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Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne
Nr. 3 - September 2013 - 57. årgang

SOGN&KIRKE
SOGN&KIRKE

Grundlovsfest
i præstegårdshaven



Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 20. oktober 2013 til: 
Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, 

Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com
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Sæsonstart
ONSDAG d. 4. sept. 2013 for:

Klejtrup Kirkes BØRNEKOR
i Sognehuset kl. 14.00

Vr. Bjerregrav Kirkes BØRNEKOR
i musiklokalet på friskolen kl. 15.30

»FYRAFTENSKORET«
et gratis, humørfyldt kor 

for voksne mennesker i alle aldre 
fra Vr. Bjerregrav, Hersom, 
Klejtrup Sogne og omegn

i Klejtrup Sognegård kl. 17.00-18.30

Med venlig hilsen
Jacob Græsholt, 

organist ved Vr. Bjerregrav, Hersom
og Klejtrup Kirker

SOGN & KIRKE 
udgives af menighedsrådene og udkommer
fire gange om året. Bladet er gratis, men
øko nomisk støtte modtages gerne på kon-
to-nr. 9261-3050302511. Uden sogns kan
tegne abonnement: 100 kr. - Bladets adres-
se: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nør heden,
9500 Ho bro.

REDAKTIONEN
består af Henning Pedersen, Anna Rohde,
Ejvind Sørensen og Kirsten Krab Koed.
Jens Nielsen er ansvarshavende redaktør. •
Lay-out: Jens Nielsen. • Sats og tryk: LSD-
grafisk, 9864 9161. • Lokalhistoriske med-
arbejdere: Ragna Kolind og Birthe Kors-
bæk. - Hvor intet andet er nævnt, er illu-
strationer i dette blad hentet fra kirkelige
publi kationer, blade og håndbøger.

Næste nummer: 1. december 2013.

Ja, så er det kirke-
blads tid igen. I
sidste blad skrev
jeg om vejret, og
det vil jeg starte

med igen, fordi jeg
håber bladets læsere

har haft en forrygende
sommer med godt vejr. - Det er længe
siden, vi har haft sådan en sommer,
som jeg husker det. Mens jeg skriver
denne leder, skinner solen; man bliver
helt i godt humør.

Hvad rører der sig i den kirkelige ver-
den? Hvad har menighedsrådet travlt
med?

Her før ferien er der lige kommet et
debatoplæg fra Kirkeministerens struk-
turkommission med nogle forslag og
meninger, som menighedsråd med fle-
re i den kirkelige verden kan give et hø-
ringssvar tilbage på.

Debatoplægget giver bl.a. nogle ide-
er til, hvordan strukturen kan være -
hvem der skal tale Folkekirkens sag -
samt de forskellige kirkelige organisa-
tioners rolle i Folkekirken. 

Der er både fordele og ulemper, som
jeg ser det. Jeg er nu også af den me-
ning, at der ikke er nogen, der kan og
skal tale folkekirkens sag, da Folkekir-
ken er os alle sammen, og hvem kan
håndtere alles holdninger i Folkekir-
ken? - Ingen!

Det er noget helt andet med styring
af Folkekirken. - Skal det være kirke-
ministeren, eller skal det være f.eks. bi-
skopperne? 

Jeg ved det ikke helt, men jeg er di-
rekte modstander af et Kirkeråd, som
der er så meget snak om. 

Nå ikke mere snak om det, fordi så
går det hen og bliver for politisk, og det
vil redaktøren ikke have. Det er et stort
emne, og det optager de fleste menig-
hedsråd i øjeblikket. 

Jeg håber, I vil nyde at læse dette blad
om, hvad der er sket siden sidst af stør-
re arrangementer - og her tænker jeg
specielt på vores Grundlovsmøde.

Jeg har ikke mere på hjerte, men
skulle der være nogle, som gerne vil
skrive en artikel eller andet, der kunne
være interessant læsning for læserne,
kan det indsendes på min mail. som
står oplyst her i bladet, og der må gerne
medsendes billeder, helst i jpg-format.

