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Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste

Det er stadig muligt at indbetale bidrag til driften af »Sogn & Kirke« også selvom
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 kasse-
rer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.

Vi siger TAK for alle gaver.
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Dato Hersom V. Bjerregrav Klejtrup Søndagens navn

1. juni Ingen 11,00 9,30 2. Pinsedag
5. juni 16,00 *) Ingen Ingen Grundlovsdag
7. juni 11,00 9,30 Ingen Trinitatis

14. juni Ingen Ingen 19,30 S.T.Chr. 1.s.e.Trin.
21. juni Ingen 15,30 Ryholt Ingen 2.s.e.Trin.
28. juni 9,30 Ingen 11,00 3.s.e.Trin.

5. juli Ingen 11,00 9,30 4.s.e.Trin.
12. juli 11,30 9,30 Ingen 5.s.e.Trin.
19. juli 9,30 Ingen 11,00 6.s.e.Trin.
26. juli Ingen 11,00 9,30 7.s.e.Trin.

2. august 11,00 9,30 Ingen 8.s.e.Trin.
9. august 9,30 Ingen 11,00 9.s.e.Trin.

16. august Ingen 15,30 S.T.Chr. Ingen 10.s.e.Trin.
23. august Ingen Ingen 15,30 Ryholt 11.s.e.Trin.
30. august 15,30 S.T.Chr. Ingen Ingen 12.s.e.Trin.

6. sept. Ingen 11,00 9,30 13.s.e.Trin.
13. sept. 11,00 9,30 Ingen 14.s.e.Trin.
20. sept. 9,00 Høst 14,00 Ryholt 11,00 Høst 15.s.e.Trin.
27. sept. Ingen Ingen 15,30 S.T.Chr. 16.s.e.Trin.

**)  Kort gudstjeneste som afslutning på Grundlovsmødet.
Prædikant er fængselspræst Dorte Ørtved, Brande.
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Prædiken

Om at blive menneske

Forsidebilledet i denne udgave af »Sogn & Kirke« er hentet fra østvæggen i
Viborg Domkirkes nordre korskib. Her ses Joakim Skovgaards freskomaleri af to
centrale begivenheder den første Skærtorsdag aften.

Nederst indstifter Jesus nadvermåltidet, som den dag i dag fejres overalt i verden,
hvor kristne kommer sammen for at holde gudstjeneste. Foroven i billedet befinder
Han og disciplene sig i Getsemane Have ved foden af Oliebjerget øst for Jerusalem.
Allerøverst Jesus i sin sjælekamp: »Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig.
Dog, ske ikke min vilje, men din«. Og en engel viser sig for Ham og styrker Ham.

Midt i billedet til højre er Judas på vej sammen med en lille skare for at anholde
Jesus og tage ham til fange.

Prædiken på 7. søndag efter Trinitatis.
Tekster: Math. 10,24-31 og Præd. 3,1-11.

»Og hvad skal du så være, når du bliver
stor?« Sådan spørger vi lille Per på 7 år.
Han skal til at begynde i 1. klasse, så han
må vel så småt have gjort sig nogle tanker
om, hvad det engang skal blive til med
ham.

Drengen svarer med stolthed - og med
håbet lysende i øjnene - at han skal være
det samme som far. Eller også vil han
være cykelrytter, eller måske brandmand.

Og vi nikker anerkendende. Vi kan
godt lide det svar. For det er tegn på, at
knægten vil noget med sit liv. Allerede i
den alder har han sat sig et mål.

Han skal nok blive til noget.
For er det ikke sådan, vi tænker, de al-

lerfleste af os? Hvis vort liv skal lykkes,
skulle vi gerne blive til et eller andet, så
enhver kan se, at der er noget værdifuldt
ved os.

Men hvad er det egentlig, vi gerne vil,
at det skal blive til med os og vort liv?

Det er vel derfor, arbejdsløsheden kan
føles som en svøbe af mange mennesker.
For »Hvad er jeg uden et arbejde?« - kan
den arbejdsløse spørge. Af frygt for at
synke ned i ingenting.

Eller den endnu arbejdsduelige 60-
årige, som er tvunget på pension: »Når
jeg sættes fra bestillingen, hvem er jeg så?
Hvilken værdi vil jeg så have?«

Alene udsigten til pensionering kan
godt fylde nogle mennesker med frygt.

Det synes at ligge dybt i os, at vi skal
blive til noget i vort liv. En tankegang,
som nærmest er indpodet i os fra barns-
ben.

Den, der ikke bliver til noget, kan i
hvert fald være sikker på at blive én ting:
mislykket.

Er dette ikke en ret udbredt vurdering?
Men hvem har i grunden sagt, at vi nød-
vendigvis skal blive til noget, altså blive
til noget andet og mere end det, vi er?
Hvem har sagt det?

Hvor har vi den idé fra?
Går vi til de bibelske skrifter, vil vi dér

lede forgæves efter denne tankegang.
Nu har vi f.eks. i dag fra alteret hørt et

lille stykke fra Prædikerens Bog i Gamle
Testamente, hvor den gamle vismand op-
remser en lang række af de beskæftigel-
ser, som over hele verden kan fylde men-
neskers dagligdag et langt liv igennem.

For der er en tid til alting, siger han.

HERSOM KIRKE

Sognepræst: Frederik Birkler, 
Teglgårdvej 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.

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: Gunhild Agger, Herreds-
vejen 80, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2580.

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. 4035 2640.

Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

KIRKEBIL
De, der ønsker transport til og fra kirke i
forbindelse med vore gudstjenester, 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 velkommen til at
ringe efter den nærmeste taxa.

SOGN & KIRKE
Sogn & Kirke udgives af menighedsrådene
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: Hersom Præstegård,
Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Kas-
serer er: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nør-
heden, 9500 Hobro.

REDAKTION
Henning Pedersen, Hanne Vestergaard og

Ejvind Sørensen. Sognepræsten er an-
svarshavende redaktør.

Lay-out: Sognepræsten.
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 publikati-
oner, blade og håndbøger.

Næste nummer: 1. september 2009.
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Han kunne sikkert være blevet en dyg-
tig håndværker, tømrer. Det lå lige for i
det hjem, Han voksede op i. Men det var
åbenbart ikke noget for Ham.

Han kunne være blevet en habil jurist,
lærer, teolog eller præst. Men det ønskede
Han heller ikke. I det hele taget var det
som om alt dét med at skaffe sig et leve-
brød - job, hus og hjem - ikke var noget,
som optog Ham.

Han gik bare rundt og var menneske -
Menneskesøn.

Men det var Han til gengæld fuldt ud.
I Ham ser vi, hvad det indebærer af mu-

ligheder fuldt ud at være menneske på
jorden.

Hvorfor mon vi har så svært ved at
være det?

Hvorfor mon det ikke er nok for os at
være mennesker, dét vi er skabte som - af
Gud?

Det er stadigvæk en gåde.

Måske vi finder noget af et svar i vores
evangelietekst.

Ikke mindre end fire gange anvender
Jesus ordet »frygt«.

Der er så meget, vi kan nære frygt for,
være  bange for: f.eks. at vi mister presti-
ge, mister vort gode omdømme. Vi kan
være bange for, hvad andre siger, hvad
andre tænker om os. For tænk, hvis vi bli-
ver genstand for dårlig omtale.

Vi kan være bange for fremtiden, for
sygdom, for ensomhed, for mørke, for un-
dergang - og for død.

For hvad skal der blive af os?
Hvordan dog bare være menneske, når

betingelserne kan se ret så håbløse ud?
Vi frygter, at det skal gå os, som det gik

Ham, det sande menneske. Al den mod-
stand, Han mødte. Hans ensomhed - i

hvert fald til sidst. Hans grusomme død.
Vi kan ikke holde  ud at tænke på det.

Men Han har ikke lovet os, at det skal
gå os anderledes. Tværtimod. »En disci-
pel står ikke over sin mester«, siger Han.
Og »det må være nok for en discipel, når
det går ham som hans mester«.

Jamen, på de betingelser: hvordan så
blive menneske?

Jesus svarer: Det bliver I ved at lytte til,
hvad der bliver sagt jer i mørket og hvisk-
et jer i øret!

Det er Hans svar.
Og det står i samklang med det andet,

vi hørte Prædikeren sige: at Gud også har
lagt evigheden ind i vore hjerter.

Vi er skabte med evigheden dybt inde!
Og når Jesus opfordrer os til at høre ef-

ter, hvad der siges os i mørket og hviskes
os i øret, så er det evighedens stemme i
vore hjerter vi skal lytte til. Og tro.

Vi anvender sommetider udtrykket:
»Der er noget der siger mig, at ...«.

Med andre ord: vi fornemmer noget -
intuitivt.

Og vi kan føle os overbeviste om, at det
er sandt, også selvom vi ikke kan forklare
det.

Jesus vil have os til at lytte indad. For
Han har noget at sige os. Og Han vil have
os til at tro på, hvad vi hører - og handle
ud fra det.

Det er på den måde, vi stadig mere og
mere bliver dem, vi er: Mennesker - skab-
te i Guds eget billede, skabte for den evig-
hed, Han har lagt ind i vore hjerter.

Enhver form for frygt gør os til umen-
nesker.

Men hvad er der egentlig også at fryg-
te, når intet kan skille os fra Ham - hver-
ken her i denne verden eller i den kom-
mende? Frederik Birkler

Ovenstående prædiken er trykt 
i bogen

»Lad den kerne underfuld ...«
fra 2000.

Men han nævner ikke ét ord om, at vi
bliver større eller mindre værdifulde gen-
nem al vores foretagsomhed. Tværtimod.
Han stiller derimod det spørgsmål: »Hvad
udbytte af sit slid har den, der foretager
sig noget?« For vi kan jo alligevel ikke
finde ud af en mening med vort liv, føjer
han til.

Omskrevet til nutidsdansk: Hvad får vi
egentlig ud af al vores knoklen, al vores
møje og besvær, alt vort arbejde og al vo-
res flid og jagen afsted?

Svaret ligger i luften: Ingenting, når det
kommer til stykket. For når vi har levet
vort liv færdigt her på jorden, hvad kan vi
så tage med herfra af alt det, vi udrettede?

Vi kender selv svaret.
Prædikeren kalder det »tomhed« slet

og ret.
Men han har nu også noget mere at si-

ge. Det vender vi tilbage til om lidt.
Først skal vi lige bore lidt mere i

spørgsmålet fra før: Hvad er det, vi vil
med vort liv?  Hvad er det, vi så gerne vil
have, at det skal blive til?

Det er forresten også Prædikeren, der
et andet sted siger: »Gud har skabt men-
neskene, som de bør være; men de har så
mange sære ting for.«

Det kan virkelig se ud som om vi men-

nesker gør næsten alt, hvad vi kan, for at
vi kan blive noget andet, end det vi er:
mennesker.

