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NYTTIGE OPLYSNINGER
HERSOM KIRKE
Sognepræst:  

Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30, Hersom, 
9500 Hobro. Tlf. 8669 0009 eller 2341 3009. 
Mail: KKK@km.dk. Mandag er sognepræstens 
faste fridag. Mandag dækkes embedet af den 
vagthavende præst på Viborg Østre Provstis 
vagttelefon 7022 3310.

Præstesekretær: Sekretær Annette Sømod 
Mail: annette@somod.dk

Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl. 
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Mobil: 2330 3910.  
Mail: tagejespersen1@gmail.com.

Organist: Dorte Rask Laursen, Kærvej 4,  
Sdr. Onsild, 9500 Hobro. Tlf. 24810060 
Mail: hingstedag@gmail.com 

Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen, Fristrupvej 52, 
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901.  
Mail: emhoejlod1@outlook.dk

Menighedsrådets formand: Kristoffer Kempe, 
Ørisvej 15, Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2252 6046.  
Mail: m15hersom@gmail.com

Næstformand: Ole M. Andersen, Herredsvejen 
185, 9500 Hobro. Tlf. 20949932.  
Mail: oleogmai@live.dk

Kasserer: Niels Brandt Kristensen, Herredsvejen 
145, Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 2324 6844. Mail: 
n.b-k@mail.dk

Sekretær: Kristoffer Kempe, Ørisvej 15, Hersom, 
9500 Hobro. Tlf. 2252 6046.  
Mail: krkempe@gmail.com 

Ib Justesen, Teglgårdsvej 22, Hersom,  
9500 Hobro. Tlf. 4054 0015 og 8669 0015.  
Mail: Ibjustesen@hotmail.com

Kirkeværge: Ole M. Andersen, Herredsvejen 185, 
9500 Hobro. Tlf. 20949932.  
Mail: oleogmai@live.dk

V. BJERREGRAV KIRKE
Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Else Skovlund, Søkærvej 

7, Sdr. Onsild 9500 hobro. Mobil: 2262 4754. 
Mail: else-skovlund@hotmail.com

Organist: Vacant
Kirkesanger: Annette Dahl, Østergade 31,  

9510 Arden. Tlf. 4097 6425.  
Mail: annettesopranodahl@gmail.com.

Menighedsrådets fmd.: Birte Bergman,  
Nordskoven 21, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.  
Tlf. 4029 5557. Mail: birtebbergman@gmail.com

Næstformand: Kristian Nørskov,  
Herredsvejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.  
Tlf. 4057 5711. Mail: lisenorskov@hotmail.com

Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44,  
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516 
Mail: anna@baden-rohde.dk

Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78,  
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002 
Mail: godsetihorup@fiberpost.dk

Kirkeværge: Bodil Dalsgaard, Gl. Aalborgvej 21,  
Møldrup. Tlf. 2924 8204

 
PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
V. Bjerregrav: Birte Bergman. Formand 

Mail: birtebbergman@gmail.com
Kristian Nørskov.  

Mail: lisenorskov@hotmail.com 
Hersom: Ib Justesen.  

Mail: Ibjustesen@hotmail.com
Kristoffer Kempe. Mail: krkempe@gmail.com
Klejtrup: Kirsten Sørensen.  

Mail: kisser.soerensen@gmail.com
Lene Braskø. Mail: lene@braskoe.dk

KLEJTRUP KIRKE
Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,  

Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.  
Tlf. 2992 5751. Mail: hanneleif29@gmail.com

Organist: Dorte Rask Laursen, Kærvej 4,  
Sdr. Onsild, 9500 Hobro. Tlf. 24810060 
Mail: hingstedag@gmail.com

Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen, Fristrupvej 52, 
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901.  
Mail: emhoejlod1@outlook.dk

Menighedsrådets formand: Jon Pugholm,  
Fuglevænget 48, Klejtrup, 9500 Hobro.  
Tlf. 2425 9934. Mail: ij@klejtrup.dk

Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2,  
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.  
Mail: oemark@mail.tele.dk

Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup, 
9500 Hobro. Tlf. 2878 0139.  
Mail: oemark@mail.tele.dk

Kasserer: Kirsten Sørensen, Brovej 12, Klejtrup, 
9500 Hobro. Tlf. 2325 4241. 
Mail: kisser.soerensen@gmail.com

Lene Braskø, Viborgvej 37, Klejtrup, 9500 Hobro
 Tlf. 2142 7381. Mail: lene@braskoe.dk
Michael Risager Buus. Tlf. 2323 2172  

Mail: michaelrbuus@gmail.com
Henrik Fjelsted. Mail: karin-fjelsted@privat.dk
Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen.

