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Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste

Det er stadig muligt at indbetale bidrag til driften af »Sogn & Kirke« også selv om der ikke
følger et girokort med dette nummer af bladet. Indbetalinger - store som små - kan ske på
kontonr. 9261-000-03-02511 i Skals Sparekasse, Møldrup afdeling.

Bidrag kan dog stadig også afleveres/sendes til Hersom præstegård eller til kasserer Jens
Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro. Vi siger TAK for alle gaver.
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Dato Hersom V. Bjerregrav Klejtrup Søndagens navn

Marts
6. marts 11:00 Fastelavn

13:00 Fælles fastelavns
gudstjeneste med
efterfølgende
fastelavnsboller
m.v.

13. marts 15:30 S.T.Chr. 1.s.i fasten
20. marts 9:30 11:00 2.s.i fasten
27. marts 11:00 9:30 3.s.i fasten

April
3. april 11:00 9:30 Midfaste

10. april 9:30 11:00 Marie 
bebudelsesdag

17. april 14:00 Musikgudstj. 11:00 Kirkeradio Palmesøndag
21. april 11:00 9:30 Skærtorsdag
22. april 11:00 De ni 9:30 De ni Langfredag

11:00 læsninger 11:00 læsninger
24. april 9:30 11:00 Påskedag
25. april 11:00 9:30 2. Påskedag

Maj
1. maj 11:00 9:30 1. s. e. påske
8. maj 11:00 2. s. e. påske

15. maj 15:30 S.T.Chr. 3. s. e. påske
20. maj 10:30 Konfirmation
22. maj 9:30 11:30 Konfirmation
29. maj 9:30 11:00 5. s. e. påske

Juni
2. juni 11:00 9:30 Kr. Himmelfartsdag
5. juni 14:00 Gudstjeneste 6. s. e. påske

i præstegårds-
haven med 
efterfølgende 
grundlovs-
møde

12. juni 9:30 11:00 Pinsedag
13. juni 11:00 9:30 Anden Pinsedag
19. juni 9:30 Sted og tidspunkt Trinitatis søndag

fremgår senere 
ved annoncering

26. juni 15:30 S. T. Chr. 1. s. e. trin

SOGN & KIRKE
Nr. 1 - Marts 2011 - 55. årgang Hersom,V. Bjerregrav og Klejtrup sogne
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Hjertet stråler

Mit navn er Kirsten Krab Koed - jeg er je-
res nye sognepræst.  Først og fremmest si-
ger jeg tak for den varme velkomst, som
strømmer imod mig fra alle sider. »Man
kan blive så glad, så glad, at hjertet bare
stråler«. Ordene er kronprinsesse Marys,
og hvor har hun ret.  Jeg mærker hjerte-
varme fra alle kanter, og det gør mig så
glad. Når regnen sagte trommer på ruden,
når solen skinner over engen, og de sidste
flyttekasser stadig står urørte, glæder jeg
mig over al den mildhed og alle de smil,
jeg møder. Mange tak for det.

I dag kan man flytte sit telt, hvorhen
man vil. Man kan rykke sine rødder op og
slå rod nye steder. Javist, man kan flytte
sit telt, men man forlader vel aldrig helt
det sted, hvor man legede som barn under
den 100 år gamle rødbøg. Dér hvor man
græd sine første tårer, dér hvor man
drømte de barnlige store drømme. Barn-
dommens have, hvor det danske flag med
korset blev hejst til alle fødselsdage?

Jeg for min del er rundet af min barn-
dom og opvækst på Mosevrågård; en gård
mellem Vejle og Kolding. Her fik jeg fra
barnsben øje på himlens dyb, månen og
stjernerne. Når jeg som teenager arbejde-
de i markerne på mine forældres gård, for-
nemmede jeg storheden ved Guds værk.
Det høstmodne gule korn og de røde fri-
stende jordbær i min mors urtehave skab-
te billederne i min unge forestillingsver-
den. Høst og nyopgravede kartofler over-
beviste mig om, at den skabende og opret-
holdende Gud digter verden på den bedst
tænkelige måde. 

Min familie og jeg har rykket vort telt
til Hersom. En lille landsby, som på man-
ge måder minder mig om min barndoms
landsby, dér, hvor jeg legede i enge om af-
tenen til solens farver på himlen fortalte
os, at det var tid at gå til køjs. Jovist, jeg
har rykket mit telt. Senest fra et firesogns-
pastorat nordvest for Viborg: Kobberup,

Stoholm, Sparkær og Gammelstrup pa-
storat. Her har jeg været sognepræst knap
syv år. Min mand, Niels Lai, er også
præst. Sammen har vi to vidunderlige
drenge, Isak og Aleksander, på henholds-
vis 20 og 17 år. Isak læser på andet år
Statskundskab på Aarhus Universitet;
Aleksander er elevrådsformand på Viborg
Katedralskole, hvor han går i 2.g.

Man kan flytte sit telt. Jeg har flyttet
mit telt og trådt mine livsbaner på mang-
foldige stier.  Jeg er - udover teolog - også
uddannet designer fra Designskolen Kol-
ding. I Kolding lærte jeg at blande farver,
så de skaber et rum, man kan bevæge sig
frit i - et rum med plads til den hvide fest-
kjole; et rum, hvor sorgens sorte farve bli-
ver løftet af Guds stærke hænder. 