Her er vi fremme ved noget, der ligner
en gåde: Hvorfor vægrer vi os ved at være
det, vi er: mennesker - skabte i Guds bil-
lede, skabte for evigheden, uendeligt dy-
rebare i os selv - og i Guds øjne?

Hvorfor er vi så forhippede på at blive
alt muligt andet?

Jamen, det er da virkelig en gåde.
Ser vi f.eks. på en lille fugl, så kunne vi

da ikke drømme om, at den skulle blive
noget andet end en fugl. 

Vi synes endda, at den er vældig god til
at være en fugl - det den er skabt som. Ja,
den opfører sig faktisk fuldstændigt som
det, den er bestemt til under Guds åbne
himmel. Nærmest som en fuldkommen
skabning.

En solsort er, med alt hvad den foreta-
ger sig, fuldt ud en solsort.

En spurv er fuldt ud en spurv.
Og når Jesus kaldte sig selv for

Menneskesøn, er det fordi Han fuldt ud
var menneske.

Ser vi på Hans liv, som det nu formede
sig, må vi konstatere, at Han egentlig ik-
ke rigtigt, i vores forstand, blev til noget i
samfundet.
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Den barmhjertige samaritaner (Hakon Lund Jensen).



Leif en let undren over, at årene er gået så
hurtigt. Han holder meget af sit job, og
selv om nogle måske vil mene, at man
mangler visioner og/eller ambitioner ved
at blive i sit job så længe, så giver det en
egen tilfredshed og tryghed at arbejde
med noget, man er glad for: det giver me-
re dybde i tingene. »Og«, siger Leif, »så
møder jeg jo en masse mennesker i både
sorg og glæde.« Det eneste, Leif måske
kunne mangle i sit job, er nogle kolleger.

Retter vi blikket mod fremtiden, så
glæder Leif sig til at fortsætte som graver
- som han siger: »Hvis det bliver ved at gå
lige så godt som nu, og selvfølgelig hvis
helbredet holder til det.«

Leif har et rigtig godt samarbejde med
menighedsrådet, og han vil benytte lejlig-
heden til at takke de menighedsråd, han

har arbejdet sammen med gennem årene;
de har altid sørget for, at arbejdsforholde-
ne er i orden, og at han har gode og tryg-
ge rammer for sit arbejde.

Fra menighedsrådets - og fra hele by-
ens - side skal der lyde en stor tak til Leif
for hans imødekommende væremåde og
hans flittige og omhyggelige pasning af
kirkegården.

Og et stort og hjerteligt TILLYKKE
med jubilæet.

På vegne af Klejtrup Menighedsråd
- Birthe Ømark 

I forb. med 25-års jubilæet
indbyder menighedsrådet til reception

på Søkroen onsdag d. 1. juli
kl. 13,30-16,30
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25-års jubilæum

Information fra Hersom og Bjerregrav sogne
om konfirmation fra år 2010 til og med 2014

På et fælles menighedsrådsmøde i februar blev det oplyst, at der i Hersom og Bjerregrav me-
nigheder var et ønske om, at man på konfirmationsdagen kunne blive konfirmeret i den kirke
man tilhørte.

Vi har i de to menighedsråd diskuteret ønsket, og der var både modstandere og tilhængere.
Der blev afholdt et fællesmøde mellem de to menighedsråd, og her blev man enig om neden-
stående i en prøvetid på fem år startende i år 2010 til og med 2014, hvor de nye menighedsråd
skal tage stilling til sagen, om det skal tilbage til den gamle ordning eller det nedennævnte skal
være permanent i fremtiden.

Forsøget i de første fem år ser således ud:

2010: Bjerregrav kl. 9,30 med mulighed i Hersom kl. 11,30
2011: Hersom kl. 9,30 med mulighed i Bjerregrav kl. 11,30
2012: Bjerregrav kl. 9,30 med mulighed i Hersom kl. 11,30
2013: Hersom kl. 9,30 med mulighed i Bjerregrav kl. 11,30
2014: Bjerregrav kl. 9,30 med mulighed i Hersom kl. 11,30

Fotografering af holdene samlet eller hver for sig aftales med sognepræsten. Familierne væl-
ger selv kirke. Dog fastholdes tidspunkterne, også hvis der kun holdes én konfirmationsguds-
tjeneste.

Vi håber, at menighederne vil tage godt imod dette. Hvis man vælger disse muligheder, kan
man bl.a. få flere familiemedlemmer med i sin kirke til konfirmationen.Vore kirker er ikke store
- men de er skønne.

Bjerregrav Sogn Hersom Sogn
Birte Bergman, formand Jens Nielsen, formand

Onsdag den 1. juli 2009 kan Leif Bach
Jensen fejre sit 25-års jubilæum som gra-
ver ved Klejtrup Kirke.

Leif Bach
Jensen er født
og opvokset på
Bornholm og
er uddannet
landmand.
Vilkårene for
landbruget var
imidlertid ikke
de bedste i
starten af
1980’erne, og
Leif flyttede til
København,
hvor han boede 
sammen med sin hustru Hanne, i nogle år.

København var ikke lige stedet for det
unge par; de ville gerne til et lille sted,
hvor folk kom hinanden ved, og inspireret
af en onkel, der var graver på Bornholm,
slog parret straks til, da tilbuddet om at
blive graver ved Klejtrup Kirke kom. Det
er, som Leif udtrykker det,  »et frit er-
hverv og uden den selvstændige land-
mands økonomiske ansvar, og så arbejder
man jo stadig med jorden«.

