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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

7. sept. Ingen 9,30 11,00 16.s.e.Trin.
14. sept. 11,00 Ingen 9,30 17.s.e.Trin.
21. sept. 14,00 Høst 9,30 Høst*) 11,00 Høst 18.s.e.Trin.
28. sept. Ingen 15,30 S.T.Chr. Ingen 19.s.e.Trin.

5. okt. 11,00 Ingen 9,30 20.s.e.Trin.
12. okt. 9,30 11,00 Ingen 21.s.e.Trin.
19. okt. Ingen 9,30 11,00 22.s.e.Trin.
26. okt. 15,30 S.T.Chr. Ingen Ingen 23.s.e.Trin.

2. nov. Ingen 14,00 15,30 Alle Helgen
9. nov. Ingen 15,30 Ryholt Ingen 25.s.e.Trin.

16. nov. 9,30 Ingen 11,00 26.s.e.Trin.
23. nov. Ingen 11,00 9,30 S.s.i kirkeåret
30. nov. 9,30 Ingen 11,00 1.s.i Advent

7. dec. Ingen 14,00 15,30 2.s.i Advent
14. dec. 15,30 S.T.Chr. Ingen Ingen 3.s.i Advent
21. dec. Ingen 9,30 11,00 4.s.i Advent
24. dec. 14,00 15,00 14,00 H. Wilson Juleaften

16,00
25. dec. 9,30 11,00 Ingen Juledag
26. dec. 11,00 Ingen 9,30 2. Juledag
28. dec. Ingen 15,30 Ryholt Ingen Julesøndag

*) Efter gudstjenesten
byder menighedsrådet
på kaffebord
i Ældrecentret.
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Prædiken

Tro og viden

På forsiden af dette blad ses et billede af Hans Tausen, som anses for at være
Danmarks betydeligste reformatorskikkelse. Han blev født i den lille fynske lands-
by Birkende i 1494. På et tidligt tidspunkt blev han tilskyndet  til at søge om opta-
gelse som munk i Johanniterklostret i Antvorskov lidt uden for Slagelse.Her påbe-
gyndte han sine teologiske studier.

Et afgørende vendepunkt i Hans Tausens personlige kristendomsforståelse fandt
imidlertid sted under et studieophold i Wittenberg 1523-24, hvor han blev vundet
for Luthers reformatoriske tanker.

I 1525 ankom han til Viborg, hvor hans forkyndelse i stigende grad vandt tilslut-
ning blandt byens borgere - men dog også modstand.

Hans Tausen endte som biskop i Ribe, hvor han døde 1561.

Prædiken på 21. søndag efter Trini-
tatis.

Tekst: Johs.4,46-53 (om den kongelige
embedsmand, hvis søn ligger dødssyg
derhjemme. På lang afstand helbreder
Jesus drengen).

»Du skal ikke tro - du skal vide!« -
er der nogen, der siger - endda med efter-
tryk på »vide«. Og der er sikkert flere af
os, der har hørt dette udsagn før. Måske
vi endda hører til dem, der mener, at der
er noget om det?

Er viden måske ikke langt bedre end
tro?

Tro kan forekomme os at være sådan
noget løst, upræcist noget. Mens viden-
dét ved vi da hvad er. Viden er noget me-
re konkret, noget håndfast. Viden har i
højere grad med virkeligheden at gøre,
kan vi synes. Her er vi på sikker grund.

Mens troen - ja, dén er straks noget
mere svævende. Med troen bevæger vi os
ind på usikkert område. Troen kan være
vanskelig at få hold på. Den er svær at
greje. Og hvad skal det hele ende med,
hvis vi udelukkende bygger på troen?

Nej, lad os så hellere få regulær viden
på bordet!

Netop i vore dages Danmark lægges
der stor vægt på viden. Det ser ud til at
være en tendens, der ligger i tiden. Mon

ikke det er derfor, vi har givet vort sam-
fund navn af »vidensamfund«? Dette for
at understrege, hvor vi lægger vægten. Ja,
der er ligefrem oprettet et viden-skabs-
ministerium!

For med øget viden sikrer vi bedst vo-
res fremtid, mener vi åbenbart.

Hvilken fremtid?
Hvad er det, vi taler om?
For hvad hjælper det os, at vi ligger in-

de  med en bunke viden om atomer, mo-
lekyler, gener og kromosomer - når vi ik-
ke ved, hvor selve livet kommer fra? Eller
hvor vi selv kommer fra!

Hvad nytter det, at vi de senere år har
høstet en masse viden på f.eks. IT-områ-
det, og at vi  opfinder stadig mere avan-
cerede computersystemer, når vi ikke

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.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen,
Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup.
Tlf. 9854 6812.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Kirsten Klitgaard Frandsen,
Bydamsvej 5, Skærshale, 9620 Aalestrup.
Tlf. 9864 9249.
Menighedsrådets formand: Birte
Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerregrav,
9632 Møldrup. Tlf. 8669 2185.
Kasserer: Ellen Pedersen, Teglgårdvej 3,
Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 8669 1391.
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: Se V. Bjerregrav.
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 ansvarsha-
vende 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 publikatio-
ner, blade og håndbøger.

Næste nummer: 1. december 2008.
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Imidlertid bliver han klar over, at i
denne situation er hans viden ikke meget
bevendt. Han er dybt ulykkelig, føler sig
ganske hjælpeløs og afmægtig. Men han
må gøre noget!

I byen Kana, som ligger ca. 30 km fra
Kapernaum, hvor han bor, har han hørt,
at denne Jesus fra Nazareth er kommet på
besøg. Han ved ikke meget om Ham.
Men rygtet siger, at Han kan gøre mirak-
ler. Så der kan vel ikke ske noget ved at
prøve den mulighed, om ikke andet, så
som et sidste halmstrå!

Han skynder sig derfor afsted, kommer
hen til Jesus, og beder Ham tage med hen
og helbrede sønnen.

Men det er åbenbart ikke den helt sto-
re tro, manden er besjælet af, for Jesus si-
ger straks til ham: »Hvis I ikke får tegn
og undere at se, tror I ikke!«

Det lyder jo som en regulær afvisning.

