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De brændende tornebuske

Forsvandt sommeren som dug for morgensolen? Huskede du at spise jordbær og gå med bare tæer
i sandet? Septembers himmel er så blå, og man kan stadig finde striber af sol i skoven, på kirkegården
og i livets have. Evangeliet er som en sol, der oplyser mørket, når det er tættest. Når efteråret banker
på, er det godt at få Biblen frem fra gemmerne og lægge den på natbordet. I bogens vers kan man
søge trøst, når det hele ramler, og her kan man finde glæde til hver en dag. Måske er man blevet
forladt af verden, måske har man mistet troen på den nye dag, og det kan hænde, at man har lyst
til at tale med et menneske, som ikke umiddelbart er en del af ens fortælling. »De brændende tornebuske,« som forsidebilledet viser, står ved indgangen til Hersom Præstegård. Vidste du, at man
altid kan ringe til din præst for at aftale et tidspunkt for en samtale? Som præst har jeg tavshedspligt
og fører ikke journaler. Samtalen kan foregå i præstegården med »de brændende tornebuske«, men
jeg kan også komme i dit hjem. Du ringer bare.

Med ønsket om et velsignet efterår
Kirsten Krab Koed

Lederen
Denne gang kan
jeg ikke skrive, at
det altid regner,
når jeg skal skrive
lederen. I dag skinner solen, og det er
varmt – ca. 30 grader er
der uden for mit vindue. Landmændene høster på livet løs, men stærene
Adresser:

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. 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.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Skovgaard,
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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er også begyndt at samle sig i flokke Vi ved godt i menighedsrådet, at titog det er tegn på, at efteråret er lige len på annoncen var meget provokeom hjørnet.
rende, men det har man valgt for at
få så mange med til at fortælle om,
Når I, kære læsere, har dette kirke- hvad man vil med Hersom Kirke.
blad i hånden, er valgkampen til menighedsrådsvalget gået i gang.
Det hjalp nu ikke meget, men de få
bestemte over de mange, og læseren
Det første orienterings-/opstillings- kan se i annoncen, hvad man bestemmøde bliver afholdt her i pastoratet te. Det er ikke endeligt endnu, da
den 1. september i Bjerregrav og de biskoppen skal godkende beslutninto andre bliver afholdt den 13. sep- gen, og den har menighedsrådet ikke
tember. Der skal startes med et orien- modtaget endnu.
teringsmøde, hvor menighedsrådet
orienterer om, hvad der er sket siden Der er også et andet sted i bladet omsidste valg samt hvordan økonomien talt dette års Grundlovsmøde, hvor
ser ud i sognet.
det fælles udvalg for mødet fik
Kristian Pihl Lorentzen til at holde
Når formanden tilkendegiver, at nu Grundlovstalen samt det verdensbeer orienteringsmødet slut, kan man rømte Akademist Kor fra Århus til at
gå over til opstillingsmødet. På opstil- underholde med nogle af deres sanlingsmødet er menighedsrådet ude af ge.
sine beføjelser. – Opstillingsmødet er
deltagenes eget møde – her stilles alle Det blev en rigtig fornøjelig eftermidlige. På dette møde laves en liste på, dag. – Mange kom bagefter og sagde,
hvem man vil have til at sidde i de at det var et af de bedste Grundlovsnæste fire år til at styre sognets kirke- møder, der var blevet afholdt i Herlige anliggende samt 2-3 suppleanter. som.
Listen afleveres til valgbestyrelsen i
perioden fra den 20. september 2016
kl. 19:00 til den 27. september 2016
kl. 19:00.
Afleveres der kun én liste, er de pågældende valgt for de næste fire år.
Dette kaldes også aftalevalg. – Hvis
der indkommer flere lister, skal der
være valg (med udsendelse af valgkort) den 8. november 2016. – Listen
gennemgås af valgbestyrelsen for fejl
og mangler. Valgbestyrelsen udfører
også de andre opgave i forbindelse
med valget. Valgbestyrelsen består af
tre medlemmer af menighedsrådet.