Om selve jobsamtalen husker Leif føl-
gende: »Mariane Vestergaard var for-
mand for menighedsrådet dengang, og de
ville gerne have mig til samtale. Jeg tog
nattoget, og Aage Kristensen og Laurids
Zobbe hentede mig på stationen. Vi kørte
til Klejtrup Kirke, hvor jeg også mødte
præsten Karsten Erbs. Han sagde til mig,
at »ja, det bliver svært for dig at overtage
kirkegården efter ham, der var her før« -
da blev jeg nervøs«.

I forsommeren 1984 flyttede Hanne og
Leif samt døtrene Mette og Helene til
Klejtrup. Og her fandt de det, de søgte;
parret blev godt modtaget, folk kom hin-
anden ved og hilste, når man mødtes på

gaden. Siden er også sønnen Martin og
datteren Jane kommet til.

Leif Bach Jensen trives godt med - og
er glad for - jobbet som graver. Pasningen
af kirkegården kræver, at han hele tiden er
med, der er altid noget at se til, og som
han siger: »Den skal jo holdes som en ha-
ve«.

Og Leif lever til fulde op til ordene -
Klejtrup kirkegård er utrolig velholdt og
velplejet. I dag passer graveren de fleste
gravsteder i modsætning til tidligere, hvor
familierne i højere grad selv passede
gravstederne. Selve gravkastningen sker i
dag for det meste med maskine. Til at
hjælpe sig med pasningen har Leif to
medhjælpere: en ældre herre på 81 år slår
de store græsarealer i sommerhalvåret, og
en anden medhjælper vikarierer i ferier og
lignende. Der er naturligvis mest travlt i
sommerhalvåret, men også i vinterperio-
den er der en del at se til med beskæring,
rengøring, vedligehold og den slags.

Udover pasningen af kirkegården er
Leif Bach Jensen også kirketjener. Han
gør klar til de kirkelige handlinger og sør-
ger for, at alting er i orden. Også her er
Leif en pligtopfyldende garant for, at det
hele går, som det skal.

På spørgsmålet om, hvilke tanker han
gør sig ved 25-års jubilæet, udtrykker
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Siden sidst

Siden sidst
Viede i Hersom Kirke:

Mikkel Nørskov og Natalja Jensen
Bisat i Hersom:

Jørgen Bundgaard Christensen
Døbte i V. Bjerregrav Kirke:

Frida Uhrenholt Christensen
Silas Nicolaj Ankjær

Kirkeligt velsignede 
i V. Bjerregrav Kirke:
Vibeke Ankjær og 
Claus Rasmussen Ankjær

Begravede i V. Bjerregrav:
Erling Kristiansen
Benny Kristiansen

Døbte i Klejtrup Kirke:
Laura Madsen
Nanna Boje Rousing
Daniella Fuglsbjerg Jensen

Viede i Klejtrup Kirke:
Kristina Vibeke Nielsen og
Flemming Birch Nøhr

Døde i Klejtrup Sogn:
Helge Jørgensen

Begravede i Klejtrup:
Gunnar Rasmussen
Lilly Kirstine Karlsen

Indsamlinger:
Folkekirkens Nødhjælp 555,00 kr.

Ved gudstjenesten i Klejtrup Kirke på
Bededag den 8. maj blev følgende konfir-
meret:

Daniel Axelsen
Esben Silkjær Bak
Camilla Louise Baltsersen
Line Braskø
Carina Villars Hansen
Charlotte Jensen
Emil Støvring Jensen
Marc Thoft Jensen
Nikolaj Juulsgaard
Jonas Overvad Kolding
Magnus Kaare Kristensen
Dennis Fomsgaard Mortensen
Tobias Gerberg Mortensen
Tanja Uldahl Nielsen
Julie Skals
Kristian Sørensen
Mie Jarner Vangekjær

Ved gudstjenesten i Hersom Kirke søndag
den 10. maj blev følgende konfirmeret:

Mike Brask Andersen
Jakob Dalsgaard
Sandie Jæger Hahn
Elisabeth Haugaard
Kasper Dalsgaard Jacobsen
Majbrit Thordahl Jespersen
Lisbeth Louise Kristensen
Kalle Kvist
Anita Bang Larsen
Emma Hougård Lausten
Camilla Saaby Madsen
Majken Haugaard Nielsen
Simon Nielsen
Daniel Petersen
Malte Dan Sigaard
Emilie Tréhin
Kwaku Adarkwah Yeboah

TAK! Søndag den 1. marts blev der
foretaget en landsdækkende sogneind-
samling til Folkekirkens Nødhjælp
(hjælp til sultende mennesker). Ind-
samlingen var et led i det internationale
arbejde for nogle af verdens fattigste,
som kender sulten på deres egen krop.

Også i år deltog man i Bjerregrav
Sogn i en husstandsindsamling på ini-
tiativ fra menighedsrådet.

Resultatet blev 5.416,50 kr.
Tak til både indsamlere og givere.
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Genbrugsbutikken i Klejtrup kan søn-
dag den 7. juni fejre 5 års fødselsdag, og
det skal markeres. Dagen begynder med
gudstjenesten i Hersom kl. 11,00, hvoref-
ter butikken er åben fra kl. 13,30 til 17,00.
Der er kaffebord, og al beklædning sælges
til halv pris.

De forløbne 5 år har været en stor suc-
ces. Der har været et godt fællesskab
blandt de 28 frivillige medarbejdere. Der
er blevet indleveret rigtig meget salgbart
materiale, og det er jo det, der er grundla-
get for butikken. Omsætningen har været
stigende,og nu har Kirkens Korshær til-
med købt ejendommen, så rammerne for
butikkens fremtid er sikret.

