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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

2. sept. 11,00 Ingen 9,30 13.s.e.Trin.
9. sept. Ingen 9,30 11,00 14.s.e.Trin.

16. sept. 14,00 Høst 11,00 Høst 9,30 Høst 15.s.e.Trin.
23. sept. 15,30 Ryholt Ingen Ingen 16.s.e.Trin.
30. sept. Ingen 9,30 11,00 17.s.e.Trin.

7. okt. 9,30 11,00 Ingen 18.s.e.Trin.
14. okt. 11,00 Ingen 9,30 19.s.e.Trin.
21. okt. Ingen 9,30 11,00 20.s.e.Trin.
28. okt. Ingen 15,30 S.T.Chr. Ingen 21.s.e.Trin.

4. nov. 15,30 Ingen 14,00 Alle Helgen
11. nov. 9,30 11,00 Ingen 23.s.e.Trin.
18. nov. Ingen Ingen 15,30 S.T.Chr. 24.s.e.Trin.
25. nov. 11,00 Ingen 9,30 S.s.i kirkeåret

2. dec. 14,00 15,30 Ingen 1.s.i Advent
9. dec. Ingen Ingen 15,30 S.T.Chr. 2.s.i Advent

16. dec. 9,30 11,00 Ingen 3.s.i Advent
23. dec. Ingen 9,30 11,00 4.s.i Advent
24. dec. 15,00 14,00 14,00 Kristoff. Juleaften

16,00
25. dec. 11,00 Ingen 9,30 Juledag
26. dec. 9,30 11,00 Ingen 2.Juledag
30. dec. Ingen 9,30 11,00 Julesøndag

O kristelighed!
du skænker vort hjerte,
hvad verden ej ved,
hvad svagt vi kun skimter,
mens øjet er blåt,
det lever dog i os,
det føler vi godt;
mit land, siger Herren,
er Himmel og jord,
hvor kærlighed bor.

O kærlighed selv!
du rolige kilde
for kræfternes elv!
du fylder med Frelserens
gavmilde ord
velsignelsens kalk
på det kristne Guds-bord;
o, vær du vor livdrik
på jorden og bliv
vort evige liv!

N.F.S. Grundtvig
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Prædiken

Himlen som en erhvervsvirksomhed?

Billedet på forsiden af dette sogneblad viser digteren, præsten og folkevækkeren
Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872). Hermed er vi nået til den tredie
af vore store, danske salmedigtere. Mon ikke man roligt kan sige, at han også er den
største?

Bortset fra de over 1.500 salmer og sange, vi har fra Grundtvigs hånd, kan det
desuden konstateres, at hans indflydelse på dansk kirke- og kulturliv har været ko-
lossal. Den dag i dag mærker man hans åndepust på flere områder inden for sam-
funds- og åndslivet i Danmark.

Det er blevet sagt om Grundtvig, at »han var en opdager i Åndens rige, en opdra-
ger til danskhed og menneskelighed, en digter og seer af Guds nåde, men først og
sidst Ordets tro tjener i menigheden«. Store ord - men ikke for store.

Grundtvig lod sig ofte portrættere, også i sin høje alderdom. Således er billedet
her hentet fra hans seneste leveår.

Prædiken i V. Bjerregrav og Hersom
Kirker på 22.s.e.Trin. den 12. november
2006.

Tekst: Math. 18,1-14.

Disciplene stiller Jesus et spørgsmål:
»Hvem er den største i Himmeriget?« De
har hørt Ham tale så meget netop om
Himmeriget. De har også fået en klar op-
fattelse af, at dette skjulte Gudsrige, som
det jo også kaldes, i høj grad har noget at
gøre med det liv, de lever her på jorden.
Alligevel er de åbenbart kommet i tvivl
om, hvordan disse forhold nærmere hæn-
ger sammen.

Desuden kan de heller ikke rigtigt fin-
de ud af, hvordan de selv er stillet i for-
hold til Himlen.

Naturligvis kender de til menneskers
forskellighed. De har set, hvor forskelli-
ge vi kan være. Men når der nu kan være
så stor forskel på os - både i henseende til
hvordan vi tænker, hvordan vi lever, og
hvad vi tror på - så må denne forskel vel
også på en eller anden måde betyde noget
i forbindelse med livet i Guds Himmel,
tænker de.

»Hvem er den største? Hvem er den
mest betydningsfulde? Hvem betyder

mest i det liv, som Gud giver os, ja, som
Han skænker os hver eneste dag?« Sådan
kunne vi måske bedst formulere spørgs-
målet, så det bliver mere forståeligt og
vedkommende for os i dag.

Og Jesus giver dem et svar ved at kal-
de et lille barn hen til sig, anbringer det
midt iblandt dem og siger: »Et sådant lil-
le barn er den største« - hvorefter Han
tilføjer: »Og hvis I ikke fatter et andet
sind og bliver som børn, kommer I slet
ikke ind i det liv, som Gud giver jer - det
liv, som står i direkte forbindelse med
Hans evighed!«

Mon nogen af os i dag forstår, hvor
Jesus vil hen med en sådan tale?

For vore tanker går da vistnok i helt
andre retninger, når det drejer sig om vort
forhold til det himmelske.

