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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. 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

2008
1. jan. 15,30 Ingen 14,00 Nytårsdag
6. jan. 9,30 11,00 Ingen Helligtrekonger

13. jan. Ingen 9,30 11,00 S.s.e.H.3 Konger
20. jan. 11,00 Ingen 9,30 Septuagesima
27. jan. Ingen 15,30 S.T.Chr. Ingen Seksagesima
3. feb. 14,00 Ingen 15,30*) Fastelavn

10. feb. Ingen 11,00 9,30 1.s.i Fasten
17. feb. 11,00 9,30 Ingen 2.s.i Fasten
24. feb. 9,30 Ingen 11,00**) 3.s.i Fasten
2. marts Ingen 15,30 S.T.Chr. Ingen Midfaste
9. marts 11,00 Ingen 9,30 Mariæ Bebudelse

16. marts 9,30 11,00 Ingen Palmesøndag
20. marts Ingen 19,30 11,00 Skærtorsdag
21. marts 11,00 Ingen 9,30 Langfredag
23. marts 9,30 11,00 Ingen Påskedag
24. marts Ingen 9,30 11,00 2. Påskedag
30. marts 11,00 Ingen 9,30 1.s.e.Påske

**) Kirkekaffe i Menighedshuset kl. 14,00 (før gudstjenesten).
**) Kirkefrokost i Menighedshuset efter gudstjenesten.

Alle i sognene ønskes en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår!

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes 

pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
gå vi til Paradis

med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge

slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade

pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl

det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser

fød!

B. S. Ingemann
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Prædiken

Himlen som en erhvervsvirksomhed?

Der er vistnok ikke så mange, der genkender personen, hvis billede er anbragt på
forsiden af dette blad. Det er et ungdomsbillede af Bernhard Severin Ingemann
(1789-1862) efter et maleri af Eckersberg fra året 1817.

Ingemann er den fjerde i rækken af vore store danske salmedigtere. Og ligesom
de tre øvrige ejer han sin helt egen personlighed, som træder frem ikke mindst i hans
salmedigtning.

Først og fremmest Ingemanns poetiske morgen- og aftensalmer (på C. E. F.
Weyses indtagende melodier) er den dag i dag kært folkeeje, idet de med deres bli-
de - næsten barnlige - tone rører ved det dybeste i den danske folkesjæl. Men også
hans vidunderlige julesalmer føles stadig ganske uundværlige blandt de fleste af os
danskere.

Et mere kendt billede af salmedigteren kan ses på side 7.

Prædiken på 1. søndag i Advent.
Tekst: Math.21,1-9

(Jesu indtog i Jerusalem)

Vi har tændt det første lys i advents-
kransen - et tegn på, at noget nyt har taget
sin begyndelse.

I kirken tænker vi da i første omgang
på, at det hermed er et nyt år, der indvar-
sles.

»Velkommen, nytår - og velkommen
her!« synger vi.

Vi har forladt det gamle og begiver os
nu ind i det nye.

Og så er det vel også sådan, at når no-
get nyt ligger foran os, så spænder vi vo-
re forventninger. Med mindre vi er blevet
så livstrætte, at vi er holdt op med at for-
vente os alt for meget af livet?!

For vi vil så nødigt skuffes - endnu en-
gang!

Og vort liv bliver derefter!
For hvis vi har det sådan, at vi ikke for-

venter os noget godt af livet, slet ikke af
andre, og allermindst af os selv - ja, så er
det da et spørgsmål, om vi overhovedet
lever? Altså om der er ret meget liv tilba-
ge i os?

Sagen er den, at forventninger ganske
enkelt hører livet til. Vi kan ikke leve
uden.

Dette er noget, vi ser overalt på jord-
kloden.

I det store perspektiv vil et folk gå til
grunde, dersom det ikke bærer på gode
forventninger til fremtiden.

Lige nu kan vi f.eks. tænke på de mil-
lioner af borgere i Myanmar (det tidlige-
re Burma). Hvad er det, der får utallige
mennesker - med buddhistmunke i spid-
sen - til at risikere livet ved at gå på ga-
den for at demonstrere imod et brutalt
militærstyre? Er det ikke forventninger
om en mere human og menneskevenlig
styreform? Eller i det hele taget forvent-
ninger om bedre livsbetingelser? Og det-
te til trods for, at det burmesiske folk nu
gennem flere år kender allermest til skuf-
fede forventninger og bristede forhåbnin-
ger.

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. marts 2008.
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Det er temmelig afgørende for os, at vi
allerede her fra begyndelsen af adventsti-
den forsøger at gøre det klart for os selv,
hvori vore juleforventninger egentlig be-
står?

For ellers risikerer vi at løbe ind i de
samme skuffelser, som jøderne dengang
løb ind i - med det resultat, at vi efter jul
kan se tilbage på nogle festdage, som
ganske vist ikke manglede noget på det
ydre, materielle plan, men som på det in-
dre, sjælelige efterlod os i en mærkelig,
tom tilstand, hvor vi måtte konstatere
med os selv, at vi i grunden slet ikke hav-
de mødt Ham, hvis fødselsdag vi havde
anstrengt os så meget for at fejre!

»Hvorledes skal jeg møde ..?«

Hvordan nærer jeg de rette julefor-
ventninger?

Svaret er, at just dét vil adventstiden
med dens forskellige bibeltekster hjælpe
os med.

Med teksten på denne første advents-
søndag hører vi, at Jesus lader sig hylde
som en konge. For konge, dét er Han.
Blot ikke som de konger, præsidenter el-
ler statsministre, vi kender til.

