Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste
Hersom

V. Bjerregrav

Klejtrup

Søndagens navn

4. marts
11. marts
18. marts
25. marts

Ingen
9,00
Ingen
10,30

19,30 Ryholt
Ingen
10,30
9,00

Ingen
10,30
9,00
Ingen

2.s.i Fasten
3.s.i Fasten
Midfaste
Mariæ Bebudelse

1. april
5. april
6. april
8. april
9. april
15. april
22. april
29. april

9,00
Ingen
10,30
9,00
Ingen
19,30 Ryholt
Ingen
10,30

Ingen
10,30
9,00
Ingen
10,30
Ingen
9,00
9,00

10,30
19,30
Ingen
10,30
9,00
Ingen
10,30
Ingen

Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. Påskedag
1.s.e.Påske
2.s.e.Påske
3.s.e.Påske

4. maj
6. maj
13. maj
17. maj
20. maj
27. maj
28. maj

Ingen
10,00 Konf.
Ingen
10,30
Ingen
10,30
9,00

Ingen
Ingen
19,30 Ryholt
Ingen
10,30
9,00
Ingen

10,00 Konf.
Ingen
Ingen
9,00
9,00
Ingen
10,30

Bededag
4.s.e.Påske
5.s.e.Påske
Kr. Himmelfart
6.s.e.Påske
Pinsedag
2. Pinsedag

3. juni
5. juni
10. juni
17. juni
24. juni

Ingen
16,00 *
9,00
Ingen
Ingen

10,30
Ingen
Ingen
10,30
19,30 Ryholt

9,00
Ingen
10,30
9,00
Ingen

Trinitatis
Grundlovsdag
1.s.e.Trin.
2.s.e.Trin.
3.s.e.Trin.

*) Kort gudstjeneste
som afslutning på
Grundlovsmødet.
Prædikant er Herbert
Wilson, tidl. sognepræst
i Simested og
Testrup sogne.
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 kasserer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.
Vi siger TAK for alle gaver.
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SOGN & KIRKE
Nr. 1 - Marts 2007 - 51. årgang

LSD-grafisk · 98 64 91 61 · Mail: lsd-grafisk@mail.dk

Dato

Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne

Skriv dig, Jesus, på mit hjerte,
du min konge og min Gud!
at ej lyst, ej heller smerte
dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus udaf Nazareth,
den korsfæsted, er min ære
og min salighed skal være!
Thomas Kingo 1689

Adresser

Prædiken

ADRESSER VED HERSOM KIRKE

Organist: Se Hersom.

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

Menighedsrådets formand:
Kirsten Hougaard Pedersen, Fuglevænget
5, Klejtrup. Tlf. 9854 6067.

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

Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6625.

Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29,
9500 Hobro. Tlf. 9852 5545.
Kirkesanger: Henning Pedersen, Teglgårdvej 24, Hersom, 9500 Hobro.
Tlf. 8669 0303.
Menighedsrådets formand: Jørgen Vindvad, 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. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf. 8669 1797.
Kasserer: Ellen Pedersen, Teglgårdvej 3,
Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 8669 1391.
Kirkeværge: Gunhild Agger, Herredsvejen 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.
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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 forbindelse 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 gerne på konto-nr. 9261-000-03-02511.
Udensogns kan tegne abonnement: 60 kr.
Bladets adresse er: Hersom Præstegård,
Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Kasserer er: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 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. juni 2007.

Hvad er sandhed?
Prædiken i Klejtrup og V. Bjerregrav
kirker på 3. søndag efter Påske den 7. maj
2006.
Tekst: Johs. 14,1-11.
Da Jesus før sin henrettelse Langfredag
kommer i forhør hos de jødiske ypperstepræster, senere hos Kong Herodes og hos
Pontius Pilatus, da bliver Han på et tidspunkt af Pilatus stillet det spørgsmål: »Så
er du altså en konge?« Hvortil Jesus svarer: »Du siger, jeg er konge. Derfor er jeg
født, og derfor er jeg kommet til verden,
for at jeg skal vidne om sandheden.
Enhver, som er af sandheden, hører min
røst.«
Da er det Pilatus spørger Ham: »Hvad
er sandhed?«
Imidlertid får vi ikke at vide, hvad
Jesus svarer på dette spørgsmål, eller om
Han overhovedet svarer. For straks går
Pilatus ud og henvender sig til folket og
giver til kende, at han ikke kan se, at Jesus
er skyldig i noget.
Men den lille del af samtalen, som her
er refereret, indeholder en god portion
tyngde.
Jesus taler om, at Han skal vidne om
sandheden. Og Pilatus spørger: »Hvad er
sandhed?«
Dette spørgsmål tror jeg, at vi allesammen kan komme ud for at stille. Og de fleste af os vil endda mene, at det i mange
sammenhænge er endog meget vigtigt, at