ADRESSER VED HERSOM KIRKE

Sognepræst: Frederik Birkler, 
Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro.
Tlf. 8669 0009.

Graver og kirketjener: Birgit S. Jesper-
sen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632
Møldrup. Tlf. 8669 1910.

Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29,
9500 Hobro. Tlf. 9852 5545.

Kirkesanger: Henning Pedersen, Tegl-
gårdvej 24, Hersom, 9500 Hobro.
Tlf. 8669 0303.

Menighedsrådets formand: Jørgen Vind-
vad, Nørreheden 2, Nørheden, 9500 Hobro. 
Tlf. 9854 6261.

Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.

Kirkeværge: Karen Brunsgaard, Sognevej
20, Ørris, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6579.

ADRESSER
VED V. BJERREGRAV KIRKE

Graver og kirketjener: Else Iversen,
Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup.
Tlf. 9854 6812.

Organist: Se Hersom.

Menighedsrådets formand: Bente
Svoldgaard, Gl. Ålborgvej 22, V. Bjerre-
grav, 9632 Møldrup. Tlf. 8669 1797.

Kasserer: Ellen Pedersen, Teglgårdvej 3,
Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 8669 1391.

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

ADRESSER VED KLEJTRUP KIRKE

Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792.

Organist: Se Hersom.

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: Søren O. Sørensen,
Skårupvej 7, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf.
9854 6271.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3,
Nørheden, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6303.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

KIRKEBIL
De, der ønsker transport til og fra kirke i for-
bindelse 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 ger-
ne 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
Jens Nielsen, Hanne Vestergaard og Ejvind
Sørensen. Sognepræsten er ansvarshavende
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 publikationer,
blade og håndbøger.
Næste nummer: 1. december 2007.
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Det er hele denne vanemæssige tanke-
gang, vi så let kommer til at overføre til
det, vi er sammen om i kirken.

Alle disse målestokke, som anvendes
ude i samfundet, dem er vi derfor tilbøje-
lige til at føre ind i troens verden, ind på
det område, der har at gøre med det aller-
vigtigste i livet, med det der har at gøre
med Gud og Hans skjulte herredømme.

Som om Himlen er indrettet som 
en indflydelsesrig erhvervsvirksomhed,
hvor det er den magtfulde, og den med al-
buerne og det økonomiske overblik, der
scorer kassen og kommer til hæder og
værdighed.

Men sådan er Himlen ikke indrettet.
Når det drejer sig om vort forhold til

Gud og til Hans Himmel, når det drejer
sig om vores tro på livet - det liv, som
Han skænker os dag for dag, og som har
med Hans evighed at gøre - så må vi be-
væge os over i helt andre tankebaner.

Så må vi have fat i det mindste blandt
mennesker, det mindst magtfulde, vi kan
forestille os: et lille barn.

Hér - hos barnet - finder vi storhed.
Dette er den dybere grund til, at et

samfund skal vurderes ud fra, hvordan
det behandler sine mindste og svageste.

Hvor finder vi i øvrigt en tro, eller en
tillid, som dén hos et barn - ja, endda som
dén hos et spædbarn?

Barnet befinder sig jo konstant i en
umiddelbar og nærmest blind tillid til, at
nogen tager sig af det, beskytter det, støt-
ter det, hjælper det, giver det hvad det har
brug for ... osv.

Barnet er det bedst tænkelige eksem-
pel, når det gælder tillid og tro.

Og det værste vi kan gøre ved vore
børn, er at berøve dem deres umiddelba-
re tillid til livet!

Det allerværste vi kan gøre, er at tage
livstroen fra vore børn!

Jesus siger det så stærkt, at den der ta-
ger troen fra et barn, var bedre tjent med
at få en møllesten hængt om halsen og
blive sænket i havets dyb!

I virkeligheden er det jo slet ikke vi
voksne, der skal lære børnene at tro. Det
er lige omvendt: det er børnene der kan
lære os, hvad det vil sige at tro!

På troens område er det de små, der
kan være vore læremestre. Her er det
dem, der er de største.

I Guds øjne er et menneske værdifuldt
og stort - ikke på grund af, hvad det selv
udretter af stolte bedrifter. Men et men-
neskes værdifuldhed består dybest set i
dette at være til. Og dermed være barn af
livet - i konstant afhængighed af livets
Gud og Skaber.

Det er derfor Jesus holder et lille barn
frem.

»Mere skal der ikke til« - siger Han.
Som børn af livet, som Guds børn, er

vi tilmed så værdifulde, at når vi farer
vild i denne kaotiske og modsætnings-
fyldte verden, så vil Han, vor Himmelske
Far, sætte alt til side for at få os tilbage -
tilbage til den storhed, der ligger i at være
hans barn i al evighed.

For det er Hans vilje, at ikke én eneste
af os skal gå fortabt!

Frederik Birkler

Prædiken
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Alle Helgen
Ved Alle Helgen-gudstjenesten

søndag d. 4. november vil vi mindes
alle vore døde og begravede fra det
sidste år.

Deres navne vil blive læst op fra
prædikestolen.