Tlf. 4034 6711. Mail: torbenbirthe@gmail.com

FØDSEL:
Når et barn bliver født, modtager sogne-
præsten 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 indle-
vere en »Omsorgs- og ansvarserklæring« 
til sognepræsten, hvor faderen anerkender 
faderskabet. Herved får forældrene fæl-
les 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 regi-
strering af et barns fødsel og om anmeldel-
se 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 då-
ben normalt ved søndagens guds-tjeneste. 
Barnets forældre kontakter sognepræsten 
for at aftale en dato for dåben. Præsten og 
forældrene mødes herefter til en dåbssamta-

le. 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 konfir-
mationsalderen.
Læs mere om dåb på folkekirken.dk - det er 
aldrig for sent at blive døbt!

NAVNGIVNING:
Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navn-
gives. 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, kon-
takter 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 do-
kumenter over for præsten, at ægteskabet 
kan indgås på lovlig vis. Prøvelsesattesten 
må ikke være mere end 4 måneder gammel 
den dag, brudeparret siger ja til hinanden.

DØDSFALD:
Et dødsfald skal senest efter to hverdage an-
meldes til sognepræsten. Ofte kontakter de 
efterladte en bedemand, der udfylder døds-
anmeldelsen 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 sognepræ-
sten. En navneændring koster 505,00 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 tids-
punkt for et besøg. Præsten foretager også 
hjemmealtergang.

BLANKETTER:
På personregistrering.dk kan du udskrive 
blanketter. Du kan også ringe til sognepræ-
sten, så finder hun de nødvendige blanket-
ter til dig.

Se kirkernes hjemmesider:
www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk
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SOGN & KIRKE udgives af menigheds-
rådene og udkommer fire gange om året. 
Bladet er gratis. 

BLADUDVALG: Kirsten Krab Koed, 
Birthe Ømark, Kristoffer Kempe og 
Anna Rohde.

SATS OG TRYK: Hobro Lyntryk

Lokalhistoriske medarbejdere: 
Ragna Kolind.
Forsidefoto: Kirsten Krab Koed, 
sognepræst.

Næste nummer: 1. juni 2023.

Sidste frist for indlevering af materiale  
er 1. maj 2023. Alt materiale til næste 
nummer sendes direkte til: 
Hobro Lyntryk - lm@hobrolyntryk.dk
- og skriv hvad det omhandler.

Jeg er så glad i dag. I min have 
trodser erantis kækt kulden, og 
spurven synger solforrykt i sind. 
Jeg er så glad i dag, og jeg fly-
ver på en stråle sol. Hvem kalder 
forårsmiraklet frem, hvem kalder 
de gule erantis frem? Tre, måske 
tusindvis af erantis tænder sol i 
brune blade. Man bliver så glad, 
når blomsterne ler, og der vokser 
livstegn fra jordens skød. Smile-
huller i gammel sne. Tusindvis af 
erantis smiler til mig i min have. 
Og jeg smiler tilbage. Himlen er 
blå, og mit indre frostvejr smel-
ter, måske en dag i marts, den 
første dag i april eller måske den 
10. maj. 
Hvad er der at glædes over? Sø-
ren Kierkegaard skriver:  »Seer 
til Himlens Fugle; de saae ikke, 
og høste ikke, og sanke ikke i La-
der« – ubekymrede om den Dag 
imorgen.  ”… Men lær, begynd 
dog idet mindste paa at lære af 
Lilien og Fuglen. Thi det skulde 
dog vel ikke være Nogens alvor-
lige Mening, dette med at hvad 
Fuglen og Lilien glæder sig over, 
og hvad der ligner dette, at det 
Ingenting er at glæde sig over! 
Altsaa, at Du blev til, at Du er til, 
at Du »idag« faaer det Fornød-
ne, for at være til; at Du blev til, 
at Du blev Menneske; at Du kan 
see, betænk, at Du kan see, at Du 
kan høre, at Du kan lugte, at Du 
kan smage, at Du kan føle; at So-
len skinner for Dig – og for Din 
Skyld, at, naar den bliver træt, at 
saa Maanen begynder, og at saa 