der mand og mand imellem tales sandhed.
Altså at det er sandheden, der kommer
frem.
Men: hvad er sandhed?
Vi må forstå, at her spørges der ikke bare om sandheden sådan i bred almindelighed.
Men spørgsmålet skærpes: Hvad er
sandheden om dette at være til som menneske?
Hvad er sandheden om det enkelte
menneske?
Hvad er sandheden om mig og mit liv?
Det er langt fra givet, at vi altid ønsker
at kende sandheden. For sommetider kan
vi have en fornemmelse af, at sandheden
kan være ubehagelig - eller måske endda
forfærdelig! Og vi foretrækker at lukke
øjnene for den. Eller vi ser i en anden retning.
Den tidligere engelske premierminister
Winston Churchill skal engang have udtalt: »Det hænder, at mennesker snubler
over sandheden; men de fleste kommer
hurtigt på benene igen og styrter videre,
som om intet var hændt!«
I denne udtalelse ligger der vistnok en
væsentlig pointe, når det gælder sandheden.
Alligevel kan det se ud som om det
nærmest er indbygget i vort liv som mennesker (mon ikke det gælder for de fleste
af os?), at vi gerne vil vide, hvad der er
sandt.

Det næste års udgaver af »Sogn & Kirke« vil på forsiden være illustreret med billeder af Danmarks fire største salmedigtere gennem tiderne: Kingo, Brorson,
Grundtvig og Ingemann. Vi tager én af gangen - og i kronologisk orden.
Foran på dette blad ses således Thomas Hansen Kingo (1634-1703) efter et stik af
G. Valck fra 1704. Billedet er hentet fra 4. bind af Hal Kochs »Den danske kirkes historie«, 1959.
Thomas Kingo var biskop over Fyns Stift fra 1677 til sin død. Han var vor fineste
og mest markante barokdigter med en omfattende salmedigtning bag sig. Har desuden været til stor inspiration for senere salmedigtere.
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Prædiken

Prædiken

man finde de samme hebraiske skrifttegn
øverst på Wiedewelts marmorepitafium
over Peder Rosenørn).
Vi søger sandheden - også selvom det
kan være frygteligt at finde den!
Ikke mindst på det religiøse område
kan vi være meget ihærdige i vores sandhedssøgen. For især når det gælder trosspørgsmål kan det forekomme os særligt
afgørende, at vi finder ind til sandheden.
Vel at mærke: den rene sandhed, sandheden om Gud - og i forhold hertil: sandheden om dette at være menneske.
Men hvordan finder vi dén sandhed?
Og kan vi være sikre på, at det nu også
er den fulde sandhed, vi når frem til?

En af de mest centrale begivenheder i
det Gamle Testamente er den, der fortælles om Moses ved den brændende tornebusk. Mange husker nok, hvordan Moses
er flygtet ud i ørkenen, hvor han vandrer
rundt som fårehyrde. En dag standser han
pludselig op. Et stykke foran sig får han
øje på en tornebusk. Den er omspændt af
flammer. Dog uden at ilden fortærer
busken.
Inde i ilden ser han en engel. Og dér inde fra lyder en stemme. Det er Gud, der
taler - Han, som lidt senere giver sig selv
den gådefulde betegnelse »JEG ER« (i
Klejtrup kirke ser man dette skrevet med
hebraiske bogstaver allerøverst på kirkens alterparti i det trekantede felt lige
under loftet. Og i Hersom kirkes kor kan
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Denne historie om Moses er meget
mærkelig.
I samme forbindelse giver Gud Moses
besked om at føre sit folk, israelitterne, op
fra slavetilværelsen i Ægypten, ud i friheden.
Nu skal Moses da finde ud af - og gøre
op med sig selv - om det virkelig også er
sandt, dét han her har hørt. Kan han regne med, at det er Gud, der har talt til ham
- »JEG ER«, som Han kalder sig?
Eller er det mon bare noget, han bilder
sig ind at have hørt? Evt. hans egen fantasi der spiller ham et puds? For det er da
noget mærkeligt noget.
Hvordan kan Moses få garanti for, at
det er sandheden, han har hørt tale til sig?
Han får ikke nogen garanti. Han får
nogle ord. Og de ord er hans udgangspunkt. Hér ud fra må han med sin samvittighed - eller med noget andet dybt inde i
sig selv - afgøre, om det er sandhedens
stemme, der har lydt i hans ører, eller om
det er noget helt andet.
Han vælger at tro, at det er sandheden Guds sandhed til ham.
Og vi ved jo fra vores børnelærdom, at
han bliver israelitternes leder gennem 40
års vandring i ørkenen.
Vi hører også om, at Moses adskillige
gange under denne ørkenvandring bliver
tvunget ind i situationer, hvor han igen og
igen må søge det der er sandt for ham at
gøre.
Det koster ikke bare blod, sved og tårer.
Men også svære indre, personlige kampe
i ham selv.
For det er aldrig omkostningsfrit at følge sandheden!