Jeg er et nysgerrigt menneske, som tror
på, at der er en revne i alting. Det er dér,

Hjertet strålerHERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Tegl-
gårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. 
Tlf. 8669 0009.
Graver og kirketjener: Birgit S. 
Jespersen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 
9632 Møldrup. Tlf. 8669 1910.
Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29,
9500 Hobro. Tlf. 9852 5545.
Kirkesanger: Henning Pedersen, 
Teglgårdvej 24, Hersom, 9500 Hobro.
Tlf. 8669 0303.
Menighedsrådets formand: Jens Nielsen,
Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6303.
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Kirkeværge: Britta Kempe, Ørrisvej 15,
Ørris, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0067.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen,
Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup.
Tlf. 9854 6812.
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.
Ekstern kasserer: Esther Nielsen
(se Hersom).
Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmose-
vej 13, 9632 Møldrup. Tlf. 8669 0204.

KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Kirsten Klitgaard Frandsen,
Bydamsvej 5, Skærshale, 9620 Aalestrup.
Tlf. 9864 9249.

Menighedsrådets formand: Kirsten
Hougaard Pedersen, Fuglevænget 5,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6067.

Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6625.

Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken
20, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Karin Jehg, Ørnhøjvej 1,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 3059 3595.

Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

KIRKEBIL: De, der ønsker transport til og
fra kirke i forbindelse med vore gudstjene-
ster, skal ringe besked til KAS-Biler, tlf.
8669 1589, senest om søndagen kl. 8,00.
Gratis. - Dersom KAS-Biler skulle være
forhindret i at køre en søndag, er man vel-
kommen til at ringe efter den nærmeste
taxa.

SOGN & KIRKE udgives af menighedsrå-
dene og udkommer 4 gange om året. Bladet
er gratis, men økonomisk støtte modtages
gerne på konto-nr. 9261-000-03-02511.
Udensogns kan tegne abonnement: 60 kr.
Bladets adresse er hos kasserer Jens Niel-
sen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.

REDAKTION
Henning Pedersen, Hanne Vestergaard 

og Ejvind Sørensen. Jens Nielsen er 
ansvarshavende redaktør.

Lay-out: Jens Nielsen.
Sats og tryk: LSD-grafisk, 9864 9161.
Lokalhistoriske medarbejdere:

Ragna Kolind og Birthe Korsbæk.
Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer

i dette blad hentet fra kirkelige publi-
kationer, blade og håndbøger.

Næste nummer: 1. juni 2011.

2

Adresser



I de gode, gamle dage ...

5

I Hersom kirke er der en tavle, hvorpå al-
le de præster, der har haft embede i vores
pastorat, står påført. Det er ikke så få, og
de fleste navne siger ikke en noget som
helst. Heller ikke ham, jeg nu vil berette
lidt om.

Den, der kigger på tavlen, kan se, at i
1885 flyttede en ny præst ind i Hersom
Præstegård. Han var ikke nogen markant
personlighed, og han søgte andetsteds hen
allerede i 1890, så der er ikke længere no-
gen, der har den fjerneste erindring om
ham. Hvorfor kan det dog så have nogen
interesse at beskæftige sig med ham her
125 år efter?

Det kan det, fordi han mange år efter, at
han var rejst herfra, nærmere betegnet i
1927, udgav sine erindringer, dvs. han fik
dem aldrig gjort færdige. Der udkom kun
ét bind, og det hed »Hersomtiden.«

Præsten hed Peter Eggert Benzon, hans
hustru hed Drude, og de var begge sjæl-
lændere. Det var Benzons første embede,
og livet i vore 3 sogne beredte præstepar-
ret mange overraskelser - mest til den
dårlige side må man sige. Præstegården
forekom dem meget afsides beliggende.
En hytte i kæret nedenfor præstegården,

hvor der boede en fattig kone og hendes
fordrukne mand, og et fattighus beliggen-
de ved kirkegårdsdiget var nærmeste na-
boer. Næste nabo var færgemanden, der
havde et lille hus ved åen. Der var nemlig
ingen bro til Vammen dengang. Og veje-
ne var af en beskaffenhed – ikke mindst
vejen mellem Bjerregrav og Hersom – der
gjorde, at præstens hestekøretøj ganske
ofte sad fast i pløre eller sne. Til gengæld
var der mere liv i præstegården dengang
end nu med forpagterbolig, karle og pi-
ger, stort kreaturhold osv. Endnu dengang
måtte sognebørnene aflevere tiende til
præsten, og det måtte gerne ske i form af
korn, så det øgede også trafikken. Ikke alt
inventar fulgte med, når en ny præst blev
ansat, så Benzon måtte f.eks. selv anskaf-
fe sig kakkelovne. Til gengæld havde han
brændslet lige ved hånden, for præste-
gården var selvforsynende med tørv. Han
angiver selv, at han lod skære 50.000 tørv
årligt. Benzon ankom i første omgang
uden sin frue, for først skulle der forhand-
les med den forrige præst, før han kunne
overtage præstegården. Man opererede
den gang med begrebet »nådsensår.« Jeg
skal ikke gøre mig særlig klog på det, men
den forrige præst havde et juridisk krav på
ikke at blive smidt ud af huset lige med
det samme, ligesom han havde krav på at
få del i de indtægter, præsteembedet og
forpagtningen gav, i værste fald i et helt
år, et såkaldt nådsensår. Det er sikkert og-
så fra den ordning, udtrykket »at spise
nådsensbrød« stammer.