Han, Jesus, er det på en anden måde -
en modsat måde, kan vi sige - idet Han
frasiger sig al  jordisk magt i stedet for at
gribe den. Hvorefter han »sagtmodig«
begiver sig lige ind i mørket, ja, direkte
ind i den visse død!

Hvordan kan Han gøre dét?

Dét kan Han gøre, fordi Han er fyldt
med en forventning om, at hvad der end
sker Ham - hvilket mørke og hvilke smer-
ter Han end må igennem - så vil Gud,
Hans himmelske Far, bevare Ham og gi-
ve Ham kraft til at stå det igennem.
Endda til at stå det allerværste igennem!

Han vil tilmed komme ud på den an-
den side med et helt nyt liv!

Og hermed har Han vist os vejen!
På dén måde er Han opfyldelsen af vo-

re inderste og dybeste forventninger.
Også vi står over for en mørketid. Dét

får vi fortalt mere om de kommende ad-
ventssøndage.

Men vi må holde fast ved vore forvent-
ninger, hvis indhold går ud på, at vi under
alle livsforhold - sammen med Ham - be-
finder os under guddommelig beskyttel-
se.

Og når vi så er kommet igennem vort
livs mørketid, og er nået frem til julens
klare lys, der stråler ud fra stalden i
Betlehem, så kan vi af hjertet synge:
»Gud med os, Immanuel - Immanuel!«

Frederik Birkler

Prædiken
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Juleaftensgudstjenester
i Klejtrup

Igen i år vil der i Klejtrup Kirke
blive holdt to gudstjenester på Jule-
aftensdag - nemlig kl. 14,00 og kl.
16,00.

Ved gudstjenesten kl. 14,00 prædi-
ker pastor emer. Sv. Aa. Kristoffers-
en.

Man kan stille spørgsmålet: Hvorfra
kommer mon disse plagede menneskers
nye forventninger? Har de overhovedet
noget at ha’ dem i?

Og hvad med os selv under vore egne
hjemlige, og noget blidere, himmelstrøg?
Hos os former livet sig mildt sagt meget
anderledes. Når det drejer sig om de rent
ydre, fysiske livsvilkår, vil de fleste af os
næppe kunne svinge os op til at nære an-
dre forventninger end dem, der består i,
at vi gerne skulle være i stand til at holde
en velfærdsjul på højde med den, vi ple-
jer at kunne holde. Måske helst en lille
tand bedre!

Men går vi derefter os selv på klingen
og kigger lidt dybere ind i vort personli-
ge liv, så vil det formentlig gå op for os,
at vi også gemmer på andre forventning-
er, som vejer tungere. Ja, at vores daglige
tilværelse er fyldt med forventninger, der
er nært forbundne med både tro og gode
forhåbninger.

F.eks. stiller vi konstant i hverdagen
forventninger i vort nære forhold til hin-
anden: i ægteskabet eller i parforholdet, i
venskabet og i kammeratskabet, på ar-
bejdspladsen, i fritiden, i det hele taget i
vores omgang med hinanden. Børn nærer
forventninger til mor og far, og forældre
forventer noget af deres børn.

Alle forventer vi noget af hinanden.
Men også af os selv. Og det gør vi til
trods for, at vi alt for ofte synes, vi er ble-
vet skuffede!

Det nærgående spørgsmål lyder: Tør
vi efterhånden stille de helt store forvent-
ninger til os selv og vort liv?

Vi kan også formulere spørgsmålet lidt
anderledes: Tør vi tro på, at vore højeste
og dybeste livsforventninger vil blive
indfriet?

Eller endnu mere personligt: Tror jeg
selv på, at jeg kan forvente det allerbed-
ste af livet, også selvom det indimellem
koster »blod, sved og tårer« og tilmed in-
debærer utallige skuffelser?

For forventninger er nu engang stadig

nært forbundne med troen på deres op-
fyldelse eller indfrielse.

Nu er det da atter blevet 1. søndag i
Advent.

Og med denne første søndag i det nye
kirkeår anbringes vi lige midt i den slags
spørgsmål, der har med forventninger og
tro at gøre.

Det er oplagt, at de mennesker, der
svinger i luften med deres palmegrene og
råber hurra i forbindelse med Jesu kon-
gelignende indtog i Jerusalem - det er op-
lagt, at de til overmål er fyldt med glade
forventninger til Ham, som de bringer
deres hyldest.

I årevis har de ventet netop på Ham.
Og nu - endelig - kommer Han for at la-
de sig indsætte i embedet som ny statsmi-
nister, tænker de! Langt om længe kan de
nu får styr på statsfinanserne, på arbejds-
løsheden, på boligmarkedet og på sund-
hedsområdet. Han er også manden, der
kan etablere et fredeligt  og godt forhold
til nabolandene, mener de. En lykkelig
tid har de nu omsider i vente. For Han vil
skabe dem et rigtigt Paradis på jord.

Dét er deres forventninger.
Og vi véd, hvordan det gik: de blev

dybt skuffede - endda i en sådan grad, at
de nogle få dage senere krævede Ham
hængt op på et kors!

Og sådan endte det barn sit liv, hvis
fødsel vi skal fejre om 22 dage!

Men hvad med vore egne forventnin-
ger?

Hvad forventer vi os af den kommende
julehøjtid?

Hvad forventer vi os af Ham?

4
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Den hemmelighedsfulde port
(Ingemanns sidste digt)

På denne verdens grænsemur
lønporten til en ny natur
på skjulte søjler hænger.
Hvert øjeblik, som pulsen slår,
en sjæl igennem porten går,
og ingen ser den længer.

Hvert fodtrin går mod muren frem,
og altid porten står på klem,
dens hængsler altid knirke.
Gravmørke strømmer fra den ud;
dog gennem mørket sender Gud
en stråle fra sin kirke.

