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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 kas-
serer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.

Vi siger TAK for alle gaver.
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Dato Hersom V. Bjerregrav Klejtrup Søndagens navn
5. juni 16,00 *) Ingen Ingen Grundlovsdag
6. juni Ingen 9,30 11,00 1.s.e.Trin.

13. juni 15,30 S.T.Chr. Ingen Ingen 2.s.e.Trin.
20. juni Ingen Ingen 15,30 Ryholt 3.s.e.Trin.
27. juni 9,30 11,00 Ingen 4.s.e.Trin.

4. juli Ingen 9,30 11,00 5.s.e.Trin.
11. juli 11,00 Ingen 9,30 6.s.e.Trin.
18. juli 9,30 11,00 Ingen 7.s.e.Trin.
25. juli Ingen 9,30 11,00 8.s.e.Trin.

1. aug. 11,00 Ingen 9,30 9.s.e.Trin.
8. aug. 9,30 11,00 Ingen 10.s.e.Trin.

15. aug. Ingen Ingen 15,30 Ryholt 11.s.e.Trin.
22. aug. Ingen 15,30 S.T.Chr. Ingen 12.s.e.Trin.
29. aug. 9,30 Ingen 11,00 **) 13.s.e.Trin.

5. sept. 11,00 9,30 Ingen 14.s.e.Trin.
12. sept. Ingen 11,00 9,30 15.s.e.Trin.
19. sept. 14,00 Høst 9,30 Høst 11,00 Høst 16.s.e.Trin.
26. sept. 15,30 S.T.Chr. Ingen Ingen 17.s.e.Trin.

**) Kort gudstjeneste som afslutning
på Grundlovsmødet.
Prædikant er tidl. sognepræst
Thorben Sparre, Hvam.

**) Gudstjeneste ved Biskop Karsten Nissen.
I forbindelse med indvielse
af det nye sognehus.

V. Bjerregrav Kirke
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Prædiken

Født gennem vand og ånd

Denne gang er det Bjerregrav Kirke, der ses på bladets forside. Som i Hersom er
der også her tale om en kullet kirke (uden tårn). Derimod kan vi ikke sætte et nøjag-
tigt årstal på Bjerregrav kirke. Men den er tydeligvis bygget i romansk stil med run-
de buer (1200-tallet). Våbenhuset mod syd er fra 1870’erne.

Bjerregrav Kirke har øjensynligt aldrig haft en såkaldt »kvindedør« i nordsiden.
Åbenbart har folk i Bjerregrav sogn været langt forud for deres tid med hensyn til
kønnenes ligeberettiglese: kvinder har altid kunnet gå ind i kirken ad samme dør som
mændene!

Blandt kirkens interiør bør nævnes den enkle og smukke renæssance-altertavle fra
1639. Prædikestolen er jævnt snedkerarbejde fra slutningen af 1800-tallet med evan-
gelistmalerier fra 1923. Døbefonten i granit er af nyere dato. I koret ses på væggene
en række vievandskors. På korbuens sydlige kragsten skimtes en udhugget fisk (bil-
lede på Kristus). Vikingeskibet er fra 1964.

Prædiken i V. Bjerregrav og Hersom
kirker på Trinitatis søndag den 7. juni
2009.

Tekst: Johs. 3,1-15.

Der er engang en, der har sagt, at »livet
er et puslespil, hvor de fleste af brikkerne
mangler«.

Sådan kan det da godt se ud for os.
Mon ikke mange af os engang imellem
kan have besvær med at samle brikkerne i
vort livs puslespil?

Hvis vi kan have det sådan, så er der
måske hjælp at hente i denne søndags bi-
beltekst, hvor vi får refereret en natlig
samtale mellem Jesus og Nikodemus.

Nikodemus har begivet sig ud i natte-
mørket, hører vi. Og dér i mørket får han
af Jesus nogle svar, som umiddelbart kan

lyde dunkle, men som ikke desto mindre
kan lede os på sporet af nogle livssandhe-
der.

Med en lettere omskrivning lyder sva-
rene: Hvis du vil have mulighed for at
samle brikkerne til dit livs puslespil -
d.v.s. hvis du vil have mere klarhed over
dit liv, mere lys, så må du vove at begive
dig ind i mørket!

Vejen frem til Gud, og til et mere sandt
liv, går gennem mørket! Og dét kan kun
dét menneske se, som bliver født på ny,
d.v.s. bliver født af vand og Ånd!

Jamen, hvordan i alverden skal vi for-
stå en så dunkel tale?