Med den stigende omsætning er over-
skuddet også blevet større. Sidste år blev
der fra butikken i Klejtrup sendt 150.000
kr. til Kirkens Korshær, som har over 200
butikker og mere end 5.000 frivillige, og
de tjente sidste år over 32 millioner kr.
netto. Det er mange penge, men der er og-
så hårdt brug for dem, for selvom der er
stigende velstand i landet, er antallet af
nødlidende paradoksalt nok stigende,
bl.a. på grund af et øget antal narkomaner,
og for mange af disse yder Kirkens
Korshær en stor indsats.

Kirkens Korshær er en frivillig organi-
sation, som arbejder blandt de svageste i
samfundet. Hjemløshed, fattigdom,  psy-
kisk sygdom, stofmisbrug, kriminalitet,
prostitution, ensomhed er hovedord i
korshærens arbejde blandt mennesker,
hvis liv er præget af stor elendighed.

I de største byer har Kirkens Korshær et
omfattende by-arbejde med mødevirk-
somhed, sommer- og vinterlejre, rådgiv-
ning og støtte til vanskeligt stillede, enli-
ge og familier. Der er også varmestuer,
som dagligt besøges af mere end 1.200
brugere.

Varmestuerne er fristeder for de mest
udstødte mennesker. Her kan de få dæk-
ket nogle fundamentale behov for mad, et
bad og rent tøj.

I de større byer er der nat-varmestuer.
Her kommer hjemløse, narkomaner og
psykisk syge mennesker, som har gaden
som deres alternative værested om natten.
Omsorg og menneskeligt nærvær er i cen-
trum. For andre hjemløse med svære
menneskelige og sociale problemer, som
gør det umuligt for dem at bo alene, fin-
des der herberger.

Nævnes skal også Sct. Nikolai
Tjenesten, som er åben for alle, der har
brug for en anonym samtale. Man kan
komme personligt eller ringe. Mange rin-
ger, fordi de er ensomme eller fortvivle-
de, men der er ingen begrænsninger i,
hvad man ønsker at tale om. De mange
hundrede frivillige har tavshedspligt, og
der føres ikke journaler.

Ovenstående er kun få eksempler på
Kirkens Korshærs mangesidige arbejde
blandt udstødte, og i alt arbejde lægges
der vægt på et humanistisk, kristent men-
neskesyn, at ethvert menneske har værdi i
sig selv, og det gælder om at møde klien-
terne der, hvor de er.

Robert Thygesen

Kirkens Korshær

Kirkens Korshær
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»Hvad gør en kirkeværge ..?«

... der hænger med overkroppen ude i reg-
nen og underkroppen inde på das? Råber
han om hjælp?? - Nej, det gør han ikke!!
For han kender Lønnebergerne. Han ved, at
hvis det her kommer ud, vil folk ligge flade
af grin over det, så længe der findes en le-
vende sjæl i hele Lønneberg og hele Små-
land«.

Ovenstående citat er fra Emil fra Lønne-
berg, og det citat fik jeg straks i hovedet, da
jeg kom hjem fra mit første menighedsråds-
møde og kunne meddele familien, at de nu
var i slægt med en kirkeværge.

Situationen er den, at hele sognet er til
kirkefrokost hjemme hos Emils forældre, og
hans far, Anton Svendsen, der er kirkevær-
ge, har fået et ærinde på das. Samtidig er
Emil af mor Alma sendt ud for at haspe for
dyrene, og da han ser, at der ikke er haspet
til das, sætter han da lige haspen på, og far
Anton forsøger at komme ud af et lillebitte
vindue, hvor han altså sidder fast med over-
kroppen udenfor, da det begynder at regne.

Men hvad gør en kirkeværge egentlig, når
han/hun ikke sidder fast på das? Jeg har fak-
tisk aldrig hverken vidst det eller tænkt over
det før nu, så nu har jeg lyst til at delagtig-
gøre Sogn og Kirkes læsere i en kirkeværges
opgaver.

Som titlen antyder, er opgaven at værge
kirken, det vil sige at have det daglige tilsyn
med kirken og tilhørende bygninger. Hvis
der opstår skader/mangler, skal kirkevær-
gen sørge for at få disse udbedret. Opgaven
er nu ikke så voldsom, den består mest i at
gribe telefonen og få fat i en håndværker.

Så skal kirkeværgen sørge for at iværk-
sætte menighedsrådets beslutninger om an-
skaffelser til kirken, - min første opgave i
den forbindelse har været at indkøbe 20 nye
salmebøger.

Det er også kirkeværgen, der skal sørge
for, at kirken er behørigt forsikret, f.eks.
brandforsikret. Der skal føres en liste over

kirkens inventar, og det skal opbevares i
brandsikkert skab.

Kirkeværgen har faktisk også det daglige
tilsyn med kirkegården. En byrde, der ikke
er så tung, når man har en dygtig og samvit-
tighedsfuld graver.

I det daglige er den største opgave admi-
nistration af kirkegården. Der skal udfærdi-
ges et gravbrev, hver gang der har været be-
gravelse, og ofte skal der udfærdiges en
vedligeholdelsesaftale på graven.