Den stråle kun til øjet når,
hvor sjæle-børneskaren står
som juleaften hjemme
og stirrer trøst på lukte dør,
der, hvad de aldrig skued før,
til herligst stund skal gemme.

Gik fader alt ad døren ind,
gik moder ind med slør om kind,
gik søster selv og broder -
forsvandt de alle uden lyd,
de små dog ved, der bliver fryd
hos fader og hos moder.

Og åbnes døren helt til sidst,
så ved de, Jesusbarnet vist
har bragt dem julegave - 
så ser de - hvad de troede før -
vidunderlig bag åbne dør
står juletræets have.
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ge julemad - eller lignende steder. Og så
er man i grunden lige vidt.

I hvert fald er det næppe dér, man fin-
der den varige, dybe fred og glæde, som
julen taler om.

Nej - der er ikke andet for: vi må til
stalden i Betlehem!

Hvad ser vi dér?
Dér - i Betlehem - er det ikke os, der 

skal sørge for at »skaffe os en gud«. Dér
er det ikke os, der beslutter os for at væl-
ge Gud. Men dér er det Ham, der udvæl-
ger sig os! Udvælger sig mennesket som
sådan. Udtrykt endnu stærkere: tager bo-
lig i mennesket - i dig og mig! Han går så
at sige ind under huden på os - ind i hjer-
tet på os - for at fylde os med sin himmel-
ske fred og glæde.

At være religiøs er at møde det hellige,
dét der er meget større end os selv: at mø-
de Gud!

Det lysende, glade julebudskab fortæl-
ler, at mødestedet er stalden i Betlehem,
hvor Jesus-barnet fødes.

Og dette er endda kun en begyndelse.
Dersom vi tager vores Gudstro alvorligt,
må vi følge Betlehemsbarnet i dets op-
vækst og i dets senere voksenliv, helt

frem til begivenhederne omkring Påske,
Himmelfart og Pinse. Først da har jule-
glæden - og julefreden - mulighed for at
slå rod i os. Vokse i os.

Og først da får vi for alvor mulighed
for at lære den Gud at kende, som ved ju-
letid åbner sin Himmel på vid gab for
hver eneste af os.

Julen er stadig en vidunderlig fest.
F.B.

Nu er det snart ...

B. S. Ingemann 
- efter maleri af W. Marstrand

Nogle af os har fejret julen mange gan-
ge før. Andre, de yngste iblandt os, skal
prøve det for anden eller tredie eller sy-
vende gang. Men uanset hvor tit: det er li-
ge dejligt hver gang. Det bliver endda
bedre og bedre år for år. Det er der i hvert
fald nogle af os, der synes. For det kan
ske, at vi efterhånden mere og mere op-
dager, hvilken glæde og fred, julen gem-
mer på.

Hvordan bevare juleglæden?
For nogen tid siden læste jeg en avisar-

tikel, hvor en mand fortalte, hvordan han
oplevede sin første jul. Overskriften lød:
»Julens lys tændte et håb i mit sind«.
Sådan havde han oplevet det.

Hvor vidunderligt! For dét må være
meningen: midt i en tid med megen frygt
og ufred på jorden vil Jesu fødsel i
Betlehem fylde vore sind og hjerter med
håb, glæde og dyb fred.

Dersom dette skulle ske for os, når vi
er fremme ved den 24.-25. december, så
er det for alvor blevet jul. Derfor er det,
hvad vi ønsker for os selv og for hinan-
den: at det må ske således, at vi vil være
i stand til at bære juleglæden - og julefre-
den - med os ud også i de dage, der følger
efter jul.

Desværre siger vores erfaring os, at
dét godt kan være svært, allerede når de
grå januardage begynder at indfinde sig.
Ja, måske vi allerede på 2. Juledag be-
gynder at glemme, hvorfor vi egentlig
fejrede jul!

Vi må sørge for ikke at glemme det.
Jeg husker, at den verdenskendte ame-

rikanske sanger fra 1950’erne og 60’erne,
Elvis Presley, i en af sine sange rejste det
spørgsmål (her gengivet i fri, dansk over-
sættelse): »Hvordan kan det være, at vi
ikke lader alle årets dage være lige så
glædesfyldte - og fredfyldte - som
Juleaftensdag og Juledag? Hvad er mon
grunden til, at vi ikke hver dag kan ha’
det, som vi har det ved juletid? Hvilken
vidunderlig verden det ville være at leve
i ...« sang han.

Lad os i år forsøge, om vi kan anvende
adventstiden til det, som den er bestemt
til: forberede os på at åbne os for den
glæde og den dybe fred, som strømmede
ned fra Guds lysfyldte Himmel den første
julenat.

Den strømmer stadig ned til os - også i
år 2007.

Hvor finder vi Gud?
Religionen - og det religiøse - ser i dis-

se år ud til at være blevet noget nær en
trend. Et gennemgående tema i tiden.

For mange mennesker - også i Dan-
mark - er det næsten blevet moderne at
»skaffe sig en gud at tro på«, som det ud-
trykkes. Har man ikke én i forvejen, må
man sørge for at få sig én. Med mindre
man vil risikere at blive umoderne. For
dét er tilsyneladende noget af det værste,
der kan ske: at blive beskyldt for ikke at
følge med tiden - eller med udviklingen!

Derfor gælder det om at få sig en gud
at tro på, siges det.

Men guder hænger nu ikke sådan på
træerne! Det kan faktisk være lidt svært
at finde sådan én. For i hvilken retning
skal man gå? Hvor skal man søge?

Desuden kan der nemt ske det, at man
ender med at finde en gud i sit eget spejl-
billede! Eller man kan finde sin gud i fa-
milien, i kæresten, i børnene, i den dejli-
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Nu er det snart ...