Lad os et øjeblik bevæge os langt, langt
tilbage i historien, til dengang israelitter-
ne vandrede afsted i ørkenen i 40 år for at
nå frem til det land, som Gud havde lovet
dem.

Ørkenen er mørkets sted.
Ørkenen er de onde og mørke kræfters

sted. Men folket må igennem.
Og de føres igennem - af Gud.
Det sker gennem Hans Ånd. For det er

jo på den måde Han taler til Moses. Gen-
nem Ånd. Samtalen mellem dem foregår
på et åndeligt plan, så at sige. Eller for at
udtrykke det på et mere moderne sprog:
kommunikationen finder sted mellem

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.

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: 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. 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: 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 publi-
kationer, blade og håndbøger.

Næste nummer: 1. september 2010.
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Hvad sker der med os, åndeligt talt,
mens vi sover? Heller ikke det ved vi ret
meget om.

Vi ved blot, at efter en god nattesøvn
kan vi føle os som født på ny.

De sværeste mørkeperioder i vores liv
er dog dem, vi oplever, mens vi er vågne.
Det er dem, der tilsyneladende berører os
dybest inde i vores sjæl. Det er dem, der
kan få os til at græde.

Men den, der kender til den dybe gråd,
kender også til den befrielse og lettelse,
som ledsager gråden. Et nyt liv kan tage
sin begyndelse.

Det kan ligefrem være en sand velsig-
nelse at græde.

Nye livskræfter frigives gennem grå-
den.

Og det underlige ved det er, at også i
den gråd, hvor livet genfødes, spiller vand
og Ånd en væsentlig rolle.

Tårevandet ledsages af den befrielse,
som er af psykisk - eller åndelig - art!

I denne forbindelse er der noget, som
Ingemann har grebet, når han i sin kendte
salme taler om, at »Gud ånder på øjet, når
det græder«.

Dette kan forstås på to måder. Normalt
opfatter vi vistnok den salmelinie sådan,
at når vi græder, så kommer Gud fra det
usynlige og ånder på vort øje for at lindre
vores smertegråd, så øjet kan komme til at
smile gennem sine tårer.

Men det kan også forstås på en anden
måde: at i virkeligheden er det Gud, der
ved at ånde på øjet får det til at græde.

Med andre ord: selve gråden er Guds
milde åndepust på øjet!

Dette at kunne græde er en Guds gave
til et menneske.

Måske er det derfor at et menneske kan
opleve gråden som noget befriende og let-
tende. Ja, som at blive født på ny!

Lad os herefter vende tilbage til den
natlige samtale mellem Jesus og Niko-
demus.

»Den, der ikke bliver født på ny, kan ik-
ke se Guds rige«, siger Jesus. Ja, man kan
slet ikke komme ind i Guds rige, hvis ik-
ke man bliver »født af vand og Ånd«.

Mon ikke vi nu lidt bedre forstår, hvad
Jesus kan mene med disse gådefulde ord?

Vi må ikke være bange for at gå ind i
mørket, eller ind i det der er svært.

Faktisk er det nødvendigt for os, at vi
gør det, for at vort liv kan fornyes.

Og vi må vide, at når vi har perioder i
vort liv, hvor vi føler det som én lang ør-
kenvandring - når vi synes, at nattemørket
er kvælende, og vi har en fornemmelse af,
at vi er ved at drukne i vort eget liv, og at
vi ikke længere kan holde gråden tilbage,
sorggråden over os selv - ja, da må vi vi-
de, at så er det Guds time! Så er Han aller-
nærmest.

Og ude på den anden side af mørket -
dér er Lyset!

Altid vil Han være parat til at føre os
igennem til befriende lys og liv og glæde
- i Jesu navn.

Frederik Birkler

Guds Ånd og Moses’ ånd. Hvordan skul-
le de iøvrigt ellers kunne komme i for-
bindelse med hinanden?

Vi hører om, hvordan israelitterne i
bogstaveligste forstand også må gennem
vand: med vand på begge sider føres de
over det Røde Hav - tørskoet.

Altså: gennem vand og Ånd!
Og efterhånden lærer de den svære lek-

tie, som vi allesammen må lære i løbet af
vores liv. Ganske vist må vi på vores livs-
vandring igennem mørke områder og pe-
rioder, som kan være pinagtige og svære
at gennemleve. Men vi må ikke lade os
binde af mørket. Vi må ikke lade os fast-
holde af mørket og af alt det svære.

