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Adresser ...
HERSOM KIRKE

V. BJERREGRAV KIRKE

KLEJTRUP 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

Graver og kirketjener: Else Skovlund,
Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Mobil: 2262 4754.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Stillingen er ikke besat.
Menighedsrådets formand:
Birte Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerregrav,
9632 Møldrup. Tlf. 4029 5557.
Næstformand: Kristian Nørskov, Herredsvejen 69,
V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf. 4057 5711.
Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44,
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516
Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78,
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002.
Kirkeværge: Bodil Dalsgaard, Gl. Aalborgvej 21,
Møldrup. Tlf. 2924 8204.

Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792 • Mobil: 2992 5751.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Else Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901.
Menighedsrådets formand:
Jon Pugholm, Fuglevænget 48, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 2425 9934.
Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.
Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.
Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen, Skårupvej 66,
Skårup, 9500 Hobro. Tlf. 4034 6711.

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: Stillingen er ikke besat.
Menighedsrådets formand:
Niels Brandt Kristensen, Herredsvejen 145,
Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 2324 6844.
Næstformand: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.
Sekretær: Anne Marie Rost, Mariendalvej 20,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2991 6499.
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.

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 fej-
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PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Præstegårdsudvalg Birte Bergman,
Kristian Nørskov, Kristian Kristensen,
Niels Kristensen, Birthe Ømark
og Kirsten Sørensen.

res 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 indgås på lovlig vis. Prø-

SE KIRKERNES
HJEMMESIDER:
www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

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 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.

Kirkelige handlinger
19.01.2017-19.04.2017

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Anne Lise Katrine Larsen
Ingefred Annalise Hahn
Anders Christensen Tolstrup
Jan Hansen
Kristian Smedegaard Bach
Elly Margrethe Trangbæk
Edith Jensen
Erna Gjedsted Sørensen
Sigurd Larsen
Døde i Klejtrup sogn:
Olav Mortensen
Georg Eriksen
Gudrun Lyche Larsen Christensen
Kristian Smedegaard Bach,
død på plejehjemmet i Klejtrup,
begravet i Vester Bjerregrav
Alice Ainill
Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
Thomine Juhl Bay
Bertram Jørgensen Høgh
Ingrid Bodh Madsen
Dåb i Hersom kirke:
Victoria Marie Larsen
Dåb i Klejtrup kirke:
Line Lyng Pedersen
Lea Lyng Pedersen
Nicolaj Ditlev Bugge
Vielse i Klejtrup kirke:
Bettina Louise Bartholomæussen og
Torben Haubro Christensen

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
2018
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
Hersom
9:30
2021 Klejtrup 10:30
Bjerregrav 11:30

Verdens
bedste
opdagelse
Sommerens velsignelse åbner døren for
os. Naturen holder pinsefest, og den majestætiske bøgeskov inviterer os til at gå på
opdagelse i Guds herlige skaberværk. Hvor gør
man egentlig verdens bedste opdagelse i sommerens skattekiste af velsignelser: når nattergalen synger i Skals Ådal eller
på en rejse til Middelhavets vuggende aftensang? Gør man verdens
bedste opdagelse, når man på stranden samler plantefrø og tømmer,
eller måske de flotteste muslinger i kurve? Kan hænde, man sender en
flaskepost ned ad livets flod og drømmer om rejsen til Amerika, mens
man er i den syvende himmel.
I tidernes morgen gik Christoffer Columbus og søgte efter verdens
bedste opdagelse på den underskønne strand på Porto Santo, en vulkanø små 50 kilometer nordøst for Madeira. Han udforskede verden,
samlede frø og tømmer op fra stranden, funderede og lagde to og to
sammen. Columbus fandt på strandene frø og tømmer, man ikke plejede at finde hverken i Europa eller i Afrika. Han undrede sig og blev
overbevist om, at der måtte være land på den anden side af oceanet.
Som bekendt fandt han Amerika, og det var noget af en opdagelse.
I april måned fandt min yngste søn Aleksander og jeg en paradisisk
ø. Det var netop Porto Santo. Her gik vi i Columbus’ fodspor og vandrede på den samme paradisiske 9 kilometer lange sandstrand. Det
var bestemt en af verdens bedste opdagelser. Men der var mere i vente.
På bjerget Pico de Ana Ferreira blev vi, efter en skøn vandretur derop,
mødt af et sjældent og storslået syn: femkantede prismer i klippen,
ganske som orgelpiber, der steg til himmels; op til Guds vidunderlige
blomsterhave. Prismerne er et geologisk fænomen. Det skulle være lavaen fra vulkanerne, der former prismerne. Det skal nok være sandt.
Men jeg tror, at Gud har haft en finger med i spillet. Man fik lyst til
at gå den lige vej op til Himlen, trin for trin op ad orgelpiberne, mens
Himlens fugle sang af hjertens lyst - men Guds nærvær gik ligesom
den anden vej. Columbus opdagede Amerika, og jeg opdagede, at Gud
Herren steg ned ad de femkantede orgelpiber. Ned til os. Ned i din
og min verden. Det er verdens bedste opdagelse.
Med ønsket om en velsignet sommer i alle hjem
Kirsten Krab Koed
Sognepræst