Nu er det snart jul igen
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Siden sidst

Siden sidst
Begravede i Hersom:
Tim Rødgaard

Døbte i V. Bjerregrav Kirke:
Matti Nahuel Krogh Christiansen

Viede i V. Bjerregrav Kirke:
Hanne Fruergaard Uhrenholt Madsen

og Thorkild Christensen
Marianne Johannesen

og Thomas Myrthue Nørskov
Helle Brøndum Mouritsen

og Morten Korsgaard Christensen

Døde i V. Bjerregrav Sogn:
Anna Julie Linder

Bisat i V. Bjerregrav Kirke:
Eva Iversen

Døbte i Klejtrup Kirke:
Oscar Lykke Morrison
Natasja Mølgård Schacksen
Emil Pscheid
Villads Schmidt Fragtrup

Viede i Klejtrup Kirke:
Helene Bach Jensen 

og Lars Andreasen
Sascha Elkjær Østergaard 

og Torben Mark Skaarup

Begravede i Klejtrup:
Emma Elise Kyed Jensen
Kristine Nørskov Sørensen

Bisat i Klejtrup:
Erik Mejer Davidsen

Indsamlinger:
Høstoffer:
Hersom Kirke . . . . . . . . . . . 442,00 kr.
V. Bjerregrav Kirke . . . . . . . 642,75 kr.
Klejtrup Kirke . . . . . . . . . . . 761,50 kr.

Kommende indsamlinger:
Juleaften og Juledag:

Børnesagens Fællesråd.
Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab.
Septuagesima søndag, d. 20. januar:

Kirkens Korshær.

Menneskeloven
Et menneske, som 

hele tiden kritiseres, 
lærer at fordømme.

Et menneske, som får klø,
lærer at slås.

Et menneske, som hånes,
bliver genert.

Et menneske, som udles,
får dårlig samvittighed.
MEN:

Et menneske, som opmuntres, 
lærer selvtillid.

Et menneske, 
som mødes med tolerance, 
lærer fordragelighed

Et menneske, som oplever 
fair play
lærer retfærdighed.

Et menneske, som 
oplever venskab,
lærer venlighed.

Et menneske, som 
oplever tryghed,
bliver tillidsfuldt.

Et menneske, som er elsket, 
lærer at føle 
kærlighed i verden.
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Fra interview

Fra et interview ...
Hvad tror du på?

- Jeg tror selvfølgelig på Gud Fader den almægtige, på Jesus Kristus og på
Helligånden. Og jeg gør det på en måde, som er meget afslappet. Sådan set mener
jeg, at det er gudstroen, der får et menneske til at slappe af.

At tro er ikke en psykologisk præstation. Det ville være en form for indbildskhed
at mene, at troen skyldes en selv.

Det, jeg synes, er så befriende ved kristendommen, er, at man får at vide, at det
er i orden at være menneske. Man skal ikke vandkæmme sig selv eller stive sig af
med en eller anden poserende spejdermoral ...

... - Med hensyn til åndelige forbilleder vil jeg nævne Grundtvig, hvis tænkning
spiller en meget stor rolle for mig. Det er elementært og næsten enfoldigt, men ik-
ke desto mindre vigtigt at insistere på, at det liv, vi lever, har betydning.
Kvintessensen af Grundtvigs fokusering på menneskelivet er netop understregnin-
gen af, at dette guddommelige eksperiment afsætter betydninger. Noget, som ikke
kan tages alvorligt nok samtidig med, at alvoren ikke må udelukke humoren og glæ-
den.

- Som Storm P. sagde: Der er nu noget ved livet, som man ikke finder andre sted-
er. Ham kunne jeg også have nævnt som et af mine forbilleder. Jeg kan godt lide
hans opløsende og anarkistiske humor.

Højskoleforstander Jørgen Carlsen, Testrup
(fra et interview i Kristeligt Dagblad)

Verden går i dit ledebånd,
dig dog svøbte en kvindes hånd,
du, som har skabt og styrer alt,
blev dog på skød barnlille kaldt.

O, Gud ske lov!



1 Vær stærk, min sjæl, i denne tid,
når du har tungt at bære!
Hold ud i prøvens stund, og lid
de døgn, du går i lære.
En dag til slut
blir mørket brudt
af lyset fra Guds fremtid.

2 Giv håbet rum i denne tid,
hvor langt du end er nede.
Hos den, som taber i sin strid,
er Herren skjult til stede.
Ved Kristi værk
du bliver stærk
og hviler i Guds fremtid.

3 Se, mørket blir din modningstid!
Hold ud, til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid,
du er i gode hænder!
Se, du er fri
og lever i
Guds løfterige fremtid.

Svein Ellingsen 1971.
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Vær stærk ...

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
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.
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Forskelligt

Valg af formand og næstformand
i menighedsrådene

I november er der foretaget de obligatoriske valg i menighedsrådene:

Hersom Menighedsråd:
Jørgen Vindvad genvalgtes som formand. 

Jens Nielsen genvalgtes som næstformand.

V. Bjerregrav Menighedsråd:
Bente Svoldgaard genvalgtes som formand.
Hanne Jensen genvalgtes som næstformand.

Klejtrup Menighedsråd:
Kirsten Hougaard Pedersen genvalgtes som formand.

Lene Yde genvalgtes som næstformand.

Vær stærk, min sjæl
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Fra skolens vindue

op, så derfor gik vi bare selv rundt. Efter
det gik vi en tur på Christiansø og fik ta-
get en masse flotte billeder af klipperne -
og vandet.

Da vi skulle hjem, så vi vores guide.
Hun troede åbenbart, at vi først kom med
eftermiddagsfærgen.