Og som vi tænker, sådan har menne-
sker vistnok altid tænkt, i hvert fald lige
fra disciplenes dage. De hørte med deres
egne ører, hvad Jesus svarede dem på de-
res spørgsmål. Men ikke så snart var
Jesus forsvundet ud af deres synsfelt, før
de gik i gang med at etablere en kirke,
hvor det i høj grad drejede sig om at få
indflydelse. Altså: blive den største. Og
ikke just den mindste - som et barn!

Det er da tankevækkende.
Og sådan fortsatte det frem gennem

kirkens historie lige op til i dag.
Vi behøver ikke engang nævne pave-

kirken med dens magtfulde topfigur. Vi
kan såmænd blot holde os til vore egne
hjemlige folkekirkeforhold, hvor det ef-
terhånden er blevet ganske almindelig
sædvane, at vi gør os tanker og spekulati-
oner om, hvem i kirken der skal have
størst magt og indflydelse - altså: hvem
der skal være den største?

Det er således kun et par dage siden, at
en arbejdsgruppe, nedsat af Kirkemini-
steriet, barslede med et forslag, der bl.a.
skal øge biskoppernes beføjelser, og der-
med deres indflydelse i hierakiet. For er
det måske ikke dem, der er de største i
kirken?

Eller hvad med præster og menigheds-
råd? Hvem af dem skal tillægges størst
betydning og indflydelse?

Vi er blevet så vant til at tænke i sådan-
ne baner. For gælder det måske ikke om,
at kirken gør sig mere gældende i sam-
fundet? At kirken bliver mere synlig, me-
re indflydelsesrig - og viser sin storhed?

Nej - det gør det nu ikke.
Vi er på vildspor.
Den eneste storhed, der kan komme på

tale i den kirkelige sammenhæng (i hvert
fald i den kirke, der vil kalde sig kristen),

er den storhed der ligger i hænderne på
Ham, der er den centrale skikkelse i det
evangelium, som kirken til enhver tid er
sat til at forkynde.

Og når vi kommer i kirke og deltager i
gudstjenesten, så er det ikke for at blive
større og mere magtfulde. Men så er det
fordi vi har brug for at få styrket og for-
nyet vores tro på Ham, der »er givet al
magt i Himlen og på jorden«.

Det er derfor, vi mødes hér.

Det er virkelig af den største betyd-
ning, at vi skelner klart mellem, hvad der
på den ene side er kirkens anliggende, og
hvad der på den anden side er alle mulige
andre anliggender ude i det omgivende
samfund.

Ude i samfundet findes der efterhånd-
en ikke mere den ting eller det forhold
hos mennesker, som ikke skal måles, be-
dømmes eller vurderes.

Hvem er størst - hvem er mindst?
Hvem er bedst - hvem er smukkest?
Hvem er svag - hvem er stærk? Hvem er
dårlig til at få noget ført igennem - og
hvem er god til det? Osv.

Ude i samfundet er det som regel altid
den største der bliver foretrukket. Og
hvem der er den største, er vi ikke i tvivl
om. Den største er den der har magt over
tingene, den som formår at sætte sig
igennem, den effektive, den målbevidste
og den resultatsøgende.

Eller den største er den der ser ud af
noget, og som udstråler betydning og
storhed, har pondus og gennemslags-
kraft.

4

Prædiken

Høstgudstjeneste
den 16. september
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og gode, og lade det regne over både ret-
færdige og uretfærdige.

På denne pagt hviler alt liv på jorden.
Og tegnet på denne pagt er regnbuen.
Når Gud ser den, vil Han minde sig

selv om sit løfte til os mennesker.
Og så kan vi jo - lettede og glade -

tilføje, at hver gang vi ser en regnbue ly-
se op inde i de mørke skyer, må også vi
tænke på Guds løfte, barmhjertighedens
pagt.

På denne måde bliver regnbuen til en
hel evangelisk prædiken, idet den forkyn-
der, at Gud vil os det kun godt - også
selvom vi slet ikke har fortjent det. Han
har gode tanker med hver eneste af sine
skabninger - også når vi i vort liv udsæt-
tes for perioder med mørke skyer og
uheldvarslende stormvejr.

Lys og farver
Dertil kommer, at regnbuen som be-

kendt består af alle spektrets farver. Men
farverne med alle deres mange smukke
nuancer har jo deres oprindelse i det ene
store lys: sollyset. Og det er når sollyset
brydes i vanddråberne og kastes tilbage,
at regnbuens farver opstår.

Vi ved, at lyset er en betingelse for liv.
Uden lys intet liv. Det er da noget, vi
mærker, når solen om morgenen kaster
sine lysstråler ind til os. Vi oplives.

Men når lys og liv hænger nøje sam-
men - og lyset bærer på et væld af farver
- kunne dette lede vore tanker hen på li-
vets store, brogede mangfoldighed og
overdådige farverigdom.

Jo, regnbuen har virkelig så meget at
fortælle os. F.B.

Regnbuen

Folkeligt efterårsmøde i Hersom Forsamlingshus

Folketingets formand
Christian Mejdahl

fortæller om

Min vej!
Folkekirken, Folkestyret, Folketinget.

Hersom Forsamlingshus 
tirsdag den 16. oktober 2007, kl. 19,30.

Det er lykkedes menighedsrådene i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup at få
Christian Mejdahl til at tale i Hersom om sin vej til landets højeste embede som
Folketingets formand, der i rang kommer lige efter Dronningen.