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 publikationer, blade og håndbøger.
Næste nummer: 1. september 2017. • Sidste frist for indlevering af materiale er 1. august 2017. • Alt materiale til næste nummer sendes direkte til
LSD-grafisk på mail: lsd-grafisk@mail.dk og mærkes i emnefeltet: »Sogn & Kirke september 2017 ...« - samt hvad det omhandler.
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Hver fjerde baby går til babysalmesang ...
Skal jeres baby også gå til babysalmesang?
Plejer du ikke at sætte dine fødder i kirken, har du en fremragende anledning til at gøre det
nu. Kan du i forvejen godt lide at komme i kirken, er babysalmesang blot en kærkommen
anledning til at gå endnu mere i kirke. Jeres baby vil elske at gå til babysalmesang. Umiddelbart tænker man måske ikke over det, men babyer er vilde med, at man synger salmer for
dem. De holder af lyden af deres mors, fars eller bedsteforældres syngende stemmer. De nyder,
når vores dygtige musikpædagog Laila synger for dem, og silkeklæder flyver rundt over deres
ansigter som drivende skyer.
Skal jeres baby gå til babysalmesang i Vester Bjerregrav Kirke? Hersom og Vester Bjerregrav menighedsråd er vært
ved arrangementet, det koster altså ikke en krone at deltage. I efteråret 2017 kan man bare møde op i Vester Bjerregrav Kirke følgende datoer til babysalmesang:
Tirsdage: 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10 klokken 10:45.

Salmesang for dagplejebørn er også et hit
Laila Trier er på pletten i Vester Bjerregrav Kirke de samme datoer klokken 10:00. Her er dagplejebørnene inviteret
til sang, leg og festlige stunder. Vel mødt til babyer og dagplejebørn fra nær og fjern.
Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Besøg af vores tidligere sognepræst