Men den ulykkelige far er ikke sådan
til at standse. Han drives af sin egen indre
nød, som er på vej til at gøre ham despe-
rat og få ham til at føle sig endnu mere af-
mægtig: »Herre, kom med mig, før mit
barn dør!« - udbryder han i sin store kval.

Det er som om han nu kaster hele sig
selv frem, som i en heftig sjælekamp,
sætter alt på ét bræt, og giver slip på alle
forbehold. Hvad andet kan han?

Det er troen, Gudstroen, Kristustroen,
der får et menneske til at gøre sådan.

Det er noget med at slippe sin egen sik-
kerhed, og smide sig dérud, hvor man ik-
ke på forhånd kan vide, om man finder
fodfæste.

Det er f.eks. også noget med at slippe

den falske tryghed, som menneskelig
klogskab og erhvervet viden kan give os!

Kort sagt: det er noget med at overgive
sig til den tro, som alene sætter sin lid til
Gud og alle Hans virkemidler.

Det er da også på dette tidspunkt, Jesus
siger til faderen: »Gå hjem, din søn le-
ver«!

Og det fortælles, at »manden troede
Jesus på Hans ord og gik«.

Manden kom til tro. Ikke ved først at
have samlet sig en bunke viden - men
blot ved at høre et ord!

Det er dét, der kan ske for os, når vi er
til gudstjeneste her i vores gamle kirke.

Vores gudstjeneste er fyldt med ord - i
salmer, i bønner, i bibeltekster, i dåbs-
handling, i prædiken, i nadver, i velsig-
nelse - et væld af gode ord, som forsøger
at trænge ind hos os og skabe troen i vo-
re hjerter, den tro som er altafgørende for
os, fordi den lader os selv og vort liv be-
ro alene på den Gud - og på den Kristus -
som er alt livs mål og mening.

Spørgsmålet er, om vi - med vores
egen viden og klogskab - lægger os selv
så mange hindringer i vejen, at vi har
svært ved at høre ordene - og komme til
tro?

Vi kan kun selv vide det.
Frederik Birkler

Alle Helgen
Ved Alle Helgen-gudstjenesten

søndag den 2. november vil vi min-
des alle vore døde og begravede fra
det sidste år.

Deres navne vil blive læst op fra
prædikestolen.

Prædiken
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kender meningen med vort eget personli-
ge liv? Eller når vi ikke ved, hvorfor vi er
her!

Eller i hvor høj grad hjælper det os, at
vi skaffer os øget viden om fugleinfluen-
za, malaria og salmonella - så vi hurtigst
muligt kan få fremstillet den rette vacci-
ne imod disse sygdomme - når vi ikke
ved, hvad der bevæger sig rundt i vores
egen sjæl? Og når vi samtidig er uviden-
de om, hvor vi går hen, når vi en dag al-
ligevel skal herfra!

Ikke at vi ikke skal drive forskning på
disse områder - med henblik på lindring
og bevarelse af liv. Men: i hvilket per-
spektiv ser vi denne forskning?

Det er som om vi i den grad har stirret
os blinde på viden, og lullet os ind i den
indbildning, at vi ved hjælp af dén kan
sikre os selv, vort liv og vort samfund i al
fremtid.

Men det kan vi jo ikke.
Viden kan i mange sammenhænge

være en god og nyttig ting. Men leve af
den - sådan i dybere forstand - kan vi nu
engang ikke.

Vi kan anvende vores viden til midler-
tidige hjælpemidler eller hjælpeforan-
staltninger. Men når livet bliver alvor -
altså når det virkelig gælder - så må der
andet og mere til.

Så må der tro til.
Men ikke en hvilken som helst tro.
»Jeg tror, at der kommer regn i mor-

gen«! Det er ikke den form for tro, der er
tale om.

Når vi under vores gudstjeneste siger
eller synger trosbekendelsen, altså be-
kender vores kristne tro, så siger vi ikke:
»Vi tror, at ...« men: »Vi tror på ...«

Vi siger således ikke: Vi tror, at der er
en Gud til - og at Han nok skal sørge for
dét eller dét ...«. Men vi siger: Vi tror på
Gud« - nemlig som den, hvorfra alt liv
kommer.

Vi siger heller ikke: »Vi tror, at Jesus
engang gjorde sådan og sådan ...« Men vi
siger: »Vi tror på Jesus Kristus« - nemlig

som den, der med sit liv på jorden giver
mening til mit liv her - og med sin død og
opstandelse giver mig håb om opstandel-
se og evigt liv.

Den kristne tro er ikke i første omgang
en sag, der har med viden at gøre, og hvor
vi har færdige løsninger og svar, som vi
kan lire af uden hensyn til, om vort hjer-
te er med i det.

Men at tro på Gud - og at tro på Jesus
Kristus - rummer et personligt tillidsfor-
hold til den Gud - og til den Kristus - som
er alt livs mening og opfyldelse.

Det er nu på denne baggrund, vi skal
høre denne søndags evangeliefortælling
om den kongelige embedsmand, der er
blevet ramt af en stor sorg: hans søn er
blevet alvorligt syg, ja, han ligger for dø-
den.

Hvad skal han gøre, faderen? Der er
ikke megen tid at spilde. Han er vant til
fra sit daglige arbejde at bruge den viden,
han har erhvervet sig på flere forskellige
områder.

4
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Præstegårdsudvalget skal her takkes
for det gode forarbejde til projekternes
gennemførelse.

Endelig skal nævnes, at vi i forbindel-
se med kommunalreformen også fik om-
lægninger af provstierne, således at vi fra
1. januar 2007 har hørt ind under det ny-
oprettede Viborg Østre Provsti, der dæk-
ker de gamle kommuner: Bjerringbro,
Karup, Tjele og Møldrup, samt Hvam,
der blev løst fra Aalestrup kommune.

Jo, det har været en spændende valg-
periode med mange tiltag og ændringer i
det kirkelige landskab. Hvad vi så i øvrigt
har lavet i den sidste fireårige periode i
Hersom menighedsråd, ja, det kan I høre
om på orienteringsmødet, den 9. septem-
ber i Hersom præstegård.