Færgeturen tog lige omkring en time.
Da vi kom hjem, skulle vi på silderøgeri.
De flest brød sig ikke om fisken, men al-
le smagte dog på den.

En pige fra vores klasse havde fødsels-
dag, så om aftenen skulle vi ud at spise.
Der lå en restaurant i byen, som vi gik
hen på.Vi kunne vælge mellem at få piz-
za eller en buffet. Vi sad der i et par timer
og snakkede, og havde det rigtig hygge-
ligt.

Ejeren af hotellet kom heldigvis ikke
ind til nogen af os den aften.

Torsdag
Torsdag var vi på nordtur.
Vores lærere havde fået buschaufføren

til at fortælle om de ting, vi kørte forbi.
Det var meget spændende. Først kørte
han os til Helligdomsklipperne. Vi fik al-
le kravlet rundt i klipperne, og nogle af os
var inde i »Den sorte gryde«, som er en
sprække i en klippe. Det var fugtigt, og
man kunne ikke se særlig meget.

Næste sted var Døndalen. Det er en
sprækkedal med et flot vandfald.

Efter det tog vi til den flotte ruin,
Hammershus. Dér var en meget flot ud-
sigt. Det regnede lidt, da vi kom, så vores
lærer fiksede billetter, så vi kunne se ud-
stillingen først. Derefter gik vi rundt på
selve ruinen i et stykke tid, før vi kørte vi-
dere til Rytterknægten og Almindingen.

Rytterknægten er et tårn, som er
Bornholms højeste punkt. Og Almindin-
gen er Bornholms største skov.

Vores sidste stop var Ekkodalen, der er
en stor sprækkedal.

Da det blev aftensmad-tid, fik vi at vi-
de af en dame, som vist nok gjorde rent
der, at vi, inden vi rejste igen, selv skulle
rydde op efter os, støvsuge, tage sengetøj
af og sørge for, at der var flot til det næste
hold.

Det brugte vi så aftenen på. Rydde op,
støvsuge og ellers bare gøre os klar til
den lange hjemrejse.

Fredag
Vi skulle op allerede kl. 5.00, da vi

skulle begynde vores rejse kl. 5.45.
Vi ryddede det sidst op og fik pakket

færdigt. Derefter gik vi ned til bussen,
der kørte os til Rønne.

Fra Rønne tog vi færgen til Ystad. Ole
havde bestilt morgenmad på færgen.
Sejlturen tog ca. en time, så det skulle gå
stærkt!

Færgen var lidt forsinket, så vi havde i
alt 5 minutter til at komme ud og nå hen
til togstationen, før vores tog kørte. Men
vi nåede det!

Fra Hovedbanegården kørte vi med et
gammelt »bumletog«, der var blevet sat
ind ekstra, fordi der var så mange skole-
elever, der skulle hjem. Vi kørte med det
i to timer, før vi kom til Århus. Fra Århus
tog vi en bus til Hobro, hvor en masse
forældre stod og ventede på os.

Det havde været en god tur, men alli-
gevel var det rart at se vores forældre
igen.

Helligdomsklipperne Christiansø
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Fra skolens vindue

Først i september var Klejtrup Skoles
7. klasse på en 5-dages tur til Bornholm.

Her fortæller Camilla og Brit om deres
oplevelser på den danske klippeø.

Mandag
Vi mødtes på Hobro banegård, mandag

d. 3/9 kl. 07.45. Vi startede med at køre i
bus, fra Hobro. Under turen skiftede vi 5-
6 gange, før vi var i Gudhjem, hvor vi
skulle bo. Hotellet, vi skulle bo på, hed
»Therns Hotel«. Vi ankom ved femtiden.
Derefter fortalte ejeren af hotellet en
masse regler om, hvornår vi skulle være i
seng, og sådan nogle ting.

Resten af aftenen hyggede vi os og
pakkede ud. En del af os nåede også en
smut ned til havnen, som ikke lå mere
end nogle hundrede meter nede ad vejen.
Da det var ved at være sent, gik vi tilba-
ge til de værelser, vi havde fået tildelt, og
lagde os til at sove. Det vil sige, næsten.
Det var meningen, at vi skulle sove, men
de fleste af os lå og snakkede; så hotellets
ejer var inde for at tysse på os, og for at
fortælle os, at vi skulle til at sove.

Det gjorde vi så ...

Tirsdag
Vi stod op og spiste morgenmad ved 7-

tiden. Ved 9-tiden kørte vi med bus ud til
NaturBornholmcentret. Her stod en gui-
de, som ventede på os. Han startede med
at fortælle os, at han både kunne snakke
rigsdansk og bornholmsk.

Vi gik en tur rundt og så på grundfjel-
det, og det bornholmske landskab.
Guiden kunne fortælle os en hel masse
om grundfjeldet og om forskubninger.
Han havde tre overordnede emner, han
ville vise os: »Bjerget der forsvandt«,
»Skandinaviens ende« og »Den forstene-
de havbund«.

Indenfor var der også en hel hal, fyldt
med ting at kigge på, læse og prøve. Vi så
også en film om Bornholms historie.

Da vi havde gået rundt og kigget der-
inde, spiste vi madpakker, og derefter
hentede bussen os igen. Vi blev kørt til
Joboland/Brændesgårdshaven. Det er en
lille forlystelsespark, der ligger i udkan-
ten af Svaneke.

Det var egentlig en meget sjov efter-
middag, bortset fra at deres vandland var
lukket pga. klorudslip. Der var både sel-
ve forlystelserne og så nogle dyr og plan-
ter, man kunne gå rundt og se på. Vi var
der i et par timer, før vi igen blev kørt til-
bage til hotellet.