Entré og kaffe: 60 kr.

Menighedsrådene har arrangeret mødet i samarbejde med Distriktsforeningen af
Menighedsråd i Viborg Østre Provsti og LOF-Viborg.

Vel mødt! - Det kan godt gå hen og blive en skøn, god og givende aften!

Med venlig hilsen
Hersom, Bjerregrav og Klejtrup Menighedsråd

Når dette blad sendes ud til alle i vore
sogne, er sommeren så småt ved at gå på
hæld. Vejrmæssigt har vi i de forløbne
måneder kunnet opleve lidt af hvert: sol-
skin, byger, blæst og vindstille frem gen-
nem både lyse og grå dage.

Og midt i det hele kunne der pludselig
dukke en regnbue op på himlen. Hver
gang lige overraskende og lige betagende.

Regnbuen kan fortælle os et og andet
smukt, som har med sol og regndråber og
deres indbyrdes leg at gøre.

Men regnbuen, i dens strålende farve-
pragt, har også en anden historie at for-
tælle. Og den går tilbage til umindelige
tider.

Historien
Det begyndte med Adam og Eva,

Skaberens dristige eksperiment med at
skabe et væsen i sit eget billede. Men der
går kludder i eksperimentet. Allerede i
Paradishaven går det galt. Mennesket vil
ikke indrette sig efter Skaberens hensigt
med det. Paradislivet går tabt. Og det vi-
ser sig, at mennesket udvikler sig til et
oprørsk væsen.

Til sidst må Skaberen da konstatere, at
det går ikke rigtigt med disse mennesker
og deres huseren på Guds skønne jord.
Han beslutter sig til at kassere det aller-
meste af sit værk. En stor vandflod bre-
der sig over hele jorden. Kun Noa og de
øvrige i arken overlever den store kata-
strofe.

Da alle rædslerne er overstået, og Noa
igen kan træde tørskoet ud på jorden, 

bringer han et takoffer til sin Gud og
Skaber.

Herefter følger et meget bevægende
afsnit i den bibelske beretning. Der for-
tælles om den nye pagt mellem Skaberen
og Hans mennesker - og om de nye vil-
kår, som mennesker nu kan leve under.
Gud siger:

»Jeg vil aldrig mere forbande jorden
på grund af menneskene, som kun vil det
onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig
mere udrydde alt levende, sådan som jeg
nu har gjort. Så længe jorden står, skal
såtid og høsttid, kulde og varme, sommer
og vinter, dag og nat, ikke ophøre«.

Derpå velsigner Gud Noa og hans fa-
milie og siger bl.a. følgende: »Nu opret-
ter jeg min pagt med jer og med jeres ef-
terkommere..... Aldrig mere skal alt le-
vende udryddes af vandfloden ..... Dette
er tegnet på den evige pagt, som jeg vil
stifte mellem mig og jer og alle levende
væsener hos jer: Jeg sætter min bue i sky-
erne..... Når buen viser sig i skyerne, vil
jeg se den og husker på den evige pagt,
som er mellem Gud og alle levende væs-
ener, alt levende på jorden.«

Regnbuens skjulte tale
Denne ældgamle historie fortæller, at

Gud ser i øjnene, at skal Han kunne lede
os oprørske og forvildede mennesker ind
på ret kurs i livet, er der kun én ting at
stille op med os: Han må vise barmhjer-
tighed og tålmodighed, overbærenhed og
tilgivelse, lade solen skinne på både onde

6
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Regnskaber og budgetter

Her nedenfor er trykt en oversigt over menighedsrådenes regnskaber for år 2006 samt
budgetter for 2008. Al økonomi vedr. Hersom præstegård samt aflønning af kirkernes
organist sorterer fortsat under Hersom Sogns kirkekasse.

Regnskab 2006 Hersom Kirke V. Bjerregrav Kirke Klejtrup Kirke
Løn 705.388,40 275.691,54 391.876,17
Kirkelige aktiviteter 43.290,70 58.119,87 68.038,76
Administration 38.587,34 40.430,22 37.275,67
Præstebolig 53.058,53 0,00 0,00
Kirke, menighedslok. m.m. 43.436,07 77.967,79 79.018,00
Kirkegård 56.338,27 49.523,20 62.426,66

Udbetalinger 940.099,31 501.732,62 638.635,26
Indbetalinger 71.328,94 59.985,55 173.573,73
Driftsramme 868.770,37 441.747,07 465.061,53
Anlægsramme 76.337,20 135.538,13 113.172,41
Kirkelig ligning 1.071.000,00 538.000,00 750.000,00

Budget 2008
Løn 754.000,00 303.810,00 476.000,00
Kirkelige aktiviteter 56.000,00 61.200,00 89.000,00
Administration 56.000,00 40.800,00 62.000,00
Præstebolig 74.000,00 0,00 0,00
Kirke, menighedslok. m.m. 51.000,00 58.000,00 166.000,00
Kirkegård 54.000,00 45.000,00 60.000,00

Udbetalinger 1.045.000,00 508.810,00 853.000,00
Indbetalinger 81.000,00 30.000,00 187.000,00
Driftsramme 964.000,00 478.810,00 666.000,00
Anlægsramme 171.000,00 0,00 108.000,00
Kirkelig ligning 1.135.000,00 478.810,00 774.000,00

Årsregnskab

Regnskaber og budgetter
pr. 31. december 2006 for kirkebladet »Sogn & Kirke«
v/kirkebladets kasserer Jens Nielsen.