Vel mødt!
Jørgen Vindvad

V. Bjerregrav Menighedsråd
Den 1. december 2004 kom jeg med i

menighedsrådet i V. Bjerregrav. Det har
været meget spændende og lærerigt. Jeg
har lært en masse rare mennesker at ken-
de, jeg er blevet fortrolig med ting, der
foregår i og omkring kirken, og ikke
mindst er jeg blevet rigtig glad for at
komme i kirken. Vi har en fin lille kirke,
med et personale, som samvittigheds-
fuldt udfører deres arbejde.

Det sidste halve års tid har jeg været
formand for menighedsrådet, derfor er
det blevet min opgave at fortælle lidt om,
hvad vi har lavet i den nu snart overståe-
de 4 års periode.

Jeg vil begynde med noget af det nye-
ste, men ikke mindst vigtige. Vi har ansat
en kirkesanger. Kirsten Klitgaard Frand-
sen blev ansat i Bjerregrav og Klejtrup
kirker den 1. januar 2008. Det fungerer
rigtig godt. Vores kirkesanger skal ikke
erstatte børnekoret, tværtimod, håber vi,
at endnu flere børn får lyst til at være med
i koret.

Som det vil være mange bekendt, er de
gamle kirkegårdslåger blevet udskiftet.
Motivet med viekorsene fra koret i kirken
gør dem meget smukke og stilfulde.

Vi har fået lagt nye belægningssten
langs med kapellet og ved graverhuset, så
der nu er mere sikkert og tørt at færdes.

Vi har nu efterhånden i en del år haft
minikonfirmander. Det er et tilbud til
børn i 3. klasse. Igen i år er det Else
Bjerg, der fortæller fra Bibelen. Der er en
udflugt til Domkirken i Viborg, og også
vores egen kirke bliver flittigt benyttet.
Det er vores indtryk, at børnene er glade
for at deltage, så når de 10 lektioner er
overståede, ville de fleste gerne fortsætte.

Sammen med menighedsrådene i
Hersom og Klejtrup inviterer vi en gang
om året til familieudflugt. Det var en bus
fyldt med forventningsfulde børn og
voksne, der i år først kørte til Søby
Brunkulsmuseum. Og vi blev bestemt ik-
ke skuffede. Vores guide viste sig at være
en mand, der var født og opvokset i brun-
kulslejerne, og som han kunne fortælle.
Det var imponerende og meget spænden-
de.

Næste stop var dyreparken i Haun-
strup, og det var især lige noget for bør-
nene. Vi havde en rigtig dejlig dag.

En rigtig god måde at komme i jule-
stemning på er at være med til vores jule-
koncert. Bjerregrav og Omegns Kor syn-
ger bl.a. nogle af vore dejlige julesalmer.
Nogle af dem må vi gerne synge med på,
og ellers skal vi bare læne os tilbage på
kirkebænken og nyde en fredfyldt stund i
vores skønne kirkerum. Efter koncerten
er menighedsrådet vært ved en kop kaffe

Fra menighedsrådene

I forbindelse med det forestående valg
til menighedsrådet har de tre formænd
sendt nedenstående til »Sogn & Kirke«.

Hersom Menighedsråd
En gammel Folkekirke - i en ny tid!

Ja, så er det skiftedag igen.
Vi skal have menighedsrådsvalg den

11. november 2008. Og derfor afholdes
der orienteringsmøder rundt om i alle
sogne i Danmark i første halvdel af sep-
teber måned.

Her i Hersom sogn er det tirsdag den
9. september, kl. 19,30 i konfirmandstu-
en, Hersom præstegård. Og her skal  me-
nighedsrådet - i henhold til lov herom -
redegøre for menighedsrådets arbejde si-
den sidste valg, planer for fremtiden,
samt redegøre for regler vedr. opstilling
af kandidater til menighedsrådsvalget -
og det vil vi så gøre. Efter kaffen vil vi
søge at få opstillet én kandidatliste.

Vi er nu seks valgte medlemmer i
Hersom menighedsråd, samt sogne-
præsten der jo er »født« medlem, men ef-
ter ændring i menighedsrådsloven skal
der nu kun vælges fem medlemmer.

I det nuværende menighedsråd er der
tre, der har udtrykt ønske om at blive af-
løst, så vi skal mindst have to nye med-
lemmer med på listen. Og det skulle jo
ikke være så svært i en levende og inter-
esseret menighed!

Vi har i det nuværende menighedsråd

haft et godt og positivt samarbejde gen-
nem årene. Og vi har glædet os over det
gode samarbejde, der har hersket mellem
vore ansatte ved kirken, der alle på forbil-
ledlig vis har røgtet deres opgaver til me-
nighedsrådets fulde tilfredshed. Det er en
gave at være arbejdsgiver for så gode
folk. Og sammen med sognepræsten har
de sørget for, at det altid har været godt
og givende at deltage i gudstjenester og
kirkelige handlinger i Hersom kirke.
Seriøst, vedkommende og opløftende har
det været - og er det!

Ja, folk burde strømme til kirken, så
man fri og fro og med større åndelig
spændstighed kunne klare hverdagene.
Der er virkelig noget at hente.

Her skal også nævnes det gode samar-
bejde, der hersker mellem vore tre me-
nighedsråd i pastoratet om de fælles op-
gaver. Vi er ikke altid enige om alle ting,
og det har også sommetider slået gnister,
når vi har skullet nå et resultat. Men vi er
nu altid nået frem til en løsning, selv om
vi er så forskellige, som vi nu er.

Af fælles resultater skal nævnes: mini-
konfirmandundervisningen, der foregår i
godt samarbejde med skolerne i Klejtrup
og Bjerregrav, koncerterne i vore kirker,
der planlægges af vor fælles organist,
Jacob Græsholt, efter fælles drøftelse i
menighedsrådene, og Grundlovsmødet i
præstegårdshaven, samt ikke mindst
samarbejdet vedr. præstegården. Her er
det synlige resultat den nye flotte garage-
og redskabsbygning. Og når dette læses
er vi i gang med at lægge nyt tag på
præstegården.

Når arbejdet vedr. præstegården har
kunne lade sig gøre, er det takket være et
godt samarbejde med provstiudvalget,
der har anbefalet vore ansøgninger, og
Viborg Stiftsøvrighed, der har bevilget de
nødvendige lån i stiftsmidlerne til opga-
verne.
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Fra menighedsrådene

gementer omkring kirkekaffe, og som
noget nyt prøvede vi i foråret 2008 at af-
holde en kirkefrokost. Efter vores opfat-
telse blev initiativet positivt modtaget.