Det er det heller ikke for nogen af os!
Men hermed har vi fået en baggrund
for at forstå noget af det vi hører i denne
søndags evangelietekst.

Den Gud, som i sin tid talte til Moses
gennem en brændende tornebusk - og
som kaldte sig selv ved det hemmelighedsfulde navn »JEG ER« - dén Gud har
iklædt sig menneskeligt kød og blod. Han
er så at sige rykket ind i et menneske, i
Jesus fra Nazareth.
Han siger stadig »JEG ER«, men nu
med den tilføjelse: »JEG ER vejen og
sandheden og livet!«
Sandheden i menneskelig skikkelse!

I Jesu liv, i hele Hans færden, i Hans
ord og gerninger, i Hans død og opstandelse og himmelfart, ser vi derfor, hvad
Gud har i tankerne med mennesket. Og
det vil jo sige: med hver eneste af os.
Vi ser, hvilken vej vi må gå. Og hos
Ham møder vi sandheden om os selv og
vort liv.
Derfor ender vores søgen hos Ham, hos
Jesus Kristus.
Han er Guds svar på vore spørgsmål.
Vil vi vide, hvor vi kommer fra, så ser
vi det hos Ham.
Vil vi vide, hvorfor vi er her, så finder
vi svaret hos Ham i Hans liv.
Og vil vi vide, hvor vi er på vej hen, så
fortæller Hans liv os det.
Han er vejen frem til Gud - gennem det
mørke og den ufremkommelighed, som
også er en del af vores virkelighed.

Som Gud er i Ham, sådan er Han i
mennesket.
Sådan er Han i hver af os!
Vi lægger mærke til, at når Jesus taler
om et menneskes livsvej på jorden, eller
om meningen hermed, så nøjes Han ikke
med at pege på vejen; men så går Han
den.
Derfor kan Han sige: »Jeg er vejen«.
Eller når Han taler om sandheden om
os og vort liv, så fremkommer Han ikke
med en eller anden luftig teori; men så lever Han sandheden. Sådan som det er
Guds sandhed om et menneske.
Jesus er så at sige sine egne ord.
Og dét gør Hans ord troværdige.

Det er da også derfor det er så uendeligt
opløftende og trøsterigt at høre Ham sige:
»Jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på
Gud og tro på mig. I min Faders hus er der
mange boliger; jeg går bort for at gøre en
plads rede for jer.«
Han vil have os dérhen, hvor Han selv
er!
For sådan er det Guds vilje.
På den måde er Jesus sandheden - også
i vort liv.
Frederik Birkler
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Siden sidst