Bankbeholdning pr. 1. januar 2006 11.023,99

Indbetalinger:

Hersom Sogn 150,00
Bjerregrav Sogn 925,00
Klejtrup Sogn 1.750,00
Udensogns 875,00
Tilskud/Hersom Kirkekasse 3.000,00
Renter 3,43
Indtægter i alt 6.703,43 6.703,43

Udbetalinger

Porto 1.020,25
Gebyr check -,00
Gebyr -,00
Trykning 14.295,23
Andre udgifter -,00
Udgifter i alt 15.315,48 15.315,48
Resultat 2.411,94

Bankbeholdning pr. 31. december 2006 2.411,94
Kassebeholdning pr. 31. december 2006 -,00
Skyldig trykning -,00
Beholdning i alt 2.411,94

Årsregnskab

Minikonfirmandundervisning 
i Bjerregrav og Klejtrup

Også i år tilbyder menighedsrådene i
Hersom, Bjerregrav og Klejtrup minikon-
firmandundervisning for alle elever i 3.
klasse på Brattingsborgskolen i Klejtrup og
på Bjerregrav Skole.

Vi kan med glæde meddele, at undervis-
ningen i år vil blive forestået af diakon og

stud. teol. Else Bjerg, Lindum - i samarbej-
de med sognepræst Frederik Birkler.

Undervisningen skal ses som en hånds-
rækning til forældrenes dåbsoplæring af de-
res børn, og der vil blive kigget nærmere på
den lokale sognekirke, fortalt bibelhistorie,
sunget salmer, tegnet og dramatiseret.

Igennem forløbet vil børnene som et led i
undervisningen blive opfordret til at deltage
i to søndagsgudstjenester. 

Vi håber, at forældrene vil tage mod til-

buddet og i så fald bakke op om hele under-
visningsforløbet.

Undervisningen strækker sig over 10 lek-
tioner med start i uge 36 og vil foregå i 3.
klassernes klasselokaler på de to skoler så-
ledes:

Bjerregrav Skole: Onsdage kl. 11,50 til
13,20 - begyndende den 5. september.

Brattingsborgskolen:Torsdagekl. 13,15
til 14,45 begyndende den 6. september.

Alle forældre til børn i 3. klasserne skul-

le i august have fået tilsendt brev fra menig-
hedsrådene med en tilmeldingstalon til un-
dervisningen. Skulle brevet være gået tabt,
kan man roligt ringe til en af nedenstående
og forhøre sig, ligesom vi naturligvis gerne
giver yderligere oplysninger, såfremt det
ønskes.

Med venlig hilsen
Ejvind Sørensen, Klejtrup (9854 6229)
Hanne Jensen, Bjerregrav (8669 1440)

Henning Pedersen, Hersom (8669 0303)
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Forskelligt

Forskelligt

FØDSELSANMELDELSE
Et barns fødsel skal anmeldes til sogne-
præsten senest 2 hverdage 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
Ønskes navneændring, kan yderligere op-
lysninger indhentes 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:

Bededag: Flg. søndag:
2008   Bjerregrav Klejtrup
2009   Klejtrup Hersom
2010   Bjerregrav Klejtrup
2011   Klejtrup Hersom
2012   Bjerregrav 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.
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KONCERT i KLEJTRUP KIRKE
onsdag d. 19. september kl. 19,30

Marimbasolisten Kai Stensgaard
skriver: »Marimbas on Tour« er et
samarbejde mellem Mexicos berømte
marimbaorkester Marimba Nandaya-
pa og den internationale marimba so-
list Kai Stensgaard.

Koncertens program består af mexi-
cansk folklore med Marimba Nanda-
yapa, marimba solo med Kai Stens-
gaard samt alle seks marimbaister
sammen. Turneen byder på mexicansk
folkemusik, argentinsk tango, guate-
malansk folklore og klassisk musik -
og mødet med den mexicanske marim-
ba og den moderne marimba.

Der er således tale om et farverigt og
udadvendt koncertprogram der kan be-
gejstre enhver lytter.

Med venlig hilsen
Jacob Græsholt

Siden sidst

Siden sidst
Døbte i Hersom Kirke:
Stine Kongsaa Refsgaard

Begravede i Hersom:
Gunner Rasmussen

Døbte i V. Bjerregrav Kirke:
Clara Rysz Høgh
Natasha Hovaldt Kristensen
Lea Skaarup Dalsgaard

Kirkeligt velsignet i V. Bjerregrav Kirke:
Vita Meyer Larsen og Bjarne Frits Larsen

Døde i V. Bjerregrav Sogn:
Ketty Dalsgaard

Døbte i Klejtrup Kirke:
Jakob Sipho Kongsted Pedersen
Tobias Munkholm Nielsen
Dicte Møller Simonsen

Viede i Klejtrup Kirke:
Grethe Knudsen og Keld Møller
Ulla Kabel og Claus Jack Christiansen
Anita Lange og Henning Haahr

Begravede i Klejtrup:
Inge Nielsen

Bisat i Klejtrup:
Karl Højgaard Nielsen
Sigfred Mikael Hermansen
Erik Thy
Hans Haugaard Nielsen

Indsamlinger:
Folkekirkens Nødhjælp: 675,00 kr.