Det gav mig lidt hovedbrud lige i starten,
da jeg så denne udregningsformel for vedli-
geholdelsesaftaler: n xV = (r/1,25x (1+i) 2-
1/(i (1+1) 2+1/1+i) 2) x L - da tog jeg da
godt nok en dyb indånding, men nu har jeg
været på kursus, og jeg har fået udregnings-
formlerne lagt ind i et elektronisk regneark,
så når bare jeg indtaster de rigtige oplysnin-
ger (er det en urne eller en kistebegravelse,
- i hvor mange år skal der foretages vedlige-
holdelse - hvordan skal graven pyntes), så
regner min computer selv prisen ud.

Så skal kirkebogen føres hver gang, en
klejtrupborger afgår ved døden. Desuden
fører graveren en kirkebog, og en gang om
året sammenligner vi kirkebøgerne og sik-
rer os, at vi har skrevet de samme oplysnin-
ger ind, så kirkebogen foreligger i to ensly-
dende eksemplarer, hvis der skulle ske ska-
de på den ene.

Til at holde opsyn med, at kirkeværgen
udfører sit hverv tilfredsstillende, har man
et kirkegårdsudvalg, der består af nogle
medlemmer fra menighedsrådet. Kirke-
gårdsudvalget foretager et årligt syn, hvor
alt bliver tilset, - engang imellem sammen
med provsten. Eventuelle fejl og mangler
bliver ført ind i kirkens synsprotokol, og en
kopi af denne sendes til provstekontoret, så
man kan holde opsyn med, at tingene bliver
bragt i orden.

Der skulle altså være tjek på, at alt går til
på betryggende måde.

Venlig hilsen  -  Birthe Korsbæk

»Hvad gør en kirkeværge
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Forskelligt

FØDSELSANMELDELSE
Et barns fødsel skal anmeldes til sogne-
præsten senest 14 dage efter fødslen.
Blanketten »Fødselsanmeldelse« anven-
des.

Ugifte forældre kan erklære, at de sam-
men ønsker at varetage omsorgen og an-
svaret for deres barn. Dette sker via blan-
ketten »Omsorgs- og ansvarserklæring«.

ANMELDELSE AF DÅB
Når barnet skal døbes, ringer man til sog-
nepræsten 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 sogne-
præsten.

Et barn skal have navn senest 6 måne-
der 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
princippet sit eget navn. Ønsker man det
samme efternavn og evt. mellemnavn,
kan dette ske enten i forb. med vielsen el-
ler bagefter. I begge tilfælde søges herom
hos sognepræsten.

NAVNEÆNDRING
Ønsker man navneændring, koster det
440 kr. - Yderligere oplysninger kan ind-
hentes hos sognepræsten.

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

VED DØDSFALD
Anmeldelse af dødsfald skal ske til sog-
nepræsten senest 2 hverdage efter døds-
faldet.

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

Det kan i det hele taget tilrådes, at man
snart 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:
2010 Bjerregrav/Hersom Klejtrup
2011 Klejtrup Hersom/Bjerregrav
2012 Bjerregrav/Hersom Klejtrup
2013 Klejtrup Hersom/Bjerregrav
2014 Bjerregrav/Hersom Klejtrup

TELESLYNGE
Der er teleslynge i alle vore 3 kirker. Det
betyder, at kirkegængere med høreappa-
rat må huske at stille apparatet på T, så
skulle lydniveauet være optimalt.

Forskelligt



gen udvikling uden videnskaben og ingen
videnskab uden Gud«.

Derfor stjæler Illuminati hans opfin-
delse og dræber ham. 

Den myrdede forsker er et led i en plan,
som går ud på at udslette Vatikanet inden
for 24 timer. I Vatikanstaten er paven lige
død (på mystisk vis), og alle kardinalerne
er samlet for at vælge en ny pave.

Tidspunktet er altså strategisk perfekt,
hvis man vil den katolske kirke til livs.
Alle kardinalerne er låst inde i Det
Sixtinske Kapel bortset fra de 4, som er
kandidater til pavevalget. De er bortført af
Illuminati, som har truet med at myrde en
af dem hver time, indtil Vatikanstaten bli-
ver endelig udslettet i den 5. time.

Robert Langdon har, sammen med den
myrdedes datter, Vittoria, blot 5 timer til
at finde frem til lejemorderen, finde kap-
slen med antistof og få den bragt tilbage
til den sikre beholder, den blev stjålet fra.
Det eneste, de har at gå efter, er nogle
gamle spor, som er gemt i Vatikanets bib-
liotek af selveste Galilei i 1100-tallet.

Det hele bliver en utrolig spændende
og nervepirrende kamp med tiden og en
særdeles udspekuleret morderisk Fri-
murerbevægelse, Illuminati.

På det indre plan er handlingen mindst
lige så interessant. Problemet har vel altid
været til debat, og lige nu er det meget
fremme i USA: Skal man tro på Darwins
udviklingsteorier og derfor forkaste Guds
skaberkraft, eller skal man tro på Gud og
forkaste Darwin? Nogle skoler i USA
nægter at fortælle børnene om Darwin og
underviser slet ikke i udviklingslæren.

Da det brænder mest på i Vatikanet,
hvor de fleste af Verdens rigdomme og re-
ligiøse symboler er samlet, tillige med al-
verdens kirkelige overhoveder, holder pa-
vens kammertjener, som er ansvarlig ind-
til en ny pave er valgt, en TV-tale til
Verden.

Dan Brown når i denne tale ind til det,
som efter min mening er essensen af hele
Videnskabs- contra Gudstro-debatten.