Jeg kan nu fortælle, at Hersom kirkes
våbenhus har fået nyt tag. Vi har det
gamle tag til at stå, så hvis der er nogle, som kan bruge det, kan det afhentes hos graver Birgit Jespersen.
Dette blad er så det sidste i dette kirkeår, fordi det nye kirkeår starter den
27. november 2016, og her starter også det nye menighedsråd deres arbejde for de næste fire år.
Jeg skal på redaktionens vegne sige jer
alle tak for samarbejdet i årets løb.

Det første blad i det nye kirkeår vil
bl.a. omhandle valget, og her vil de
Her i bladet er en annonce med op- nye menighedsrådsmedlemmer blive
lysninger om tidspunkterne for de præsenteret.
omtalte møder. – Her i bladet er også
en annonce vedr. det møde, menig- Tak for denne gang.
hedsrådet i Hersom indkaldte til vedrørende lukning af Hersom Kirke. – Kan alle have et godt efterår!

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

Jens Nielsen

Ansvarshavende redaktør

Kirkelige handlinger
fra 13.04.2016 -28.06.2016

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Betty Børgine Hampenberg
Døde i Klejtrup sogn:
Kaj Alrøe
Jørgen Lauritzen
Alfred Nielsen
Esther Nielsen
Ella Monrad
Dåb i Vester Bjerregrav kirke:
Sander Nik Nørmølle
Dåb i Klejtrup kirke:
Laurits Raun Andersen
Noah Lindholt Christensen
Jamie Aagaard Tvistholm
Katrine Mølgaard Jensen
Vielse i Vester Bjerregrav kirke:
Mette Sonne Nørskov og
Jeppe Sonne Nørskov
Vielse i Klejtrup kirke:
Rikke Skaarup Bundgaard og
Rene Skaarup Bundgaard
Henriette Raun Andersen og
Kenneth Raun Andersen

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:
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

Bliver det efterår
i Paradis?
Det er just blevet efterår i Hersom, Vester Bjerregrav og
Klejtrup. De lyse nætter gløder bag os i erindringens
mange værelser, og nu må vi begynde at vænne os til tidlig
skumring og mørke morgener. Man skutter sig en kende
ved tanken, men skønt skovens blade bereder sig på at falde til
jorden, bereder kirkerne sig på at forkynde glæde fra din og min far, himlens
og jordens Gud. I Paradis bliver det gudskelov ikke efterår; her oprinder
evig sommer. Den er gylden som kornet, der vajer for vinden, den er smuk
som svanen, der sejler på søen. Kom glad og gerne til din kirke og vær en
del af det kristne fælleskab. Søndag efter søndag kalder klokkerne fra himmel
til jord. Året rundt fejrer vi helt almindelige søndagsgudstjenester, man går
bare ind og sætter sig på en bænk, og inden man får set sig for, bliver det en
herlig vane at gå i kirke.
I efterårets løb har vi også planlagt anledningsgudstjenester. Søndag den 4.
september byder vi konfirmander fra vore sogne velkommen ved indskrivningsgudstjenester i Hersom og Vester Bjerregrav kirker. Kom og tag imod
konfirmanderne i vort fælles Guds hus og vis dem dit kors.
Søndag den 25. september fejrer vi høstgudstjenester. Vi begynder med en
fælles gudstjeneste for Hersom og Vester Bjerregrav kirker kl. 11:00. Efter
gudstjenesten nyder vi en veltilberedt frokost i Bjerregrav Ældrecenter. Klokken 14:30 samme dag fejres høsten i Klejtrup Kirke. Her går man i sognehuset til kaffebord efter gudstjenesten.
Søndag den 30. oktober fejrer vi BUSK-gudstjeneste i Klejtrup Kirke kl.
11:00. BUSK står for børn, unge, sogn og kirke. Derfor er gudstjenesten
igen i år arrangeret i samarbejde med spejderne i Klejtrup. Glæd jer, spejderne er dygtige. Efter en stund i kirken lokker også her en lækker frokost
i Klejtrup Sognehus.
Søndag den 6. november mindes vi de mennesker, som er døde, men lever
i vore hjerter. I kirkerne oplæses navnene på dem, som er gået hjem til Gud
siden sidste allehelgensaften.
1. søndag i advent begynder vi traditionen tro vort nye kirkeår med lysgudstjeneste i Hersom Kirke. Denne aften er kirkegården oplyst med levende lys, og julestemningen begynder at træde ind i alle hjem. Gudstjenesten
er fælles for alle tre kirker, og der er god tradition for, at man sætter sig ind
i sin bil og kører til Hersom. Efter gudstjenesten serveres gløgg, vand og
æbleskiver i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Vel mødt både her
og dér. Nok begynder efteråret med septembers blå himmel. Men i Paradis
gryr en evig sommer. Gud være lovet.
Kirsten Krab Koed – Sognepræst

