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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: krkempe@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. 
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 sygehu-
set 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 anerken-
der 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 regi-
strering af et barns fødsel og om anmel-
delse 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 menig-
hed og medlem af folkekirken. Derfor 
fejres dåben normalt ved søndagens 
guds-tjeneste. 
Barnets forældre kontakter sognepræsten 
for at aftale en dato for dåben. Præsten 
og forældrene mødes herefter til en dåbs-

samtale. Samtalen kan finde sted i præste-
gården, 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 navn-
gives. Børn skal navngives, inden de fylder 
et halvt år. Forældrene sender blanketten 
»Navngivning« til sognepræsten. Blanket-
ten skal underskrives af begge forældre.

BRYLLUP: 
Ved brylluppet siger parret ja til at leve 
som ægtefolk og til at elske og ære hinan-
den 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 bopælskommu-
nen. Her udstedes en »prøvelsesattest«. 
Attesten dokumenter 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 
anmeldes til sognepræsten. Ofte kon-
takter de efterladte en bedemand, der 
udfylder dødsanmeldelsen og sender den 
til præsten. Man aftaler også en dato for 
begravelse eller bisættelse med sognepræ-
sten. 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 tidspunkt for et besøg. Præsten foreta-
ger også hjemmealtergang.

BLANKETTER:
På personregistrering.dk kan du udskrive 
blanketter. Du kan også ringe til sogne-
præsten, så finder hun de nødvendige 
blanketter 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 og Birthe Korsbæk.
Forsidefoto: Kirsten Krab Koed, sogne-
præst.

Næste nummer: 1. december 2022.

Sidste frist for indlevering af materiale 
er 1. juli 2022. Alt materiale til næste 
nummer sendes direkte til: 
Hobro Lyntryk - lm@hobrolyntryk.dk
- og skriv hvad det omhandler.

Spænd over os dit himmelsejl. 
Vi gik på stranden, nød dagen 
og vejen, og lagrede solstråler i 
hjerte og sind. Pludselig fik jeg 
øje på alle de blå og hvidstri-
bede parasoller ved kanten af 
Middelhavet og i et splitsekund, 
så jeg dem som små paradisiske 
gemmesteder. Vi slog lejr un-
der et svalende sejl og jeg for-
nemmede, at tiden stod stille. 
Betaget så jeg ud over havet, 
og jeg fik gåsehud ved synet af 
himmel og hav, der talte må-

Spænd over os dit himmelsejl
Mel.: Hans Holm 1988
 
1 Spænd over os dit himmelsejl.
 Rør jorden med din finger.
 Lad himmelbuen være spejl
 for lyset, som du bringer.
 Sæt fredens bue som et skjold
 mod mørke, død og krigens vold -
 du himmelbuens Herre.
   
2 Skænk os det klare kildevæld,
 som skaber liv i strømmen.
 Vi finder ikke kilden selv,
 så hold os fast på drømmen:
 At du er livets kilde, som
 får blinde til at se sig om -
 du underfulde Herre.
   
3 Vær sol på vores mælkevej,
 og varm os i din sfære.
 Lad Hellig-ilden brede sig,
 så vi får mod at bære
 vor klode som en blomstereng,
 et liv i broget sammenhæng -
 du fællesskabets Herre.

En sommerdag i Nice 
kom jeg til at tænke 
på Leif Rasmussens 
salme fra 1988: 
Spænd over os dit himmelsejl. 
I får lige teksten her:

ske det smukkeste sprog, jeg 
nogensinde havde hørt. Gud i 
himlen lader solen skinne, han 
lader alting gro og æblerne få 
solvarme kinder. Teksten stod 
skrevet på himlen og spejlede 
sig i havet. Sådan oplevede jeg 
det. Gud rørte jorden med sin 
finger. Man finder ikke kilden 
selv, men Gud giver os drøm-
men. Den sommerdag i Nice 
drømte jeg!

Nu venter efterår og vinter på 
os. Snart er det tid for huer og 
vanter, og vi pakker børnene 
ind i lune flyverdragter. Dog 
gemmer jeg de herlige timer 
under de blå og hvidstribede 
parasoller i mit hjerte. Jeg mær-
ker varmen, hører suset fra hav 
og himmel og Guds stemme, når 
regnen trommer på ruden. Som-
merens lys er midt iblandt os, 
når mørket sænker sig og stor-
men trækker op. Den treenige 
Gud er midt iblandt os forår, 
sommer, efterår og vinter. Skul-
le du alligevel sidde et sted der-
ud og fryse i efterårsstormen, er 
du velkommen til at kontakte 
undertegnede for en samtale. 
Send en sms på 23 41 30 09. Du 
er velkommen. 