Citat af kammertjenerens appel til
Illuminati: »I hævder, at kirken er uviden-
de. Men hvem er mest uvidende - den per-
son som ikke kan forklare et lyn, eller den
person som ikke har respekt for dets
frygtindgydende magt? Kirken rækker
hånden frem mod jer. Rækker hånden
frem mod alle. Men jo mere vi rækker
frem, jo mere skubber I os bort. Vis os et
bevis på, at der findes en Gud, siger I. Jeg
siger, tag jeres teleskoper og se mod him-
len og fortæl mig så, hvordan det er mu-
ligt uden en Gud. I spørger, hvordan Gud
ser ud. Jeg spørger, hvor det spørgsmål
stammer fra? Svarene kommer ikke ud på
ét. Ser I ikke Gud i jeres videnskab?
Hvordan kan I undgå at se ham? I hævder,
at selv den mindste ændring af tyngde-
kraften eller vægten af et atom ville have
gjort vort univers til en livløs tåge snarere
end vort fantastiske hav af himmelske
kroppe, og alligevel kan I ikke få øje på
Guds hånd i dette? Er det virkelig lettere
at tro, at vi ganske enkelt trak det rigtige
strå blandt billioner? Er vi blevet så ånde-
ligt afstumpede, at vi hellere vil tro på en
matematisk umulighed end på en kraft
større end os selv?«

Debatten om Gud eller videnskab er
kun én af de problemstillinger, der be-
handles.

Er det i orden at smertelindre og derved
blande sig i Guds dispositioner? Er det i
orden at give blod? Er det OK at begå
selvmord i en højere sags tjeneste, - eller
at myrde for sagen?

Ud over at bogen er voldsomt spæn-
dende, så man har svært ved at lægge den
fra sig, giver den også stof til eftertanke
på mange af livets essentielle områder.
Jeg er spændt på, om en filmatisering kan
få disse aspekter frem.

Læren af Dan Browns roman må være,
at fanatisme af enhver art er af det onde.
Vi må give plads for hinandens tanker og
argumenter, lytte til og lære af hinanden.

Venlig hilsen
Birthe Korsbæk
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Boganmeldelse - Birthe Korsbæk

Romanen er lige nu filmaktuel, det har
inspireret mig til at læse den. Det er min
erfaring, at der ofte går noget tabt, når go-
de romaner filmatiseres, derfor har jeg
stor glæde af at læse bogen, før jeg ser fil-
men. Det giver en helt anderledes ind-
gangsvinkel til filmoplevelsen.

Dan Browns roman er åndeløst spæn-
dende. Nogle forfattere har en fuldstæn-
dig overraskende fantasi. Begivenheder-
ne i fortællingen er totalt ubegribelige og
vel også temmelig urealistiske, men det er
en eventyrfortællers ret. Især slutningen
er urealistisk, men bogens hovedperson
Robert Langdon må nødvendigvis overle-
ve de halsbrækkende begivenheder. Han
er nemlig også hovedperson i næste bind:
»Da Vinci Mysteriet«.

Forfatteren har, foruden en livlig fanta-
si, en enorm viden om kirkehistorie, mid-
delalderlige broderskaber og forholdet
mellem religion og videnskab.

Desuden er Dan Brown inspireret af, at
det er lykkedes Verdens største videnska-

belige forskningscenter CERN at frem-
stille de første antistofpartikler. Der er ta-
le om den mest kraftfulde energikilde,
Verden har set. - Langt stærkere end at-
omkraft. En enkelt dråbe ville kunne for-
syne New York med energi til en hel dag.
Desuden er stoffet helt forureningsfrit.
Ulempen ved stoffet er, at det er yderst
ustabilt. Det kan redde Verden, men det
kan også bruges til at fremstille det mest
dødbringende våben nogensinde - langt
værre end den stærkeste atombombe. Det
bringer videnskaben i det samme dilem-
ma, som da Niels Bohr fandt ud af ato-
mets spaltning.

Handlingen kort: Robert Langdon er
universitetsprofessor - specialist i sym-
bolforskning. Han tilkaldes til forsk-
ningscentret CERN i Schweiz, hvor en af
forskerne er blevet myrdet og brænde-
mærket med et besynderligt symbol på
brystet. Han genkender straks symbolet,
som har forbindelse med bevægelsen
Illuminati, som han er ekspert i. Egentlig
troede han ikke, bevægelsen var aktiv me-
re, men det er den i høj grad.

Illuminati er et ældgammelt broder-
skab, som vil skabe en helt ny Verdens-
orden, baseret på videnskaben. Derfor vil
de udslette den katolske kirke, som de
mener er i modsætning til videnskabens
resultater.

Med andre ord: Skal man tro på Dar-
wins udviklingslære eller på en guddom-
melig skaberkraft? Er der modsætning
mellem de to ting?

Den myrdede videnskabsmand har
fundet frem til eksistensen af det magtful-
de antistof, som kunne være årsag til
»The Big Bang« - altså selve Jordens ska-
belse. Samtidig mente videnskabsman-
den, som også var katolsk præst, at dette
stof ikke kunne reguleres uden en højere
styrelse, - altså måtte Gud stå bag hele ud-
viklingen. Han var overbevist om, at »in-

Dan Brown: »Engle og dæmoner«

Boganmeldelse - Birthe Korsbæk

12



15  

Meddelelser

Indre Mission i Klejtrup
Juni
Onsdag d. 3.: Bibeltime.
Juli FERIE
August
Onsdag d. 5.: Bibeltime.
Onsdag d. 19.: Møde hos Nora Serup. Mis-

sionær Preben Sørensen,
Viborg, taler.