Benzon skildrer indgående kirke- og
skoleforhold i sine 3 sogne. Der var ingen
menighedsråd dengang, og det lå også i
præsteembedet at føre tilsyn med under-
visningen. Der var mange skoler i pasto-
ratet, men udelukkende enklassede med
en degn hvert sted, der forestod al under-
visning. Ikke alle degne var lige duelige
og deres uddannelse undertiden noget

I de gode, gamle dage ...hvor lyset kommer ind. Det kristne bud-
skab betyder for mig, at det er muligt at
finde en revne, hvor man kan krydse kløf-
ten mellem det himmelske og jordiske.
Der er en revne i alting. Det er her, at ly-
set kommer ind; håbet, kærligheden og de
elegante svaler med de symmetriske ha-
ler. Svaler der trækker efter lyset.

Nu er jeg din præst, og jeg glæder mig
til at lære dig at kende. Måske kommer du
i kirkerne, og vi vil lære hinanden at ken-
de i den forbindelse. Det ser jeg meget
frem til. 

Uanset om du kommer i kirkerne eller

ej, er du velkommen til at ringe til mig,
hvis du har brug for at snakke med et
medmenneske. Hvis jeg ikke er hjemme,
skal du blot indtale dit telefonnummer og
navn på min telefonsvarer, så ringer jeg
tilbage ved først kommende lejlighed.

Stands mig ved købmanden, i brugsen
eller ved bageren. Ring til mig eller send
mig en mail. Jeg er sognepræst for dig.

Med ønsket om et velsignet forår

Sognepræst
Kirsten Krab Koed
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Hjertet stråler

RECEPTION
Har du endnu ikke fået hilst 

på vor nye sognepræst 
Kirsten Krab Koed 

eller vil du gerne hilse igen, 
så inviterer menighedsrådene i

Hersom, Bjerregrav og Klejtrup sogne 
til lidt mundgodt

TORSDAG den 3. marts 2011 fra kl. 18.30

i Hersom Forsamlingshus.

Kom og vær med til at byde vor præst
officielt velkommen.

Menighedsrådene i de tre sogne
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I de gode, gamle dage ...

»i en i aandelig Henseende uendelig tør
Egn; intet Aandens Vejr vidstes nogen
Sinde at være gaaet hen over den.«

Selskabeligt kneb det præsteparret at
finde jævnbyrdige bekendtskaber på eg-
nen. Dog fik de efterhånden et nært for-
hold til proprietæren på Hersomgård, li-
gesom de gennem konventerne for Rinds
Herreds præster fik samkvem med kolle-
gerne i nabosognene. Han roser sin egen
frue for ikke at lade sig gå på af, at visse
af præstefruerne ved disse komsammener
gerne ville overgå hinanden i serverings-
mæssig overdådighed. Det passede sig ik-
ke for en præst i et fattigt embede, syntes
han, og det forstod Drude Benzon. I Her-
som Præstegård flottede man sig ikke.

Man bør jo, når man tager sådanne
gamle beretninger frem i lyset, trække trå-
de op til i dag, men det er nu lidt svært.
1885 og 2011 er næsten to forskellige ver-
dener. Men lidt er der dog.

»I Hersom var der dog ringest at være.«
Det dækker bestemt ikke naturen, for den
holdt Benzon som allerede nævnt meget
af. I 2011 er det mig, der er »degn« i Her-
som Kirke, og jeg kan da kun bekræfte, at
den har den ringeste kirkegang af de 3. At
sige andet ville være at omgås sandheden

letfærdigt. Og vi er stadigvæk også be-
folkningsmæssigt kun lillebror til de to
andre sogne. Men det ville nu være dej-
ligt, hvis der dukkede lidt flere op, for el-
lers er jeg da ikke sikker på, at vi får lov
til at gå til kirke i Hersom i al evighed, og
det vil vi vel trods alt gerne blive ved med
at have muligheden for. Nu har vi haft den
i snart 900 år. Det er der ikke så mange,
der kan prale af.

Pastor Peter Eggert Benzon og Fru
Drude blev i Hersom  – eller holdt ud kun-
ne man måske sige – indtil1890. Lige
knapt 6 år var de her. »I det sidste Aar, jeg
var i Hersom, søgte jeg sytten Embeder,«
skriver han, og det gav pote i Hjermind,
hvortil han og hans frue rejste med deres
nu 3 børn. Det var egentlig børnene, erin-
dringerne i første omgang var tiltænkt,
men de endte altså med at blive udgivet
som et særtryk af Viborg Stifts Folkeblad
i 1927.