Vores organist har afholdt flere gode
koncerter i løbet af de 4 år. Det er blevet
en tradition, at julekoncerten er med ko-
rene fra Bjerregrav og Klejtrup. Det er en
god oplevelse at høre korene synge sam-
men med én eller flere musikere og Jacob
Græsholt.

I januar arrangerede menighedsrådet
en koncert med Wenche Billbo’s gospel-
kor fra Hobro - en meget underholdende
aften.

Minikonfirmanderne har fået en ny
underviser, da Joan Andersen ikke kunne
afse tid til det mere. Den nye underviser
er Else Bjerg fra Lindum, som er teologi-
studerende.

Børnene ser ud til at hygge sig og vir-
ker meget interesserede i undervisnin-
gen, når man kommer op på skolen med
lidt at spise og drikke. Som tidligere år
sluttede sæsonen af med et besøg i Vi-
borg Domkirke. Desuden er der en guds-
tjeneste i enten Bjerregrav eller Klejtrup
Kirke, som efterfølges af en sammen-
komst for forældre og søskende.

Klejtrup Kirke har fået sin egen hjem-
meside (klejtrupkirke.dk). Jens Kolind
har udført et stort og flot arbejde med at
få siden op at køre. Han skal have en stor
tak for dette arbejde samt det, at han har
indvilget i at vedligeholde siden.

Af nyt i forhold til det kirkelige kan
nævnes, at kirketiderne (som de fleste
nok har opdaget) er blevet ændret, såle-
des at der nu er gudtjeneste enten kl. 9,30
eller kl. 11,00 - på præstens fridage kl.
15,30.

Teleslyngen er udvidet med et højttaler-
anlæg i våbenhuset, da der af og til var
brug for dette. Der er installeret automa-
tisk optrækning af kirkeuret.

Juleaften i 2003 var der flere, der måt-
te gå fra julegudstjenesten, da kirken var
mere end fyldt. Menighedsrådet valgte

derfor at prøve med en ekstra gudstjene-
ste året efter. Dette viste sig at være en
god idé, da kirken begge gange var fyldt.
Siden har det været permanent med to
gudstjenester den 24. december.

Kirkegården er som altid i en rigtig
pæn stand. Alle birketræerne er fældet,
d.v.s. træerne mod nord bliver fældet i ef-
teråret. Der er blevet plantet lindetræer i
stedet. Hækken til højre op til kirken er
fjernet, således at kirken præsenterer sig
bedre set fra bysiden.

Kommunalreformen har betydet, at de
gamle provstier er nedlagt. Siden 1. janu-
ar 2007 har Klejtrup Sogn tilhørt det nye
»Viborg Østre Provsti«. Den nye provst
er Jørn Knudstrup Olesen.

Som nævnt i »Sogn & Kirke« nr. 2 er
der orienterings- og opstillingsmøde den
10. september kl. 19,30 på Søkroen i
Klejtrup.

Vi i det afgående menighedsråd håber,
at mange vil møde op, enten fordi de er
interesserede i at komme til at deltage i
det spændende kirkelige arbejde, eller
fordi de ønsker at være med til at vælge
de seks personer, der »skal« være i me-
nighedsrådet de næste fire år.

På menighedsrådets vegne
Kirsten Hougaard Pedersen

HUSK
Orienteringsmøderne i forbindelse med
menighedsrådsvalget:

V. Bjerregrav - torsdag den 4. septem-
ber kl. 19,30 i Bjerregrav Ældre-
center.

Hersom - tirsdag den 9. september kl.
19,30 i Hersom præstegård.

Klejtrup - onsdag den 10. september
kl. 19,30 på Søkroen.
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Fra menighedsrådene

i Ældrecentret. Også dét plejer at være
rigtig hyggeligt.

Jeg vil gøre opmærksom på vores
høstgudstjeneste, som i Bjerregrav i år er
den 21. september kl. 9,30. Kirken er
smukt pyntet med høsttidens korn og
blomster. Efter gudstjenesten er der kaf-
febord i Ældrecentret.

Torsdag den 4. september 2008 kl.
19,30 er der orienteringsmøde i Bjerre-
grav Ældrecenter vedr. menighedsråds-
valget. Jeg vil opfordre jer til at møde op
og gøre jeres indflydelse gældende. Lad
os vise, at vi vil noget med vores kirke.

I Bjerregrav menighedsråd har vi en
åben dialog og et godt samarbejde. Det,
mener jeg, er et godt fundament for at vi
kan udføre vores hverv i troskab mod
Den danske Folkekirke.

Birte Bergman

Klejtrup Menighedsråd
Tiden løber, og der er snart gået fire år,

siden der sidst var valg til menighedsrå-
det. Den 11. november er der valg igen
over hele landet.

Nedenfor fortæller jeg lidt om arbejdet
og aktiviteterne i Klejtrup Menighedsråd
i den forgangne periode omkring det kir-
kelige arbejde.

Efter valget i 2004 blev Ejvind Søren-
sen valgt som formand. Imidlertid følte
han ikke, at han havde den fornødne tid
dertil, hvorfor han midt i perioden trak
sig som formand, og undertegnede blev
valgt.

I løbet af valgperioden er der sket ud-

skiftning i menighedsrådet. Medlemmet
Lone Carlson flyttede fra byen, hvorefter
suppleanten Birthe Ømark kom ind.

Fra det tidligere menighedsråd overtog
vi planerne omkring købet af missions-
huset af Indre Mission.

Efter en del overvejelser og møder
endte det med, at menighedsrådet købte
missionshuset i foråret 2007.

Menighedsrådet søgte Provstiet om til-
ladelse og økonomi til at rive missions-
huset ned for at bygge et nyt Menigheds-
/Sognehus. Det ville blive meget dyrt
med en renovering. Vi har fået Provstiets
tilladelse dertil, og nedrivning sker i
løbet af efteråret 2008, mens byggeri for-
ventes at gå i gang i løbet af foråret 2009.

De endelige planer for brugen af huset
er ikke helt på plads. Men der er indgået
aftale med Indre Mission om, at de kan
bruge huset til deres møder samt ung-
domsarbejdet »Spiren« og »Toppen«.