Redaktøren kan også kontaktes med
henblik på at få skrevet det ned til bla-
det, som man har på hjertet.

Fortsat god sensommer!

Med venlig hilsen

Redaktøren

LEDEREN: Hej med jer ..!Adresser:

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,

Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.
Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste

fridag, der henvises til sognepræst Robert Ry-
holt, Tostrup tlf.: 8669 1003.

Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl.
 Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Tlf. 8669 1910 • Mobil: 2330 3910.

Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Ho-
bro. Tlf. 9852 5545.

Kirkesanger: Henning Pedersen, Tegl gård vej 24,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0303.

Menighedsrådets formand: Jens Niel sen, Nørre -
heden 3, Nørheden, 9500 Hobro. 
Tlf. 9854 6303 • Mobil 3120 7402

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

Kirkeværge: Åse Myrthue Nørskov, Teglgårdvej 13,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0027.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen,  Halesøvej 1,

Roum, 9632 Møldrup. 
     Tlf. 9854 6812 • Mobil: 2262 4754.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen,  Klejtrupvej

103, 9500 Hobro. Tlf. 2498 7247.
Menighedsrådets formand: Birte Bergman,

 Nordskoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2185.

Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herreds -
vejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Tlf. 4057 5711.

Ekstern kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).
Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13,

9632 Møldrup. Tlf. 2924 8204.

KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, 
     Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. 
     Tlf. 9854 6792 • Mobil: 2992 5751.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup,

9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Menighedsrådets formand:
     Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup, 

9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,

Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.
Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20,

 Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Jens Niel sen, Nørre heden 3, Nørheden,

9500 Hobro. Tlf. 9854 6303 - 3120 7402.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

KIRKEBIL
De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse
med vore gudstjenester, skal ringe til nærmeste taxa
senest om søndagen kl. 8:00. Kirkebilen er gratis.

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

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2014 Bededag:                                    Flg. søndag:
2014 Bjerregrav/Hersom                           Klejtrup
2015 Klejtrup                           Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom                           Klejtrup
2017 Klejtrup                           Hersom/Bjerregrav

Adresser



3

Fyld din kirke 
til høstgudstjeneste 2013
Har du solmodne, røde æbler i din have? Måske et gammelt, ærværdigt træ med aubergine-
farvede blommer? Kan det hænde, at du hen over sommeren har nydt friske røde jordbær med
mælk og et skvæt fløde i den lyse sommeraften? Står sommerens solopgange klokkeklart i din
erindring som en strålende græsplæne, der dufter lysegrønt af græs?

Kort sagt: har du noget at takke for? En gæst, der kom
forbi og sad på Henri Matisses tomme røde stol med
gult fletværk? Farverne i et maleri eller måske farvestrå-
lende minder fra dit eget liv.

Henri Matisse, fransk maler og papirkunstner, var livs-
glædens maler.  Kunsten skulle først og fremmest være
en fest for øjet.

Høstfest og Fyld Danmarks Kirker er først og fremmest
en taknemmeligheds - og glædesfest.

Stem ja til konceptet med din deltagelse i en helt al-
mindelig, festlig gudstjeneste. I dagens festlige anled-
ning inviterer menighedsrådet i Bjerregrav på frokost,
og Klejtrup menighedsråd byder på kaffe og kage efter
gudstjenesten. I Hersom nyder vi et glas cider og en
snak.

Sognepræst Kirsten Krab Koed

Alle børn synger da
Holder du også af de gamle kendte salmer? I efteråret 2013 har
vi to nye sangtilbud på tapetet. Vil du være med til at give vor
salmeskat videre til næste generation?

H Salmesang for dagplejebørn i Vester Bjerregrav Kirke
H Babysalmesang for alle babyer, der ikke er begyndt at kravle

Babyer og små børn synger og pludrer spontant. Børn leger med
deres stemmer, laver nye lyde og prøver grænser af. Børn elsker
musikalsk kommunikation og finder råmateriale til deres videre
sproglige udvikling i musikalske aktiviteter. 
Citat af Inge Marstal, Professor i musikpædagogik:

»Det er både velkendt og veldokumenteret, at aktiv beskæftigelse
med sang og musik aktiverer og udvikler hele sanseapparatet og
påvirker barnets personlighed, både på det intellektuelle, emo-
tionelle, æstetiske, kreative, sociale, sproglige og motoriske om-
råde.«

Akustikken og lysindfaldet i kirken skaber optimale rammer for
en fredfyldt stund sammen med børnene. Begyndelsestidspunkt
annonceres i dagspressen.