Ændringer i den kirkelige struktur
De fleste af os er bekendt med, at en ny
kommunalreform trådte i kraft pr. 1. januar 2007. Her i vort område kom dette bl.a.
til at betyde, at Møldrup Kommune blev
nedlagt, og vi blev lagt ind under den store Viborg Kommune.
Hvad der måske ikke er så mange, der
blev klar over, er, at kommunalreformen
samtidig medførte store ændringer også i
den kirkelige struktur.
Derfor disse kortfattede oplysninger til
orientering.
Før d. 1. januar 2007
I mange år har Danmark - på det kirkelige område - været opdelt i stifter. Sådan
er det stadig. I hvert stift sidder øverst en
biskop, som bl.a. er stiftets kirkelige tilsynsmyndighed.
Biskoppen i Viborg Stift siden 1996 er
Karsten Nissen.
Stiftet er delt op i provstier, hvor provsten (der samtidig er sognepræst) sidder
som en slags mellemmand mellem stiftet
og de mange sogne. Provsten refererer således til biskoppen og sørger for behandling af forskellige sager i provstiet, før
disse sendes videre til stiftet.
Et provsti består så igen af mindre enheder, nemlig af pastorater og sogne. Et
pastorat er et område med mere end ét
sogn, men som regel kun med én præst.
Antallet af præster afhænger af pastoratets/sognets størrelse. I de større bysogne
vil der ofte være ansat flere præster.
Vore tre sogne udgør således HersomV. Bjerregrav-Klejtrup Pastorat. Og hidtil
har vi hørt ind under Sydvesthimmerlands Provsti, hvor provsten har heddet
Holger Lyngberg (samtidig sognepræst i
Ravnkilde-Brorstrup Pastorat). Dette
provsti strakte sig fra Hersom Sogn i syd
og op i nordøstlig retning med Ravnkilde
og Brorstrup sogne beliggende nordligst.
Provstiet bestod af 26 sogne fordelt på 12
pastorater.
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Efter d. 1. januar 2007
I forbindelse med den nye kommunalreforms ikrafttræden har man imidlertid vel af praktiske grunde - ønsket en tillempelse af den kirkelige struktur.
Dette betød for vort vedkommende, at
Sydvesthimmerlands Provsti forsvandt
fra det kirkelige landkort. Og vi har måttet tage afsked med vores afholdte provst,
Holger Lyngberg, som nu har fået sit virke i det nyoprettede Rebild Provsti.
Desuden er han med sine to sogne rykket
over i Ålborg Stift.
Vort nye provsti
Inden for den nye Viborg Kommunes
grænser er der nu dannet 2 provstier.
Oprindeligt var det et udbredt ønske bl.a. fra biskoppens side - at få kommunen delt op i 3 provstier. Men dette ønske
har Kirkeministeriet ikke villet imødekomme.
De to provstier i kommunen benævnes
Viborg Domprovsti og Viborg Østre
Provsti. Vi hører nu til sidstnævnte. Og
vores nye provst hedder Jørn-Ole
Knudstrup Olesen. Han er sognepræst i
Højbjerg-Elsborg Pastorat.
Vort nye provsti er stort. Her følger
navnene på de mange sogne, som er tillagt
Viborg Østre Provsti: Rødding, Løvel,
Pederstrup, Hersom, Vester Bjerregrav,
Klejtrup, Vester Tostrup, Roum, Ulbjerg,
Lynderup, Låstrup, Skals, Hvam, Ørum,
Viskum, Vejrum, Tjele, Nr. Vinge, Vammen, Lindum, Bigum, Sahl, Gullev, Bjerring, Bjerringbro, Mammen, Vindum,
Brandstrup, Højbjerg, Elsborg, Hjermind,
Lee, Hjorthede, Vorning, Kvorning,
Hammershøj, Lysgård, Almind, Frederiks, Karup og Skjern.
Dette betyder, at Viborg Østre Provsti
har 37 menighedsråd, 41 kirker og 18
præster.
F. B.

Siden sidst
Begravede i V. Bjerregrav:
Johanne Nielsen
Bisat i V. Bjerregrav:
Mogens Iversen
Ane Nielsine Kristensen
Døbte i Klejtrup Kirke:
Nicoline Bach Frandsen
William Houlberg Sandholdt
Frederik Bjørn Lange
Døde i Klejtrup Sogn:
Niels Aage Andersen

Begravede i Klejtrup:
Tage Thordahl Jørgensen
Orla Bruun
Jens Als
Nanna Marie Kristensen

Indsamlinger:
Børnesagens Fællesråd:
2.013,00 kr.
Det Danske Bibelselskab:
420,00 kr.
Det Mellemkirkelige Arbejde: 30,00 kr.
Kirkens Korshær:
144,75 kr.
Kommende indsamlinger:
Pinsedag og 2. Pinsedag: Folkekirkens
Nødhjælp.

Kristi opstandelse
(efter træsnit af
Albrecht Dürer).
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Grundlovsmøde 2007
»Danmarks riges grundlov« hedder
den samling af 89 lovparagraffer, som
danner den formelle ramme om vort folkestyre. Grundloven er således det faste
fundament under det danske demokrati.
Og det er næppe muligt at overvurdere
dens betydning.
Derfor fejrer vi stadig Grundlovsdagen
rundt omkring i landet. Også her på vores
egn i det sydlige Himmerland.
Taler
I år har vi som taler
inviteret Erling Olsen.
Og han har beredvilligt
sagt ja til at tage turen
fra Klampenborg til
Hersom for at være
sammen med os ved
grundlovsmødet i præstegårdshaven.
Erling Olsen vil være et kendt ansigt
over det ganske land. Han er tidligere professor, universitetsrektor, boligminister
og justitsminister. Og han har som formand for Folketinget beklædt det vel nok
mest ærefulde og prestigefyldte embede i
kongeriget.
Det vil være umuligt på denne begrænsede plads at opregne alle de betydningsfulde arbejdsopgaver, som Erling Olsen
gennem årene har påtaget sig. Karrieren
startede som cand. polit. i 1953 (året hvor
den senest reviderede Grundlov så dagens
lys!). Derefter fulgte en række stillinger
inden for universitetsverdenen, koncentreret omkring det nationaløkonomiske
og det samfundsvidenskabelige område.
Undervejs blev der taget studieophold
dels i USA og dels i Sverige.
Senere blev Erling Olsen kendt som
minister i flere Anker Jørgensen-regeringer. Men også EU, trafik, Røde Kors og
udenrigspolitik har han på forskellig måde været engageret i.
Indimellem er der minsandten også
blevet tid til at skrive en række bøger over
de emner, som nu har haft hans særlige in8