Onsdag
Den dag var vi heldige og stod først en

time senere op. Vi skulle en tur til
Christiansø, som er en del af en lille
øgruppe kaldet Ertholmene. Det er nogle
øer, hvor man kan se gamle fæstninger,
fængsler og lignende.

Vi tog færgen fra Gudhjem til havnen
på Christiansø. Vores lærer havde rigtigt
bestilt en guide, men hun dukkede ikke

Fra skolens vindue
7. kl. - Bornholmertur 2007 • Mandag d. 3/9 - fredag d. 7/9

Rønne Stranden ved Gudhjem
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»Hersomgaards« historie

Hersom sogn var for godt 200 år siden
en vigtig brik i den del af Viborg Amt,
som ligger på nordsiden af Skals Å. Det
var nemlig her herregården »Hersom-
gaard« var placeret, og som ikke bare
ejede jorden i Hersom, men også jorden i
det meste af Klejtrup sogn, og en del i
Bjerregrav og Roum sogne. Talrige var
de fæstegårde, som lå placeret rundt på
den ret magre jord i området, og hvor  ud-
kommet derfor var beskedent.

Og med »Hersomgaard« som midt-
punktet, var Hersom sogn også hoved-
sognet i pastoratet »Hersom-Bjerregrav-
Klejtrup« sogne. Altså var præstegården
placeret i Hersom.

At »Hersomgaards« historie går læn-
gere tilbage er en kendt sag, men noget
tyder på, at den går langt længere tilbage,
end nogen har været vidende om før.

Men lad os starte med det, vi med sik-
kerhed ved noget om.

Tidligere ejere
En af de mere kendte fa-

milier på »Hersomgaard«
var slægten Rosenørn, som
ejede gården fra 1699 til 1797.
Men ellers er gården blevet handlet flit-
tigt med igennem tiderne, og hvor de
skiftende ejere var adelsfolk og embeds-
mænd på højt plan i det danske samfund
eller deres enker/familie.

Ved at kigge i Trap Danmark og
Viborg Landstings protokoller kan man
følge gården tilbage til 1485, hvor der op-
træder navne som Griis, rigsråd Niels
Høgh, Ludvig Munk og hans enke Anne
Lykke, rigsmarsk Peder Munk, Børge
Trolle, Hans Langes enke Johanne
Skram til Bregningegård, Herluf Trolle
og mange flere.

Og så kom Rosenørn’erne.

Christoffer Rosenørn overtog »Her-
somgaard« i 1699 og havde gården til sin
død i 1745. Sønnen Peder Rosenørn over-
tog gården og havde den indtil 1775, hvor
den blev overtaget ved auktion af Chr.
Rosenørn (Teilmann).

I 1797 solgte Chr. Rosenørn gården til
Lüttichau på Tjele, som dog allerede året
efter solgte den videre til landvæsens-
kommissær Gjørup og herredsfoged Th.
Wissing. Igen samme år blev gården
solgt til Søren og Jens Tysk, der udstyk-
kede hele »Hersomgaard«. Stavnsbåndet
var jo blevet ophævet, og de mange
fæstebønder under »Hersomgaard« fik
nu selveje på deres fæstegårde. Der for-
blev dog en hovedparcel af »Hersom-
gaard«, som stadig var af en vis størrel-
se,og den overtog Christen Høgh.

I løbet af de kommende 100 år blev
gården fortsat handlet flittigt med, og den
»skrumpede« ind til en gård af »alminde-
lig« størrelse, da den i 1911 blev solgt til
et konsortium til udstykning.

Den er siden blevet drevet som almin-
deligt landbrug helt frem til nutiden.

Men - som det er gået for rigtig mange
gamle gårde - fik det også for »Hersom-
gaard« en ende. Her i 2007 er gården ble-
vet solgt - jorden er solgt fra, og der er sat
endegyldigt punktum for en epoke, hvor
Hersom sogn var »hovedsædet« på egnen
i det sydlige Himmerland.

At netop Rosenørn-navnet er det mest
kendte i forbindelse med »Hersomgaard«
skyldes jo givet, at den slægt har sat sit
varige præg på Hersom.

Hvor der var en herregård, var der som
regel også en kirke - ejet af godsejeren.
Og Hersom kirke er en middelalderlig
herregårdskirke - knyttet til »Hersom-
gaard«. Man kender kirkens nøjagtige
indvielsesdato - nemlig d. 10. august

»Hersomgaards« historie
- eller dele af den Af Ragna Kolind
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Kloge ord

Det onde har vinger, mens det gode
bevæger sig fremad i sneglefart.

(Voltaire)

Jeg elsker citater, fordi det er en fornøjel-
se at finde tanker, man selv har, udtrykt
smukt med stor autoritet af nogle, der an-
erkendes som klogere end en selv.

(Marlene Dietrich)

Det er den samme himmel, der hvælver
sig over os alle, men desværre er horison-
terne meget forskellige.

(Paul-Henri Spaak)

Mennesket lærer, så længe det lever - og
alligevel dør det dumt.

(Serbisk ordsprog)

Fanatisme vil sige, at man fordobler sine
anstrengelser, efter at man har glemt sit
mål. (Santayana)

Sand klogskab kræver, at man både for-
står folks argumenter og hvordan de er
kommet til dem. (Jacob Paludan)

Vælger man at være tilskuer til livet, kan
man ikke undre sig over, at det man ser,
er teater. (Ellen Margrete Nielsen)

Vi er jo alle mennesker - selvom de andre
har deres store fejl. (Steincke)

En klog mand kender man ikke på, at han
ingen fejl begår, men på, at han ikke be-
går den samme fejl to gange.

(Churchill)

Flere undskyldninger er altid mindre
overbevisende end én.