Lad mig slutte med et citat fra sidste si-
de af Benzons skildring af Hersom-tiden:

»Det hændte engang ved Vintertide i
Hersom, at jeg under en Søndagstur til
Bjerregrav fik Vognen kørt fast i en halv-
frossen Snedrive, saa den ikke var til at
rokke. Forpagterens Karl maatte spænde

Hestene fra, og beg-
ge gik vi tilbage til
Præstegaarden.

Vognen maatte vi
lade staa; den stod
mange Dage inde-
frossen i Isen, før vi
fik den hjem. –
Denne Begivenhed
er et Symbol paa,
hvordan det gik mig
i Hersom. Jeg kørte
fast eller havde i
hvert Fald en Følel-
se af, at jeg gjorde
det.

Jo vist var jeg
kørt fast.« 

Henning Pedersen

mangelfuld. Nærmeste skole var den i
Hersom. Den forhenværende skolebyg-
ning ligger der endnu i udmærket stand på
adressen Teglgårdvej 22. Degnen der var
en forhenværende dragon med meget lidt
pædagogisk uddannelse.  Jeg citerer: »Fra
denne Skole gik man undertiden med den
Erkendelse, at i Dag gik det rigtig daar-
ligt; Manden var ikke i sit Es; han følte sig
trykket af Tilsynet, og saa slog det Slud-
der for ham.« - Benzon gør sig også tan-
ker om degnenes koner. Visse af dem hav-
de meget lidt kultur og fortjente sådan set,
at de tituleredes »Madam,« mens andre
viste så megen finfølelse, at de for hans
skyld gerne kunne tituleres »Frue« sådan
som hans egen Fru Pastorinde.

En dag kom det Pastor Benzon for øre,
at børnene i en meget fattig familie i Her-
som Enge aldrig var blevet døbt og foræl-
drene aldrig var blevet gift. Den slags lod
man sig ikke sidde overhørig dengang, så
han traskede ud i engen for at tage en al-
vorlig snak med familien. Det viste sig, at
den simpelthen var så fattig, at man ikke
havde råd til at betale præst og degn for
kirkelige handlinger, men Benzon lovede
dem at lade både vielsen og børnenes dåb
– og der var vist ikke så få - ske uden be-
regning, og det tog man glade imod.

Det kneb for præsteparret at forlige sig
med det barske, træløse og magre jyske

landskab. Ikke mindst Bjerregrav-egnen
forekom dem trist med næsten ene lyng-
bakker. Smukkere var der i Hersoms
blomstrende enge. Dog virkede kirke-
gården her meget misligholdt. Gravene
var vanskelige at skelne, og de små
trækors var meget brøstfældige. Sædvan-
ligvis gik der får indenfor kirkegårdsdiget
og gnaskede af de meget sparsomme
vækster. Klejtrup Sø og ikke mindst
Hærup Sø fandt også nåde for præstens
øje, blot var det trist, at Hærup Sø lå så af-
sides og nærmest utilgængelig, at kun få
fik fornøjelse af det smukke syn.

Men hvad så med kirkegangen. Den
var ikke for god, men han gør selv op-
mærksom på, at han jo var en helt uerfa-
ren præst, som i sine senere embeder fik
taget nogen revanche.

Han kan ikke lade være med at sam-
menligne de 3 sogne. Om Bjerregrav,
hvor både natur og kirke forekom ham li-
det spændende, har han til gengæld kun
godt at sige om menigheden. Med egne
ord siger han: »I det Sogn fandt min For-
kyndelse de mest aabne Øren.« Nu bor
jeg selv i Hersom, så jeg kvier mig ved at
offentliggøre det næste citat: »I Hersom
Kirke var der dog ringest at være.« Dog
undskyldes Hersom med den spredte be-
byggelse, det lave indbyggertal og de især
om vinteren vanskeligt farbare veje, men
»alligevel var det forfærdelig trist at mø-
de i en tom Kirke, saaledes som det hænd-
te nogle Gange om Vinteren i de første
Aar.« Og så tilføjer han: »Det er i øvrigt
en ret almindelig Erfaring, at i et Tres-
ognspastorat er Kirkegangen ringest i det
Sogn, hvor Præsten bor.« Om Klejtrup si-
ger han ikke så meget. Han  bryder sig
især om vinteren ikke om den grimme
bakke, dvs den nuværende Sognevej, når
han agede til Klejtrup Kirke, og det er jo
da næsten en ganske aktuel bemærkning.
Det ligger mellem linierne, at Klejtrup ik-
ke er så slem som Hersom, men med
Bjerregrav kan den ikke måle sig. I det
hele taget, skriver Benzon, lå de 3 sogne
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Musikbegivenheder i foråret i vore tre kirker ...

Musikbegivenheder i foråret
i vore tre kirker ...

Palmesøndag den 17. april kl. 14.00

afholdes en musikgudstjeneste i Vr. Bjerregrav Kirke. Børnekorene fra Vr.
Bjerregrav og Klejtrup vil sammen med undertegnede opføre musik og
tekster med tilknytning til den kommende påskes indhold og stemning. 

Denne gudstjeneste er som alle gudstjenester åben for folk fra de tre sog-
ne samt fra nær og fjern, der ellers måtte have tilskyndelse til at komme og
være med!