I stedet må vi lade os føre igennem det
altsammen - af Gud - idet vi overgiver vo-
res vej til Ham og stoler på Ham.

Israelitterne kommer igennem. De når
frem til det Livets land, som Gud har lo-
vet dem. Og deres historie er én lang be-
retning om, hvordan et folk fødes. Gen-
nem mørke - og gennem vand og Ånd.

Vi kan sige det sådan: det er historien
om et folk, der, ofte under beklagelser og
protest, vælger at gå ind i mørket og lade
de ting ske, som sker dérinde, hvorefter
de kommer ud på den anden side - som
genfødt i forvandlet og ny skikkelse.

Da de når frem til det forjættede land,
er de i stand til at trække vejret friere og
lettere, som det nyfødte barn, der trækker
vejret for første gang.

Det afgørende for os er imidlertid, at
det israelittiske folks historie i virkelighe-
den er ethvert menneskes historie - også
din og min personlige livshistorie.

Hvordan dét? - spørger vi. Og hvordan
når vi frem til at fødes på ny?

Jeg tror, at det er noget, vi alle sammen
allerede har erfaret.

I hvert fald har vi alle prøvet at gøre op-
hold i mørket. Ja, vi har endda opholdt os
i regulært mørke sådan ca. 9 måneder. Og
vi måtte gennem vand, fostervand, som
omgav os fra alle sider. Vi måtte også gen-
nem Ånd - d.v.s. vi måtte tage imod Guds

åndepust i vore næsebor, for at vi kunne
fødes til livet.

Vi fødtes således i nær forbindelse
med vand og Ånd.

Og vi kom ud af mørket. Ud til livet og
lyset.

Dette er den grunderfaring, som vi alle
er fælles om.

Senere blev vi døbt. Igen gennem vand
og Ånd. Derfor kaldes dåben simpelthen
for »genfødelsens bad« (Titus 3,5). Og i
gamle dage dyppede man som bekendt
barnet helt ned under vandet. En sym-
bolsk handling for at illustrere, at barnet
måtte igennem dødens mørke for at kun-
ne dukke op til et helt nyt liv.

Og sidenhen har vi gang på gang kun-
net have denne følelse af at få livet skæn-
ket på ny. Ja, vi anvender jo netop udtryk-
ket: »Jeg føler mig som født på ny!« Og
denne følelse kan vi få efter en mørkepe-
riode af kortere eller længere varighed.

I virkeligheden er det vel det, der sker
hver morgen, når vi vågner, og en ny livs-
dag begynder. Det er jo døgnets rytme: vi
lægger os til hvile om aftenen og bevæger
os ind i mørket - for så at dukke op til nyt
liv om morgenen.

Hvad der iøvrigt sker med os under
vort nattemørkeophold, altså mens vi sov-
er, det ved vi ikke meget om. Vores krop
hviler sig. Men hvad sker der med dét i os,
som er af åndelig art? For vi er jo andet og
mere end en fysisk krop. Vi er også ånde-
lige!
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Ny Testamente giver os intet svar på
disse spørgsmål.

Anna Katerina Emmerick
Vi springer 17-1800 år frem i tiden.
I Tyskland levede der en augustiner-

nonne ved navn Anna Katerina Emmerick
(1774-1824), en from og meget følsom,
ekstatisk sjæl. Hun havde viet sit liv til
Gud, og på et tidspunkt modtog hun Kri-
sti sårmærker på hænder og fødder (stig-
matisering).

Fra barnsben havde Anna Katerina haft
mange åbenbaringer. Bl.a. havde hun set
sin egen skytsengel og også Kristus selv.
Der var bare ikke rigtig nogen, der tog
hende alvorligt. De mente vistnok, at hun
var overspændt og sygelig.

På et tidspunkt kom en fransk digter,
Clemens Brentano, på besøg ved klostret.
Han hørte om Anna Katerinas syner og
fæstede lid til deres sandhedsværdi, hvor-
efter han gav sig til at nedskrive dem ud
fra hendes mundtlige gengivelser.

Bl.a. havde Anna Katerina haft et syn,
hvor hun angiveligt så et hus, som Maria
skulle have boet i de sidste af sine leveår.
Aldeles detaljeret var Anna Katerina i
stand til at beskrive husets størrelse, form
og beliggenhed ved byen Efesus i den
vestlige del af Lilleasien (det nuværende
Tyrkiet). Hun kunne fortælle, at Johannes
havde taget Maria med sig dertil efter de
tiltagende kristenforfølgelser omkring Je-
rusalem.