Erantis-
glæde

Stjernerne tændes; at det bliver 
Vinter, at hele Naturen forklæder 
sig, leger fremmed – og for at for-
nøie Dig; at det bliver Foraar, at 
Fuglen kommer i talrig Flok – og 
for at glæde Dig, at det Grønne 
spirer frem, at Skoven voxer sig 
skjøn, og staaer Brud – og for at 
glæde Dig; at det bliver Efteraar, 
at Fuglen reiser bort, ikke fordi 
den gjør sig kostbar, o, nei, men 
for at Du ikke skal blive kjed af 
den, at Skoven gjemmer sin Pynt 
for næste Gangs Skyld, det er, for 
at den næste Gang kan glæde 
Dig: dette skulde være Ingenting 
at glæde sig ved! O, hvis jeg tur-
de skjende; men af Ærbødighed 
for Lilien og Fuglen tør jeg det 
ikke, og derfor vil jeg, istedet-
for at sige, at dette er Ingenting 
at glæde sig ved, istedet derfor 
vil jeg sige: hvis dette ikke er at 
glæde sig ved, saa er der Ingen-
ting at glæde sig ved.”

Jeg glædes i dag. Tusindvis af 
erantis smiler til mig. Min indre 
frostvejr smelter, og jeg beder 
glædens bøn. »Dit er Riget og 
Magten og Æren – i Evighed, 
Amen« 

Med ønsket om erantisglæde i 
hjertet og et velsignet forår!

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Hersom, Vester Bjerregrav 
og Klejtrup

Konfirmationer 2023
Hersom Kirke:
Isak Bogner Moesgaard
Celina Bak Thorsager
Magnus Valdemar Mølgaard Nielsen
Emil Meldgaard
Mikkel Kuch-Nielsen
Hjalte Vesterfeldt Mortensen
Mads Korsgaard Mouritsen
Josefine Hovaldt Kristensen
Lærke Grud

Vester Bjerregrav Kirke:
Silas Nicolaj Kjærgaard 

Rasmussen Ankjær
Siri Pape
Sofia Lillegaard Michaelsen
Cathrine Brandborg Dyhrholm
Clara Ramsdal Fuglsang
Marie Ashley Kongsted Pedersen
William Oliver Nedertorp
Frida Uhrenholt Christensen
Mathias Markus Nielsen
Livia Horsfelt Justesen

Klejtrup Kirke:
Line Bjerregaad Pedersen
Benjamin L.T. Kousgaard
Julius Møller  Simonsen
Thea Schmidt Fragtrup
Marie Bjørn Lange
Johanne Bach Frandsen
Bertram Trankjær Nielsen
Valdemar Bailey
Albert Høgh Brøndum
Johanne Hedelund
Cilas Claudel
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Graver og kirketjener 
gennem 39 år 

Hvornår startede du som graver ved Klejtrup Kirke, og 
hvordan fik du jobbet?
Jeg startede den 1. juli 1984. Vi boede i København den-
gang. Så så jeg en stillingsannonce som graver og kirketje-
ner ved Klejtrup kirke. Den søgte jeg så.
Jeg skulle tage nattoget fredag nat til Hobro. Der var to 
fra Klejtrup menighedsråd, som hentede mig. Først så så 
vi kirken, hvor de viste mig rundt, og så var vi henne hos 
formanden og få formiddagskaffe og så blev jeg udspurgt. 
Det var meget spændende. Jeg tog toget tilbage igen. Så 
fik jeg at vide, da jeg kom hjem, at jeg havde fået stillingen.

Var du sikker på, at du fik stillingen?
Jeg var lidt i tvivl. Jeg tænkte, at sådan en fra København, 
hvad vil han herovre i Jylland. Mine rødder stammer des-
uden fra Bornholm af. Jeg var glad for at få stillingen. Vi 
flyttede her over 1. juli. Dengang var der kun 3 huse til salg 
i byen. Vi kom ud og bo på en ejendom på Over Hærupvej 
3. Det var ikke et særligt godt sted. Vi gik hurtigt i gang 
med at se om det var noget for os med et af de 3 huse, 
der var til salg. Vi fandt huset på Viborgvej 29. Det købte 
vi, og flyttede vi ind i allerede en måned efter, og der har 
vi boet siden.