teresse. Og som pensionist er han en hyppigt anvendt foredragsholder over hele
landet.
Det er således en erfaren og rigt facetteret personlighed, vi vil møde på årets
Grundlovsdag. Og vi kan glæde os til at
høre, hvad han har at sige til os på denne
særlige dag.
Musik
Som musikanter får vi i år besøg af
»Rebild Spillemændene«. Der bliver tale
om et gensyn/genhør, idet denne trio var
med til at sætte dejlig kolorit på vort
grundlovsmøde i 1998. Antagelig vil flere af mødets deltagere huske disse glade
spillemænd for deres livfyldte og fornøjelige musiceren. De har også lovet at akkompagnere fællessangen. For naturligvis skal vi som sædvanligt synge nogle af
vore gode, danske sange.
Af instrumenter betjener trioen sig af
harmonika, violin og fløjte. Og spillemændene vil give os nogle af deres bedste
numre.

GRUNDLOVSMØDE
TIRSDAG d. 5. juni kl. 14.00
i Hersom præstegårdshave
Grundlovstalen holdes af Erling Olsen,
tidl. professor, universitetsrektor, boligminister,
justitsminister og formand for Folketinget.
Musiktrioen »Rebild Spillemændene« musicerer på harmonika, violin
og fløjte (se billedet nedenfor).
I pausen nydes indholdet af den medbragte kaffekurv.
Øl og sodavand kan købes.
Vi skal synge nogle af vore skønne, danske sange.
Grundlovsfesten afsluttes som sædvanligt med en kort gudstjeneste i
Hersom Kirke kl. 16,00. Prædikant: Herbert Wilson, tidl. sognepræst
i Simested-Testrup Pastorat.
Udover kaffekurv og godt humør anbefales det, at deltagerne selv medbringer tæppe, havestol eller lignende.

VEL MØDT!

Prædikant
Traditionen tro afsluttes grundlovsmødet med en kort gudstjeneste i Hersom
smukke, gamle kirke. Prædikanten i år vil
være Herbert Wilson, den tidligere sognepræst i Simested-Testrup Pastorat. Wilson
var i en årrække - i sine yngre dage - ansat ved Rigspolitichefens færdselspoliti.
Men i 1981 lagde han politikasketten på
hylden og trak i præstekjole.
Desuden har Herbert Wilson i flere år
gjort tjeneste som feltpræst i Hæren.
Han blev pastor emeritus sidste efterår.
Enhver er velkommen
Vore tre menighedsråd står fortsat som
arrangører af årets grundlovsmøde. Og
der er lagt op til endnu en indholdsfyldt
eftermiddag. Både indensogns og udensogns interesserede vil være hjerteligt
velkomne.
F. B.

Rebild Spillemændene
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Forskelligt
FØDSELSANMELDELSE
Et barns fødsel skal anmeldes til sognepræsten senest 2 hverdage efter fødslen.
Blanketten »Fødselsanmeldelse« anvendes.
Ugifte forældre kan erklære, at de sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for deres barn. Dette sker via blanketten »Omsorgs- og ansvarserklæring«.

ANMELDELSE AF DÅB
Når barnet skal døbes, ringer man til sognepræsten 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 sognepræsten.
Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.
VIELSE
Ved vielse i kirken aftales med sognepræsten 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 eller bagefter. I begge tilfælde søges herom
hos sognepræsten.
10

NAVNEÆNDRING
Ønskes navneændring, kan yderligere oplysninger indhentes hos sognepræsten.
BLANKETTER OG FORMULARER
Alle borgere med adgang til en PC har i
øvrigt mulighed for at udprinte de nødvendige blanketter via internettet på
adressen »www.personregistrering.dk«.
Eller de kan fås hos sognepræsten.
VED DØDSFALD
Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Begravelsesmyndighed er altid sognepræsten i det sogn afdøde bor, også selvom 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:
2007
2008
2009
2010
2011

Bededag:
Klejtrup
Bjerregrav
Klejtrup
Bjerregrav
Klejtrup

Flg. søndag:
Hersom
Klejtrup
Hersom
Klejtrup
Hersom

TELESLYNGE
Der er teleslynge i alle vore 3 kirker. Det
betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så
skulle lydniveauet være optimalt.
FERIE og FRIDAGE
Sognepræsten holder friweekends 3.-4.
marts, 14.-15. april og 12.-13. maj.
Desuden holder han fri i dagene 22.-24.
maj.
Mandag er ugentlig fridag.
I alle tilfælde passes embedet af pastor
Robert Ryholt, Tostrup, tlf. 8669 1003.