SOGN & KIRKE udgives af menighedsrådene og udkommer fire gange om året. Bladet er gratis. - 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. december 2016. • Sidste frist for
indlevering af stof er 20. oktober 2016 til ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com
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Kirkekoncert i Bjerregrav Kirke d.13. okt. 2016 kl. 19:30
Sange fra hjertet - En koncert med I like this wind
I like this wind er kirkens organists
eget soloprojekt. Med guitar og
stemme tager hun lytteren med på
en musikalsk tur gennem høje græsser og tåge dale med længsel og lidenskab som følgesvende. Der bruges simple virkemidler; tekst og musik står stærkt alene, og sangene leveres hudløst ærligt med svidende
nærvær. Det bliver en koncert i selskab med en singer-songwriter, der
låner fra den britiske folkemusiktradition såvel som fra jazz og indierock, krydret med en punket attitude. Ikke den slags koncert der er flest
af i Bjerregrav, men I like this wind
har bevæget sine lyttere henover lande- såvel som aldersgrænser, så kom
til koncert denne aften i oktober, og
lyt med!

Skal Hersom Kirke lukkes?
Kære Menighed i Hersom Sogn!
Skal Hersom Sogns Menighedsråd effektuere overskriften eller
ikke? Det er det, de vil spørge jer om på et menighedsmøde i
Konfirmandstuen, Hersom Præstegård den 9. juni kl. 19:00.
Kom og hør om menighedsrådets mening om overskriften.
– Sådan lød ordene i sidste kirkeblad, og der var ganske få af menigheden, der
deltog i debatten på mødet. De få bestemte så for de mange, at forslaget fra menighedsrådet om, at sænke antal gudstjenester fra to til én om måneden var en
god ordning, men ikke den optimale. – Det skulle helst have været gået den anden
vej, men da menigheden ikke flittigt benytter kirken om søndagen, og da der har
været for mange messefald (gudstjenester uden deltagere) de første måneder på
året, måtte menighedsrådet tage denne drastiske beslutning. – Menighedsrådet
havde så stillet nogle krav til ordningen. Hvis den ekstra gudstjeneste, der ville blive i måneden, blev flyttet til et af de andre sogne, skulle personalet fra Hersom tage denne gudstjeneste, som de ville have taget den i Hersom. – På den søndag,
der er gudstjeneste i Hersom, er der kun den i hele pastoratet. Dette var de to vigtigste krav menighedsrådet stillede for at gennemføre ordningen. – Dette er meddelt biskoppen, da ændringen skal godkendes af ham og svaret er ikke modtaget
endnu.
På mødet blev der også diskuteret om de tre menighedsråd var berettigede? Her
tilkendegav forsamlingen, at det var de ikke. Der skulle arbejdes på en sammenlægning. Det må så være op til de nye menighedsråd at bestemme det.
Med venlig hilsen
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Hersom Sogns Menighedsråd