Hvordan har det været at arbejde i 39 år den samme 
sted?
Det er meget uhørt, at man arbejder så lang tid i dag. No-
gen siger, man er gået i stå, fordi man har været der sam-
me sted i så mange år. Man skal udvikle sig arbejdsmæs-
sigt, er der nogen, der siger. Men det er jeg sådan set lige 
glad med, fordi jeg har været rigtig glad for at være her. 

Jeg har haft et godt samarbejde med alle  menighedsråd 
gennem årene og været glad for menigheden, og dem jeg 
kommer i kontakt med arbejdsmæssigt, kollegaer og præ-
ster, organister og kirkesangere. Det har fungeret godt, al-
tid. Hvis ikke det havde fungeret, så var jeg nok ikke blevet 
her i alle de år.

Hvad er de største forandringer du har oplevet som 
mangeårig graver og kirketjener?
Der er nok to ting, der er sket store forandringer ved. Det 
er dengang, vi gik over til at grave en grav med maskine. 
Før i tiden gjorde vi det med hånden. Det var et slidsomt 
arbejde, som tog lang tid. Det er en af de store og bedste 
forandringer, der er sket. Da jeg startede i 1984, så stod 
der en trillebør og en håndskubber – det var de hjælpe-
midler, der var til rådighed. Der er mange ting, der har for-
andret sig. Dengang kunne der være meget sne, når der 
var begravelse. Vi kørte det hele væk på trillebøren i høj 
sne, det var besværligt.
Så er der det, at vi har fået automatisk ringning. Før skulle 
man helst være der hele tiden og ringe morgen og aften. 
Man var afhængig af det hele tiden. Det er også en stor 
og god forandring, der er sket i de år. Det er stadig fysisk 
hårdt at være graver, men der er mange ting, der er blevet 
nemmere – arbejdsmiljøet er blevet bedre.

I dag når du går og arbejder på kirkegården, hvem 
kommer der, og er der noget, de gerne vil tale med 
dig om?
Der kommer mange forskellige mennesker. Før i tiden 
kom der mange flere på kirkegården, end der gør nu. Før 
kom der mange mennesker f.eks. fredag formiddag eller 
fredag eftermiddag for at ordne gravstedet og sætte nye 
blomster. Det gør man ikke så meget mere, fordi vi passer 
også de fleste gravsteder på kirkegården i dag. Jeg går 
aldrig direkte hen til folk, men hvis de kommer hen til mig, 
og de vil snakke om sorg og om afdøde, så er jeg altid 
villig til at stille op. 

Når der skal laves et gravsted og gravminde, hvad kan 
du så hjælpe dem med?
Jeg kan hjælpe dem med alt, hvad der indebærer at have et 
gravsted. Vi kan anlægge gravstedet og passe gravstedet. 
Man kan få en regning en gang om året, som jeg sender 
ud. Eller man kan sætte nogle penge ind i stiftsmidlerne i 
25 år, hvis det er en kistebegravelse og 10 år, hvis det er en 
urnebegravelse. Så bliver alt gjort ved gravstedet. Fjerne 
visne blomster og sætte nye blomster. Jeg kan også hjæl-

Af Kristoffer Kempe

Vi sidder på Leif Bach Jensens lille kontor ved Klejtrup Kirke. Leif har beredvilligt lukket døren op og efter 
en kort og stærk kop kaffe, så giver Leif her et indblik i, hvordan det har været at være graver og kirketjener 
gennem 39 år. En tid som nu rinder ud.  
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Graver og kirketjener 
gennem 39 år 

pe med, hvordan udformningen af gravstedet skal være, 
og hvordan den skal se ud. Tit har folk også en idé om, 
hvordan den skal være, og så finder vi en løsning på det. 
Man skal altid være foran, når man passer folks gravsteder. 
Hvis man kommer bagefter er det noget af det værste.