– af Ragna Kolind

Klejtrup Lokalhistoriske Forening havde ved den nyligt afholdte generalforsamling besøg af tidligere sognepræst i Hersom, Bjerregrav
og Klejtrup Karsten Erbs.
80 til 90 af foreningens medlemmer var mødt op for at gense vores
tidligere og meget afholdte sognepræst, og de fik hvad de kom efter
- en levende og entusiastisk fortælling – nøjagtig som vi husker ham
fra hans tid her i sognet.
Det var da også tiden i de tre sogne – 13 år – Karsten Erbs tog udgangspunkt i. Han betegnede dem som de vigtigste år i hans »karriere« – det var her børnene voksede op, det var her han fik rodfæste
som sognepræst, og han fremhævede den store betydning, som netop
tiden her har haft for ham. Han betegnede det som en fantastisk tid,
hvor kultur og kristendom gik hånd i hånd, hvor tingene kunne lade
sig gøre, og hvor han derfor fik den »rygrad«, der skulle til, så han
efterfølgende har turdet springe ud i næsten hvad som helst.
Hele foredraget igennem trak Karsten Erbs tråde fra personer og
oplevelser her i sognene til de ting, han efterfølgende har foretaget
sig – præst i Randers, i Spanien, i Løkken, i Luxenborg og nu som
emeritus i Hammel. Han har spillet sammen med Kim Sjøgren til
en koncert, han har haft Klaus Rifbjerg på besøg i Spanien, og han
har spillet sammen med Danmarks ambassadør i Spanien. Ja, det er
bare nogle af de ting, som han indviede forsamlingen i.
I Luxenborg havde han også den store glæde at undervise på den internationale skole med 1800 elever, hvor han
havde elever fra 5. klasse og til og med gymnasiet.
Der er ingen tvivl om, at Karsten Erbs’ gode tag på børn og unge mennesker, hans evne til at forbinde det
folkelige og kirkelige for de voksne og ikke mindst hans musiske interesse og evner har været medvirkende til hans
succes i præstegerningen. Tilhørerne i Klejtrup fik da også en smagsprøve på musikken, idet Erbs havde medbragt
violin og spillede et stykke.
Hele foredraget igennem viste Karsten Erbs dejlige billeder fra de steder, hvor han har været – så foredraget blev
også en form for rejsebeskrivelse og Europa-historie.
En rigtig god aften!
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Irsk folk fra korbuen –
The Happy River Band
i Bjerregrav kirke
Parkeringspladsen var tom, da jeg trillede ind foran kirken ved 18-tiden for at tage imod The Happy River Band som
skulle komme og lave koncert i Bjerregrav kirke samme aften. Der er ikke noget værre som musiker, end at skulle
spille for halvtomme pladser, og nu ved jeg så, at følelsen også gælder for koncertarrangøren. En del af organistens job
er at arrangere kirkekoncerter, og som ny et sted er det lidt svært at lodde, hvad der interesserer folk.
Det hele blev ikke bedre af at jeg samme formiddag havde fået at vide, at der var forårskoncert på friskolen, og at hele
den ene ende af byen var plastret til i biler der holdt halvulovligt parkeret for at komme til koncert på skolen, da jeg
ankom. Da bandet kom, luftede jeg min bekymring, og de svarede, at de naturligvis spiller for dem der kommer Det vil sige, at man nok skal være professionel og levere varen, også selvom der kun sidder tre og lytter. Jeg har selv
stået i samme situation, kommet med samme svar - Vi spiller for dem, der kommer.
Hvad skal der til, tænkte jeg for mig selv; ser folk det, hvis jeg sætter sedler op, ser de notiserne i avisen, læser de sognebladet, er de på facebook? Hvordan flyder man i det hele taget ovenpå i dagens informationsstrøm? Alle mine bekymringer til trods, begyndte publikum at pible ind allerede ved 19-tiden, og nervøsiteten blev gjort fuldstændig til
skamme, da Bjerregrav stillede med en næsten fuld kirke til koncert klokken halv otte. Måske vil de virkelig bare
gerne høre noget irsk folk, tænkte jeg glad, bød velkommen og satte mig til rette.
De tre musikere fra The Happy River Band leverede varen som lovet
- En varm og livsbekræftende koncert, hvor de skiftedes til at synge
for, og vekslede fint indenfor den
irske folkemusiks traditionelle instrumentarium. Bag dem i koret
var der linet en hel stribe strengeinstrumenter op foran alteret; guitar,
banjo, dobro, mandolin, bouzouki, violin, og den særlige irske
tromme bódhran. Alle kom de i
sving, og der var smil hele raden
rundt på kirkebænkene. Musik gør
noget ved folk, og folkemusik gør
noget ved de fleste. Meget af den
er dansemusik, og folkemusiktraditionen fra de britiske øer ligger
ikke længere fra vores egen, end at
den får de fleste til at vippe med
fødderne og trække lykkeligt på
smilebåndet.
De gamle jigs and reels blev leveret med fynd og humør, og bandet måtte indvilge i at spille et ekstranummer. »Du
har ikke været i Danmark længe nok«, råbte een fra publikum til den irske forsanger Shane Donnelly, »hvis du ikke
ved, at det betyder ekstranummer, når folk stiller sig op og klapper!«. Vi var så heldige at få The Wild Mountain
Thyme, en smuk og inderlig traditional, som punktum for en dejlig koncert. Jeg kunne slet ikke lade være med at
synge med selv, og jeg var vist ikke helt den eneste, som sad og mumlede lidt med i skægget. Som sædvanlig var der
kaffe og kage i våbenhuset efter koncerten, hvor man havde muligheden for at udfritte musikerne. Vi siger tak til The
Happy River Band for denne gang, og glæder os til næste gang der er koncert i kirken. Og husk så ikke at lave for
mange forberedelser til aftenkaffen derhjemme - Den tager vi sammen i våbenhuset.
Rikke Alminde Bendtsen
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Gospelgudstjeneste
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Gospelgudstjeneste: Konfirmationsporten
Konfirmation er en vidunderlig fest. Festen er kulminationen på en skøn rejse. Konfirmationsforberedelsen er en herlig rejse, som jeg foretager år efter år sammen med sognenes
konfirmandaspiranter. Også i år har jeg nydt skønne timer
sammen med de unge. Vi har vandret i kristendommens
billedskønne univers, og de unge mennesker har været interesserede og velopdragne. Vandringen har været en fornøjelse; selv hvis jeg dage havde for mange opgaver i kalenderen, gik jeg altid glad og frimodigt fra stunden sammen med
Danmarks ungdom.
Vore unge konfirmander var også en fremragende oplevelse
til årets gospelgudstjeneste. Her blev sunget igennem af
hjertens lyst. Unge hjerter der synger takkesang til vor kristne Gud. Det har vi brug for i vore hjem og i Danmark. Tak
for jeres begejstring og tak for godt og tillidsfuldt samvær.
Kære unge. I har livet foran jer. Må det gå jer godt på jeres
vej og må I altid huske på, at I har Gud med i jeres bagage.
I står i porten til jeres fremtid favnet af Guds favn. Det er
et godt udgangspunkt. I skal også vide, at I altid er velkommen til at ringe til mig, hvis I har brug for en snak. Hold
jer ikke tilbage.
Kære læsere: læs venligst de unges anmeldelser af gospelgudstjenesten. De er læseværdige. Havde I ikke lejlighed til
selv at deltage i gospelgudstjenesten i år, gives der heldigvis
en ny mulighed i 2018. Vel mødt.
Kirsten Krab Koed
Sognepræst
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Årets konfirmander ...