Menigheds-/Sognehuset har vi selv
mange planer for, hvad vi kan bruge hu-
set til - bl.a. konfirmand- og minikonfir-
mandundervisning, kirkekaffe/-frokost,
foredrag m.m. For det nye menighedsråd
vil det derfor blive et rigtig spændende
projekt - i første omgang at få byggeriet
klaret og derefter udnyttet de nye fine lo-
kaler til det kirkelige arbejde.

I kirken har vi igennem mange år haft
et godt kor, som desværre de seneste år er
blevet for lille til at kunne synge kirken
op. Og umiddelbart har udviklingen ikke
været til at vende.

Derfor besluttede menighedsrådet i ef-
teråret 2007 - i samarbejde med Bjerre-
grav menighedsråd - at ansætte en kirke-
sanger. Den 1. januar 2008 startede Kir-
sten Klitgaard Frandsen som kirkesanger.
I de to menighedsråd er vi meget glade
for løsningen.

Vi håber, at der fremover vil være et
godt samarbejde mellem kor og kirkesan-
ger, således at de vil supplere hinanden.

Af andre aktiviteter i menighedsrådets
regi har været de tilbagevendende arran-
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Menighedsrådsvalget

Hvem kan vælge?
Det kan alle medlemmer

af folkekirken, der er fyldt
18 år, bor i sognet eller har
løst sognebånd til sognets præst, er dansk
statsborger eller har boet i Danmark uaf-
brudt det sidste år.

Hvem kan vælges?
Det kan de samme som kan være væl-

gere - har valgret - med mindre de inden
for de sidste 3-5 år er straffet for visse
større lovovertrædelser.

Hvem står for valget?
Det gør valgudvalget, som er nedsat af

det nuværende menighedsråd. Herom vil
der blive orienteret på de berammede ori-
enteringsmøder i pastoratet, ligesom der
vil blive annonceret i Ugeavisen om ud-
formning og indlevering af kandidatlister
til menighedsrådsvalget af de respektive
valgudvalg.

Meddelelse vedr. valget vil også finde
sted fra prædikestolen søndagene den 24.
og den 31. august.

Hvordan foregår valget?
Det begynder med de af menighedsrå-

dene arrangerede orienteringsmøder (se
opslag herom). Orienteringsmøderne
skal være afholdt senest den 16. septem-
ber. Her skal menighedsrådene redegøre
for arbejdet i de forløbne fire år og for
kommende opgaver. Desuden gennem-
gås reglerne vedr. opstilling af kandidater
til menighedsrådsvalget.

I perioden 23.-30. september kan der
indleveres kandidatlister til valgudvalget.
Der skal være fra 5 til 15 stillere på en li-
ste, og der behøver kun være én kandidat
og aldrig flere end seks ud over det antal,
der skal vælges. Kandidaterne kan være
opstillet sideordnet eller i prioriteret ræk-
kefølge.

Antallet af rådsmedlemmer er ændret
siden sidste valg. I Hersom og V. Bjerre-
grav sogne, som har under tusinde folke-
kirkemedlemmer, skal der nu kun vælges
fem medlemmer til rådet. I Klejtrup
sogn, som har over tusinde, skal der væl-
ges seks medlemmer til rådet, mod før
syv.

Hvis der kun indleveres én liste, bort-
falder valghandlingen, og de pågældende
er valgt i den rækkefølge, som de er op-
stillet på listen.

Hvis der er indleveret to eller flere li-
ster, går selve valghandlingen i gang med
udarbejdelse af valglister, trykning og
udsendelse af stemmesedler, leje af loka-
le til afstemningen o.s.v. Det er valgud-
valgets ansvar, at det hele går rigtigt til.

Valgdagen er tirsdag den 11. novem-
ber, men der kan brevstemmes forud for
denne dato.

Efter optællingen meddeler valgbesty-
relsen resultatet.

Nyt menighedsråd
Uanset om det bliver »fredsvalg/afta-

levalg« eller »kampvalg«, så har sognet
fået et nyt menighedsråd, der tiltræder
den 1. søndag i Advent, d.v.s. den 30. no-
vember for en 4-årig periode.

Det nye menighedsråd skal have kon-
stitueret sig - inden det nye kirkeår be-
gynder - med formand, næstformand,
kasserer, kontaktperson og alle øvrige
hverv.

Alle, der ikke har siddet i et menig-
hedsråd før, skal underskrive menigheds-
rådsløftet, der lyder:

»Jeg, undertegnede N.N. erklærer på
ære og samvittighed at ville udføre det
mig betroede hverv i troskab mod den
danske evangelisk-lutherske folkekirke,
så den kan byde gode vilkår for den krist-
ne menigheds liv og vækst«.

Jørgen Vindvad

Sådan foregår et menighedsrådsvalg Siden sidst
Døbte i V. Bjerregrav Kirke:

Bitten Gry Nørmølle
Viede i V. Bjerregrav Kirke:

Louise Aggerholm Kristensen
og Heini René Østergaard

Kirkeligt velsignede 
i V. Bjerregrav Kirke:
Maiken Lundhøj Pedersen

og Søren Dahl
Begravede i V. Bjerregrav:

Anders Godthaab Sørensen
Døbte i Klejtrup Kirke:

Søren Fjelsted
Noah Høgh Poulsen
Bastian Noah Mortensen
William Erik Krupsdahl

Thoft Andersen
Viede i Klejtrup Kirke:

Katrine Nielsen og Anders Andersen
Begravede i Klejtrup:

Henning Peter Hansen
Laura (lille pige)
Frode Kirkedal Serup

Jens Provst Kristensen
Helge Osvald Poulsen
Ellinor Francisca Pedersen

Bisat i Klejtrup:
Elisa Davidsen
Birgit Margrethe Jakobsen
Elisabeth Frieda Emmy Jørgensen

Indsamlinger:
Folkekirkens Nødhjælp (Myanmar):
880,00 kr.
Kommende indsamlinger:

Høstgudstjenesten søndag d. 21. sep-
tember: I Hersom og Bjerregrav fordeles
høstofferet mellem Folkekirkens Nød-
hjælp og Kirkens Korshær. I Klejtrup
fordeles høstofferet mellem Folkekirkens
Nødhjælp, Kirkens Korshær, Kofoeds
Skole og Møltrup Optagelseshjem.