(Aldous Huxley)

Gud er ikke død. Han kan bare ikke fin-
de en parkeringsplads.

(grafitti)

Det er bedre, at livet tager livet af loven,
end at loven tager livet af livet.

(Steincke)

Den eneste forskel, der er imellem en
hellig og en synder, er, at enhver hellig
har en fortid, og enhver synder en frem-
tid.

(Oscar Wilde)

Den farligste af vore fordomme er at tro,
at vi ikke har nogen.

(Veikko A. Koskenniemi)

Vi erkender udelukkende små fejl, for at
gøre det klart, at vi ikke har nogle store.

(Francois de la Rochefoucauld)

Livet er dejligt at leve, hvis ens karakter
er svag nok til at  nyde det.

(Sokrates)

Alderdommen er ikke så slem, hvis man
overvejer alternativet.

(Maurice Chevalier)

Det er ikke muligt at rejse hurtigere end
lysets hastighed. Og det er heller ikke øn-
skeligt, eftersom ens hat ville falde af.

(Woody Allen)

TV er tyggegummi for øjnene!
(Frank Lloyd Wright)

Vi er alle ens - på indersiden!
(Mark Twain)

Kloge ord



hvert fald har vi her i efteråret 2007, hvor
en fritidsarkæolog og en fotograf fra
Moesgaards Museum ved Århus har ta-
get fotos fra luften af »Hersomgaards«
jorder, fået bevis for, at der har ligget
bygninger vest for »Hersomgaards« nu-
værende placering. Og endda tre forskel-
lige steder.

Arkæologen har været på stedet og ta-
get prøver fra stolpehullerne, og disse er
nu ved at blive analyseret for endeligt at
tidsbestemme bygningerne. Men alt ty-
der på, at de er 1500 år gamle - og måske
op til 1000 år ældre.

Hvis formodningerne omkring alderen
på bygningerne holder vand, er de ret
unikke. Og det er de endda af hele to
grunde.

For det første har den vestligste byg-
ning været så lang, at den måske er den

længste bygning, der er fundet fra den
tidsalder.

Og for det andet kan man på billeder-
ne se, at bygningerne har været placeret
nord/syd, hvilket heller ikke var normalt
på den tid. Da var husenes placering altid
øst/vest.

Arkæologen fra Aalborg har studeret
højdekort og fundet ud af, at der har
været syd/nord-gående højdedrag på ste-
det, og det kan tyde på, at man har place-
ret bygningerne inde imellem disse høj-
dedrag. Derfor denne syd/nord-place-
ring.

Det er jo ganske imponerende - og me-
get spændende, hvad de fortsatte under-
søgelser omkring »Hersomgaard« vil bi-
bringe os. Eet er i hvert fald sikkert: vi er
ikke færdige med at skrive »Hersom-
gaards« historie endnu.
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Luftfoto: Fra denne vinkel ses stolpehullerne tydeligt som hvide pletter af den vestlig-
ste bygning. Fotograf Michael Vinter, Moesgaard Museum.

1122. Om den fra starten af har været til-
knyttet herregården, vides ikke, da vi -
som ovenfor refereret - kun kan se gård-
ens historie tilbage til 1400-tallet.

Kirken er jo som bekendt en meget lil-
le landsbykirke, men dens indre storhed
er desto større. De prægtige stolestader
fra 1700-tallet er netop et minde om
Rosenørns tid på »Hersomgaard«, lige-
som den smukke prædikestol er fra sam-
me tidsalder.

Kirken er gennemrestaureret flere gan-
ge, men det gamle interiør fra Rosen-
ørn’ernes storhedstid på »Hersomgaard«
er bevaret.

Et andet levn fra Rosenørns »rege-
ringstid« er skolebygningen tæt på
»Hersomgaard«. Den er nu i privat eje,
men som mange ved, er der fortsat en pla-
de med inskription over indgangsdøren
på huset på Teglgårdvej 22, som stammer
fra den tid. Denne degnebolig med til-
hørende skolestue blev opført i 1792, og
den blev opført efter nøjagtig samme
grundplan som rytterskolerne.

Rytterskolerne var indført af Frederik
VII i 1721-27, og en sådan skole skulle
opføres i hver af de 12 rytterdistrikter.
Men Rosenørn på »Hersomgaard« havde

ikke pligt til at stille rytteri, og derfor hel-
ler ikke pligt til at bygge en rytterskole.
Men der blev alligevel bygget en skole
tæt på »Hersomgaard« - blot mange år
senere.

Bygningernes historie
Hvis vi fortsat holder os til det ned-

skrevne - og dermed kendte - kan vi se, at
»Hersomgaard« har været brændt flere
gange.

Første gang var mellem 1598 og 1602.
Og igen i 1727 var der brand på gården,
da borggården nedbrændte. I 1730 blev
det ladegården, der måtte bukke under
for flammerne. Begge dele blev dog gen-
opbygget igen - af Rosenørn.

Vi ved også, at den gamle bygning blev
nedbrudt i 1798 - samtidig med udstyk-
ningen. Samtidig opførtes en ny hoved-
bygning lidt derfra i bindingsværk og
grundmur. Men den er også væk, idet den
brændte i 1835.

Når vi ser på alle disse brande, er der
jo en stor sandsynlighed for, at gården
kan have flyttet placering op til flere gan-
ge - enten efter en brand eller på andre
tidspunkter.

Og dette synes også at være tilfældet. I
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»Hersomgaards« historie

Hersomgaards
hovedbygning
blev nedrevet 
i 1798.

Tegningen er
fra 1901 
af Th. Hansen
efter 
maleritegning 
fra 1796.
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Menighedsrådsmøder afholdes således:

Hersom:
Tirsdag d. 15. januar kl. 19,30.
Tirsdag d. 11. marts kl. 19,30 (regnskab).
Møderne holdes i Hersom præstegård.