Årets konfirmander i Hersom Kirke 2017. Signe Bech Kjeldskov, Line Lyng Pedersen, Maria-Louise Rahbek, Klara
Lundhøj Dahl, Kristian Juul Garsdal Kristensen

Indskrivning til konfirmation 2017-18
Søndag den 17. september 2017 kl. 11:00 fejrer vi ind- Kl. 9:30 bliver de hentet i bus og kørt retur til skoskrivningsgudstjeneste til konfirmation i Klejtrup len.
kirke – og:
Konfirmander fra Klejtrup møder ved Klejtrup SogSøndag den 24. september 2017 kl. 11:00 i Vester nehus kl. 14:30 efter endt skoletid. Forberedelsen
slutter kl. 16:00.
Bjerregrav kirke.
Begge gudstjenester er ligeledes høstgudstjenester. Vel mødt til mange festlige og gode timer ☺
Ved begge gudstjenester vil der være efterfølgende
frokost i hhv. Menighedshuset i Klejtrup og i Æl- Konfirmation 2018:
drecentret i Bjerregrav.
Vester Bjerregrav Kirke
Se nærmere herom i næste kirkeblad.
Man medbringer den udfyldte indskrivningsblanket, som jeg deler ud via skolerne. Vi drikker en sodavand eller en kop kaffe efter gudstjenesten.
Selve konfirmationsforberedelsen begynder torsdag
den 28. september.
Konfirmander fra Hersom og Bjerregrav bliver hentet i bus ved Bjerregrav Friskole kl. 8:00 og kørt til
konfirmandstuen i Hersom.
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Bededag, fredag den 27. april
kl. 9:30
Hersom Kirke
Bededag, fredag
den 27. april
kl. 11:30
Klejtrup Kirke
søndag
den 29. april
kl. 10:30

Årets konfirmander ...