Alle Helgens dag: Danske Sømands-
og Udlandskirker (DSUK).

Høstgudstjeneste
den 21. september

Siden sidst
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Regnskaber og budgetter

Her følger en oversigt over menighedsrådenes regnskaber for år 2007 samt budget-
ter for 2009. Det er stadig sådan, at Hersom Sogns kirkekasse tager sig af økonomien
omkring Hersom præstegård og aflønningen af kirkernes organist.

Regnskab 2007 Hersom Kirke V. Bjerregrav Kirke Klejtrup Kirke
Løn 758.109,43 284.578,80 442.161,57
Kirkelige aktiviteter 46.728,11 56.130,58 78.269,40
Administration 37.645,72 33.044,74 57.377,52
Præstebolig 52.243,70 0,00 0,00
Kirke, menighedslok. m.m. 43.083,88 55.981,52 134.392,37
Kirkegård 48.905,81 10.248,69 73.035,91

Udbetalinger 986.716,65 439.984,33 785.236,77
Indbetalinger 85.733,34 43.177,60 129.909,59
Driftsramme 900.983,31 396.806,73 655.327,18
Anlægsramme 190.072,03 84.359,12 297.690,19
Kirkelig ligning 1.156.000,00 498.610,00 790.357,00

Budget 2009
Løn 824.800,00 358.000,00 509.000,00
Kirkelige aktiviteter 53.100,00 73.000,00 91.000,00
Administration 53.755,00 52.000,00 64.500,00
Præstebolig 65.000,00 0,00 0,00
Kirke, menighedslok. m.m. 53.000,00 68.000,00 173.000,00
Kirkegård 45.436,00 19.590,00 56.000,00

Udbetalinger 1.095.091,00 570.590,00 893.500,00
Indbetalinger 88.147,00 45.500,00 164.455,00
Driftsramme 1.006.944,00 525.090,00 729.045,00
Anlægsramme 301.849,00 0,00 353.880,00
Kirkelig ligning 1.308.793,00 525.090,00 989.692,00

Regnskaber og budgetter

Minikonfirmandundervisning 
i Bjerregrav og Klejtrup

Også i år tilbyder menighedsrådene i
Hersom, Bjerregrav og Klejtrup minikonfir-
mandundervisning for alle elever i 3. klasse
på Brattingsborgskolen i Klejtrup og på
Bjerregrav Friskole.

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, bedt Fadervor, tegnet og dra-
matiseret.

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

pr. 31. december 2007 for kirkebladet »Sogn & Kirke«
v/kirkebladets kasserer Jens Nielsen.

Bankbeholdning pr. 1. januar 2007 2.411,94

Indbetalinger:

Hersom Sogn 300,00
Bjerregrav Sogn 210,00
Klejtrup Sogn 500,00
Udensogns 1.135,00
Tilskud/Hersom Kirkekasse - 0
Renter 3,30
Indtægter i alt 2.148,30 2.148,30

Udbetalinger

Porto 727,50
Gebyr check - 0
Gebyr - 0
Trykning - 0
Andre udgifter - 0
Udgifter i alt 727,50 727,50
Resultat 3.832,74

Bankbeholdning pr. 31. december 2007 3.832,74
Kassebeholdning -,00
Skyldig trykning -,00
Beholdning i alt 3.832,74

Årsregnskab

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 og vil foregå i 3. klassernes klasselo-
kaler på de to skoler således:

Brattingsborgskolen:Tirsdage kl. 13,20
til 14,50 - begyndende den 2. september.

Bjerregrav Friskole: Torsdage kl. 13,05
til 14,35 - begyndende den 11. 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 6269)
Hanne Jensen, Bjerregrav (8669 1440)

Henning Pedersen, Hersom (8669 0303)
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Boganmeldelse

Min passion for historiske romaner har
nu ført mig ind i reformationsårene i
første halvdel af 1500-tallet.

Det blev en ufredelig tid i Europa, og
ikke mindst i Danmark. Vi fik jo en fryg-
telig borgerkrig (Grevens Fejde), som
foruden at handle om kampen mellem
den katolske og den protestantiske kirke
også kom til at handle om, hvilken kon-
ge, der skulle regere i Danmark.

Den katolske kirkemagt blev rigere og
rigere, og folk blev fattigere og fattigere.
Folk gav deres sidste skilling til kirken af
skræk for skærsilden og for deres sjæls
frelse. Kirken regerede. Der skulle beta-
les tiendeskat, købes aflad, gives gaver
for sjælemesser. Adelsmænd og bønder
kunne, når de var døende, overtales til at
forære alt til kirken for deres frelse. Det
gav en flok ubemidlede arvinger, der kun
kunne blive krigsmænd eller gå i kloster.

I klostrene var der strenge regler om
cølibat, hvilket var ubærligt for de unge,
der allerede havde en hjertenskær. Natur-
ligvis blev denne regel brudt, og det var
der dødsstraf for. Derfor gjorde det jo in-
gen forskel, hvor meget man forbrød sig,
hvilket førte til voldsom umoral i klostre-
ne. Selv de fromme bisper kunne have et
harem af elskerinder. For dem var skærs-
ilden ikke nogen trussel. De kunne købe
sig aflad for de gaver, kirken blev skæn-
ket for sjælemesser.

Kongen var kun konge af navn. Den
egentlige magthaver var kirken. Kirken
kunne dødsdømme folk for kætteri eller
for hekseri med det formål at konfiskere
folks ejendom. Folk blev holdt nede i pa-
nisk frygt, det kunne kun føre til oprør.

Det Stockholmske Blodbad, hvor
Christian den Anden lod en flok bisper
halshugge, var vel et af resultaterne. En
anden virkning var Martin Luthers lyn-
hurtige fremgang. Det er klart, at Luthers
kristensyn om nåde for både høj og lav,

prædiken på modersmålet, og alles ret til
at gifte sig, talte til folk. Respekten for
den katolske kirke blev mindre og min-
dre.

Skipper Klement startede oprøret
nordfra. En blodig borgerkrig var en rea-
litet.

Jeg har læst to romaner, der beskriver
perioden fra hver sin synsvinkel. Hanne
Reintofts »Ravns føde« og Thit Jensens
»Stygge Krumpen«.