Hvad holder du mest af i dit arbejde?
Jeg holder mest af dagligdagen, hvor jeg passer kirke-
gården. Renholdelse og vedligeholdelse af kirkegården. 
Jeg holder også af at servicere folk ved en begravelse – at 
alting klapper og alting er i orden, så det ikke er noget, 
folk skal tænke på, og de så kan koncentrere sig om be-
gravelsen. Man skal altid være foran, når man passer folks 
gravsteder. Hvis man kommer bagefter er det noget af det 
værste.
Så er der alt det, som pludseligt kan ske, som vi ikke er 
herre over. For en del år siden, så var der oppe i tårnet – 
der er sådan et rum deroppe, hvor uret er. Jeg kunne ikke 
forstå, at døren var låst og nøglen var væk. Måske er det 
en vagabond, der ligger deroppe, tænkte jeg, men så ville 
jeg gerne have en fra menighedsrådet med – og vi bræk-
kede døren op. Der var en masse tæpper, stearinlys og der 
var sat billeder op på væggen og en masse magasiner. Vi 
tænkte, hvad er det for noget, hvem har været her oppe? 
Vi fandt ud af, at det var nogle børn, som havde en hule 
deroppe. Vi fandt ud af, hvem det var. Vi fortalte dem, at 
det var meget farligt, det de havde gjort. Vi fik en god snak 
med dem. De fik ryddet op, og det endte lykkeligt. 

Hvilken rolle spiller din kristne tro for dit arbejde – og 
i mødet med døden og sorgen hos de mennesker du 
møder?
Det betyder meget for mig. Jeg søgte stillingen, fordi jeg 
gerne ville have noget med kirken af gøre. Det er noget 
helt særligt at arbejde ved et Guds hus, som har stået i 
mere end 800 år. I dag har vi krig, inflation og mennesker 
bliver fattige. Gudstjenesten betyder meget for mig, hvor 
vi kan sætte os ned og har lov til at være os selv uden at 
skulle leve op til alle de krav, vi ellers skal leve op til i hver-
dagen. Jeg har selv prøvet at miste et barnebarn, så jeg 
kender lidt til sorgen også, og hvordan det er. Men man 
kan aldrig sætte sig i vedkommendes sted på den måde, 
men hvis folk vil tale med mig, så er jeg klar til det.

Hvad betyder årstidernes skiften for dig?
Årstidernes skiften betyder, at der sker noget forskelligt 

hele året i gennem på en kirkegård. Det er spændende 
og varierende. Der skal planlægges. Forårs- og sommer-
perioden er den bedste, men det er også rart, når man 
kommer hen i december måned, og man har grandækket 
gravstedet, så er det klart til jul og det år er gjort færdigt, 
og så kan man starte på et nyt år. Traditionerne året igen-
nem betyder meget.

Hvordan påvirker den grønne omstilling dit arbejde?
Den tænker vi på hele tiden. Vi er startet for nogle år siden 
med at skifte pærer ud til LED pærer både i kirken og i pro-
jektørerne. Vi tænker også lige nu på, hvordan vi kan gøre 
varmen billigere i kirken, for det er en af de store udgifts-
poster nu. Vi kører med el i kirken, og det er en dyr affære. 
Menighedsrådet er i gang med at undersøge, hvordan vi 
kan gøre det billigere. På kirkegården skal de fleste have 
et urnegravsted. De store gravsteder de bliver tomme. Det 
er et stort problem for mange landsbykirkegårde. Det er 
et langtidsprojekt, hvordan man kan få lagt det ud i nogle 
grønne arealer, måske med noget beplantning. Det er vi 
kommet lidt i gang med. Men de næste mange år er det 
nok den nye graver, der kommer til at gå ind i det. Frem-
tiden vil nok byde på flere grønne arealer, så kirkegården 
fortsat kan komme til at se pæn ud, når man besøger den