Torsdag den 28. april kl. 19.30 

vil Hersom Kirke danne ramme om en koncert med Sct. Peders Koncert-
kor fra Randers. 

Koret bliver ledet af Karsten Blond, som er korets stifter og mangeårige le-
der. 

Denne aften skal Sct. Peders Koncertkor opføre et meget farverigt pro-
gram, som er præget af nyere kirkemusik; men lad jer ikke skræmme, -
koncertens program er meget tilgængelig og spændende (nogen gange
også meget underholdende) musik, som vil tilfredsstille et bredt publikum.

Sct. Peders Kor har igennem mange år vundet en masse konkurrencer og
priser, så der venter os virkelig noget godt. Der er fri entré!

Torsdag den 5. maj kl. 19.30 

får Klejtrup Kirke besøg af et par unge fremadstormende meget dygtige
dynamiske musikere, nemlig duoen ”Espressiva” bestående af fløjtenisten
Nina Lykke Rasmussen og guitaristen Hannah Boline Jakobsen.
De to musikere vil sammensætte et program, som både rummer klassisk
musik og musik med folkloristisk islæt. Der er noget at glæde sig til!

Alle tre begivenheder er selvfølgelig gratis.

Med venlig hilsen
Jacob Græsholt, organist ved de tre kirker
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Siden sidst

Døbte i Hersom Kirke
Sebastian Buhl Christensen
Sara Elisabeth Sander Axelsen
Noah Nørgaard Mouritsen

Begravede i Hersom Kirke
Nanna Kirstine Andersen

Viede i Klejtrup Kirke
Anne Mette Nygaard Lind og

Anders Nygaard Lind
Mette Kallestrup Grydgaard og 

Mark Brisson Rietzschel Larsen

Døde og Begravede i Klejtrup 
Jens Kristian Risgaard Pedersen
Jenny Marie Nielsen
Harry Hansen
Valborg Agnete Christensen
Helge Hjertmann Frederiksen
Lydia Kristensen
Vagn Kromann Pedersen
Ole Madsen

Døbte i Klejtrup Kirke
Sara Halgaard Ditlevsen
Elias Høgh Poulsen
Simon Ravn Sørensen
Jessica Marie Krupsdahl T Andersen
Noah Culmsee Løber
Sofie Østergaard Skaarup

Viede i Bjerregrav Kirke
Line Hansen Kristensen og 

Klaus Hansen Kristensen 

Døbte i Bjerregrav Kirke
Katrine Bach
Anton Berg Pedersen
Theo Lionel Krogh Christiansen
Merle Bogner Moesgaard

Døde og begravede 
i Bjerregrav
Aage Hermansen
Ejvind Kristiansen
Gunhild Agger

Siden sidst ...



Tør du 
• give dig selv en udfordring, 
• sætte dig et mål og 
• har du det, der skal til?

Kom, se, mærk og prøv 
om spejderarbejdet er noget for dig. 

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

i lige uger kl. 19.00-21.00 
Rovere (17 år -): Aftaler selv møder 

Vi mødes i spejderhytten, Toftehøj på Viborgvej 39
i Klejtrup.

Du kan finde flere oplysninger om os på: 

www.spejdernet.dk/klejtrup

Slå katten 
af tønden 
til fastelavn
Søndag d. 6. marts kl.14.15 – umiddelbart efter fastelavns-
gudstjenesten – kan du slå katten af tønden med byens
KFUM-spejdere i Klejtrup Hallen.
Traditionen tro vil kattekongen og kattedronningen blive
kronet, der vil være saftevand og en slikpose til børnene,
mens de voksne kan spille amerikansk lotteri.
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Forskelligt
FØDSELSANMELDELSE
Fødselsregistrering efter 1. oktober 2010
En fødsel registreres på baggrund af jorde-
moderanmeldelsen af fødslen. En for-
ældreanmeldelse er kun nødvendig, hvis in-
gen jordemoder har medvirket ved fødslen.

Selv om forældre således i reglen ikke
længere skal anmelde fødslen, skal forældre
stadig være verificerede. Dette forhold gæl-
der også vedr. personer fra udlandet.

14 dage til borgerens anmeldelser
Da forældrene ikke længere skal anmelde
fødslen, er det tilstrækkeligt, hvis en om-
sorgs- og ansvarserklæring indgives inden-
for 14 dage fra barnets fødsel.

En fødselsregistrering blokerer i det nu-
værende system for borgeres muligheder
for elektronisk anmeldelse af faderskab
og/eller navngivning. Derfor registreres
fødsler ikke, før der er gået 14 dage efter
fødslen, medmindre konkrete grunde taler
for det. - Har barnet ikke fået personnum-
mer, bør det dog få et sådant hurtigst muligt.

Det betyder, at forældre, der er gift, ikke
skal indlevere nogen fødselsanmeldelse. Er
man ikke gift, så står moderen alene som fo-
rælder til barnet, og så skal man inden 14
dage indsende en omsorgs- og ansvarserk-
læring (blanket kan findes på www.person-
registrering.dk). Hvis man ikke gør det, så
overgår faderskabssagen til statsforvaltnin-
gen.