Kom altså frejdigt og syng blandt andet I Østen stiger solen op
sammen med de små.  Vi bruger forskellige musikinstrumenter
og gør store fagter. Lur mig, om ikke oplevelsen i kirken bliver
en fornøjelig leg for både store og små. 

Kirsten Krab Koed



21 spejdere i alderen 11-33 år og deres leder tog fredag d. 5.
juli på landslejr i Stavanger. Lejrens tema var »Ganske Im-
ponerende«.

Der var ca. 10.000 spejdere på lejren, hvor de 1.200 var fra
Danmark. En Norsk spejdergruppe havde bygget et kæmpe
tårn af rajer (norsk betegnelse for rafter). Det var 30 m højt,
6 etager, bestod af rigtig mange rafter og 40 km tov. Øverst
i tårnet, for dem der turde kravle helt op, var der en impo-
nerende udsigt. 

Lejrpladsen lå helt ned til fjorden og med den flotteste ud-
sigt over fjorden og Stavanger by.

Ganske imponerende var også den planlagt 1 dags hike til
prædikestolen. Først 1½ time i bus, så 2-3 timer hård op-
stigning (330 højdemeter) op til 604 meter over havet. Der
er en helt fantastisk udsigt deroppe, som er rigtig flot, når
sol og klart vejr er til stede.

I løbet af ugen var spejderne også ude på hike helt for sig
selv, uden ledere i et døgn. Dette var en stor oplevelse for

dem, selvom de
mente, at de nor-
ske hike rute nær-
mere var en for-
hindringsbane
med fårestier, pig
tråd, moser mv.

Det har været en
fed spejderople-
velse at prøve at
komme til udlan-
det på en spejder-
lejr. Det er første
gang i årtier vi i
Klejtrup prøver
det. Vi kommer
ud og knytter nye
venskabsbånd, 
oplever en anden
spejderkultur og
får mange nye
indtryk og ople-
velser.

Turen har varet i
10 dage og alle er
nu trætte af knæk-
og toastbrød samt
skinke, fårepølse,
brun ost samt al-
mindelig ost og
ser frem til mors
kære kødgryde og
rugbrød. Alle bør-
nene glæder sig
også til et varmt

brusebad, for den eneste mulighed for at komme i bad var
i Hafrsfjord som var koldt, imens lederne kunne betale 20
kr. for at få muligheden for et koldt bad på den lokale  skole.

Vi kørte fra Kristiansand til Stavanger, en tur på 230 km.
En ganske imponerende flot køretur med høje fjelde, floder,
mange tunneler og masser af træer.
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KFUM Spejderne tog på tur til Norge

BUSK-
gudstjeneste

i Klejtrup Kirke 2013
SØNDAG d. 27. oktober

kl. 11:00

Solsikken smiler, skønt efteråret
venter bag dens ansigt. Sommerens
blomster visner, men alligevel deler
spejderne igen i år blomster ud til
alle, som deltager i årets BUSK-
gudstjeneste i Klejtrup Kirke.  

BUSK-gudstjenesten er en familie-
gudstjeneste fælles for Hersom, Ve-
ster Bjerregrav og Klejtrup sogne.
Efter gudstjenesten byder menig-
hedsrådet på kirkefrokost i Klejtrup
Sognehus. Gudstjenesten tilrette-
lægges sammen med spejderne.

Kirsten Krab Koed 
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Sidste år var jeg og min familie i Søndervig for at se sandskulpturerne, som havde et tema om de gamle guder. Det
er meget interessant og se, hvad kunstnerne får ud af sand, og det er utroligt, hvad de kan med sand. Der var mange
interessante figurere. Jeg vil her omtale én af figurerne, og den er taget med, fordi det er den græske gudinde for
jagt og frugtbarhed, og her den 1. september går jagten jo ind på bl.a. ænder. Der var en forklaring ved hende, og
den vil jeg hermed gengive.

