
s. 11
s.12

Søndag d. 7. februar 2016 var der traditionen tro fastelavnsfest i Vester Bjerregrav. Festen startede med tøndeslagning hos købmanden, med efterfølgende børnegudstjeneste i
kirken. Fastelavnsfesten var godt besøgt, og mange fulgte opfordringen til at afslutte
festen i kirken, hvor menighedsrådet serverede pølsebrød og juice for de festligt udklædte
børn og voksne. • Børnene fulgte levende med i Kirstens fortælling - prædiken i børnehøjde - og gav ved deres dialog med Kirsten udtryk for, at de forstod budskabet. • Alt i
alt en god oplevelse.
Se flere billeder på side 4 og 5.
Tekst: Anna Rohde / Foto: Klaus Kristensen

Jeg tror, alle er enige med mig i, at det
godt snart må blive sommer med solskin hele dagen, men det bliver der
Nu, hvor jeg her nok.
sidder og skriver
redaktørerens leder I sidste kirkeblad fortalte jeg lidt om
til dette års første dette års menighedsrådsvalg. Du vil ogkirkeblad, ser jeg op så i dette blad kunne læse om valget i
og ud af vinduet og en artikel, som formanden i Klejtrup
kan konkludere, at for har skrevet. Artiklen omhandler også
to minutter siden skinnede solen, og det at være med i et menighedsråd.
nu regner det. Jeg synes nu, det er godt,
Jeg vil bare her opfordre medlemmer af
at regnen ikke kommer som sne.
menigheden til at tænke på, hvad der
Adresser:
vil ske, hvis ikke der er et menighedsAdresser
råd. Hvor ville Folkekirken være henne
HERSOM KIRKE
i sognene? Ville menighedens indflySognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,
delse blive reduceret til ingenting, eller
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009 eller
mobil 2341 3009.
ville sognene i sidste ende uddø?

Lederen

Jeg kan også træffes på KKK@KM.DK
Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste
fridag. Mandag dækkes embedet af den vagthavende præst på Viborg Østre Provstis vagttelefon 7022 3310.
Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, 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, 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.

Menighedsrådene har en stor indflydelse på Folkekirken. I de næste numre
vil emnet igen blive taget op – bl.a.
med oplysninger om tidsfristerne i
valgproceduren mm.
Her i årets løb kommer vi vidt omkring i det kirkelige liv med mange kirkelige aktiviteter, men der er også mulighed for, at vi kan være mere sammen

om det sociale i kirkens liv. – Der er
f.eks. efter gudstjenesten Grundlovsdag
... et Grundlovsmøde med taler og underholdning samt kaffe. – Skærtorsdag
er der påskefrokost, og sådan kunne jeg
blive ved.
Man er jo også velkommen til at blive
i kirken efter gudstjenesten til kirkekaffen, når det tilbydes, og ellers opholde sig i kirken til en snak om dagens
prædiken eller kirkens ord.
Mange gange får man et større indblik
i det kirkelige liv, og det er jo ikke kun
Guds ord, kirken omhandler, det er også det sociale i at gå til gudstjeneste.
Mennesket har her mulighed for at stå
af det stressede ræs, man lever i hverdagen.
Jeg håber, at jeg næste gang kan skrive
lidt om det nye tag på våbenhuset ved
Hersom kirke – evt. med billeder. – Jeg
vil slutte min leder her med at ønske
menighederne et godt Forår.

Jens Nielsen

Ansvarshavende redaktør

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.

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 Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6303 - 3120 7402.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).
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Friheds- og
Forårssangaften
Den 4.maj kl.19.00 i Sognehuset laver vi en aften med sang og
musik dels fra tiden omkring 2. verdenskrig og dels for at fejre foråret. Vi ærer også den gamle tradition med lys i vinduerne og fylder
derfor sognehuset med levende lys.
Kom og vær’ med!