ANMELDELSE AF DÅB
Når barnet skal døbes, ringer man til sogne-
præsten og aftaler dato for dåben. Desuden
fastsættes et tidspunkt, hvor man kan mødes
i præstegården og tale om dåben, barnets
navn og faddere.

NAVNGIVELSE UDEN DÅB
Skal barnet ikke døbes, men navngives, sker
dette også ved anmeldelse til sognepræsten.

Et barn skal have navn senest 6 måneder
efter fødslen.

VIELSE
Ved vielse i kirken aftales med sogne-
præsten tid og sted, desuden tidspunkt for en
samtale om vielsens forløb.

Kommunen kontaktes med henblik på
den lovpligtige prøvelsesattest.

Når man gifter sig, beholder man i prin-
cippet sit eget navn. Ønsker man det samme
efternavn og evt. mellemnavn, kan dette ske
enten i forb. med vielsen eller bagefter. I
begge tilfælde søges herom hos sogne-
præsten.

NAVNEÆNDRING
Ønsker man navneændring, koster det 460
kr.. Yderligere oplysninger kan indhentes
hos sognepræsten.

BLANKETTER OG FORMULARER
Alle borgere med adgang til en PC har i
øvrigt mulighed for at udprinte de nødven-
dige blanketter via internettet på adressen
»www.personregistrering.dk«. Eller de kan
fås hos sognepræsten.

VED DØDSFALD
Anmeldelse af dødsfald skal ske til sogne-
præsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet.

Begravelsesmyndighed er altid sogne-
præsten i det sogn afdøde bor, også selvom
begravelsen skal finde sted i et andet.

Det kan i det hele taget tilrådes, at man
snarest efter dødsfaldet kontakter præsten,
som vil være behjælpelig i forbindelse med
det nødvendige vedr. begravelsen.

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

2014 Bededag: Flg. søndag:
2011 Klejtrup Hersom/Bjerregrav
2012 Bjerregrav/Hersom Klejtrup
2013 Klejtrup Hersom/Bjerregrav
2014 Bjerregrav/Hersom Klejtrup
2015 Klejtrup Bjerregrav/Hersom

TELESLYNGE
Der er teleslynge i alle vore 3 kirker. Det be-
tyder, at kirkegængere med høreapparat må
huske at stille apparatet på T, så skulle lyd-
niveauet være optimalt.
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Kristendommen på vej mod syd?
Prædiken i Hersom og V. Bjerregrav kir-

ker på 2. søndag i Fasten den 20. februar
2005.

Tekst: Math.15,21-28.
»Kristendommen er ved at miste grebet

om Europa. Istedet bevæger trosretningen
sig sydpå, hvilket betyder, at der om 20 år
for første gang nogensinde vil være flere
kristne i Afrika end i Europa!«

Sådan stod der i en avis forleden dag. Og
når man læste videre i artiklen, fik man at
vide, at disse oplysninger kan udledes af en
stor amerikansk undersøgelse, hvis konklu-
sioner netop er offentliggjort. Undersøgel-
sen har stået på de sidste 20 år, og den har
sat fokus på verdens store religioner og de-
res udbredelse i verden.

Men en af konklusionerne lyder altså:
»Kristendommen er ved at miste grebet om
Europa« og er på vej sydpå, hvor tyngde-
punktet efterhånden i stigende grad vil
komme til at ligge i Afrika - nærmere be-
stemt: syd for Sahara.

Måske denne meddelelse slet ikke er
særlig overraskende. Det var vel til at forud-
sige, endda for flere år siden, at det med ti-
den ville gå sådan.

Men hvorfor mon? Hvorfor sker det?
Hvad er årsagen til, at kristendommen

mere og mere synes at miste terræn i den del
af verden, som vi lever i?

Der er sikkert flere årsager. En af dem
kunne være en stadig mere materialistisk
indstilling til tilværelsen, hvor vi i udpræget
grad har vores opmærksomhed hæftet på alt
det ydre - på det der gør sig - på det der kan
måles og gøres op i tal og i penge (vi kan jo
blot tænke på indholdet i den samtale, der
føres i det offentlige rum i Danmark, hvad
enten det drejer sig om politik eller om kir-
kelige anliggender. Hvis man da kan tale
om noget væsentligt indhold i denne forbin-
delse).

En forfladigelse synes at have sneget sig
ind på stadig flere områder i den menneske-
lige tilværelse, der ellers har sine rødder i en
ikke-materiel verden.

I bund og grund er livet som menneske af

ikke-materiel art. Liv har med ånd at gøre.
Og livet henter dybest set sin næring i en
åndelig verden, der unddrager sig vore tal
og vore måleapparater.

Det er i hvert fald sådan, kristendommen
taler om livet.

Men den væsentligste årsag til kristen-
dommens tilbagetog i Europa, og dermed i
Danmark (hvis den amerikanske under-
søgelse altså holder stik), er måske den, at
kristendommen i sit udspring er en religion
for de underprivilegerede, for marginalise-
rede mennesker, for dem der på en eller an-
den måde har ondt i livet, for dem der er
henviste til en tilværelse der er præget af re-
gulær nød, af afmagt eller af anden form for
hjælpeløshed.