A.K. Hansn i Klejtrup kirke:
Garageelektro og kosmisk punkpoesi ...
A.K. Hansn bringer garageelektro torpederet af socialrealisme med kosmiske vrangforestillinger til
Klejtrup kirke torsdag den 1. september. Ord kolliderer med bedagede synthesizere og minimal, men
insisterende rytmik. En cocktail af spruttende, knagende elektronik og clubbing fra sindets ensomme
industrikvarterer med Hansn som MC:
udenfor i anlægget
pusler skæbnen i buskene
ligesom et pindsvin
bare skæbnen
AK Hansn har i årevis overrasket med sin krøllede
brug af sproget og sin kendetegnende forstadsrock i
bands som Vildensky og Singvogel - sidstnævnte
med et langt samarbejde med den anerkendte digter
Peter Laugesen. I AK Hansn sammenhæng står han
overvejende alene, bakket op at et par velvalgte musikere.
Om den kommende koncert siger A.K. Hansn selv:
- Jeg bryder mig ikke om andægtig oplæsning eller
optræden. Hverken at se på eller levere. Det er stadig
rocktekster. Jeg tror, at man kan regne med en lidt
mere fysisk og pågående omgang »spoken word« end
sædvanligt.
Singvogel-forsanger A.K.Hansns første soloalbum
»Heroicus Interruptus« kom til verden i september
sidste år via det århusianske label
Sound Of Perpetual Astonishment
(SOPA).
Gaffa havde bl.a. følgende at sige om
albummet:
»Underholdende – og med reelle litterære kvaliteter fra et sted meget langt
fra Forfatterskolen i København. Beskidt, uprætentiøst poetisk uden studentikos bismag.«
AK Hansn er udover at være produktiv
i en række musikalske projekter, ganske
successfuld som tegneserieforfatter. Senest har han skabt stor interesse på den
danske tegneseriescene med den roste
graphic novel Sydstjernen, der handler
om forliste drømme og tilværelsens stilstand.
Torsdag d. 1. september kan vi kan se
frem til en anderledes måde at bringe
spørgsmål fra eksistensens kringlede afkroge og biveje ind i kirken. Så kom op
på bakken og få støvet sindets øregange
af!
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Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016 ...
Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en
levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din
chance for at få indflydelse på din kirke. Stil op som kandidat – eller kom og vær med til at
vælge et nyt menighedsråd.
KOM TIL ORIENTERINGSMØDE
Alle menighedsråd indbyder til et offentligt orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. Find dit sogn
her under.
BLIV KANDIDAT
De fleste steder holder menighedsrådet et opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.
Her kan der opstilles en eller flere kandidatlister til valget.
Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste.
Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der
kun indleveres én liste (se afsnittet »Opstillingen i praksis«).
Hvis menighedsrådet ikke har indbudt til et opstillingsmøde, er det sandsynligvis fordi,
der i sognet holdes flere opstillingsmøder, hvor der opstilles hver sin liste. Undersøg dine
muligheder for at deltage i et opstillingsmøde.
Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år,
kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra
mindst fem stillere.
VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD
I langt de fleste sogne er kandidatlisten fra opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet, at du kan få indflydelse på, hvem der bliver
valgt til det næste menighedsråd.
Indleveres der flere lister, afholdes der valg i sognet d. 8. november 2016.
OPSTILLINGEN I PRAKSIS
Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på
www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til indleveringsstedet i sognet. Du kan finde indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside. – Hvis der er fælles menighedsråd for flere sogne, er der separate valg i hvert sogn.
Denne annonce beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget.
Find detaljerne på www.menighedsraadsvalg2016.dk.
Mød op den 1. september 2016 kl. 19:30 i Bjerregrav sogn, Bjerregrav Ældrecenter
Mød op den 13. september 2016 kl. 19:00 i Hersom sogn, Konfirmandstuen,
Hersom Præstegård
Mød op den 13. september 2016 kl. 19:00 i Klejtrup sogn, Klejtrup Sognehus
Alle tre steder vil der være mulighed for opstillingsmøde efter orienteringsmødet.
Med venlig hilsen
Menighedsrådene
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Grundlovsfesten i Hersom Præstegaard ...
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Grundlovsfesten i Hersom Præstegaard ...