Klejtrup menighedsråd

Kirkelige handlinger
fra 18.11.2015 – 02.02.2016

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Karen Margrethe Mikkelsen
Døde i Klejtrup sogn:
Helga Kirstine Margrethe Nielsen
Henry Vagner Mortensen
Sigrid Thoftdal Bak
Jon Faurskov Bundgaard
Jens Martin Christensen
Helge Leif Kofoed Pedersen
Leif Søndergaard Nielsen
Dåb i Hersom kirke:
Karina Mortensen
Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
Mille Kynæb Lange
Johannes Hansen Kristensen
(døbt 27.09.2015)
Dåb i Klejtrup kirke:
Signe Kjærgaard Braskø
Caroline Busk
Vielse i Klejtrup kirke:
Christina Maria Uldahl Lausch og
Kasper Uldahl Lausch

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:
Bjerregrav
9:30
2016
Klejtrup 10:30
Hersom 11:30
Hersom
9:30
2017 Klejtrup 10:30
Bjerregrav 11:30
2018 Bjerregrav 9:30
Klejtrup 10:30
Hersom 11:30
Hersom
9:30
2019 Klejtrup 10:30
Bjerregrav 11.30
2020 Bjerregrav 9:30
Klejtrup 10:30
Hersom 11:30

Gå ikke
krumbøjet
Jeg glæder mig som et lille barn til
påske. Haven begynder at vågne, og
jeg klæder mig i krokusfarver. Solen
kommer forbi min terrasse, og jeg inviterer faster Stine på besøg.
Der er påskesnaps på mit bord, og min lille hundehvalp
får slagterens bedste godbidder. Jeg går ikke krumbøjet
gennem verdens kulsorte sky. Jeg er skabt i Guds billede
og har lov til at fløjte skaberens morgensang med glæde
i hjertet.
Jo, sandelig glæder jeg mig til påske, jeg skal i haven, på
familiebesøg og måske i biografen, men hov, jeg er jo
præst ... Jeg skal heldigvis i kirke skærtorsdag, langfredag,
påskedag og anden påskedag.
Ses vi skærtorsdag i Hersom Kirke kl. 11:00 og til den efterfølgende, lækre påskefrokost i konfirmandstuen? Du
skal bare tilmelde dig hos Jens Nielsen, tlf. 9854 6303.
Langfredag er eftertænksomhedens højtid. – Har du brug
for en stille stund i dit liv, sætter du dig bare på bænken,
tier stille et øjeblik og finder måske din vej ind i sommerens lyksaligheder?
Påskedag er festen over alle fester, og den tror jeg ikke,
du vil gå glip af? Men sover du alligevel over dig, eller har
du familien på besøg, er Hersom Kirke klar med påskegudstjeneste anden påskedag kl.11:00.
Jeg glæder mig som et lille barn til påske. Vor kristne kirkes største højtid. Jeg går bestemt ikke krumbøjet i kirke.
Det er der absolut ingen grund til.
Kirsten Krab Koed

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 2016. • Sidste frist for indlevering af stof er 20. april 2016 til ansvarshavende
redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com
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Stemningsbilleder fra Fastelavnsfest i Vester Bjerregrav
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Stemningsbilleder fra Fastelavnsfest i Vester Bjerregrav