Med ønsket om 
et velsignet efterår
Kirsten Krab Koed 

Sognepræst

Klejtrup børnekor medvirkede ved 
grundlovsfesten i Hersom præste-
gård den 5. juni, hvor koret sang 
”Den lange lyse sommerdag” fra sal-
mebogstillægget 100 salmer. Børne-
koret har haft en god opstartssæson, 
hvor vi har sunget forskellige gode 
salmer og sange.  Vi har hygget os 
med hinanden tirsdag eftermiddag 
omkring glæden ved at synge sam-
men og lære nyt. 

Børnekoret starter op igen efter som-
merferien tirsdag den 30. august kl. 
15.45 – 17.00 i sognehuset. Her vil vi 
have fokus på salmer og sange med 
efterår, høst tema samt syng julen 
ind. 

Spred endelig budskabet om, at 
Klejtrup kirke søger flere børn til 
koret. Kontakt organist Dorte Rask 
Laur sen tlf. 24810060 for nærmere 
info.

Klejtrup 
Børnekor 
starter op igen 
30. august 2022
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HERSOM KIRKE 900 ÅR

Smukke toner og taler 
til Hersom Kirkes 900 år 

den 14. august 2022

Solen varmede godt på de mere en 60 deltagere i Fej-
ringen af Hersom Kirkes 900 år, den 14.8. Til toner af 
Vivaldi, Bellini, Scarlatti og Mozart fra organist Jan 
Mygind udfoldede sig sopranen Christine Hjort Bjerre 
i en fornem sangpræstation, som ikke tidligere har 
fyldt kirkerummet til deltagernes store glæde. Den 
enkle og meget smukke kirke var i dagens anledning 
dekoreret med årstidens blomster og med en ny al-
terdugsbort lavet af kirkens graver og kirketjener Bir-
git Jespersen. 

Christine Hjort Bjerre og Jan Mygind.
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Eva Myrthue fra Hersom bylaug overrakte et 3 meter 
højt tempeltræ, også kendt som Gingko Biloba træ 
som en fin gave til menighedsrådet. Det står nu et 
velvalgt sted ved indgangen til kirkegården.

Biskop Henrik Stubkjær lykønskede forsamlingen 
med kirkens 900 år og citerede den lokale forfatter 
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Provst Bjarne S. Markussen, biskop Henrik Stubkjær 
og Frederik Birkler, tidligere præst i Hersom Kirke.
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og historiker Henning Pedersens artikler fra bladet 
Sogn og Kirke for, hvad der er særligt for Hersom 
kirke. Den enkle og smukke stil, det smukke interiør 
med velbevarede og smukt bemalede stolerader fra 
1700 tallet og udtrykte glæde over, at der både bliver 
passet godt på de enestående kulturværdier samti-
dig med, at kirken bliver brugt i hverdagen. Henrik 
Stubkjær sagde også, at 86 % af de adspurgte i en 
undersøgelse om danskernes forventninger til kirken, 
udtrykker, at det er driften af kirkegården, som der 
skal satse på. Kirkegården ved Hersom kirke er smuk 
og lever op til disse ønsker. 

Frederik Birkler, som var sognepræst i tiden fra 1994 
til 2011 udtrykte sin glæde over, at have fundet det 
rigtige sted i 1994 i Hersom kirke, roen og ekkoet fra 
de mange, mange generationer af kirkegængere, fra 
de mange ord og fra sangen, som har fyldt kirkerum-
met århundreder efter århundrede.
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Karsten Erbs, sognepræst i Hersom 1981-1994 over-
raskede deltagerne i festmiddagen i Hersom Forsam-
lingshus med smukt violinspil med akkompagnement 
på harmonika af kirkens organist Dorte Rask Laursen.
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Forfatteren Henning Pedersen fortalte med et smil, 
at vi ikke kan være sikre på, at Hersom Kirke blev 
indviet i 1122, fordi kilderne hertil er upræcise. Uan-
set hvad, så var forsamlingen særdeles tilfreds med, 
at kirken blev fejret med manér. Hersom kirke er en 
skat og står her stadigvæk, sagde sognepræst Kirsten 
Krab Koed.

Mere end 85 voksne og børn deltog i Grundlovsfesten den 
5.6. i Hersom Præstegård. Det var første gang i tre år, at 
det var muligt at afholde det traditionsrige arrangement 
støttet af menighedsrådene i Klejtrup, Bjerregrav og Her-
som. Efter en smuk gudstjeneste ved sognepræst Kirsten 
Krab Koed med medvirken af organist Dorte Laursen, kir-
kesanger Else Marie Jeppesen og Klejtrup kirkes børnekor, 
så holdt valgmenighedspræst Karsten Erbs grundlovstalen. 
I sin meget engagerede tale kom han ind på, hvor vigtigt 
demokratiet er for os med henvisning til krigen i Ukraine, 
og hvad den har betydet for det frie ord. ABBA kopibandet 
Dancing Queen sluttede eftermiddagen af med fine ABBA 
melodier, mens deltagerne nød den dejlige stemning med 
sol, kaffe og lagkage.