Netop til sådanne mennesker har kristen-
dommen noget at sige.

Det er værd at hæfte sig ved, at de men-
nesker, der i stort tal flokkedes omkring Je-
sus i sin tid, var de udstødte, de mislykkede,
dem med sønderslåede hjerter - kort sagt:
det var alle dem, der ikke selv magtede livet
- og som derfor havde brug for en eller an-
den form for hjælp.

Men det er næppe dér, flertallet af os be-
finder sig.

Størsteparten af os, der bor i Vesteuropa,
kan derimod i højere grad betegnes som sel-
vhjulpne, som overprivilegerede, som vel-
bjærgede, for ikke at sige: forkælede - end-
da i flere henseender.

Hvor mange af os behøver dagligt at
kæmpe for en bare nogenlunde tålelig til-
værelse - kæmpe for livet?

Derfor kan kristendommen have stadig
sværere ved at komme i forbindelse med os.

For hvad mener vi i grunden, at vi har at
kæmpe for, andet end for vore rettigheder?

Hermed være ikke sagt, at der her i Dan-
mark ikke findes mennesker, der lider nød.
For det gør der i høj grad. Nogle af os hører
måske selv til blandt dem, der har prøvet at
opholde sig ude på livets kant, derude hvor
en afgrund åbnede sig, og hvor vi, måske
bare et enkelt øjeblik, kom til at se dybt ned
i vores egen afmagt!
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Men det er alligevel som om hele den må-
de vi har indrettet vort samfund på, hele den
måde vi tænker på og indstiller os på i det
daglige, at dén er med til at sløre vort blik
for dét i livet, der betyder allermest. Dét der
har at gøre med religionen, med kristen-
dommen - eller det åndelige, om man vil.

Det forholder sig nu engang stadig sådan,
at kristendommen udelukkende har noget at
sige til dem, der føler de har brug for den.

»Som hjorten skriger ved det udtørrede
vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig,
Gud! Min sjæl tørster efter Gud - den leven-
de Gud!« - hører vi salmedigteren udbryde.

For at komme i forbindelse med kristen-
dommen må der så at sige en indre tilskyn-
delse til. En dybere længsel eller tørst. Eller
et personligt behov, hvis man kan udtrykke
det på den måde. Dét behov der udspringer
af en indre eksistentiel nød eller afmagt i li-
vet.

Og hvad det angår kan vi vel kun selv
hver især vide, hvordan vi har det, og hvor-
dan vi føler det i vores liv.

Men når vi anbringer os her i kirken, så er
det vel fordi vi ønsker at lytte os ind til dét,
der har med kristendommen - og med kri-
sten tro - at gøre.

Og hvis det er sådan, at vi er besjælede af
denne indre længsel efter noget mere i vort
liv, noget mere end dét, der kan måles og ve-
jes og gøres op i tal og i penge, ja, så er der
virkelig noget at komme efter også på den-
ne søndag.

Dagens evangelietekst er en meget liv-
agtig beretning, der handler just om dét.

Jesus har bevæget sig uden for landets
grænser - og dermed uden for det ansvars-
område, som ellers er Hans. Det siger Han
selv.

Man kan sige, at vi her ser kristendom-
men bevæge sig uden for den del af verden,
som den ellers i første omgang skulle virke
i. I dette tilfælde ganske vist ikke sydpå til
Afrika, men nordpå i forhold til Israel. Og
den griber et menneske, som man egentlig
slet ikke skulle forvente, at den ville gribe,
en helt fremmed - en kana’anæisk kvinde.

Denne fremmede kvinde kender på for-
hånd intet til kristendommen. Religiøst er
hun i den grad »på Herrens mark«! Og det

skal vise sig, at dét slet ikke er det dårligste
sted at opholde sig. Hendes eneste forud-
sætning for at nærme sig det hellige er, at
hun med hele sin sjæl »tørster efter den le-
vende Gud« - og efter den hjælp, som Han
må kunne give hende, så hendes syge datter
kan blive rask.

Hun har antagelig hørt et rygte om, at
denne mærkelige mand, Jesus nede fra den
jødiske by Nazareth, kan udføre mirakler.
Men da hun aldrig har  haft kristendoms-
kundskab i skolen, ejheller er konfirmeret,
og derfor heller ikke har lært nogen trosbe-
kendelse, ja, så har hun kun nogle ganske få
ord at fremstamme. Ud af sit blødende hjer-
te råber hun: »Forbarm dig over mig, Her-
re!«

Dette er alt, hvad hun kan.
Og da Jesus i første omgang er afvisende,

er det som om hun føres ned i en endnu dy-
bere afmagt, hvor hun føler sig som en lille
hund, der sidder og tigger ved bordet. Og
hun bliver ved - præcist som en lille hund
kan blive ved. Hun insisterer. Hun må ha’
hjælp!

Og hun får hjælp.
Hendes datter bliver rask.
Jesus siger endda om hendes tro, at den er

stor.
Denne kvinde har en stor, kristen tro!
Her er noget, vi kan lære af.
Kristen tro (når den er levende) er ikke et

eller andet særligt højtravende eller fint el-
ler indviklet.