Et skønt minde fra 2016
I år, den 5. juni var der solskin og dejligt vejr til den årlige Grundlovsfest i Hersom præstegårdshave, så enderne på det opstillede telt på plænen
blev slået op, inden gudstjenesten gik i gang. Mange gæster placerede sig udenfor
under den opstammede rødbøg. Det var rigtig skønt.
– Under kaffen sludrede og hyggede folk sig, og mange så frem til og var spændte på venstremanden Kristian Phil Lorentsen’s indslag, og mange fik hilst på og småsnakkede med
ham under kaffen.
– Festens underholdning bestod af et ungt, godt 20 mands-/kvindekor, »Akademisk Kor«
fra Århus. De begyndte at synge inde i teltet, og det lød bare helt fantastisk, synes jeg.
Folk nød korets sang og slappede rigtigt af under bøgen. Med et kom koret ud af teltet
i flere rækker og fordelte sig syngende rundt iblandt alle tilhørerne, og sangen lød
flerstemmigt og storslået. Det var virkelig dygtigt gjort, og folk blev overraskede. Det var så betagende, synes jeg, som at sidde midt i et stereoanlæg. Hvilken lyd! Tanken om den Grundlovsfest gør
mig stadig så glad. • Venlig hilsen Bente
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Grundlovsfesten i Hersom Præstegaard ...
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Minikonfirmand 2016

MINIKONFIRMAND 2016 for 3. klasse – Klejtrup kirke
Kære minikonfirmander og familier! Alle børn i 3. klasse inviteres til at deltage
i minikonfirmand-undervisning på mandage kl. 14.00-15.30:
Uge 36

05. september

Uge 41

10. oktober

Uge 37

12. september

Uge 43

24. oktober

Uge 38

19. september

Uge 44

31. oktober

Uge 39

26. september

Uge 45

07. november

Uge 40

03. oktober

Uge 46

14. november

Festgudstjeneste for hele familien og venner TORSDAG den 24. november Kl. 17.00
Efterfølgende spisning ca. kl. 18.00
Kom og vær med, når vi skal lege, lære, tegne, synge, spise og meget mere.
Alle kan deltage og det er gratis!

MINIKONFIRMAND 2016 for 3. kl. – Hersom og Bjerregrav kirker
Kære minikonfirmander og familier! Alle børn i 3. klasse inviteres til at deltage
i minikonfirmand-undervisning på tirsdage kl. 13.00-14.30:
Uge 36

06. september

Uge 41

11. oktober

Uge 37

13. september

Uge 43

25. oktober

Uge 38

20. september

Uge 44

01. november

Uge 39

27. september

Uge 45

08. november

Uge 40

04. oktober

Uge 46

15. november

Festgudstjeneste for hele familien og venner SØNDAG den 20. november kl. 17.00
Efterfølgende spisning ca. kl. 18.00
Kom og vær med, når vi skal lege, lære, tegne, synge, spise og meget mere.
Alle kan deltage og det er gratis!
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Et herligt lille job til sangglade børn ...
Nu optager Klejtrup kirkes børnekor nye
medlemmer! Er du vild med at synge, er
det måske noget for dig at begynde at gå
til kor. Vi mødes hver tirsdag eftermiddag i Klejtrup sognehus fra 15.15 til
16.30.
Vi synger en masse rytmiske sange, lærer salmer og arbejder med hvordan man
kan blive bedre til at synge – og til at synge flerstemmigt!
Korets medlemmer forventes at synge
med til gudstjenester i Klejtrup kirke –
Hvilket de får løn for. På denne måde
kan du kombinere en fritidsinteresse med
et lille job. Om søndagen synger koret
med på salmerne i kirken, og til nogle af
gudstjenesterne synger vi nogle af de andre ting, vi arbejder med om tirsdagen,
for menigheden.
Vi starter altid kor-tiden med en lille

hyggestund, hvor vi spiser en bolle og får
et glas saftevand. Et par gange om året
synger vi for de gamle på byens plejehjem, og vi laver også en særlig julekoncert.
Koret er for alle børn fra 3. klasse og
op. Lige nu er der medlemmer fra 4.-7.
klasse, og vi håber meget at høre friske
nye stemmer.
Undervisningen varetages af Rikke Alminde Bendtsen, kirkens organist, som
udover at spille orgel fx også laver en
masse spritnye sange til sit lille kor.
Hvis du har lyst til at snuse til, hvad
vi laver, og om det er noget for dig at synge i kor, er du velkommen til at komme
på besøg under en korprøve tirsdag eftermiddag. Hvis du vil vide mere, kan du
også ringe eller skrive til Rikke på:
3042 5731 / alminde@gmail.com

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. 2259 3704.