Grundlovsmøde
Igen i år er der arrangeret Grundlovsmøde
i Hersom Præstegårdshave. Der er en ændring fra tidligere år, da vi i år starter med
gudstjenesten allerede kl. 13:30. I år har
venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen sagt ja til at holde Grundlovstalen,
ligesom et Århuskor vil komme og underholde os. – Der vil være nærmere omtale
i næste kirkeblad samt i dagspressen.
Menighedsrådene
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lige med at bladre og læs det her,
inden du bladrer videre:
I november 2016 er der igen valg til menighedsrådet. Jeg
har spurgt nogle stykker, om de har overvejet at stille op, og hver gang bliver der
helt stille, og enkelte får en lidt anstrengt grimasse! ☺
Jeg tror, der er rigtig mange fordomme og forestillinger om det at være i menighedsrådet ... Eksempelvis: Det er for kedeligt! – Nej, så skal jeg jo til at gå i kirke
hver søndag og bede både morgen og aftenbøn, så »kristen« er jeg heller ikke. –
Det er jo kun for »gamle« mennesker.
I stedet for at afvise på stedet kan man jo også lade sin nysgerrighed tage over og
finde ud af, hvad et menighedsråd egentligt er.
Menighedsrådet varetager mange af de ting, andre bestyrelser også laver: økonomi,
arrangementer m.v. Der foruden er vi også arbejdsgivere for de ansatte – og sammen med præsten forsøger vi at finde en balance mellem kirken af i dag og respekten for de gamle ritualer.
Man vælges for fire år ad gangen, men de forskellige poster, der er i menighedsrådet, vælges kun for et år ad gangen. Vi har møde 7-8 gange om året i det lokale
råd og 1-2 gange sammen med Hersom og Bjerregrav. De tre kirker er ét pastorat,
som deler præst og organist.
Hvis det ikke lykkes at få valgt et menighedsråd, så kan der ske flere ting – bl.a.
kan kirken bliver underlagt nogle andre, eller den kan i sidste konsekvens lukkes.

Såh...

Vil du være sikker på, at du
stadigvæk kan bruge din kirke
i forbindelse med dåb,
konfirmation osv., så er det nu,
du skal melde dig på banen.

Jeg har nu været med i snart fire år, og opgaverne har gået lige fra utroligt spændende til selvfølgeligt også mindre spændende opgaver. Jeg har lært en masse dejlige nye mennesker at kende, som jeg ellers ikke ville have stiftet bekendtskab med,
og jeg har fået en del mere viden på nye områder.
Jeg har ikke fortrudt! – SES VI til opstillingsmøde???
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Lene Lange

Livsglæden inviterer dig ...

Gospelgudstjeneste
i Klejtrup Kirke
FREDAG den 8. april kl. 19:30
Rune Herholdt er en af landets mest
erfarne gospelinstruktører med mere
end 1000 jobs bag sig. Har du ikke allerede oplevet Rune synge gospel med
konfirmanderne fra Hersom, Bjerregrav og Klejtrup, er det på høje tid har du selv mærket glæden boble i fingerspidserne, ja, så må du herhen igen.
Gospelgudstjenesten er for konfirmander, ja vist, men gospelgudstjenesten er
så sandelig også fra dig, der bare mangler at kridte skoene.
Rune guider konfirmanderne ind i
musikkens univers, og når de først er
dér, giver de slip og slår sig løs... Konfirmandgospel er en del af konfirmandernes undervisning, en eftermiddag
og aften, hvor sang, musik, historie og
evangelium går op i en højere enhed.
Om eftermiddagen lærer konfirmanderne 4-5 gospelsange under en 2-3 timer lang gospelworkshop. Som afslutning på dagen fejrer vi festgudstjeneste
med forældre, pårørende og byens borgere. Kom frisk!
På glædeligt gensyn
Kirsten Krab Koed