Hvad byder fremtiden på i dit liv?
Jeg holder den 7. maj. Jeg glæder mig til at få tid til mange 
andre ting. Når man har arbejdet på en kirkegård i så man-
ge år, så kan man godt mærke, at ens krop er ved at være 
slidt. Jeg tænkte, at det er bedst at holde i god tid, mens 
legen er god. Jeg vil gerne have tid til andre ting - tid til fa-
milie, have, ferie og campingliv. Jeg er også blevet spurgt, 
om jeg vil være med i noget frivilligt arbejde. Der har jeg 
sagt, at jeg lige vil vente lidt og se tiden an, hvordan det 
er at gå på efterløn. Når jeg holder, så kan jeg bestemme 
over mit liv 24-7. Det har jeg aldrig kunnet før. Da man var 
barn, så var det ens forældre, der bestemte over ens tid, 
så var det skole og arbejde, der bestemte over ens tid, og 
nu har jeg 24-7, hvor jeg kan sige ja eller nej til tingene. 
Det glæder jeg mig til. Jeg vil savne arbejdet, men jeg tror 
det er tid til at holde nu. Jeg vil savne samarbejdet med 
de andre gravere – Else Skovlund fra Bjerregrav og Birgit 
Jespersen fra Hersom. Vi har altid hjulpet hinanden og kan 
finde ud af tingene. Det kan være jeg kigger rundt på kir-
kegårdene for at se, hvordan det går.

Hver dag lyder den velkendte klang fra kirkeklokken i Hersom Kirke ud over 
ådalens landskab. Sådan har det været i mange år. Ifølge klokkenist og orga-
nist Erik Kure, så var det i 1573, at Hersom Kirke fik sin klokke.
Erik Kure vil gæste Hersom Kirke den 27. april og give et foredrag om klok-
kens historie og klokkestøberen. Erik Kure har et indgående kendskab til 
kirkeklokkernes historie i Danmark. Foredraget kommer også ind på refor-
mationens rolle for kirkeklokken og om klokker, der omstøbtes til kanoner. 
Foredraget byder på eksempler på lydprøver og billeder. 
Efter en kaffepause bliver der fællessang akkompagneret på harmonika af or-
ganist Dorte Rask Laursen. Foredragets arrangør er Møldrup Lokalhistoriske 
arkiv og Hersom Sogns menighedsråd.

Hersom Kirkes klokke fylder 450 år
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Minikonfirmanderne i Vester Bjerregrav og Hersom er kommet igang igen efter corona-pause. De undervises af Henriette 
Hald under sognepræst Kirsten Krab Koeds ansvar. Her fejrer de fastelavn.

Bag hver en maske er vi kendt og elsket af Gud.

Konfirmander skaber alternativ 
altertavle i Hersom Kirke
Af Kristoffer Kempe

Kunstneren Søren Lyngbye 
fra Nordjylland og vores 
præst Kirsten Krab Koed 
får i dette forår hjælp fra 
vores flittige konfirmander 
til at skabe en alternativ 
altertavle. Det er planen, at 
den alternative altertavle 
skal anvendes under kon-
firmationen søndag den 7. 
maj i Hersom Kirke.

Altertavlen bliver et kunst-
værk i form af et relief 
med motiver fra det gamle 
testamente – Edens have, 
guldkalven og Noahs ark. 

Søren Lyngbye har mange 
års erfaringer med at lave 
kunstprojekter sammen 
med børn gennem organi-
sationen Børns møde med 
kunsten.

Den alternative altertavle 
vil blive i Hersom Kirke til 
ca. 1. oktober, mens vores 
altertavle –  et maleri af 
Niels Larsen Stevns bliver 
taget ned og restaureret af 
Konserveringscenter Vejle 
gennem en bevilling fra 
Viborg Østre Provsti. Kirsten Krab Koed og Søren Lyngbye diskuterer udsmyk-

ning af den alternative altertavle. Foto Kristoffer Kempe

Fejring af minikonfirmander
V. Bjerregrav kirke 28/3 kl. 17.30
Tirsdag den 28. marts fejrer vi, at minikonfirmander er  
næsten udlærte. 
Alle er hjertelig velkomne til at deltage i festlighederne 
i kirken kl. 17:30 og den efterfølgende spisning i  
Ældrecenteret. Kom og få en god aften i godt selskab.  
Vi glæder os til at se jer!
Glæd jer til en lille optræden ved minikonfirmanderne  og 
oplev alle de skønne børn. Minikonfirmanderne får også 
uddelt er minikonfirmandbevis.
Deltager man i spisning så tilmeld til Birte på sms 
40295557. Arrangementet er gratis
Vel mødt
Kirsten Krab Koed/ Henriette Hald
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MEDDELELSER

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. 19:00-21:00.
Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.
Du kan finde flere oplysninger om os 
på: www.spejdernet.dk/klejtrup

UDLEJNING
af Sognehuset

i Klejtrup
Klejtrup Menighedsråd har be-
sluttet, at det er muligt at leje 
Sognehuset til konfirmation.