Artemis’ tempel
»Artemis, datter af Zeus,
er en atletisk ung pige.
Med håret samlet i nak-
ken og den korte tunika,
løber hun gennem sko-
ven som den græske gu-
dinde for jagt og den vil-
de natur. I månelyset
spænder hun sin bue og
pil i jagten på sit bytte.
Men bag jægerens ør-
neøje gløder kvindens
varme. Hendes frugtbar-
hed er foråret, og hun
bringer styrke til de un-
ge piger, som tilbeder og
elsker hende.
I den antikke by, Efesos,
beordrede Artemis be-
folkningen at bygge et
tempel, så verden kunne
høre om hendes stor-
hed, og hun ville velsig-
ne byens kvinder med
endeløs frugtbarhed og
velstand. Byens befolk-
ning byggede templet
tre gange, men hver
gang blev det ødelagt af
krig og genopbygget,
hver gang mere impone-
rende en før. Endelig, da
Efesos blev en af de stør-
re byer i Lilleasien, var
templet så storslået, at
det overskyggede alle
verdens andre under-
værker.
Lysende marmor, søjler
smykket med udskærin-
ger og smukke kunst-
værker, 20 m op mod
himlen og hundrede og
syvogtyve piller der
strækker sig mod skyer-
ne – en af den antikke
verdens underværker:
Artemis’ tempel.

Jens Nielsen

Artemis’ tempel ...
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- fra min mors dagbøger ...

Min lille Søster!
- Ak lille Søster hun er død, det kan jeg aldrig glemme.
For lille Ellen var så sød, og Glædens Lys derhjemme.
Vi fulgtes ad i Skov og Vang, og hørte Fuglerøster.
Vi var så glade, lo og sang, jeg og min lille Søster!

- Hun lukked sine Øjne, i sin søde lille Vugge.
jeg troede ikke, hun lå Lig, hun lignede en Dukke
Jeg kyssede den blege Kind, inden jeg ikke vidste
at Søster, hun var slumret ind, den evige og sidste.

- Jeg troede først, jeg havde drømt, og kaldte på den lille,
jeg trykked hende til mig ømt, men ak, det var forsilde. 
Jeg bad, og bad, ak kære Gud, du må ej Søster tage
så pusted Vinden Lyset ud, og mørket var tilbage.

- Jeg var så træt og slumred ind, hvorlænge ved jeg ikke,
jeg vågned op ved Lampens Skin, med tårefyldte Blikke.
Min Moder kaldte mig ved Navn, og hulkede af Smerte
o, kom mit Barn, kom i min Favn, kom til din Moders Hjerte.

- Så knælede vi begge to, og bad til ham der hisset,
gav lille Søster fred og ro, og åbnet Paradiset.
Ak, hvor den Tid var tung og trang, og trykkede mit Hjerte
Ja, selv den glade Fuglesang, kun voldte dobbelt Smerte.

- Om tiden læger alle Sår? vil jeg dog, aldrig glemme,
min Søster med det gyldne Hår, og friske barnestemme
Al Herren tog, og Herren gav, Det skønne Ord mig trøste
nu smykker jeg den lille Grav, for kære lille Søster.

Agnete Jensen 1921    

Min Moder var 13 år gammel, da hun skrev disse vers, 
og da jeg læste dem første gang, slog det mig, at den ældste af mine søskende 

blev døbt »Ellen«, ligesom i digtet her.

Med venlig hilsen
Bodil (Dalsgård) Andersen



Meddelelser ...

Klejtrup
Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag 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.

Indre Mission i Klejtrup
SEPTEMBER
Onsdag d. 4: Bibeltime

OKTOBER
Onsdag d. 2: Bibeltime

NOVEMBER
Onsdag d. 6: Bibeltime

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

Kirkens Korshærs 
genbrugsbutik

i Klejtrup
modtager med tak alt brugbart 

- og dødsboer afhentes.