Uden for Efesus, oppe i bjergene, skul-

le Johannes have ladet opføre et stenhus
til Maria. Her levede hun, indtil hun døde
64 år gammel. Dette iflg. Anna Katerina.

Imidlertid skal vi helt hen til slutningen
af 1800-tallet, før man for alvor gav sig til
at lede efter Marias hus ud fra Anna Ka-
terinas beskrivelser.

Efter megen tids søgen fandt man frem
til stedet - i den tætte træbevoksning langt
oppe i et bjergområde ca. 30 km fra det
gamle Efesus.

På dette tidspunkt var huset for længst
blevet forvandlet til en ruin. Men grund-
fladen, soklen og det resterende murværk
svarede ganske nøje til Anna Katerinas
syn.

Siden er huset blevet genopført i sin
oprindelige skikkelse. Og i dag er det et af
de mest søgte valfartssteder inden for den
romersk-katolske kirke.

Usædvanligt fredfyldt sted
Anna Katerinas syn er både bemærkel-

sesværdigt og tankevækkende.
Og der er ihvert fald én ting, man ikke

kan komme udenom: Marias hus - og he-
le stedets ånd - er i sjælden grad fredfyldt.
Over den lille stenbygning og dens omgi-
velser hviler en atmosfære af ophøjet ro
og fred - og dét af en art, som ikke kan be-
skrives.

Selv blev jeg for 6 år siden gjort op-
mærksom på dette sted og dets historie.
Siden har jeg besøgt det et par gange og
kan varmt anbefale andre at gøre det sam-
me.

Yderligere kan jeg fortælle, at Marias
hus også er muslimernes valfartssted. Til-
hængere af Islam ærer også Maria - på de-
res måde.

Mens der i husets hovedrum er både
Maria-alter, krucifiks og Bibel, vil man i
det lille siderum finde skriftsteder fra
Koranen.

Med andre ord: her er et sted, hvor
kristne og muslimer kan finde sammen i
fred!

Frederik Birkler
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Maria

En af de skikkelser, som inden for kri-
stendommen har haft en særlig til-
trækningskraft, er Maria, Jesu mor. Gan-
ske vist gør vi ikke megen stads ud af hen-
de i folkekirken. Men hvorfor mon denne
berøringsangst?

Under alle omstændigheder må Maria
have en vis interesse, i og med at det var
hende, der bar kristendommens grund-
lægger ind i vores verden. Hun er det
menneske, der har været allertættest inde
på livet af Jesus. I ni måneder bar Maria
Ham under sit hjerte. Hun fødte Ham, tog
sig af Ham da Han var spæd, sørgede for
Ham under Hans opvækst, fulgte Ham i
Hans gøren og laden som dreng, indtil
Han på et tidspunkt må være rejst hjem-
mefra.

Med andre ord: Maria må have spillet
en overordentlig stor rolle i Jesu liv. Og
omvendt må Han selv have øvet en væl-
dig indflydelse på hende.

Men hvad ved vi i grunden om Maria?

Historie
Ny Testamentes oplysninger om Maria

er sparsomme. Vi hører om ærkeenglen
Gabriels besøg hos hende, da hun endnu
er en purung kvinde, forlovet med tømre-
ren Josef. Gabriel meddeler hende, at hun

skal undfange og føde en søn, som vil få
usædvanlig betydning.

Maria føder sit barn. Det hører vi om,
når vi fejrer jul.

Derefter går der tolv år, før Maria atter
dukker op på scenen. Det sker i forbindel-
se med påskefesten i Jerusalem, hvor
drengen Jesus også får lov til at deltage.
Det er dér Maria bebrejder sin søn, at Han
har gjort sine forældre ængstelige. De har
gået og ledt forgæves efter Ham.

Ca. 18 år senere ser vi Maria i funktion
ved det berømte bryllup i Kana, hvor hun
spiller en rolle i forbindelse med vinunde-
ret, hvor Jesus forvandler vand til vin.

Senere får vi refereret en hændelse,
hvor Maria og Jesu brødre tager hen til
Ham, men hvor de ikke kan komme i kon-
takt med Ham på grund af den store men-
neskemængde. Dette meddeles Jesus,
som imidlertid reagerer ved at sige: »Min
mor og mine brødre, det er dem, som
hører Guds ord og handler efter det«.

Næste gang vi hører om Maria, er i for-
bindelse med Jesu korsfæstelse. Hun står
ved korsets fod sammen med disciplen
Johannes. Det er her, Jesus siger til hende:
»Kvinde, se, det er din søn«. Hvorefter
Han til Johannes siger »Det er din mor«.