Det understreges, at det kun 
er til konfirmation og kun for 
konfirmander, konfirmeret i 
Klejtrup Kirke.

Prisen er 1.400 kr. incl. be-
stik, service og rengøring. 

Kontakt Jon Pugholm
Tlf. 2425 9934.

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.

GENBRUGSBUTIK i KLEJTRUP
Kom og se de mange ting og sager i butikken, tøj, pyntegen-
stande, service, møbler mv.
Har du evt. lyst til at arbejde nogle timer hos os, er du velkom-
men til at ringe til undertegnede, vi arbejder for en god sag og 
har det hyggeligt sammen. 
Du kan altid kontakte mig: Inger Pugholm, tlf. 2493 7941
Åben mandag til fredag fra kl. 13-17  
Obs.: Se vor hjemmeside under klejtrup-genbrugs.dk og følg 
os på facebook: Kirkens korshær Klejtrup. 

Vi modtager med tak alt brugbart og pænt. Dødsboer afhentes.

TELESLYNGE
Der er teleslynge i alle vore tre kirker. Det betyder, at kir-
kegængere med høreapparat må huske at stille apparatet 
på T, så skulle lydniveauet være optimalt.

Menighedsrådsmøder
Dato for næste møder:

KLEJTRUP
Onsdag den 29. marts kl. 16.30

HERSOM 
Onsdag den 22. marts kl. 16.00

V. BJERREGRAV  
Tirsdag den 21. marts kl. 17.30

 Bededag:  Flg. søndag:

2023 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
   Bjerregrav 11:30

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

Gudstjenester 
Blåbærhaven og Kløverbakken

til og med maj 2023 

Onsdag den 29. marts
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 26. april
Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe) 
Pontoppidan
Blåbærhaven kl. 15:45 Pontoppidan

Onsdag den 31. maj
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:45

SANGAFTEN 
I SOGNEHUSET I 

KLEJTRUP
Tirsdag, den 7. marts kl. 19.00

Fællessang, hvor der synges forårssange 
fra højskolesangbogen.

Vores organist spiller på klaver og harmonika.
 

Vi håber mange har lyst til at deltage.
 

Menighedsrådet

Tidspunkterne for konfirmationer de kommende år, vil blive 
vedtaget på et fællesmøde med de 3 menighedsråd.
Vil blive annonceret i kommende kirkeblade når dato kendes.
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Hersom V. Bjerregrav Klejtrup
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 Dato HERSOM V. BJERREGRAV KLEJTRUP

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. 9:00/9:30.
*Tilmelding til frokosten til Kristoffer Kempe på tlf. 2252 6046 el. mail: m15hersom@gmail.com 

Gudstjenesteliste

 APRIL 2023

 MARTS 2023

 MAJ 2023

Palmesøndag

Skærtorsdag

 5.  marts                   KKK afløser i Skals 9:30 11:00 

 12.  marts     9:00 Malene Dahl

 19.  marts 11:00  

 26.  marts                   KKK afløser i Skals 9:30 11:00

 28.  marts   17:30 

 30.  marts     19:00  

 

 2.  april     9:00 Malene Dahl

 6.  april 11:00  

 7.  april   9:30  11:00

 9. april   9:30                     11:00

 16. april   11:00 

 18.  april     17:00

 23. april     9:00 Malene Dahl

 30. april                    KKK afløser i Skals 9:30 11:00 

 

 5. maj     10:30 Konfirmation

 7. maj 9:30 Konfirmation 11:30 Konfirmation

 14.  maj     9:00 Malene Dahl

 18.  maj 11:00  

 21. maj    9:30 11:00

 28. maj   11:00  9:30

Langfredag

*Påskefrokost i
konfirmandstuen

Påskedag

Tirsdag den

Fejring af minikonfirmander med 
efterfølgende spisning i 
ældrecenteret  

Bededag

Kristi himmelfarts

Pinsedag

Torsdag den

Tirsdag den

Forårsgudstjeneste med 
efterfølgende aftensmad 
i sognehuset

Gospelgudstjeneste
Fælles for pastoratet

12:30 Dåb ved præst fra Hobro