Konfirmander
Vester Bjerregrav Kirke forår 2016
Søren Emil Lang Kjær Sørensen
Christian Kirkegaard Sørensen
Rasmus Andersen
Frederik Facius Larsen
Frederikke Saugmann
Maja Rüsz Vestergaard
Tobias Aggerholm Østergaard
Mikkel Rysholt Christensen
Mathilde Korsgaard Mouritsen
Marie Ebdrup Larsen
Thomas Glerup Jensen
Sara Glerup Jensen
Simone Günther Allentoft
Anton Juul Trangbæk
William Tetty Lykke Nikolajsen
Hersom Kirke forår 2016
Frederik Sander Andersen
Laura Bak Thomsen
Annika Klausen
Gry Møller Andersen
Malene Haupt
Lucas Skaarup Dalsgaard
Mathias Alexander Hyldahl
Anna Jæger Rasmussen
Klejtrup Kirke forår 2016
Jonas Kjær Lundtofte
Patrik Østergaard Olsen
Tobias Agerskov Bay
Simon Trinderup
Ida Bjerregaard Pedersen
Cecilia Louise Baltsersen
Tobias P. Frank
Jasmin Trankjær Nielsen
Sophia Linea Hjorth Balling
Emilie bonne Andersen
Christine Poulsen Langbak
Niels Krogh Udengaard
Marie Hornhaver Andreasen
Liv Thatt Hessel
Asker Karlsen
Anders Møller Nielsen
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Tro, håb og kærlighed ...
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Tro, håb og kærlighed ...
2016 er godt i sving, det er marts, og
endelig drømmer man om at springe i
bølgerne i de lyse sommernætter. Måske har man mistet en kanin i vinterens mørke, ens ét af alt, måske har
man tabt i håndboldspil, måske har
man krydset det forkerte spor og stået
tomhændet på golfbanen… Hvor vender man blikket hen, når eksamenskarakteren er minus 2?
Konfirmander fra Hersom og Bjerregrav har skrevet bønner for det år, som
du og jeg nu går rundt i. Sæt dig i
skumringen, tænd et lys og læs, hvad
de unge skriver.
Gør tro en forskel? Vil din og min
Gud give konfirmanderne tro, håb og
kærlighed, når de vakler? Vil himlens
Gud rejse konfirmanderne, når de
snubler? Er konfirmationen blot en
skueforestilling, hvor man tæller kejserens mønter, men ikke interesser sig
for Herrens perler?
Du kender nok mit svar, men hvad et
dit svar? Gør tro en forskel i dit liv?
Ens mand, ens kæreste, ens nærmeste
kan fortælle én, at man er højt elsket,
men hvis man ikke tror på det? Betyder det så noget?
Betyder tro noget, eller kan vi med
sindsro lukke og slukke?
»Alle skal have lidt tro, håb og kærlighed«, skriver en konfirmand i sin bøn
for 2016.
Må konfirmanderne få en velsignet
konfirmation med farverige drømme,
må de slå på Herrens trommer og gå
frimodigt ind i det liv, der lokker, endskønt også utrygheden ved blandt andet terrorens frygtindgydende ansigt
gør mangen en konfirmandsjæl bange.
Må de alle gå med tro, håb og kærlighed på Herrens stier. Må de gå med
håbet om en fremtid, hvor Gud holder
sit løfte fra døbefonten. »Og se, jeg er
med jer alle dage, indtil verdens ende.«
(Matt. 28,20b)
Gør tro en forskel?
Med ønsket om et velsignet glad forår!
Kirsten Krab Koed
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- 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
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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
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fejres dåben normalt ved søndagens gudstjeneste.
Barnets forældre kontakter sognepræsten
for at aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene 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 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

Holger
Sørensens
Vej 6
Klejtrup

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 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 ...
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

Marts
April
Maj

Onsdag den 2: Bibeltime
Onsdag den 6: Bibeltime
Onsdag den 4: Bibeltime

Møderne er kl. 19:30. 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

Indsamlinger
i Hersom Kirke
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Det danske Bibelselskab
DSUK
Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp
Børnesagens Fællesråd
KFUM Spejderne
KFUM Spejderne
Det danske Bibelselskab
DSUK
Dansk Røde Kors
Dansk Røde Kors
Børnesagens Fællesråd

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. • Seniorerne (8.-10. kl.): Mødes tirsdag kl. 19:0021:00. • Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.
Du kan finde flere oplysninger om os på:
www.spejdernet.dk/klejtrup

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

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

Kirkens Korshær
indbyder til

Forårsmøde

i Skals Sognehus, Ejstrupvej 14, 8832, torsdag
den 26. maj kl. 19:30. Kirkens Korshærs
landsformand Birgit Friis taler over emnet: Kirkens Korshær før og nu.
Alle er velkomne

Indsamlinger
i Klejtrup Kirke
Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: Danske Sømandsog Udlandskirker
Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole
Juledag: Kirkens Korshær

Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:
Hersom:
19. maj 2016 kl. 19:00: Budgetmøde
Møderne holdes i Præstegården