Kommende indsamlinger:
Høstgudstjenesten søndag den 16. sept.:
I Hersom og Bjerregrav fordeles høstofferet
mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens
Korshær. I Klejtrup fordeles høstofferet mel-
lem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Kors-
hær, Kofoeds Skole og Møltrup Optagelses-
hjem.

Alle Helgens dag: Danske Sømands- og
Udlandskirker.

FAMILIEUDFLUGT
Lørdag d. 15. september 

med afgang fra Bjerregrav
Ældrecenter kl. 9,30.

Igen i år inviterer vi på en udflugt
for hele familien.

Turen går til Silkeborg, hvor vi be-
søger AQUA, som er et stort fersk-
vandsakvarium. Her er også et dejligt
parkanlæg med levende dyr, vand-
legeplads m.v. Her spiser vi vores med-
bragte mad.

Dernæst kører vi til Himmelbjerget.
Hjemturen går over Gl. Rye, hvor vi

gør holdt ved Sct. Sørens Kirke.
Hjemkomst ca. kl. 17,30.

Pris voksne 50 kr. Børn gratis.
Tilmelding til Hanne Jensen på tlf.

8669 1440 eller til Birte Bergman på
tlf. 8669 2185 senest d. 9. september.

Med venlig hilsen
Menighedsrådene i

Klejtrup, Hersom, V. Bjerregrav
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Boganmeldelse

Sønnen bliver nemlig grebet af en streng
og uforsonlig pietisme og ofrer sig så
fuldstændig for denne tro, at han gifter
sig med en langt ældre kvinde, som sek-
ten vælger til ham.

Ægteparret drager til De Vestindiske
Øer for at forkynde den rette tro for ne-
gerslaverne i de danske kolonier dér.
Malte vil gøre et forsøg på at forsone sig
med sønnen, og han tager på den lange og
farefulde rejse med slaveskib til St. Croix
på trods af vennernes advarsler. Han op-
lever den gruopvækkende behandling af
slaverne og lover sig selv, at han vil vide-
rebringe disse oplevelser, når han kom-
mer hjem, et løfte, han desværre ikke bli-
ver i stand til at holde.

Rasmus’ ensomme kamp mod stavns-
båndet og mod fattigdom, Matthias’
kamp for at genoprette sin virksomhed
efter en brand, der nærmest lægger
København øde hen som brandtomt,
Hans’ utroskab med en jødisk tjenestepi-
ge og det barn, der kommer ud af det, og
ikke mindst fornemmer man, at der er et
eller andet skummelt omkring forholdet
mellem Hans’ hustru og hendes onkel og
formynder (aner vi et incestforhold?).

Noget er ikke helt, som det skal være,
og hvad han har gjort, finder man aldrig
rigtig ud af. Men det er slemt nok til, at
hun til sidst finder styrke til at gøre sig fri
af den dominerende onkel ved at true
ham med at lade sandheden komme
frem. Man oplever også den store kærlig-
hed mellem Matthias og hans hustru, og
fælder næsten en tåre da han efter lang
tids smertefuld sygdom går bort.

Vi kan heldigvis slutte romanen med
en forventning om, at næste generation -
de fire venners børn - som fortsætter ven-
skabet og sammenholdet - også for no-
gens vedkommende via ægteskab - kom-
mer gennem livet på en mere fordomsfri
måde.

Hanne Reintoft har med »Last og
Brast«, formået at give læseren et virke-
lig godt indblik i mennesker fra forskelli-

ge samfundslags dagligdag med glæder
og sorger i årene fra 1710 og frem.

Sproget i bogen er fantastisk, og man
føler sig virkelig sat tilbage til en anden
tidsalder.

Det historiske tidsbillede virker tro-
værdigt.

Man får et rigtig godt indblik i dati-
dens udvikling og Reintoft har gjort et
godt stykke historisk researcharbejde.
Hun har sat sig grundigt ind i trykkeri-
virksomhedens udvikling, den medicin-
ske formåen, samt forholdene omkring
den danske slavehandel.

Er man til historiske romaner, kan un-
dertegnede klart anbefale denne.

Birthe Korsbæk

Øvrige historiske romaner 
fra Hanne Reintofts hånd:

»Strejf af nådens vinge«, en slægtsroman
fra Vestjylland, foregår i 1200-tallet.

»Ravns føde« foregår under Grevens Fej-
de i 1500-tallet.

»Hjertebånd«. Foregår i Skåne i 1660’er-
ne under Karl Gustav-krigene.

Fra salmebogens titelblad: Frederik
4’s navnetræk og bogstaverne V H,
der betyder Vaisenhuset (hjem for
forældreløse børn). Frederik 4
grundlagde Vaisenhuset i 1727.
Indtægten fra salg af salmebogen
tilfaldt Vaisenhuset.
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Boganmeldelse

»Last og brast« af Hanne Reintoft er
hendes 4. historiske roman. Bogen tager
sit udgangspunkt i det sidste slag under
den store Nordiske Krig 1710.