V. Bjerregrav:
Tirsdag d. 4. marts kl. 19,30
i Ældrecentret (regnskab).

Klejtrup:
Onsdag d. 9. januar kl. 16,30.
Onsdag d. 13. febr. kl. 16,30.
Møderne holdes i Menighedshuset.

Ifølge menighedsrådsloven er alle 
menighedsrådsmøder offentlige.

Pater Pio
Torsdag d. 21. februar kl. 19,30 indbydes

der til en mødeaften i Hersom præstegård.
Aftenen vil komme til at dreje sig om Pater
Pio.

Vi skal beskæftige os med en både ejen-
dommelig og meget spændende personlig-
hed. Pater Pio var italiensk kapucinermunk
og levede i årene 1887-1968. Det allerme-
ste af sit liv opholdt han sig i et af ordenens
afsidesliggende små klostre i den syd-itali-
enske provins Foggia. Millioner af menne-
sker fra hele verden besøgte ham dér, bl.a.
på grund af hans usædvanlige åndsevner.
Helt ekstraordinære fænomener forbindes
med Pater Pio. Hans liv var fuldt at undere.
Alt dette skal vi høre nærmere om. 

Kaffebord.

Gospelkoncert
Wenche Billbos gospelkor fra Hobro

gæster Klejtrup Kirke torsdag d. 31. januar
kl. 19,30.

Koret er først i gang med sin 3. sæson,
men har på trods af det allerede nu et stort
repertoire. Koret synger mange forskellige
sange, men alle arrangeret til gospelkor af
Wenche Billbo.

Koret er ikke et traditionelt gospelkor,
hvor der oftest er faste solister, der har et

kor bag sig, men optræder først og frem-
mest som kor, og der, hvor der er brug for
solister, bruges der personer fra hele koret.

Koret er kendt for sin gode lyd, og vi kan
glæde os til en god og underholdende aften.

Klejtrup Menighedsråd

JULEKONCERTER
i vore tre kirker

Klejtrup
Torsdag d. 29. november kl. 19,00 af-

holder både Klejtrup og V. Bjerregrav
kirkers børnekor en fælles julekoncert i
Klejtrup Kirke. Til de sidste mange jule-
koncerter har vi samarbejdet med én el-
ler flere musikere udefra, og i år kom-
mer violinisten Esben Kjær, som korene
flere gange tidligere har samarbejdet
med. Esben er til daglig ansat i Randers
Kammerorkester, men er ved siden af sit
virke som klassisk musiker en fremra-
gende jazz-, rock- og folkviolinist. Det
bliver uden tvivl godt at ses igen.

V. Bjerregrav
Tirsdag d. 4. december kl. 19,00 kom-

mer traditionen tro Bjerregrav og
Omegns Kor og synger i V. Bjerregrav
Kirke. Egon Nielsen er korets faste le-
der, og vi kan glæde os til at komme i ju-
lestemning ved korets nærværende jule-
musik. Det er altid en dejlig oplevelse.

Hersom
Torsdag d. 6. december kl. 19,30

kommer Arosia Koret under ledelse af
dirigent Elena Andersen til Hersom
Kirke og synger et juleprogram. Elena
Andersen er en dreven korleder, og for et
par år siden havde folk i Hersom og om-
egn den store fornøjelse at høre koret
ved et lignende arrangement, så vi ved,
at vi har noget at glæde os til!

Hersom menighedsråd byder på kaffe
i konfirmandstuen efter koncerten.

Med venlig hilsen
Jacob Græsholt

- organist ved de tre kirker
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Klejtrup Missionshus
December
Onsdag d. 5.: Bibeltime.
Fredag d. 28.: Juletræsfest kl. 14,00.

Provst Jørgen
Pontoppidan taler.Januar

Mandag d. 7.: Bedemøde.
Onsdag d. 9.: Bedemøde.
Onsdag d. 30.: I.M. og Dan Mission hol-

der generalforsamling.
Februar
Onsdag d. 6.: Bibeltime.
Møderne er kl. 19,30, hvor andet ikke er
skrevet. Alle er velkomne.

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

2. dec.: Gudstjeneste, Levring. Fra
Kjellerup og omegns
valgmenighed.

9. dec.: Buxtehude-festival i Viborg med
indslag fra Asmild og Houlkær
kirker.

16. dec.: Gudstjeneste, Fiskbæk Kirke.
23. dec.: Stemning til jul.
24. dec.: Juleaftensgudstjeneste

i Domkirken.
25. dec.: Juledagsgudstjeneste,

Tårup Kirke.
30. dec.: Min vej - Chr. Mejdahl fortæller.
6. jan.: Gudstjeneste, Vinderslev Kirke.

13. jan.: Tilbage til Karup -
jubilæum/udstilling.

20. jan.: Graver i to generationer.
Ældresagen.

27. jan.: Gudstjeneste, Sdr. Rind Kirke.

Ferie og fridage
Jeg holder friweekend 8.-9. december (S.

T. Chr.) og 1.-2. marts (S. T. Chr.) samt ferie
i dagene 21.-27. januar (S. T. Chr.).

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

Frederik Birkler

Gamle gravsten
på V. Bjerregrav kirkegård

Til orientering vil kirkegården påbe-
gynde fjernelse af gamle gravsten, som
af stiftsmuseet eller menighedsrådet ik-
ke er fundet bevaringsværdige.

De, der måtte være interesserede i at
overtage egne gamle gravsten, skal se-
nest d. 1. april 2008 rette henvendelse til
graver Else Iversen, tlf. 9854 6812.

V. Bjerregrav Menighedsråd

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. februar.