Tør du
u give dig selv
en udfordring,
u sætte dig et mål og
u har du det, der skal til?
Spejderne i Klejtrup er klar igen
på Toftehøj, Viborgvej 39.
KOM OG VÆR MED!
Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes 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

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

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

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

Menighedsrådsmøder
Datoer for næste møder:
Hersom:
8. sept.:
13. sept.:
8. nov.:
22. nov.:

Menighedsrådsmøde
Orienterings- og opstillingsmøde
Evt. valg
Menighedsrådsmøde,
konstituerende møde
Møderne holdes i Præstegården kl. 19:00
Bjerregrav:
1. sept. Kl. 19:30 Orienterings- og
opstillingsmøde
8. nov. Evt. valg
23. nov. Kl. 19:00 menighedsrådsmøde konstituerende
Møderne holdes i Bjerregrav Ældrecenter

Klejtrup:
13. sept. Kl. 19:00 Orienterings- og
opstillingsmøde
8. nov. Evt. valg
Møderne holdes i Klejtrup Sognehus
Møderne er offentlige og alle er velkommen

Planlagte

gudstjenester
Blåbærhaven
og Kløvermarken
frem til december 2016:

Onsdag den 14. september
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhave kl. 16:00
Onsdag den 5. oktober
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 16:00
Onsdag den 26. oktober
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe) • Pontoppidan

Blåbærhaven kl. 16:00
Pontoppidan

Onsdag den 23. november
Blåbærhaven kl. 14:30
(m. efterfølgende kaffe)
Søren Christensen

Kløverbakken kl. 16:00
Søren Christensen

Onsdag den 21. december
Julegudstjeneste
Kløverbakken kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

Torsdag den 22. december
Julegudstjeneste
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)

11

Gudstjenesteliste
.

HERSOM

SEPTEMBER 2016
4. sept.
9:30 Indskrivningsgudstjeneste
Gælder for alle
tre sogne
11. sept.
18. sept.

11.00

25. sept.

V. BJERREGRAV

KLEJTRUP

Søndagens navn

11:00 Indskrivningsgudstjeneste
Gælder for alle
tre sogne

15. s. e. Trinitatis

14:00 Søren Christensen
KKK afløser
hos Robert Ryholt

16. s. e. Trinitatis
17. s. e. Trinitatis

11:00 Fælles Høstgudstj. 14:30 Høstgudstjeneste
18. s. e. Trinitatis
m. Hersom - frokost med kaffebord
i ældrecentret
i Klejtrup Sognehus

OKTOBER 2016
2. okt.
11.00
9. okt.
16. okt. 11:00 Gudstjeneste fælles
for pastoratet
23. okt.
14:00 Robert Ryholt
30. okt.

KKK afløser i Hvam
14:00 Robert Ryholt

11:00 BUSK-gudstj. med
efterfølg. frokost
i sognehuset

NOVEMBER 2016
6. nov. 11:00 Mindegudstjeneste 17:00 Mindegudstjeneste 19:00 Mindegudstjeneste
13. nov.
9:00 Aage Nielsen
20. nov.
17:00 Festgudstjeneste m.
minikonfirmanderne.
Alle er velkomne
24. nov.
17:00 Festgudstjeneste m.
minikonfirmanderne.
Alle er velkomne
27. nov. 19:00 Lysgudstjeneste
Fælles for hele
pastoratet
DECEMBER 2016
4. dec.
11. dec.
18. dec. KKK afløser i Hvam
24. dec. 13.30

11.00
14.45

25. dec.
26. dec.

13.30
11.00

09.30

11.00
14:00 Robert Ryholt
13:30 Søren Christensen
16.00
14.45

19. s. e. Trinitatis
20. s. e. Trinitatis
21. s. e. Trinitatis
22. s. e. Trinitatis
23. s. e. Trinitatis

Alle Helgen
25. s. e. Trinitatis
Sidste søndag
i kirkeåret
Torsdag
1. sønd. i Advent

2. sønd. i Advent
3. sønd. i Advent
4. sønd. i Advent
Juleaften
Juledag
2. Juledag

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.
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