Disse to udsagn fra den korsfæstedes
mund får afgørende betydning ikke blot
for Johannes, men i høj grad også for Ma-
ria og hendes videre skæbne. Ordene be-
tyder at Johannes fra nu af tager sig af
Maria, som om det var hans egen mor.
Mens Maria derefter må betragte Johan-
nes som sin egen søn.

Sidste gang vi hører om Maria, er gen-
nem en kort notits i begyndelsen af
Apostlenes Gerninger, hvor det fortælles,
at hun hører til blandt de første Jesus-tro-
ende.

Spørgsmålet er nu: Hvad skete der se-
nere med Maria? Hvor endte hun sine da-
ge? Hvad blev der i grunden af hende?

6
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Siden sidst

Ved gudstjenesten i V. Bjerregrav Kirke
på Bededag den 30. april kl. 9,30 blev føl-
gende konfirmeret:

Mikkel Emil Giltoft
John Korsgaard Joensen
Frederik Simmelkær Justesen
Daniel Jørgensen
Sine Kristensen
Kasper Sørensen Nielsen
Malthe Dahl Overgaard
Lasse Lambæk Ribe
Flemming Sørensen
Rune Thim Skaarup Sørensen

Ved gudstjenesten i Hersom Kirke på Be-
dedag den 30. april kl. 11,30 blev følgen-
de konfirmeret:

Kasper Skærlund Mouritsen
Jonas Soleil Kostany Throksø

Ved gudstjenesten i Klejtrup Kirke søn-
dag den 2. maj kl. 9,00 blev følgende kon-
firmeret:

Christian Haugaard Betzer
Jonas Kolind Jacobsen
Mikkel Lars Kieldsen
Cecillie Færch Mikkelsen
Malene Pedersen
Jeppe Kuhr Skals
Rasmus Wilhelm Vammen
Kenneth Westergaard

Ved gudstjenesten i Klejtrup kirke søndag
den 2. maj kl. 10,45 blev følgende konfir-
meret:

Laura Mejlvang Hjul Andersen
Johannes Silkjær Bak
Lasse Båstrup Bang-Thygesen
Troels Østergaard Bleicken
Natascha Hougaard 

Bohnstedt-Pedersen
Mathias Hedegaard Jensen
Viktor Juul
Christian Juulsgaard
Julie Jørgensen
Maria Stentoft Kristiansen
Mikkel Gert Kristensen
Julie Myrthue Lange
Sofie Myrthue Lange
Silje Daugbjerg Lanng
Christian Bretton Nielsen
Emil Skytte Sørensen
Mikkel Skov Trinderup
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Grundlovsmøde Siden sidst

TAK
Søndag den 7. marts blev der fore-

taget en landsdækkende sogneind-
samling til Folkekirkens Nødhjælp
(»Der er mad nok, men verden sul-
ter«!)

Indsamlingen indgik som en del af
et større internationalt arbejde for
nogle af verdens fattige mennesker,
som  lider af sult.

Også i år deltog man i Bjerregrav
Sogn i en husstandsindsamling på
initiativ fra menighedsrådet.

Resultatet blev 5.326,00 kr.
Hermed en varm tak til både ind-

samlere og bidragydere.

Siden sidst
Døbte i Hersom Kirke:

Jeppe Jensen

Døbte i V. Bjerregrav Kirke:
Maja Jæger Jacobsen

Bisat i V. Bjerregrav:
Rudolf Koch Gundersen Kristensen

Døbte i Klejtrup Kirke:
William Krogsgaard Kjeldsen

Kirkeligt velsignede i Klejtrup Kirke:
Rikke Frandsen og Gert Mortensen

Begravede i Klejtrup:
Ejvind Faber
Børge Kristian Daniel Hansen

Bisat i Klejtrup:
Arne Mikkelsen
Ib Ryan Lund Juulsgaard
Birgit Orkild

Indsamlinger:
Folkekirkens Nødhjælp 510,00 kr.

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

Tidligere folketingsmedlem og MEP
Peter Duetoft holder Grundlovstalen.

Folkemusik-trioen »Tinker Lads« 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 tidligere sogne-
præst Thorben Sparre, Hvam, er prædikant.

VEL MØDT!
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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. Des-
uden 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
460 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:
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
betyder, at kirkegængere med høreappa-
rat må huske at stille apparatet på T, så
skulle lydniveauet være optimalt.