Årets konfirmander i Bjerregrav Kirke 2017. Magnus Nicolaj Kjærgaard Rasmussen Ankjær, Michela Irene Nielsen,
Lykke Møller Andersen

Årets konfirmander i Klejtrup Kirke 2017. Stine Fjelsted, Tobias Madsen, Viktor Holmgaard Jensen, Rasmus Frank
Johansen, Jakob Kristiansen, Mathilde Husum Nielsen, Laura Houlberg Sandholdt, Tilde Vadsholt, Jesper Westergaard,
Sebastian Vibestrup, Marcus Claudell, Mikkel Juhl Frandsen. • Jonathan Bailey, Caroline Kjeldall Bak, Kathrine Juhl
Larsen, Melannie Mai Mortensen, Camilla Marie Nielsen, Mads Møller Nielsen, Mikkel Buus Sørensen, Thilde Skov
Vammen, Natasja Kallestrup Grydgaaard
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Kirkesangere stopper ...
Menighedsrådet i Vester Bjerregrav har med beklagelse modtaget opsigelse fra Bettina Jensen af stillingen som
kirkesanger i Vester Bjerregrav kirke.
Bettina er under uddannelse, som afsluttes nu, og Bettina skal »videre med sit liv«. Vi har i Vester Bjerregrav været
meget glade for at have Bettina som kirkesanger, men forstår naturligvis, at »alt har en ende«. Vi ønsker Bettina
held og lykke fremover og takker for 8 gode år.
Også Hersom menighedsråd må tage afsked med deres kirkesanger. Henning Pedersen har efter at have været
ansat ved Hersom kirke i 15 år, valgt at »pensionere sig« som fast kirkesanger. Hersom menighedsråd takker Henning
for godt og stabilt samarbejde gennem de mange år og ønsker Henning mange gode år som - som han selv udtrykker
det - freelancer.
Henning og Bettina har haft et fint indbyrdes samarbejde og afløst hinanden i kirkerne til stor glæde for begge menighedsråd. Tak til jer begge for det.
Menighedsrådene har modtaget løfte fra de afgåede kirkesangere om, at de begge vil træde til som vikarer, når behov
og mulighed byder sig.

Gudstjenesten flytter udenfor!
Flytter du med?
Traditionen tro fejrer vi gudstjeneste under
Guds prægtige himmel tre gange i løbet af
sommeren. Vi begynder med gudstjenesten
i præstegårdshaven i Hersom 2. pinsedag
kl. 13:30. Se omtale andetsteds i bladet.
Den 9. juli flytter vi igen gudstjenesten ud
i det blå. Denne søndag synger vi salmer og
sange i Nordskoven i Bjerregrav kl. 11:00. –
Menighedsrådet er vært ved sandwich og
øl/vand efter gudstjenesten. Kom til en
stemningsfuld gudstjeneste og tag også gerne børnene med i skoven.

Søndag den 13. august fejrer vi
gudstjeneste ved Klejtrup Sø kl.
19:00. Menighedsrådet er vært ved
kage og kaffe.
Disse tre søndage flytter gudstjenesten udenfor, og du er hermed inviteret til at flytte med. På glædeligt
gensyn.
Kirsten Krab Koed
Sognepræst
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Stemningsbillede. Arkivfoto marts 2013

Leonard Cohen i Hersom Præstegårdshave ...
Gøgen kukker i præstegårdshaven i Hersom. Når den lyse nat blunder, synger nattergalen for pindsvinene, og havens natdyr holder pinsefest.

Grundlovsdag fester vi sammen
– fordi vi lever i et frit land; vort skønne Danmark, hvor flaget vajer mod himlen blå, mens solen
skinner på den lille gulspurv og børnene, der leger tagfat i havens katedral. Tag dine børn ved hånden og inviter også børnebørn og naboer til

GRUNDLOVSFESTEN i Hersom Præstegårdshave
2. pinsedag, grundlovsdag mandag den 5. juni.
Vi begynder med en festlig gudstjeneste kl. 13:30, hvor Britta Lønne medvirker på trompet.
Medbring en stol og kom, som du er. Menighedsrådene er vært ved lagkage, kaffe, te og sodavand.
Efter gudstjenesten hører vi årets grundlovstaler. – Hvem er det mon i år?