Åbent man.-fre. kl. 13-17

Tlf. 2393 4940  -  9854 6110

Tør du
u give dig selv 

en udfordring, 
u sætte dig et mål og 
u har du det, der skal til?

SPEJDERNE i KLEJTRUP
ER KLAR IGEN PÅ TOFTEHØJ,

VIBORGVEJ 39
KOM OG VÆR MED:

Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl.
17:00-18:30. H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes
mandag kl. 18:30-20:00. H Spejderne (5.-7.
kl.): Mødes tirsdag kl. 18:30-20:30. H Senio-
rerne (8.-10. kl.): Mødes tirsdag kl. 19:00-
21:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.

Du kan finde flere oplysninger om os på:
www.spejdernet.dk/klejtrup

Se kirkernes hjemmesider - på: 

www.hersomkirke.dk 

www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk

Generalforsamling 
i KLF Møldrup

KLF for Møldrup og omegn afholder general-
forsamling onsdag den 9 okt. kl. 19.30 i Klej-
trup Sognehus. Alle er velkommen.

Asta Sørensen

YDRE MISSIONS AFTEN
Danmission og menighedsrådet holder

YDRE MISSIONS AFTEN
torsdag den 24. oktober 2013 kl. 19:30

i Klejtrup Sognehus. 

En aften med forstander på Vesterbølle Ung-
domsskole Martin Diget Aamann over emnet
»Hvorfor giver det mening at tage elever med
til Afrika«.

Vesterbølle Ungdomsskole har igennem de se-
nere år haft elever, der har haft det som en del
af undervisningen. Hvordan vi bedst hjælper
hvor der er nød og fattigdom er en del af hver-
dagen. Opholdet er blevet afsluttet med en tur
til Afrika.

Denne aften vil der være mulighed for at købe
Danmissions lys til fordel for Danmissions ar-
bejde i Afrika.

Alle er hjertelig velkomne.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet og Danmission i Klejtrup

Gudstjenester 
på Klejtrup Friplejehjem

Planlagte gudstjenester 
til og med 9. januar 2014:

Torsdag den 1. august kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)

Torsdag den 22. august kl. 14:00
med efterfølgende kirkekaffe

Onsdag den 11. september kl. 10:30

Torsdag den 3. oktober kl. 10:30 

Torsdag den 24. oktober kl. 10:30

Torsdag den 14. november kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)

Torsdag den 5. december kl. 10:30

Fredag den 20. december kl. 14:00
med efterfølgende kirkekaffe

Torsdag den 9. januar kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)

Menighedsrådsmøder
Datoer for fremtidige møder;

Hersom: 26. september.
Mødet afholdes kl. 19:00 i Præstegården.

Bjerregrav: 5. november.
Mødet afholdes kl. 19:00 i Bjerregrav Ældre-

center.
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Indskrivning
til konfirmation

2013-14
Onsdag den 11. sept. kl. 19:00 invi-
terer jeg konfirmander og forældre
fra Hersom og Vester Bjerregrav
sogne til velkomstaften og indskriv-
ning til konfirmation i konfir-
mandstuen ved Hersom Præste-
gård.

Torsdag den 12. sept. kl. 19:00 invi-
terer jeg ligeledes konfirmander og
forældre fra Klejtrup sogn til vel-
komstaften og indskrivning til kon-
firmation i konfirmandstuen ved
Hersom Præstegård.

Konfirmationsforberedelsen begyn-
der i uge 38. I Klejtrup Sognehus
første gang onsdag den 18. septem-
ber. I Hersom Præstegård begynder
forberedelsen torsdag den 19. sep-
tember. 

Eleverne i 7. klasserne på Bjerregrav
Friskole og Møldrup Skole får et
velkomstbrev i slutningen af august
via skolerne. - Jeg glæder mig meget
til at lære de kommende konfir-
mander at kende! -Vel mødt til go-
de og sjove timer.