Forskelligt
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Menighedsrådsarbejde

Menighedsrådsarbejde
Menighedsrådet er sognets kirkelige

ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra le-
delsesopgaver til beskyttelse af kultur-
værdier.

Det er bl.a. menighedsrådets opgave:
• at arbejde for gode vilkår for evangeli-

ets forkyndelse
• at være forvaltningsmyndighed
• at være arbejdsgiver for de ansatte ved

kirken bortset fra præsterne
• at beskytte kulturværdierne - kirke,

gravsteder, præstebolig
• at være menighedens repræsentanter i

den lokale styrelse af kirke og kirke-
gård.

Der har tidligere været et indlæg i
»Sogn & Kirke« fra Birthe Korsbæk i
Klejtrup, som beskrev, hvad en kirkevær-
ges funktion og opgaver er. Som ny i me-
nighedsrådet i Hersom i 2008 blev det
min opgave at være kirkeværge og kon-
taktperson.

Kontaktpersonen
Og hvad arbejder man så med som

kontaktperson?
Menighedsrådets kontaktperson er bin-

deled mellem menighedsrådet og de an-
satte - graver, kirketjener, kirkesanger og
organist. 

Aktuelt i år er der kommet nye overens-
komster for kirkepersonale, hvorfor vi
skulle udfærdige nye ansættelsesbeviser.
Ansatte har nu mulighed for at tilegne sig
nye kompetencer gennem kurser. Udvise
geografisk og faglig fleksibilitet (evt. af-
løse i hinandens kirker) som alt sammen
kan resultere i lønforhandlinger.

Kontaktpersonen er ansvarlig for at af-
holde medarbejder udviklingssamtaler -
de såkaldte MUS-samtaler. Formålet med
disse er at sikre sig, at medarbejderne tri-
ves i deres arbejde og får mulighed for at

udvikle deres kompetencer; tilbyde kur-
ser og søge midler hertil.

Kontaktpersonen laver APV sammen
med kirkens personale.

En arbejdspladsvurdering - APV - er en
skriftlig vurdering af kirkens sikkerheds-
og sundhedsforhold, der skal omfatte stil-
lingtagen til eventuelle arbejdsmiljøpro-
blemer og hvordan de løses. Er der ar-
bejdsulykker eller højt sygefravær?

De fysiske og psykiske arbejdsforhold
gennemgås punkt for punkt. Skemaerne
skal være tilgængelige, når arbejdstilsy-
net kommer på tilsyn.

Der har været mange nye forhold at
sætte sig ind i. Men heldigvis kan man
klædes på til opgaverne gennem utallige
kursustilbud fra Stiftet eller Landsfor-
eningen af Menighedsråd.

Som arbejdsredskab har menighedsrå-
dene et fælles IT-skrivebord, hvor vi fin-
der hjælp, viden, skemaer, bekendtgørel-
ser o.s.v.

Hele tiden nye udfordringer idet IT-
skrivebordet blev fornyet ved årsskiftet;
nye koder, logges af og på, røde ører og en
god, varm hotline.

Alt i alt et spændende arbejde - ikke
mindst takket være gode medarbejdere!

Med venlig hilsen
Britta Kempe

kirkeværge og kontaktperson
i Hersom menighedsråd
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Bind 4 »Abu Simbels
herskerinde« fortæller om
det storstilede byggeri i
Abu Simbel, som den
kongelige førstehustru
Nefertiti stod for. Des-
uden hører vi om byggeri-
et af de storstilede vand-
ingsanlæg, som sikrede
Ægyptens velstand og
livsbetingelser og om
byggeriet af dobbelttem-
plet Karnak og Luxor,
som stadig er Verdens
største tempelbyggeri. 

Ramses får modstand fra sin bedste ven
Moses, som jo har oplevet miraklet med
den brændende tornebusk i ørkenen, og
som nu vil prøve at samle sine lands-
mænd til at udvandre fra deres behagelige
og vellønnede liv som anerkendte bygme-
stre i Ægypten. 

Ramses og Moses er bestemt ikke eni-
ge, de skilles ikke som venner, men uden
at være uvenner. Det er spændende at
læse om de overvejelser, de to farverige
personligheder hver for sig gør sig. Man
lærer noget om ubrydeligt venskab mel-
lem modsætninger, og man føler med
dem begge i sorgen over bruddet.

Sidste bind »Under det hellige Akacie-
træ« beretter om Ramses’ sidste rege-
ringsår og hans store arbejde for at sikre
fred og velstand for sit store rige, når han
er død.