Krigen er lige slut, vi har tabt, og de
danske soldater må flygte over hals og
hoved, og se at komme hjem.

Vi møder de fire venner Hans, Mat-
thias, Rasmus og Malte, der krigen igen-
nem har kæmpet side om side, og som
nu, efter et sidste blodigt slag og efterføl-
gende kaotiske flugt, har formået at kom-
me med det samme skib hjem til Dan-
mark.

På rejsen lover de fire venner hinan-
den, at de resten af livet vil stå last og
brast, deraf bogens titel.

Denne ed er hele fortællingens om-
drejningspunkt. Det skal nemlig vise sig
at være mere end svært at holde det løfte,
de har givet hinanden. For Rasmus er
bonde, Malte er præst, Matthias selv-
stændig trykker og Hans jurist.

Dette ville ikke være det store problem
i dag - udover måske være anledning til
nogle livlige diskussioner - men i 1700-
tallets Danmark er det en ganske anden
sag. Bønderne er jo ufrie fæstebønder og
underlagt herremændenes forgodtbefin-

dende, og
landsby-
præsterne
må forsøge
at finde en
balance, så de
kan være gode
sjælesørgere
for sognets
bønder, og sam-
tidig tjene herre-
mændenes inter-
esser, det er jo 
herremanden, der som kirkeejer har givet
præsten hans kald.

Tiden går og de fire mænd bliver gift
og får børn, og det bliver sværere og
sværere at holde, hvad de lovede hinan-
den.

Især Hans og Rasmus har deres proble-
mer. De politiske strømninger og tenden-
ser, der præger tiden - oplysning, pietis-
me, stavnsbånd og slavehandel - bringer
dem konstant i modsætningsforhold til
hinanden.

At Hans bliver gift med en fin, adelig
frøken, der ikke gerne befinder sig i sel-
skab med jævne bønder, gør ikke tingene
mindre kompliceret. Ofte må Malte og
Matthias fungere som mellemled og hu-
ske Hans på sit løfte. Venskabet udfor-
dres, men de formår dog, i højere eller
mindre grad, at hjælpe hinanden igennem
svære og sorgfulde tider med tab og øko-
nomiske kriser.

Man oplever også underliggende, pri-
vate problemer, de hver især kæmper
med:

Maltes problemer med - som enke-
mand med en børneflok - at give børnene
den rette støtte i opvæksten, og senere
hans uoverensstemmelser med sønnen,
der også bliver præst og er meget fordøm-
mende over faderens menneskekærlige
måde at drive sin præstegerning på.

Boganmeldelse

Plan over en landsby fra omkring midten af
1700-tallet. Gårdene er anbragt rundt om en
åben plads, hvor bystævnet og gadekæret lå.
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Meddelelser

Den kristne kirkes mangfoldighed
Torsdag d. 15. nov. kl. 19,30 inviteres der

til endnu en mødeaften i Hersom præste-
gård.

Hvorfor kan alle vi, der kalder os selv
kristne, ikke blive enige om, hvad vi skal
forstå ved kristendom?

Hvordan kan det være, at den kristne kir-
ke stadig er splittet op i et utal af forskelli-
ge større eller mindre trossamfund, fraktio-
ner og grupperinger, som har svært ved at
finde sammen i enighed?

Disse spørgsmål vil vi i løbet af aftenen
forsøge at finde svar på. Desuden vil der
blive givet en kortfattet orientering om nog-
le af de mest markante frikirker (baptis-
men, metodismen, adventismen, pinsebe-
vægelsen, den apostolske kirke m.fl.).

Undervejs er der kaffebord. F.B.

K.L.F.-møde i Klejtrup
KLF Kirke og Medier for Møldrup og

Omegns generalforsamling afholdes ons-
dag d. 31. okt. kl. 19,30 i Klejtrup
Missionshus. Lars Peter Melchiorsen kom-
mer og taler.

Alle er velkomne. Med venlig hilsen
Kirke og Medier for Møldrup og Omegn

Klejtrup Missionshus
September
Onsdag d. 5.: Bibeltime.
Onsdag d. 12.: Høstfest. Johannes

Kloster, Aulum, taler.Oktober
Onsdag d. 3.: Bibeltime.

November
Onsdag d. 7.: Bibeltime.
Onsdag d. 21.: Møde. Miss. Lars Møller,

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

Danmission Bazar
afholdes fredag den 5. okt. i Klejtrup

Missionshus. Bazaren åbnes kl. 14,30 af
Rikke Vestergård, Thy, og hun taler også
ved aftenmødet kl. 19,30.

Tilsagn om gevinster til tombolaen mod-
tages med tak. Henv. til Line Thygesen,
Bakkevænget 17, Klejtrup, tlf. 9854 6110

eller til Benny Vammen, Skivevej 51,
Hejring, tlf. 9854 6038.

Alle er hjerteligt velkomne.

Adventsfest
afholdes onsdag d. 28. nov. i Klejtrup

Missionshus kl. 19,30. Sune Hjertmann
Frederiksen, Lindum, taler.

Alle er hjerteligt velkomne.