Kristen tro er egentlig heller ikke særlig
svær at forstå. Den kan gribe fat om et blø-
dende menneskehjerte. Den kan overmande
en fuldstændig afmægtig menneskesjæl, der
fra sit mørkekammer råber til Gud!

Ja, den kristne tro har det med at søge
dérhen, hvor mennesker er i nød eller på an-
den måde bliver små og hjælpeløse.

Den kristne tro kan finde vej til det men-
neske, der blot har fem ord at fremstamme:
»Forbarm dig over mig, Herre!«

Mere behøber vi ikke få at vide.
Til gengæld er det noget, vi gør klogt i at

huske, efterhånden som kristendommen
rykker længere og længere sydpå - 
til Afrika.

Frederik Birkler
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Klejtrup Kirkes hjemmeside:
www.klejtrupkirke.dk

• • • • • • • • • • •

SANGAFTEN
i Klejtrup sognehus:

Onsdag d. 11. maj kl. 19, har vi syng
sammen aften i Klejtrup Sognehus.

Kirsten Klitgaard Frandsen (vores kir-
kesanger) og hendes mand John Klit-
gaard Frandsen, vil komme og under-
holde med sang og musik.

Der vil blive sunget ud fra Højskole-
sangbogen.

Alle vil være meget velkomne, og der
vil være en kop kaffe/te i løbet af afte-
nen.

Klejtrup Menighedsråd  

Junior-klubben »Toppen«

TOPPEN er en kristen junior klub. - Vi
holder til på Brattingsborg-skolen hver
anden mandag 19,00-21,00.

TOPPEN er for dig der går i 4. kl. - 8. kl.

TOPPEN er et sted, hvor der er gang i
den, og vi har det sjovt - men også at vi
hver gang kan snakke om de mere »dybe«
spørgsmål i livet.

Børne-klubben »Spiren«  holder pause på
grund af leder mangel.

Yderligere information og program fås
hos:

Birte og Benny Vammen
Tlf. 98 54 60 38

Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet i Ældrecentret er åbent hver ons-
dag kl. 14,00-16,30 - eller efter aftale med
foreningens formand, Ragna Kolind, på
tlf. 9854 6704.

Bogbussen
holder ved Spar i Bjerregrav tirsdag kl.
15,20-15,50 og ved Brugsen i Klejtrup
tirsdag kl. 16,05-16,45.

Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 1. maj 2011 til:
Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen,

Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse@nielsen.mail.dk
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Menighedsrådsmøder i 2011 

afholdes således:

Hersom:
17. marts (regnskabsmøde)
12. maj (budgetmøde)
2. september

15. november

Alle møder 
i Hersom Præstegård kl. 19:00

Bjerregrav:
15. marts (regnskabsmøde)
3. maj (budget)

13. september
16. november 

Alle møder 
i Bjerregrav Ældrecenter kl. 19:00

Klejtrup:
24. marts (regnskab og budget) kl. 18:00
26. april kl. 18:30
7. juni kl. 18:30

Alle møder i Sognehuset

Ifølge menighedsrådsloven er alle 
menighedsrådsmøder offentlige.

• • • • • • • • • • •

Indre Mission i Klejtrup

Marts:
Onsdag d. 2.: Bibeltime

April:
Onsdag d. 6.: Bibeltime

Maj:
Onsdag d. 4.: Bibeltime
Onsdag d. 18.: Møde. Missionær Preben

Sørensen, Viborg, taler

Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne!

Dagsorden og referat
fra møder i Klejtrup Menighedsråd kan
ses på hjemmesiden og er desuden hængt
op i Ældrecentret.

• • • • • • • • • • •

ARRANGEMENTER
i KLEJTRUP SOGNEHUS:

Foredrag med 
direktør Ivar Brændgaard,
TV Midt/Vest:

Torsdag d. 17.3. kl. 19.30:  Direktør
for TV Midt/ Vest Ivar Brændgaard
kommer til Sognehuset i Klejtrup.
Emne: Fra TV Midt/Vest`s maskin-
rum.  Underemner.  Efter hvilke krite-
rier udvælges nyhederne? Hvordan
kommer man i TV Midt/ Vest med et
budskab? Hvem finder på de lange
programmer? Kan man få indflydelse
på det?  Arrangeret af KLF kirke og
medier i Møldrup og omegn og Klejt-
rup menighedsråd.

Kirkens Korshærs møde i Klejtrup
Sognehus den 14. april kl. 19:30:

Kirkens Korshærs generalsekretær,
Dorte Tranberg-Krab, vil holde fore-
drag over emnet: Kirkens Korshær –
om at omsætte det kristne menne-
skesyn til handling, og vil give et ind-
blik i Kirkens Korshærs sociale arbej-
de og arbejdsområder. 

Derudover vil der være refleksioner
over diakoni og menneskesyn. Hvad er
de diakonale organisationers rolle i et
velfærdssamfund? Hvad er substansen
i det kristne menneskesyn set i forhold
til de tendenser og den mentalitet, vi
møder i det omgivende samfund?

Den 14. april kommer Sigfred Niel-
sen fra Viborg Kirkeradio, VIKRA,
og optager foredraget med Dorte
Tranbjerg-Krab.