Vellykket Grundlovsfest i Hersom Præstegård

Dancing Queen.  Foto Kristoffer Kempe
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MEDDELELSER

Clemens Knejterne er et ungt og charmerende kor bestående af 32 unge mænd i alderen 16-23 år. De optræ-
der til et utal af forskellige begivenheder, og det helt særlige ved Clemens Knejterne er, at de skriver største-
delen af arrangementerne selv. Clemens Knejterne er således altid garant for god musik, højt humør og en 
unik koncertoplevelse.

Clemens Knejterne sætter en ære i at muntre publikum op med særlige bud på fortolkninger af kendte og 
mindre kendte sange. Med udgangspunkt heri udgav de under coronakrisen videoen “Vi holder sammen – 
hver for sig”, der ud over at sprede godt humør i TV Avisen, TV2 News samt diverse danske aviser, fik mere 
end 1,3 million afspilninger på Facebook.

Koncert i Klejtrup Kirke
Søndag den 25. september 2022 kl. 19.00

GRATIS ADGANG

Efterårets sange

Kirkekoncert 
i Bjerregrav Kirke

I oktober mærker vi for alvor, at aftenerne er blevet lange. Lyset er på tilbagetog, og mange længes 
allerede efter det. Sang og musik er noget af det, der kan kaste lys ind i det efterårsplagede sinds mør-
ke hjørner, og denne aften spiller vi op til en blanding af koncert og fællessang med udgangspunkt i 
årstidens allerbedste sange. Danske digtere har skrevet smukt om efteråret, og vi har samlet et udvalg 
af fine gamle klassikere, og et par enkelte helt nye sange. Koncerten vil veksle mellem fællessang og 
solistiske indslag.

med Annette Dahl - kirkesanger i Bjerregrav kirke og 
kirkens tidligere organist Rikke Alminde Bendtsen

onsdag 26. oktober kl. 19.30
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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 
besluttet, at det er muligt at 
leje Sognehuset til konfirma-
tion.

Det understreges, at det 
kun er til konfirmation og 
kun for konfirmander, konfir-
meret 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 vel-
kommen til at ringe til undertegnede, vi arbejder for en god 
sag og har det hyggeligt sammen. 
Du kan altid kontakte mig: Inger Pugholm, tlf. 3028 6604
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 
kirkegængere med høreapparat må huske at stille appa-
ratet på T, så skulle lydniveauet være optimalt.

Menighedsrådsmøder

Gudstjenester 
Blåbærhaven og Kløverbakken

til og med november 
Onsdag den 31. august
Kløverbakken kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:45

Onsdag den 28. september
Blåbærhaven kl. 14:30 (med efterfølgende kaffe)
Kløverbakken kl. 15:45

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

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

Dato for næste møder:

KLEJTRUP
Onsdag den 21. september kl. 16.30

HERSOM 
Tirsdag den 30. august kl. 17.00

V. BJERREGRAV  
Onsdag den 31. august kl. 17.30

 Bededag:  Flg. søndag:

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

2024 Bjerregrav 9:30  Klejtrup 10:30 Hersom 11:30

2025 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
   Bjerregrav 11:30

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

i Klejtrup Kirke
Torsdag den 27. oktober kl. 19.30

Koncert med 

Ann-Mette Elten

Klejtrup menighedsråd.

Billetsalg på 
www.klejtrup.dk  

Billetpris 

95 kr.
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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.

Gudstjenesteliste

 4.  september              KKK afløser i Skals 9:30 11:00   

 11.  september     9:00 Malene Dahl 

 18.  september   11:00  9.30

 

 25.  september    9:30   11:00

 2.  oktober                   KKK afløser i Skals 9:30   11:00  

 9.  oktober        9:00 Malene Dahl 

 16.  oktober      9:00 Malene Dahl  

 23.  oktober                 KKK afløser i Skals 9:30   11:00 

 30.  oktober  11:00   

  

 6.  november   17:00 Allehelgensdag 19:00 Allehelgensdag 

 13.  november    11:00  

 
16.  november

                                 17:00

 20.  november                KKK afløser i Skals 9:30  11:00  

 27.  november  19:00     

 OKTOBER 2022

 SEPTEMBER 2022

 NOVEMBER 2022

Onsdag den

Høstgudstjeneste/indskriv-
ning til konfirmation med 
efterfølgende frokost i 
Ældrecenteret 

Høstgudstjeneste/Indskriv-
ning til konfirmation med 
efterfølgende frokost i 
sognehuset

Mindegudstjeste Mindegudstjeneste

Aftengudstjeneste med 
efterfølgende middag 
i sognehuset

Lysgudstjeneste med   efterfølgende gløgg og 
æbleskiver - er fælles for pastoratet