OBS!!! • FERIE og FRIDAGE
Med de nye provstigrænser ændres den

hidtil gældende ordning vedr. pasning af
embedet, når jeg holder fri: Fra 1. sept. er
Robert Ryholt og jeg i denne forbindelse
gået ind i en gensidig pasningsordning
med sognepræsten i Hvam-Hvilsom Pasto-
rat, Søren Tolstrup Christensen. Sidst-
nævnte vil derfor også være at finde både
på gudstjenestelisten og hér under rubrik-
ken »Ferie og fridage«.

I den kommende tid holder jeg friweek-
end 22.-23. sept. (Ryholt), 17.-18. nov. (S.
T. Chr.) og 8.-9. dec. (S. T. Chr.). Desuden
holder jeg ferie 22.-28. okt. (S. T. Chr.).

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

Frederik Birkler

Børne- og juniorklubberne
i Klejtrup Missionshus
Har du lyst til at være med, så ring til Dorte
Bertelsen og hør mere. Tlf. 9854 6645.

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.

Hersom-Bjerregrav Sognebibliotek
Tirsdag kl. 15,00-18,00.
Bibliotekar: Stine Marcussen.

Klejtrup Bibliotek
Tirsdag kl. 14,30-18,30.
Bibliotekar: Henny Pedersen.

Sidste frist for indlevering
af stof til næste kirkeblad: 1. november.
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Meddelelser
Menighedsrådsmøder afholdes således:

Hersom:
Tirsdag d. 25. sept. kl. 19,30.
Tirsdag d. 6. nov. kl. 19,30.
Møderne holdes i Hersom præstegård.

V. Bjerregrav:
Torsdag d. 20. sept. kl. 19,30.
Torsdag d. 1. nov. kl. 19,30.
Møderne holdes i Bjerregrav Ældrecenter.

Klejtrup:
Onsdag d. 12. sept. kl. 16,30.
Onsdag d. 10. okt. kl. 16,30.
Onsdag d. 14. nov. kl. 16,30.
Møderne holdes i graverhuset.

Ifølge menighedsrådsloven er alle 
menighedsrådsmøder offentlige.

VIBORG KIRKERADIO
hver søndag kl. 20-21

på 93,8 eller 107,3 Mhz

2. sept.: Gudstjeneste, Tapdrup
9. sept.: Hjorthede Kirke, restaure-

ring • Studieorlov i Rom
16. sept.: Høstgudstjeneste, Romlund
23. sept.: Bach-festival i Tårup
30. sept.: 40 års jubilæumsgudstjene-

ste, Hald Ege Kirke
7. okt.: Høstgudstjeneste, Lee Kirke

14. okt.: Fra afspændingspædagog til
sognepræst • Erik Klippings
jagthytte i Grønbæk

21. okt.: Hospitalet i Grønbæk
28. okt.: BUSK-gudstjeneste, Asmild

Kirke

De nye konfirmander
To nye hold konfirmander skal til at for-

berede sig til deres konfirmation.
De unge møder i konfirmandstuen første

gang således:
Onsdag d. 5. sept.: Elever fra Bjerregrav

Skole.
Torsdag d. 13. sept.: Elever fra Brattings-

borgskolen.

Vedr. klokkeslæt og transport vil der bli-
ve givet meddelelse herom forinden.

Til den første undervisningstime bedes
man medbringe sin dåbsattest. De, der ikke
er døbt, medbringer navneattest.

Konfirmandernes forældre
inviteres til et aftenmøde i Hersom

præstegård således:
Onsdag d. 12. sept.: Hersom-V. Bjerre-

grav.
Torsdag d. 13. sept.: Klejtrup.
Begge disse aftener er kl. 19,30.
Der vil blive orienteret om vinterens un-

dervisning. Og der vil være mulighed for at
drøfte evt. spørgsmål. Kaffebord.

Foredragsaften
v/Inge Weber i Hersom præstegård tors-

dag den 11. okt. kl. 19,30.
»Den Skønne Livsvej« kaldte ægypterne

solens bane på himlen og under jorden.
Når vi synger Jakob Knudsens store sal-

me »Se, nu stiger solen af havets skød«, er
det de færreste, der dermed kommer til at
tænke på de gamle ægyptere.

Men dér har vi noget tilfælles.
Ægypterne tilbad solen som deres gud,

fordi lyset er den mest omfattende betingel-
se for liv og livsudfoldelse, der kan tænkes.
Det er lyset, der åbner verden for os. Det er
det stigende lys, der skænker os livsmodet
og livslysten i stadig tilblivelse og fornyel-
se, for hver ny dag, der fødes efter nattens
mørke.

Aftenen skal handle om Solen som
ægypterne så den, og især om, hvad den fo-
retager sig, når den er gået ned bag ørke-
nens bjerge i vest. For under den vestlige
horisont var Underverdenen, hvor døden
herskede. De skrev ligefrem bøger om so-
len i nattens mørke. DWAT - hedder den
ældste bog - og dét er spændende sager, der
i høj grad kan puffe til vore forestillinger
den dag i dag.

Kom og lyt til solens fortælling om livet
i døden i Underverdenen før den genfødt
som Morgensolen - som på vinger - stiger
over horisonten på himlens skiftende far-
ver.

Efter foredraget er der kaffebord.