I »Ravns føde« beskriver Hanne Rein-
toft tiden set fra bøndernes side. Vi hører
om storbonden Niels Eskesøn fra Rold
og hans hustru Sidsel, der er købmands-
datter fra Malmø. Romanen giver et godt
tidsbillede og er samtidig en smuk kær-
lighedshistorie om de to og deres samliv
og ukuelige støtte til hinanden i medgang
og især i modgang.

Niels bliver tvunget ud i militærtjene-
ste under Grevens Fejde og er uheldigvis
på det tabende parti, idet han støtter
Skipper Klements kamp for at genind-
sætte Christian den Anden som konge og
indføre Luthers lære. Det kommer til at
præge Niels og hans familie og deres an-
seelse resten af livet, for den »fejltagel-
se« bliver ikke glemt af de nye magthave-
re.

Sidsel er en stærk og dygtig kvinde,
der holder sammen på hjemmet og be-
handler deres fæstebønder og tjeneste-
folk humant. De er begge varme tilhæn-
gere af Luthers lære, men desværre for
Niels og Sidsel for tidligt, må man sige.
Præsternes strenge lære og krav om
dødsstraf til piger, der kommer »i ulyk-
ke« er dem inderligt imod, og det giver
dem mange problemer i forhold til øvrig-
heden. Deres liv har glæder og sorger,
men den lange kamp mod uretfærdighe-
den synes håbløs, og da ting ved slid og
dygtighed lykkes for godt for Sidsel, an-
klages hun for hekseri. Heller ikke i den
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situation vil Sidsel uden videre bøje sig
for overmagten, men tager
sagen i egen hånd.

Hanne Reintoft har givet
et troværdigt tidsbillede
af, hvordan de voldsom-
me strømninger på den
tid kom til at præge al-
mindelige menneskers
hverdag. Det er en dej-
lig roman med mange
fine detaljer. Som læs-
er berøres og harmes
man meget af den
uretfærdighed, almin-
delige mennesker ud-
sættes for af en grisk
kongemagt, der bru-
ger en masse penge
på krig, og en grisk
katolsk kirke, der bruger en masse
penge på bispers og klosterøversters ube-
gribelige luksusforbrug. Der er ingen re-
spekt for menneskers liv, når det handler
om at få fingre i deres ejendom. Hvilket
resulterer i ufattelige lidelser.

Thit Jensen skildrer i sit to-binds værk
»Stygge Krumpen« den samme tidsperi-
ode set fra en anden synsvinkel, men med
samme gennemslagskraft, når det gælder
om at skildre jævne menneskers ubærlige
levevilkår.

Den sidste katolske Børglumbisp,
Stygge Krumpen, har ikke fået et godt ef-
termæle i historien. Thit Jensen forsvarer
Stygge. Han tilhører det tabende parti, og
taberen vil altid være skurken. Alle doku-
menter, der taler til hans fordel, er tilin-
tetgjort.

Stygge skildres som den sidste sande
forsvarer af den katolske retning, den
eneste af bisperne, der ikke vil sælge ud
af sin overbevisning for ussel mammon.
Han kan sagtens se den katolske kirkes
fejl, men hans mission er at reformere
kirken.

Bisperne landet over, som har afgivet
løfte om cølibat, skraber til sig og skejer

ud, både når det gælder sex, vellevned og
overdådighed. Stygge Krumpen vil gøre
op med den livsførelse, men fører en

forgæves kamp mod sin egen
kirkes fordærv. Imens breder
Martin Luthers lære sig som
en steppebrand, og den støttes
af kongemagten, der her ser en
mulighed for at stække kirkens
magt.

Thit Jensens skildring af
Stygge er  helt modsat det efter-
mæle, han har fået i historien.
Hun skildrer ham som en mild og
retsindig person, der vil det bed-
ste for sine medmennesker, og
som hjælper, hvor han kan. Han
forelsker sig dybt og inderligt i
Elisabeth Gyldenstjerne, men for-
holdet forbliver platonisk, idet han
jo har afgivet sit kyskhedsløfte. Den

stærke tro og troskabsløftet til paven
kommer til at styre hele Stygge
Krumpens livsforløb, og fører til sidst til
hans undergang.

Liv og død går hånd i hånd i Thit Jen-
sens roman. Det er ikke en roman for sar-
te sjæle. Derimod er den udfordrende i
sin udførlige og indgående beskrivelse af
landskaber og mennesker. Thit ser ikke
med milde øjne på menneskers trang til
overdådighed og nederdrægtigheder for
rigdommens skyld.

Efter min opfattelse var Thit Jensen en
mesterlig forfatter, der med stor indlevel-
se og forståelse skildrer både tidsperio-
den og det menneskelige sinds styrker og
bundløse svagheder. Hun burde have haft
nobelprisen før broderen, Johannes V.
Jensen fik den, men hun var jo kvinde i
starten af forrige århundrede!

Hendes romaner kræver en tålmodig
læser. Hvis man er til nutidens »Zapper-
kultur« og hurtige hændelsesforløb,
kommer man ikke igennem hendes ro-
maner.

Med venlig hilsen
Birthe Korsbæk
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Boganmeldelse

Et af reformationstidens vigtigste stridsskrifter er skrevet af Hans Tausen og trykt i
1529. Teksten på titelbladet, der er gengivet her ovenfor, lyder med tillempet retsskriv-
ning og sprogbrug: »Et kort svar til Odense-bispens sendebrev, hvilket han har tilskre-
vet borgerne i Viborg og Ålborg, og hvori han tilråder dem at forblive uanfægtede af
den evangeliske lære, som Gud nu af Sin særlige nåde har sendt os. Af Hans Tausen,
prædikant i Viborg«.

Under titelbilledet af en katolsk biskop står et citat fra Mathæus-evangeliets 23. ka-
pitel: »Ve eder, I skriftkloge og farisæere, I øjenskalke, som tillukker himmerigs rige
for menneskene; selv vil I ikke derind, og I vil ikke lade dem som gerne vil, komme der-
ind.« (Fra Politikens »Danmarks Historie« bind 5)

Hans Tausens stridsskrift
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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
430 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:

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.