Planlagte

gudstjenester
på Kløvermarken
og Blåbærhaven
Onsdag den 2. marts
Blåbærhaven kl. 14:30
med efterfølgende kaffe
Søren Christensen

Kløverbakken kl. 16:00
Søren Christensen

Bjerregrav:
15. marts 2016 kl. 19:00: Regnskabsmøde
18. maj 2016 kl. 19:00: Budgetmøde
Møderne holdes i Bjerregrav Ældrecenter

Onsdag den 23. marts
Kløverbakken kl. 14:30
med efterfølgende kaffe

Klejtrup:
12. maj 2016: Menighedsrådsmøde
Møderne holdes i Klejtrup Sognehus

Blåbærhaven kl. 16:00

Møderne er offentlige og alle er velkommen

BABY
SALME
SANG
1. marts og 8. marts.

(Pontoppidan)
(Pontoppidan)

Onsdag den 13. april
Blåbærhaven kl. 14:30
med efterfølgende kaffe
Kløverbakken kl. 16:00
Onsdag den 4. maj
Kløverbakken kl. 14:30
med efterfølgende kaffe
Blåbærhaven kl. 16:00
Onsdag den 25. maj
Blåbærhaven kl. 14:30
med efterfølgende kaffe
Kløverbakken kl. 16:00
Onsdag den 15. juni
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Søren Christensen

Blåbærhaven kl. 16:00
Søren Christensen

MINIKONFIRMANDERNE

Søndag den 27. januar 2015 fejrede vi minikonfirmanderne i Vester Bjerregrav kirke. De ni minikonfirmander havde været samlet
i 10 undervisningstimer, og vi fejrede sammen med forældrene, som
præsten udtrykte det, at de nu var udlærte minikonfirmander. Minikonfirmanderne var blevet undervist af vor organistafløser Marianne Skrydstrup under Kirsten Krab Koeds ansvar. • Efterfølgende
hyggede vi med aftensmad i Bjerregrav ældrecenter.
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Gudstjenesteliste
MARTS 2016
6. marts 09.30
13. marts

V. BJERREGRAV

KLEJTRUP

11.00
15:30 Søren Christensen

20. marts 11.00
09.30
24. marts 11:00 PÅSKEFROKOST
i konfirmandstuen FÆLLES FOR PASTORATET med tilmelding
til Jens Nielsen, tlf. 9854 6303, senest 18. marts
25. marts
27. marts
28. marts 11.00
APRIL 2016
3. april
8. april

10. april
17. april
22. april
24. april

09.30
11:30 Konfirmation

9:30 Liturgisk
gudstjeneste
11:00 Festgudstjeneste

11:00 Liturgisk
gudstjeneste
09:30 Festgudstjeneste

11:00 Dåb

09.30
19:30 Gospelgudstjeneste.
Konfirmander
synger gospel.
Alle er velkomne

11.00
KKK afløser i Tostrup
9:30 Konfirmation

10:30 Konfirmation

MAJ 2016
1. maj
11.00
5. maj
09.30
8. maj
15. maj
09.30
16. maj
22. maj
KKK afløser i Hvam
29. maj

09.30
11.00
14:00 Robert Ryholt
11.00
11.00
11.00
11:00 Dåbstræf. Efterfølgende hygge i
sognehuset med
pizzasnegle,
pølsehorn og is

JUNI 2016
5. juni
13:30 Grundlovsfest
Fælles for pastoratet.
Se omtale i bladet
12. juni
19. juni
26. juni

11.00

14:00 Robert Ryholt
11.00

Søndagens navn

Midfastesøndag
Mariæ
bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag

Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. Påske
Fredag

2. s. e. Påske
3. s. e. Påske
Bededag
4. s. e. Påske
5. s. e. Påske
Kristi Himmelfart
6. s. e. Påske
Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis
1. s. e. Trinitatis

2. s. e. Trinitatis
19:00 Klejtrup Sø
Byfestgudstjeneste
09.30

3. s. e. Trinitatis
4. s. e. Trinitatis
5. 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

.
HERSOM

Dato