Undervejs møder vi også den græske
konge Menelaos, som er på vej hjem fra
den Trojanske krig, efter med magt at ha-
ve hentet sin dronning »den skønne Hele-
ne« med hjem. Helene får asyl i Ægypten,
hvor kvindeundertrykkelse ifølge Maats
lov ikke er tilladt.

Ramses forstod at følge Maats lov, - lo-
ven om den enkeltes betydning, rettighe-
der og ligeværd. Alting var styret af gu-
derne ned til mindste detalje, - ikke nogen
dårlig styring så længe disse guders love
og regler var retfærdige. Ramses brugte

denne orden i sit store diplomati, det
skabte varig fred med nabolandene og det
fik folk til at opføre sig ordentligt over for
hinanden, så det er ikke underligt, at
Ramses 2. stadig beundres i Ægypten.

Sidste vinter foretog jeg en rejse ad Ni-
len i Ramses’ fodspor og så de fantastiske
bygningsværker, han lod opføre og de
enestående vandingsanlæg, der sikrede
landets eksistens, så jeg har selv kunnet
levere fotografierne til denne artikel.

Det er meget tankevækkende, at deres
gudeverden og stærke tro stadig sætter
regler for livet, selv om troen på disse gu-
der ikke eksisterer mere, men dens livs-
visdom styrer stadig ægypternes måde at
leve sammen på. Det gør, at folks opførsel
ikke skal styres af straffelove og risikoen
for at blive opdaget. 

Retfærdighedssansen er simpelthen
nedarvet, - tyveri oplever man ikke i
Ægypten.

Et bogværk om dagliglivet på Moses’
tid, - om store personligheder, stærk tro
og retfærdighedssans, om ubrydelige
venskaber og kærlighed og om svigt og
krige og diplomati.

Man får sin historie og bibelhistorie
genopfrisket og sat i nye perspektiver, og
man bliver klogere eller »mere vis« er nok
det rigtige ord.

Med venlig hilsen
Birthe Korsbæk

Christian Jacq: »Ramses«

Fra Karnak.
Verdens største tempel fra oldtiden
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Cristian Jacq er franskmand og profes-
sor i ægyptologi. Han har skrevet et digert
værk om livet i Ægypten på Ramses den
andens tid. Det er i fem bind à ca. 350 si-
der.

Man kan godt nøjes med at læse et bind
eller to, men det gør man ikke, - man bli-
ver fanget af det!

Genkendelsens glæde er stor, for begi-
venhederne kender man jo fra sin barn-
doms historie- og kristendomsundervis-

ning, så man får den ene AHA-oplevelse
efter den anden samtidig med, at man ser
helt nye vinkler på gammel viden.

Og så er fortællingen rigtig spænden-
de.

Ramses var jo, - kan man måske sige -
Ægyptens Cristian 4. Den mest kendte af
Faraonerne, den store bygmester og freds-
fyrste og den Farao, der fik den længste
regeringstid, - 67 år. (Han nåede en alder
af 90 år). Han har ladet opføre de fleste af
de store og prægtige templer, vi i dag rej-
ser til Ægypten for at se. Ligesom vores
Christian 4. også havde mange regerings-
år (60 år) og nåede at opføre mange be-
rømte bygningsværker. Begge havde de
også mange krige at føre og statslige pro-
blemer at løse.

Bind 1 »Lysets søn« handler om Ram-
ses’ barndom og opdragelse til sin fremti-
dige gerning. Vi møder hans venner, bl. a.
Homer og Moses, og vi hører om de
umenneskelige prøver, han må igennem i
sin udvikling og modning til den kræven-
de gerning, der venter ham.

Bind 2 »Evighedens tempel« fortæller
om starten på de store byggerier og op-
læringen i den gudetro, som holdt ægyp-
terne på retfærdighedens spor og gjorde
riget til et godt sted at være med udstrak-
te og nøje afbalancerede menneskerettig-
heder på trods af, at der jo er tale om en
diktaturstat med en enevældig Farao.

I bind 3 hører vi om den langvarige
krig mod hittitterne (det nuværende Af-
ghanistan) som var en udpræget krigsna-
tion i modsætning til Ægypten, som kæm-
pede for freden. 

Urolighederne i Mellemøsten varer jo
ved den dag i dag, men det lykkedes fak-
tisk Ramses at skabe fred i sin lange  re-
geringstid. Det lykkedes ad mange kana-
ler, som jeg ikke skal røbe her.