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Konfirmation:

i sognene fra 16.04.2013 - 09.07.2013

Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Valborg Vorsøe
Lissi Thordahl Black

Døde i Klejtrup sogn:
Gudrun Jensen
Esther Karoline Mortensen
Rita Vous
Ellen Madsen
Henny Andersen Bryld
Birgit Kirsten Jørgensen

Døde i Hersom sogn:
Gerda Marie Thomsen Bedsted 

Dåb 
i Vester Bjerregrav kirke:
Linus Lundhøj Rasmussen

Dåb i Klejtrup kirke:
Silas Ravn Sørensen
Christian Bjørn Lange

Dåb i V. Bjerregrav kirke:
William Henriksen Myrthue Justesen

Velsignelse i Klejtrup kirke:
Charlotte Kjærgaard og 

Brian Møldrup Braskø

Kirkelige handlinger
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Der blev også i år traditionen tro afholdt Grundlovsmø-
de i Hersom Præstegård. Som det er kutyme, startede mø-
det med en udendørs gudstjeneste og som altid var det
vores sognepræst Kirsten Krab Koed, der forrettede guds-
tjenesten. Musikken på trompet blev udført af Sofie
Brems Sørensen.

Derefter blev det grundlovstalerens tur. Det var i år vores
tidligere borgmester i Møldrup Kommune, Gunnar Kors-
bæk. Han talte om demokratiet og samværet, specielt un-
der krigen.

Han omtalte også de problemer, befolkningen havde un-
der krigen og ikke mindst befolkningen på vores egen egn.
Her omtalte han bl.a. frihedskæmperne i Sandbækgrup-
pen og hvilke rædsler, de var ude for. Gunnar er meget
historisk interesseret, og mange af de oplysninger, han
havde fra dengang, var oplysninger fra de virkelige men-
nesker, han personligt havde kontakt med langt efter kri-

gen. Det var en meget lærerig tale for os der ikke havde
oplevet tingene i begyndelsen af 40’erne.

Herunder drak man sin medbragte kaffe.

Underholdningen i år havde Kirsten været i Las Vegas
for at hente. Hun havde hentet selveste Elvis, som kom
med et show. Det var et Elvis show af dimensioner, men
man kunne nu godt høre, at det ikke var selveste Elvis,
men en kær efterligning.

Billederne vil give lidt af et indblik i mødet, men det bed-
ste vil være, at man er tilstede. I år havde man opstillet
et telt, hvori mødet foregik, fordi man var bange for, at
det ville blive ligeså varmt som sidste år.

Alt i alt et godt grundlovsmøde, som vil blive gentaget til
næste år samme sted.

Redaktøren

Grundlovsmødet i Hersom Præstegård ...
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KLEJTRUP  •  Torsdag den 12. september kl. 19.30: Tidligere domorganist i København, Flemming Dreisig
(det var ham, mange »kloge hoveder« troede, ikke kunne spille orgel, da han improviserede på orgelet til menig-
hedssangen i Københavns Domkirke til Kronprinsens og Marys bryllup, - begivenheden, jeg refererer til, havde
det flotteste orgelspil, jeg nogensinde har hørt! • Men Flemming Dreisig kommer altså til Klejtrup og spiller
på vores orgel! – Det kan selvsagt anbefales!

HERSOM  •  Den 6. oktober får Hersom Kirke besøg af den serbiske accordeonvirtuos, Branco Djordevic, som vil
spille sammen med en anden suveræn musiker, koncertmesteren, altså den ledende violinspiller i Århus Symfo-
niorkester, sydafrikaneren Ian van Rensburg, - der venter os en meget spændende oplevelse!

VR. BJERREGRAV  •  Tirsdag den 8. oktober kl. 19.30: Familien Pultz (  har egen hjemmeside ), tre børn og to
forældre synger og spiller sammen, trompet, horn, trækbasun sang orgel med mere, en stor og fin oplevelse, som
viser en harmonisk og meget musikalsk familie!