Årets musikalske indslag er de tre musikere fra Brothers of Mercy. Desværre mangler vi Leonard
Cohen iblandt os på den grønne jord, men gudskelov dør hans sange aldrig. Brothers of Mercy
fortolker Cohens sange, og man kan næsten ikke undgå at berøres, når Hallelujah spreder pinseånd
i hvert et menneskehjerte. I al sin glans nu stråler solen. En herlig oplevelse kalder. Nu kom vor
pinselilje-tid: leg, som får aldrig ende. Alle er hjerteligt velkomne.
Kirsten Krab Koed
Sognepræst
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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.

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:

www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

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

Gratis - Gratis - Gratis

Kop og Øre
MØ
MØLDRUP
LD R U P
Vi er en
de unge
unge
Vi
eerr een
n fforening
ore
o ningfor
ffor
or
o børn
børnog
ogunge
ungemennesker,
mennersker
mennerskersom
ssom
om prøver
prøve
prøverr at
at udvikle
udvikle de
Vi organisation
tiltil
at
blive
mere
selvstændige
i
det
virkelig
liv,
lære
dem
at
klare
sig
til aatt bl
m om aatt kl
arre ssig
blive
ive m
mere
ere sselvstændig
elvstændig det vi
virkelig
rkelig lliv,
iv, llærer
ærer de
dem
klare
ig
naaturelave
n, lave
lav
ve mad
maover
d ove
r bål,finde
båfinde
l,ffinderundt
et kort
tagerpå
telt turer.
turer.
i naturen,
over
rundpå
pået
et
kort og tage
tager
påteltture.
telt
udeude
i naturen,
mad
bål,
V
oogså
gså G
mobi
l ttil
il di
v.opgaver.
opga
ver
Vii bruge
bruger
GPs
og mobil
div.
opgaver
Vi bruger
ogsår GPS
ogPsmobil
til diverse
Vi mødes
tirsdag
aften
fraffra
0.-4.
g aaften
ftemed
nm
ebørn
d børn
rra
0 - klasse
Vi mødes
møde
s ttirsdag
irsda
4 kl
asse
Vi
med
klasse
frafra
kl.kl.
i Spejderhuset
frra
kl18:00-19:30
. 18,00 til
til 19,30
iS
peejderhuspå
etAhornvej
påå A
hornveej
Spejderhuset
Ahornvej
Torsdag
aften
alle
5.
Torsda
g aaften
ftmødes
en m
øde
s aalle
lfra
le ffra
rraa klasse
5 kl
asseogogopefter
op eefter
fter
Torsdag
mødes
klasse
frafra
kl.
19:00-20:30
i
Spejderhuset
på
frra kl.
kl. 19,00 til
til 20,30 i S
peejderhusetAhornvej,
påå A
hornveej
Spejderhuset
Ahornvej
hvishvis
ikke
andet
ert er
hvi
s ikke
ikke
ande
eaftalt.
r aftalt.
affttalt.
andet
Alle ledere er ulønnede.
Alle leder
leder er
er ulønnet
ulønnet
Alle

- 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
MedMed
os
spejderledere.
Mvenlig
ed venlig
venlhilsen
ig hi
hilsen
lsefra
n ffra
ra
r os
S
Spejderlederer.
peejderlederer.
vi ka
kan
n ttræffes
ræfffes på telefon:
telefon:
o
Vi kan træffes på telefon:
Lene
Lene tirsdag
ttirsdag
irsdag leder
lpå
ede2485
r på 24852603
Lene
2603
Jørgen
J
ørge
n
t
torsdag
ors
da
g
l
leder
e
de
r påå1506
8669150
86691506
Jørgen torsdag på 8669

12

Holger
Sørensens
Vej 6
Klejtrup

Foredrag og koncerter i Klejtrup
Klejtrup Menighedsråd er sammen med foreningerne i Klejtrup og Musikefterskolen gået sammen om at arrangere
foredrag og koncerter på Klejtrup Musikefterskole.