Christian Jacq: »Ramses«
Boganmeldelse

Christian Jacq: »Ramses«

Ramses 2.
Bemærk dronning Nefertari ved kongens ben
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Meddelelser

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

6. juni: Oplevelser/glimt og indtryk 
fra Danske Kirkedage (2).

13. juni: Festgudstjeneste, 
Viborg Domkirke.

20. juni: Altid på vej 
v/ Helle Kjærsgaard.
Ny alterudsmykning 
i Almind Kirke.

27. juni: Gudstjeneste, 
Ravnstrup Kirke.

4. juli: Portræt af Lars Busk Sørensen
og hans salmer.

11. juli: Gudstjeneste.
18. juli: Gudstjeneste.
25. juli: Gudstjeneste.
1. aug.: Gudstjeneste.
8. aug.: Indtryk fra festspillene 

i Oberammergau 2010.
15. aug.: Gudstjeneste.
22. aug.: Magasinprogram.
29. aug.: Gudstjeneste.

OBS!
Alle, der har en grav at passe på

kirkegården, bedes venligst være op-
mærksomme på, at organisk affald og
ikke-nedbrydeligt affald lægges i de
respektive affaldscontainere.

Ferie og fridage
Jeg holder ferie i perioderne 18.-25. ju-

ni og 9.-22. august. Desuden har jeg af bi-
skoppen fået bevilget en studieuge i dage-
ne 11.-17. juni.

Præstegårdens tlf.svarer henviser til
den, der passer embedet.

Mandag er ugentlig fridag.
Søren T. Chr. har tlf. 9864 8011.
Ryholt har tlf. 8669 1003.

Frederik Birkler

Dagsorden og referat
fra møder i Klejtrup Menighedsråd kan

ses på hjemmesiden og er desuden hængt
op i Ældrecentret.

Klejtrup Kirkes hjemmeside:
www.klejtrupkirke.dk

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

Begge klubber holder midlertidigt til på
Brattingsborgskolen. »Spiren« onsdage
kl. 15,30-17,00. »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 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. juli.
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Meddelelser

Meddelelser
Menighedsrådsmøder afholdes således:

Klejtrup:
Onsdag d. 16. juni kl. 19,00 i Sognehuset.

Ifølge menighedsrådsloven er alle
menighedsrådsmøder offentlige.

Konfirmationsforberedelse
Næste år planlægges der konfirmation

på Bededag, den 20. maj (Klejtrup) og på
søndag den 22. maj (Hersom-Bjerregrav).

De unge, som ønsker at modtage kon-
firmationsforberedelse, starter undervis-
ningen i uge 35.

Når dette blad udsendes, er indskriv-
ningen af de nye konfirmander sat i gang.

Konfirmandernes forældre
Allerede nu kan det meddeles, at foræl-

drene til de nye konfirmander vil blive in-
viteret til et orienteringsmøde i Hersom
præstegård således.

Onsdag d. 8. sept.: Klejtrup.
Torsdag d. 16. sept.: Hersom-V. Bjerre-

grav.
Begge aftener er det kl. 19,30.
Der vil blive udsendt et brev med nær-

mere oplysninger til forældrene.

Indre Mission i Klejtrup

Juni
Onsdag d. 2.: Bibeltime.

Juli Ferie

August
Onsdag d. 4.: Bibeltime.

Møderne er kl. 19,30. Alle er velkomne.

Kirkekoncert
Torsdag den 12. august kl. 19,30

får V. Bjerregrav Kirke besøg af Vo-
kalensemblet Nordenlyd!

Vokalensemblet Nordenlyd er fem
unge sangere, der giver koncerter
med sangglæden og det musikalske
nærvær i centrum.

Repertoiret har hovedvægt på nor-
disk og engelsk klassisk vokalmusik,
og målet er at musicere med tæt kon-
takt til hinanden og til publikum.

Ved denne koncert har ensemblet
Lea Quortrup med som 1. sopran.

Maria Bang-Schnack, sopran, Sig-
rid Damsager Frandsen, sopran, Dor-
te Amalie Schou, alt, Morten Krogh
Mortensen, tenor, og Jonas Bové,
bas. Med venlig hilsen

Jacob Græsholt
organist ved kirkerne

Indvielse
af Klejtrup Sognehus

Søndag den 29. august kl. 11,00
kommer Biskop Karsten Nissen og
holder gudstjeneste i Klejtrup Kirke.

Efter kirkegangen inviteres alle til
at komme med ned for at se det nye
sognehus, hvor der vil blive serveret
en let anretning.

Klejtrup Menighedsråd