Boganmeldelse
Alle mennesker er vel en blanding
af godt og ondt, og alle mennesker
har vel nogen, som står dem nær og
holder af dem.
Engang imellem kan man vel blive
i tvivl, om det virkelig forholder sig
sådan. Kan nogen have holdt af - eller endog elsket - et menneske som
Saddam Hussein? Eller Adolf Hitler? Hvis det er tilfældet, hvordan går
det så til?
Da Traudl Junge døde i februar
2002, var hun det sidste overlevende
vidne fra Hitlers nærmeste kreds af
medarbejdere.
Traudl Junges historiske vidnesbyrd fra de sidste krigsår »Til den bitre ende« er nu udkommet på dansk,
og bogen er desuden filmatiseret og
har været vist på DR 2, kan købes på
video/DVD. (Men bøger skal læses,
ikke ses på film, i hvert fald først
bagefter, synes jeg).
Bogen bygger på forfatterens optegnelser fra 1947 og er altså øjenvidneskildringer beskrevet kort tid
efter begivenhederne.
Efter krigen var Traudl 1/2 år i russisk
krigsfangeskab, hvor hun skulle »af-nazificeres« før hun blev løsladt.
Hun er født og opvokset i München.
Traudl er født i 1920 og får en søster i
1923. Hendes far har tidligt støttet Hitler
i et kupforsøg mod regeringen. Det mislykkes, hvorefter faderen fører en noget
forhutlet tilværelse som arbejdsløs, hvad
mange vel gjorde i Tyskland i disse år.
Han emigrerer uden familien, og moderen og døtrene lider materiel nød og har
ikke mad på bordet. Derfor må moderen
flytte hjem til sine forældre med børnene,
og Traudl har ikke kendt til en fader fra
hun var 5 år gammel. (Måske en slags forklaring på, at hun senere fandt en faderskikkelse i Hitler).

Bedsteforældrene boede i en herskabelig 5 værelses lejlighed, og bedstefaderen
var en meget autoritær person. Børnene
trivedes ikke med hans autoritære facon.
Som ung havde Traudl en del forskellige kontorjobs i München, - ikke fordi det
interesserede hende, men med det ene
formål at tjene penge til at kunne flytte
væk og til at kunne uddanne sig som balletdanser.
Heldet tilsmilede Traudl. Hendes
søster havde fået en plads på en balletskole, hvor en af veninderne var Martin
Bormanns svigerinde. Denne veninde
formidlede, at Traudl Junge kom med til
optagelsesprøve, da Hitler søgte nye privatsekretærer, og Traudl fik jobbet.
Traudl mente selv, det var hendes livs
chance. Hun kom væk fra München og fra
11
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bedstefaderen, og hun tjente gode penge
og kunne tage danseundervisning.
Fra 1942 og »Til den bitre ende« var
hun én af Hitlers 4 privatsekretærer. De
skulle på skift bo, hvor Føreren var - det
kunne være i »Ulveskansen« i »Berghof«,
i Hitlers lejlighed i Berlin, i »Ørneborgen« eller til slut i førerbunkeren under
Berlin. Her var opgaven for de 4 sekretærer at dele døgnvagterne imellem
sig, så der altid var
en sekretær til stede til at modtage og
besvare telegrammer og nedskrive
Hitlers tanker, når
som helst det passede ham, samt til
at deltage som selskabsdamer ved
middagene om aftenen.
Skæbnen ville,
at det blev Traudl,
der modtog diktat
af - og nedskrev Hitlers testamente i
Førerbunkeren få
timer, før han og
Eva Braun begik
selvmord.
Hvis man vil vide noget om livet bag
kulisserne i førerhovedkvarteret, ikke
mindst som det gik for sig i de sidste dage i Det tredje Rige, er der næppe nogen
bedre kilde end Traudl Junges bog.
Her fortæller hun om hverdagene. Det
var kutyme, at Hitler spiste frokost og
middag i selskab med sine sekretærer, og
hvem der ellers var til stede af Hitlers
stab, og Hitler forlangte her at få fred for
de mange beslutninger, der hele tiden
krævedes af ham. Her talte man om vind
og vejr, om de sidste moder i tøj og frisurer, om Hitlers elskede hund Blondi og
holdt lidt sjov med hinanden i al gemytlighed. Bl.a. måtte Traudl finde sig i dril12
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lerier, da hun forelskede sig i én fra
Hitlers stab, som hun giftede sig med, - et
ægteskab, der kun varede 14 måneder, før
Traudls mand blev dræbt ved fronten.
Traudl skildrer både Hitler og Eva
Braun som hyggelige og omgængelige og
meget omsorgsfulde i omgangen med de
ansatte. Traudl kom virkelig til at holde af
dem begge.
Fortællingen om
de sidste døgn i
Førerbunkeren under Berlin står meget stærkt. Her fortæller Traudl om
stemningen, da hun
fik dikteret Hitlers
politiske testamente, da hun fik foræret Eva Brauns
sølvrævepels i afskedsgave, og da
hun legede med og læste højt for Goebbels seks små
børn, inden deres
mor ombragte dem
med giftampuller.
De fleste af
Hitlers medarbejdere forsøgte at
komme væk derfra i
tide, men ikke Traudl, hun følte virkelig,
at hun måtte blive til enden.
Om den aften, da hun sad og nedskrev
Hitlers testamente, har hun sagt: »Jeg
mente, at jeg alligevel ikke ville overleve.
Der lugtede af bittermandel, fordi man
havde afprøvet cyankaliummet på hunden«.
Lige til det sidste ventede Hitler, at
hans stormtropper ville klare sagen. Han
anede ikke, at der ikke længere fandtes
nogen stormtropper. Han blev hele tiden
forskånet for synet af død og ødelæggelse. Selv når medarbejderne var rejst hjem
på ferie var der ingen, der kom tilbage og
fortalte, at fædrelandet lå i ruiner.