Forskelligt



OBS! Undertegnede vil gerne gøre opmærksom på, at »gamle« kormedlemmer fra Bjerregrav
og Klejtrup kirker er velkomne tilbage i folden. - Det ville være rart at se jer igen. - I kan kontak-
te mig på tlf. 9852 5545 eller på mobil 4156 4955. Venlig hilsen   Jacob Græsholt
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Meddelelser

Meddelelser
Menighedsrådsmøder afholdes således:
Hersom:
Tirsdag d. 16. sept. kl. 19,30.
Tirsdag d. 18. nov. kl. 19,30.
Møderne holdes i Hersom præstegård.

Klejtrup:
Onsdag d. 10. sept. kl. 17,00 på Søkroen.
Onsdag d. 8. okt. kl. 16,30 i Menighedshu-

set.

Ifølge menighedsrådsloven er alle 
menighedsrådsmøder offentlige.

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

berede sig til deres konfirmation. De unge
mødes i konfirmandstuen første gang såle-
des: Onsdag d. 3. sept.: Elever fra Klejtrup
Sogn, som går på Møldrup Skole. • Torsdag
d. 4. sept.: Elever fra Hersom og V. Bjerre-
grav Sogne, som går på Bjerregrav Fri-
skole. Vedr. klokkeslæt og transport vil der
blive givet meddelelse herom forinden.

Til den første undervisningstime bedes
man medbringe en dåbsattest. 
De, der ikke er døbt, med-
bringer navneattest.

KONCERTER i EFTERÅRET
Klejtrup Kirke • Tirsdag den 30. sept. kl. 19,30: Kornet og Orgel

Mange mennesker fra Klejtrup og omegn vil vide, hvem Christoffer Sloth er, hvis jeg
fortæller, at han som stor dreng og ung mand flere gange har været med til at kaste glans
over menighedssangen juleaften i pastoratets tre kirker. Han er så dygtig til at håndtere
sin kornet, at min påstand er, at han bestemt kunne have overvejet at komme til at leve
af det.

Han har derimod valgt at uddanne sig til ingeniør og at forblive amatør på sin kornet,
- men hvilken amatør!? - Christoffer har talrige gange være solokornettist i »Silkeborg-
blæserne« både i og uden for konkurrencer, som ensemblet har deltaget i, en ærefuld
post at være på, når man ved hvilket niveau »Silkeborgblæserne« har.

Denne aften skal Christoffer spille alene sammen med undertegnede ved orglet i
Klejtrup.

Hersom Kirke • Torsdag den 6. nov. kl. 19,30:
Nordisk folkemusik - Salmernes oprindelige rødder

På Det Fynske musikkonservatorium opstod der i 2005 et spændende samarbejde
mellem Anne Roed Refshauge, sang, Ditte Fromseier Mortensen, violin, og Sigurd
Hockings, guitar. Et samarbejde der hurtigt viste sig at udvikle en fælles interesse for de
danske og nordiske salmer, hvis melodier udspringer af folkemusikken.

Trioen leger med det folkemusikalske udtryk i salmerne og blander på naturlig vis
salmemelodier med folkemelodier fra Skandinavien og den keltiske tradition. Dette er
med til at skabe en lyd, der bringer melodierne tilbage til deres rødder i folkemusikken.
Dette giver en levende og energisk koncert, hvor salmerne desuden blandes med instru-
mentale numre. Med venlig hilsen

Jacob Græsholt - Organist ved de tre kirker
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Meddelelser

Konfirmandernes forældre
inviteres til et aftenmøde i Hersom præ-

stegård således: Torsdag d. 18. sept.: Her-
som-V. Bjerregrav. • Onsdag d. 24. sept.:
Klejtrup. - Begge disse aftener er det kl.
19,30. Der vil blive orienteret om vinterens
undervisning. Og der vil være mulighed for
at drøfte evt. spørgsmål. Kaffebord.

B. S. Ingemann
Torsdag d. 30. oktober kl. 19,30 inviteres

til en mødeaften i Hersom præstegård.
Aftenen skal dreje sig om digteren Bern-

hard Severin Ingemann (1789-1862). Der
er tale om en af de få digtere, som har for-
mået at skrive sig ind i de allerfleste dan-
skeres hjerter, først og fremmest gennem
sin salmedigtning.

Den dag i dag er utallige børn og voksne
her i landet således fortrolige med flere af
Ingemanns morgensalmer. Tænk bare på
f.eks. »I østen stiger solen op« eller »Nu tit-
te til hinanden«. Men Ingemann var andet
end salmedigter. Han var en rigt facetteret
personlighed, som havde flere strenge at
spille på.

Dette skal vi høre nærmere om på denne
efterårsaften, hvor enhver interesseret vil
være velkommen. - Der er kaffebord.

Indre Mission i Klejtrup
September
Onsdag d. 3.: Bibeltime.
Onsdag d. 17.: Møde. Jens Peter Lund-

gaard, Ans, taler.
Oktober
Onsdag d. 1.: Bibeltime.

November
Onsdag d. 5.: Bibeltime.
Onsdag d. 26.: Møde, Poul Erik Hansen,

Farsø, taler.
Møderne er kl. 19,30 i Klejtrup Menigheds-
hus. Alle er velkomne.

Danmission Bazar
afholdes fredag d. 3. oktober i Klejtrup

Menighedshus. Bazaren åbnes kl. 14,30 af
sognepræst Frederik Birkler.

Ved aftenmødet kl. 19,30 kommer sog-

nepræst Poul Erik Knudsen, Lemvig. Han
vil fortælle og vise billeder fra Nigeria.

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, Hej-
ring, tlf. 9854 6038.

Alle er hjerteligt velkomne.

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

Omegn afholder generalforsamling i
Møldrup Missionshus onsdag d. 22. okt. kl.
19,30.

Redaktør af »Kirke og medier«, Hanne
Baltzer, taler.

Alle er velkomne. Med venlig hilsen
KLF Kirke og Medier

for Møldrup og Omegn

Ferie og fridage
Jeg holder ferie i dagene 20.-26. oktober

(S.T.Chr.) og friweekend 27.-28. september
(S.T.Chr.), 8.-9. november (Ryholt) og 13.-
14. december (S.T.Chr.). Desuden holder
jeg fri søndag d. 28. december (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

Børne- og juniorklubberne
i Klejtrup Menighedshus
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.

Bogbussen
holder ved Merko 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. november.