Næste arrangement:

Koncert med
Kristian Lilholt
& Trio
på Klejtrup Musikefterskole
fredag den 29. sept. 2017 kl. 19:30
Billetsalg på www.klejtrup.dk • Billetpris 195,00 kr. incl. gebyr
Kristian Lilholt Trio giver koncert i Klejtrup og trioen har som ekstra
Tine Lilholt med til koncerten i Klejtrup. Begge spillede i mange år
sammen i Lars Lilholt Band, hvor Kristian Lilholt skrev nogle af Lars
Lilholts allerstørste hits som »Café Måskeskin« »Den Hvide Dværg«,
»Kong Pukkelryg« og mange flere.
For 12 år siden forlod Kristian Lilholt, Lars Lilholt Band og har siden giver over 700 koncerter i kirker og musikhuse.
Glæd jer til denne koncert med Kristian Lilholt & Trio I vil opleve
musik med en meget sjælden melodisk nerve. Med Tine Lilholt på
toppen af trioen, med harpe, fløjte og andre blæseinstrumenter.

Kirkekoncerterne i 2017
HERSOM KIRKE torsdag d. 8. juni kl. 19:30:
Fantomplads - Moderne viser fra en skramlende virkelighed. Skrøbelig og poetisk ny musik som er svær
at kategorisere, men som henter inspiration fra
så forskellige steder som Lulu Ziegler, musique concréte, røgfyldt swing og electronica.
KLEJTRUP KIRKE tirsdag d. 13. juni kl. 19:30:
Viborg concert band - Harmoniorkesteret fra Viborg byder på udvalgte smagsprøver
fra deres repertoire, der spænder over en bred vifte af forskellige musiske genrer som f.eks. marcher,
filmmusik, musicals, klassiske værker, kirkemusik samt rock, jazz og beat.
BJERREGRAV KIRKE tirsdag d. 5. september kl. 19:30:
Trut og lut - Koncert i anledning af Luther-året
ved guitarist Anne-Mette Skovbjerg og fagottist Uffe Munkgaard.
Dette herlige par dygtige musikere gør reformationens musik levende for os i ord
og musikalske fortolkninger.
KLEJTRUP KIRKE tirsdag d. 10. oktober kl. 19:30:
Gospelkoncert ved Ramlin' Rangers.
KLEJTRUP KIRKE torsdag d. 7. december kl. 19:30:
Julekoncert med Tina Siel & Trio.
Der er GRATIS ADGANG til at alle vores kirkekoncerter.
Rikke Alminde Bendtsen
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Vågetjenesten på Klejtrup Friplejehjem

Ingen skal være alene
på Klejtrup Friplejehjems afdelinger Kløverbakken og Blåbærhaven
– ej heller i livets sidste timer.
Derfor har vi etableret en vågetjeneste – i samarbejde med Røde Kors. Vågekoner kan kontaktes, når livet er ved at
rinde ud, og personalet opleve,r det vil være godt med en person ved siden – eller hvis pårørende har behov for en
pause i et vågeforløb.
Vågetjenesten består nu af syv vågekoner, der for nylig har været på kursus gennem Røde Kors. Undervisningen
tog afsæt i de menneskelige relationer, hvad det vil sige at være vågekone og ikke mindst, hvilke rettigheder har
man som vågekone.
På Klejtrup Friplejehjem er der udarbejdet en kontakt med Røde Kors og lokale retningslinjer for, hvornår en vågekone tilkaldes.
Vågekoner har tavshedspligt, og når de indkaldes og skal sidde ved en døende, er det vigtigt, de får et kendskab til
personen. Da der er flere af vores frivillige, der er vågekoner, kender de ofte til personen fra deres daglige gang på
vores plejehjem, hvilket opleves som en stor fordel.
Efter et vågeforløb tilbydes vågekonen altid en samtale, hvis der skulle være oplevelser eller hændelser der kan sætte
aftryk.
Samarbejdet med Røde Kors sikrer, at der kan ydes professionelt hjælp i form af psykolog og andet – hvis vågekonen
skulle have behov for det.
Birgith Sæderup
Forstander på Klejtrup Friplejehjem (Blåbærhaven)
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Stemningsbillede. Arkivfoto marts 2013

Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:
Hersom:
Menighedsrådsmøde - 30/5 kl. 19:00.
Møderne holdes i Præstegården.
Bjerregrav:
Onsdag d. 6. september 2017 kl. 19:00.
Onsdag d. 8. november 2017 kl. 19:00.
Begge gange i Ældrecentret.
Klejtrup:
Menighedsrådsmøde - 7/6 2017 kl. 19:00.
Møderne holdes i Klejtrup Sognehus.
Møderne er offentlige, og alle er velkomne!

Indsamlinger
September
Oktober
November
December

i Hersom Kirke
DSUK
Dansk Røde Kors
Dansk Røde Kors
Børnesagens Fællesråd

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

Planlagte

gudstjenester
Blåbærhaven
og Kløvermarken
Onsdag den 31. maj
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Herbert Wilson

Blåbærhaven kl. 16:00
Herbert Wilson

Indre Mission
i Klejtrup
Juni: Onsdag d. 7.: Bibeltime.
Juli: FERIE
August: FERIE
Møderne er kl. 19.30. Alle er velkomne!

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

Det endelige udseende af
de nye menighedsråd:
KLEJTRUP
Formand: Jon Pugholm, Fuglevænget 48, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 2425 9934.
Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 2878 0139.
Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 2028 2662.
Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen, Skårupvej 66, Skårup, 9500 Hobro.
Tlf. 4034 6711.
Henrik Fjelsted.
HERSOM
Formand: Niels Brandt Kristensen, Herredsvejen 145, Hvolris, 9632 Møldrup.
Tlf. 2324 6844.
Næstformand: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16, Troestrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6677.
Sekretær: Anne Marie Rost, Mariendalvej 20, Hersom, 9500 Hobro.
Tlf. 2991 6499.
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16, Troestrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6677.
Kristian Kristensen.

Onsdag den 21. juni
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan

Kløverbakken kl.16:00
Pontoppidan

Onsdag den 12. juli
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan

Blåbærhaven kl. 16:00
Pontoppidan

Onsdag den 9. august
Blåbærhaven kl.14:30
(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00
Onsdag den 30. august
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 16:00.
Onsdag den 20. september
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00

VESTER BJERREGRAV
Formand: Birte Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 4029 5557.
Næstformand: Kristian Nørskov, Herredsvejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 4057 5711.
Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44, Bjerregrav. Tlf. 3063 5516
Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78, Bjerregrav. Tlf. 2422 1002.
Kirkeværge: Bodil Dalsgaard, Gl. Aalborgvej 21, Møldrup. Tlf. 2924 8204.
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Gudstjenesteliste
.
Søndagens
navn

JUNI 2017
4. juni
Pinsedag
5. juni
Grundlovsdag
11. juni
Trinitatis søndag
18. juni
1.s.e. Trinitatis
25. juni
2.s.e. Trinitatis
JULI 2017
2. juli
3.s.e. Trinitatis
9. juli
4 s.e. Trinitatis

16. juli
23. juli
30. juli

HERSOM

V. BJERREGRAV

9.30
11.00
13.30 GRUNDLOVSGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
9.30
11.00
9:00 Jørgen Holm
11.00
9.30
11:00
KKK afløser i Tostrup

KKK afløser Tostrup
11:00 Gudstjeneste
i Nordskoven
med sandwich
og vand

5.s.e. Trinitatis
6.s.e. Trinitatis
7.s.e. Trinitatis

9:30 Jørgen Holm

AUGUST 2017
6. aug.
8.s.e. Trinitatis
13. aug.
9.s.e. Trinitatis

9:30 Jørgen Holm

20. aug.
27. aug.

10.s.e. Trinitatis
11.s.e. Trinitatis

SEPTEMBER 2017
3. sept.
12.s.e.trin.

KLEJTRUP

11:00 Aage Nielsen
9:30 Jørgen Holm

19:00 Aftengudstjeneste
ved Klejtrup Sø
9:30 Jørgen Holm
9:30

11:00

11:00

9:30

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.

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

Dato