Når Hitlers særtog kørte gennem
Tyskland, blev persiennerne rullet ned,
når man passerede ødelagte områder, og
Hitlers privatchaffør kørte lange omveje
for at undgå, at Føreren skulle se de mange ødelagte bygninger i Berlin. Derom siger Traudl Junge: »Jeg troede jeg skulle
være ved kilden til det hele, men i virkeligheden befandt jeg mig kun i den døde
vinkel og så ingenting«.
Den sidste tid i Førerbunkeren har
været underlig. Det ene øjeblik kunne
man diskutere hurtige og smertefrie selvmordsmetoder for det næste øjeblik at afholde spontane fester eller overgå hinanden i galgenhumoristiske bemærkninger
eller nyde de blomstrende syrenbuske
imellem ruindyngerne.
Traudl Junge mener, at Hitlers opfattelse af situationen var fuldstændig skizofren, - som et Dr. Jekyll & Mr. Hyde syndrom. Over for de ansatte var han en uhyre venlig og omgængelig mand. Og på
trods af, at hun så sit lands undergang, når
hun på fridagene rejste hjem til München,
så forblev hun trofast mod sin arbejdsgiver til »Den bitre Ende«, hvilket hun selv
senere havde meget svært ved at forstå.
Hun prøver at give en slags forklaring,
da hun i et interview forsøger at besvare
spørgsmålet:

»Hvornår gik det op for
Dem, hvad Auschwitz er?«
»- Det var først efter krigen.
- De må tro mig! Når man bevægede sig i Hitlers nærhed levede man fuldstændig afsondret fra verden. Som bekendt
er der helt stille i stormens øje.
De folk, der lyttede til fjendens
forbudte sendere, var bedre informeret end jeg«.

At forstå ondskabens væsen er et af de
forhold, der bagefter har optaget Traudl
Junge meget.
Hvordan kunne det ske, og hvorfor fik
ondskaben så gode udfoldelsesbetingelser?
Engang havde sekretærerne spurgt en
KZ-kommandant, der besøgte Føreren,
om, hvordan han dog kunne udsætte andre for den brutalitet, han udøvede (sekretærerne anede ikke engang omfanget af
brutaliteten, da de spurgte). Kommandanten svarede, at han selvfølgelig følte
medlidenhed med fangerne af og til, men
»arbejdet skal gøres, - det er et offer, vi alle må bringe«.
Traudl Junge siger herom: »På en eller
anden måde lykkedes det for Hitler at
overbevise så mange af os om, at jødeforfølgelserne var et offer, og han betonede
altid: »I skal ikke bekymre jer, I skal blot
gøre, som jeg befaler jer. Ansvaret tager
jeg på mine skuldre«!
Traudl Junge fortsætter: »Som om man
kan overtage et andet menneskes samvittighed«.
At Traudl Junge indtil sin død i 2002
var plaget af sin samvittighed, er der ingen tvivl om. På interviewerens spørgsmål: »Hvad ville De spørge Hitler om i
dag«? - svarer hun: » - Jeg ville spørge
ham, om han er klar over, hvad det er, han
har udrettet i menneskehedens historie.
Det ville være straf nok«.
Traudl Junge levede meget tilbagetrukket i USA de sidste 51 år af sit liv.
Hun giftede sig aldrig igen.