JULEKONCERTER: Én planlagt, nemlig sanggruppen »De Himmelblå« fra Viborg - i Hersom kirke tirsdag den
3. december kl. 19.30 

Venlig hilsen jeres organist
Jacob Græsholt

Onsdag den 4. september 2013 vil der blive sæsonstart for de to børnekor ved Klejtrup Kirke og Vr. Bjerregrav Kirke
og for Fyraftenskoret, som er for alle tre sogne: Hersom, Vr. Bjerregrav og Klejtrup. - Ingen af de tre kor kræver
forkundskaber, og der er ingen optagelsesprøve, som skal bestås for at kunne komme med i et af korene.

BØRNEKORET i Klejtrup møder kl. 14.00 i Sognehuset.

BØRNEKORET i Vr. Bjerregrav møder kl. 15.30 i friskolens musiklokale.

FYRAFTENSKORET møder kl. 17.00 i Sognehuset og slutter ca. 18.30
- dette tidspunkt er valgt for at give os mulighed 

for at slutte af, så vi kan komme hjem til familie og normal sengetid.

Mødesæsonen strækker sig fra og med september til og med maj, - dog april for Fyraftenskoret! 

Det koster ikke noget at gå til kor!! 
Det meningen, at børnekorene skal medvirke til alle gudstjenester, som børnenes familieliv giver plads til det samt

til jule- og påskekoncerter, og at
Fyraftenskoret skal medvirke til
gudstjenester i de tre kirker ved
særlige kirkelige højtider, f.eks. Al-
le Helgen, jul, påske og pinse, og
sammen med børnekorene fra Vr.
Bjerregrav og Klejtrup ved jule-
koncerten først i julemåneden.

Jeg håber, dette vil friste sang-
glade borgere, børn som voksne i
og omkring vore tre sogne til hu-
mørfyldt samvær i et af de tre kor
og ser hen til en god sæsonstart!

Med venlig hilsen
Jacob Græsholt, organist 
ved Vr. Bjerregrav, Hersom 
og Klejtrup Kirker
Tlf. 9852 5545
Mobil: 4156 4955

Planlagte koncerter i efteråret ...

Sæsonstart af sognenes tre kor ...
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FORSKELLIGT

FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sog-
nepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller
jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke fo-
retage sig yderligere. 

Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved
fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en
»Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten,
hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får
forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten
skal underskrives af begge forældre samt to vitter-
lighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten
i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du
finder yderligere oplysninger om registrering af et
barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på fa-
miliestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra
kan du også udskrive blanketten.

DÅB: Et barn skal døbes eller navngi-
ves senest seks måneder efter fødslen.
Når barnet er døbt, er det optaget i
den kristne menighed og medlem af
folkekirken. Derfor fejres dåben nor-
malt ved søndagens guds tjeneste. 

Barnets forældre kontakter sognepræsten for at af-
tale en dato for dåben. Præsten og forældrene mø-

des herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde
sted i præstegården, men sognepræsten besøger og-
så gerne de nybagte forældre i hjemmet.

Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En
fadder skal være døbt og have nået konfirmations-
alderen.

Læs mere om dåb på folkekirken.dk - det er al-
drig for sent at blive døbt!

NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal døbes,
skal det navngives. Børn skal navngives, inden de
fylder et halvt år. Forældrene sender blanketten
»Navngivning« til sognepræsten. Blanketten skal
underskrives af begge forældre.

BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at le-
ve som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til
døden skiller dem. 

Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter
I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for
brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive
viet i folkekirken skal mindst den ene af jer være
medlem. 

Før brylluppet skal I også henvende jer til æg-
teskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes
en »prøvelsesattest«. Attesten dokumenter over for
præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis.
Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måne-

der gammel den dag, brudeparret siger ja til hin-
anden.

DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to
hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontak-
ter de efterladte en bedemand, der udfylder døds-
anmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler
også en dato for begravelse eller bisættelse med
sognepræsten. Inden begravelsen har de nærmeste
pårørende en samtale med præsten.

NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre navn,
skal du sende blanketten »Navneændring« til sog-
nepræsten. En navneændring koster 470,00 kr. 

Du kan læse om navneændringer på familiesty-
relsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også
ringe til sognepræsten for yderligere oplysninger.

SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavs-
hedspligt, og man kan altid ringe eller sende en  
e-mail, hvis man har brug for en snak. Så finder I
sammen et tidspunkt for et besøg. Præsten foreta-
ger også hjemmealtergang.

BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du
udskrive blanketter. Du kan også ringe til sogne-
præsten, så finder hun de nødvendige blanketter
til dig.

25
års

JJUUBBIILLÆÆUUMM

Else Iversen, har søndag den 25. september
tjent V. Bjerregrav Kirke trofast i 25 år, som graver og kirketjener.

Menighedsrådet vil gerne fejre hende på dagen og bede alle, 
der sammen med os har lyst til at glæde Else, 

møde op og deltage i festligholdelsen.

Dagen begynder med gudstjeneste
i V. Bjerregrav Kirke kl. 11.00 - efter Else’s eget ønske, 

hvorefter der er RECEPTION med buffet i V. Bjerregrav ældrecenter. 

Vi håber der kommer mange gratulanter både børn og voksne.

Venlig hilsen 
V. Bjerregrav menighedsråd
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Gudstjenesteliste
Dato              HERSOM                         V. BJERREGRAV             KLEJTRUP                              Søndagens navn

SEPTEMBER

1. sept.        11:00                                09:30                                                                       14. s. e. Trinitatis

8. sept.        09:30                                                               11:00                                       15. s. e. Trinitatis

15. sept.                                       11:00 Efterfølgende          KKK afløser i Hvam                   16. s. e. Trinitatis
                                                     reception i ældre-
                                                             centret. - Else’s
                                                             25 års jubilæum 

22. sept.        11:00                                                               09:30                                        17. s. e. Trinitatis

29. sept.        09:30 Fyld Danmarks         11:00 Fyld Danmarks       14:00 Fyld Danmarks               18. s. e. Trinitatis
                          Kirker til  høst-          Kirker til høst-           Kirker til høst-
                         gudstjeneste.             gudstjeneste.            gudstjeneste.
                          Der serveres              Kirkefrokost               Kaffebord
                          cider efter                  i ældrecentret
                          gudstjenesten

OKTOBER

6. okt.           KKK afløser i Hvam            11:00                                                                       19. s. e. Trinitatis

13. okt.           09:30                                                               11:00                                        20. s. e. Trinitatis

20. okt.                                          14:00 Søren Christensen                                            21. s. e. Trinitatis
                                                     Nadver

27. okt.                                                                        11:00 BUSK                              22. s. e. Trinitatis
                                                                                    Frokost i Sognehus

NOVEMBER
3. nov.          11:00 Alle Helgen            19:00 Alle Helgen            17:00 Alle Helgen                   Alle Helgens Dag

10. nov.          19:30 Søren Christensen                                                                           24. s. e. Trinitatis

17. nov.                                         14:00 Robert Ryholt                                                   25. s. e. Trinitatis

24. nov.                                                                        11:00 Dåbstræf                          Sidste s. i kirkeåret

DECEMBER
1. dec.                                         KKK afløser i Hvam                                                   1. s. i Advent

                      19:00 LYSGUDSTJENESTE
                      Fælles for pastoratet. Gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen

8. dec.                                                                        15:30 Robert Ryholt                    2. s. i Advent

15. dec.                                        17:00 Gud og Guf                                                     3. s. i Advent

17. dec.                                                                       17:00 Gud og Guf                      Tirsdags-
                                                                                                                           gudstjeneste

22. dec.          11:00                                KKK afløser i Hvam                                                   4. s. i Advent

24. dec.         16:00                                13:30                                13:30 Søren Christensen       Juleaften
                                                                                    14:45 KKK

25. dec.          14:45                                16:00                                                                       1. Juledag

26. dec.                                                                        14:00 Søren Christensen             2. Juledag
29. dec.          09:30                                11:00                                                                       Julesøndag

Gudstjenester kl. 11.00 er som hovedregel med altergang!
De tre menighedsråd har besluttet,

at der vil være kaffe/te i våbenhuset efter gudstjenesterne kl. 9.30.