Alle er velkomne til bibeltimerne. Hen-
vendelse til Dorte Bertelsen, tlf. 9854 6645,
eller Leif Jensen om, hvor de holdes.

Møderne er kl. 19,30.

Klejtrup Sognehus
Vi er stadig ikke kommet i gang med byg-

geriet, fordi det viser sig sværere at få en
byggetilladelse end ventet; men nu er der
lys forude. Menighedsrådet

Viborg Kirkeradio (VIKRA) 
hver søndag kl. 20,00-21,00 på 93,8 eller
107,3 Mhz

1. juni: Fokus på Oberammergau 2010.
14. juni: Gudstjeneste, Feldingbjerg Kirke.
21. juni: Jubilæumsgudstj.,Houlkær Kirke.
28. juni: 25 år i kirkeradioens tjeneste,

v. Sigfred Nielsen. Kavalkade.
5. juli: Gudstjeneste, Vorning Kirke.

12. juli: Gudstjeneste, Lindum Kirke.
19. juli: Gudstjeneste, Domkirken.
26. juli: Gudstjeneste, Hjermind Kirke.
2. aug.: Gudstjeneste, Tapdrup Kirke.
9. aug.: Frede Møller, præst med skjulte

evner. 
Karup Kirkes kor medvirker.

16. aug.: Sangaften i Viskum Kirke.
23. aug.: Gudstjeneste, Sahl Kirke.
30. aug.: Gudstjeneste, Romlund Kirke.

Kirkesanger ved Bjerregrav Kirke
Kirsten Klitgaard Frandsen har sagt sin

stilling op som kirkesanger ved Bjerregrav
Kirke med virkning fra den 1. juni.

Vi siger tak til Kirsten for samarbejdet i
den forløbne ansættelsesperiode.

Menighedsrådet vil nu søge en ny kirke-
sanger til den ledige stilling.

Bjerregrav Menighedsråd

Ferie og fridage
Jeg holder ferie i perioderne 19.-26. juni

(Ryholt) og 10.-30. august (10.-16. aug. og
24.-30. aug.: S.T.Chr. - 17.-23. aug.: Ry-
holt). Desuden har jeg fået bevilget en stu-
dieuge i dagene 12.-18. juni (12.-15. juni:
S.T. Chr. - 16.-18. juni: Ryholt). • Mandag er
ugentlig fridag (S.T.Chr.). • Ryholt har tlf.
8669 1003. • Søren T. Chr. har tlf. 9864 8011.

Frederik Birkler

Klejtrup Kirkes hjemmeside:
www.klejtrupkirke.dk

Dagsorden og referat
fra møder i Klejtrup Menighedsråd kan

ses på hjemmesiden.

Børne-klubben 
»Spiren« og
Junior-klubben 
»Toppen«

Begge klubber holder midlertidigt til på
Brattingsborgskolen. »Spiren« onsdage kl.
14,45-16,15. »Toppen« mandage kl. 19,00-
21,00. - Kom og vær med!

Ring til Birte Vammen og hør mere på tlf.
9854 6038.

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

Bogbussen
holder ved Spar i Bjerregrav tirsdag kl.
15,10-15,40 og ved Brugsen i Klejtrup tirs-
dag kl. 15,55-16,25.

Sidste frist for indlevering
af stof til næste kirkeblad: 1. juli.
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Konfirmationsforberedelse

Vi begynder allerede nu at se frem mod
konfirmationen i 2010. Undervisningen af
de nye hold konfirmander vil begynde i uge
36.

Når dette blad udsendes, er indskrivnin-
gen af de nye konfirmander iværksat.

Konfirmandernes forældre
Forældrene til de nye konfirmander vil

blive inviteret til et orienteringsmøde i
Hersom præstegård således:

Torsdag d. 17. sept.: Hersom-V. Bjerre-
grav.

Onsdag d. 23. sept.: Klejtrup.
Begge aftener er det kl. 19,30.
Der vil blive udsendt et brev med nærme-

re oplysninger til forældrene.

Kirkekoncert
Sommerromantik og

sprudlende barokmusik
Fagot og orgel i Bjerregrav Kirke

ONSDAG d. 3. juni kl. 19,30

Fagotisten Uffe Munkgaard skriver:
»Sommeren spilles ind i Bjerregrav

Kirke ved en koncert med fagotisten fra
Det Jyske Ensemble, Uffe Munkgaard,
og kirkens organist, Jacob Græsholt.

Koncerten indledes med den elegiske
og overjordisk smukke Vocalise af Sergei
Rachmaninoff, derefter tager musikerne
fat på et af fagotlitteraturens mestervær-
ker G. Ph. Telemanns energiske fagotso-
nate i f-mol, med både burlesk humor,
tilgivelse og insisterende livsmod. Max
Bruch skrev sine 3 små parafraser over
skandinavisk folketone for cello, men de
egner sig glimrende til fagotten.

Koncerten afsluttes med sydlandsk
gnist og glød i en fagotkoncert af Anto-
nio Vivaldi.«

Grundlovsmøde
FREDAG den 5. juni kl. 14,00
i Hersom præstegårdshave

Tidligere højskoleforstander og sognepræst
Arne Ørtved holder Grundlovstalen.

Oktetten fra Ulbjerg musicerer.

Kaffekurv medbringes. Øl og sodavand kan købes.

Entré: 20,00 kr. for voksne (børn gratis).

Kl. 16,00: Kort gudstjeneste i Hersom Kirke, hvor fængselspræst
Dorte Ørtved, Brande, er prædikant.

VEL MØDT!