Venlig hilsen
Birthe Korsbæk
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Der afholdes menighedsrådsmøder således:
Hersom:
Torsdag d. 22. marts kl. 19,30 (regnskab).
Tirsdag d. 8. maj kl. 19,30 (budget).
Møderne holdes i Hersom præstegård.
V. Bjerregrav:
Torsdag d. 1. marts kl. 19,30 (regnskab).
Mødet holdes i Ældrecentret.
Klejtrup:
Onsdag d. 14. marts kl. 16,30 på Søkroen
(regnskab og budget).
Onsdag d. 11. april kl. 16,30 i graverhuset.
Onsdag d. 9. maj kl. 16,30 i graverhuset.
Ifølge menighedsrådsloven er alle
menighedsrådsmøder offentlige.
Hinduisme
Torsdag d. 8. marts kl. 19,30 indbydes
der til en mødeaften i konfirmandstuen i
Hersom præstegård. Aftenens tema er hinduismen, en af de meget store religioner, som
på verdensplan tæller næsten én milliard tilhængere.
Vi skal høre om, hvad denne religion
nærmere går ud på. Og der vil også blive
mulighed for en drøftelse.
Undervejs får vi en kop kaffe/the.
Enhver interesseret vil være hjerteligt
velkommen.
(Se også forrige sogneblad s. 14).

Pensionisterne
fra alle vore tre sogne inviteres til en sammenkomst i Hersom præstegård torsdag d.
15. marts.
Vi mødes i Hersom Kirke kl. 14,00 til en
kort gudstjeneste, hvorefter vi fortsætter i
konfirmandstuen med kaffe, sang og fortælling.
14
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De, der ønsker transport, er meget velkomne til at kontakte KAS-Biler. Det er tlf.
8669 1589. Desuden vil gangbesværede få
hjælp til at komme fra kirken og hen i
præstegården.
Konfirmandernes forældre
inviteres igen i år til at overvære nogle af
de sidste undervisningstimer før konfirmationen. De finder sted således:
Onsdag d. 25. april kl. 19,00-20,30:
Hersom-Bjerregrav.
Torsdag d. 26. april kl. 19,00-20,30:
Klejtrup.
Morgenundervisningen de pågældende
dage flyttes hen til om aftenen. Der vil blive
tale om almindelig undervisning, dog med
vægten lagt på at genopfriske nogle af de
emner, som har været behandlet i vinterens
løb.
Der vil blive serveret kaffe og brød.
Konfirmanderne får en sodavand.

OBS! Kirkebesøg i Rumænien
I dagene 9.-19. oktober er der mulighed for at komme på et spændende kirkebesøg hos den Ortodokse Kirke i Rumænien.
Viborg Stift står som arrangør i samarbejde med UNITAS Rejser. Og enhver
interesseret kan deltage.
Baggrunden for dette besøg er den
forbindelse, som i 1999 blev etableret
mellem den Ortodokse Kirke i Moldavia
og Viborg Stift. Lige siden har der været
udvekslet besøg parterne imellem.
Der foreligger et meget indholdsrigt
program, bl.a. undervejs med et døgns
ophold i Ungarns hovedstad Budapest.
Der rejses med tog og med bus. Og turen
koster i alt 7.970 kr.
Tilmeldingsfrist: den 1. august.
Nærmere oplysninger kan indhentes
hos menighedsrådets formand. Eller
man kan snuppe en folder i kirkens
våbenhus.

KONCERTER I FORÅRET
V. Bjerregrav Kirke
Onsdag d. 28. marts kl. 19,30 får V.
Bjerregrav Kirke besøg af en gruppe
drevne musikere, nemlig den dynamiske organist og musikorganisator
Mikael Ustrup fra Mariager, der kommer med violinisten Amanda Vandt
(kendt for sine tidligere meget fine optrædener i pastoratets tre kirker) og
sangeren Rita Jacobsen.
Programmet denne aften vil hovedsageligt bestå af musik af den danske
barokkomponist Diderich Buxtehude,
som var en meget væsentlig læremester
for selveste Johan Sebastian Bach, og
hvis 300 års dødsdag markeres verden
over.
Vi kan forvente os en levende og
spændende aften med gammel, dejlig
musik.
Hersom Kirke
Tirsdag den 17. april kl. 19,30 kommer et kendt ansigt, nemlig den fine
altsangerinde Kamma Bidstrup, til
Hersom Kirke og synger akkompagneret af undertegnede. Den vågne læser
vil genkende ordene, jeg lige har skrevet; Kamma skulle nemlig have været i
Hersom Kirke i forbindelse med Alle
Helgen.
Programmet er endnu ikke fastlagt,
men med Kamma Bidstrup som sanger
er der udsigt til en meget fin aften.
Vel mødt og venlig hilsen
Jacob Græsholt
Klejtrup Missionshus
Marts:
Onsdag d. 7.: Bibeltime.
Onsdag d. 21.: Pakkefest. Sognepræst
Robert Ryholt, Tostrup,
taler.
April:
Onsdag d. 4.: Bibeltime.

Tirsdag d. 10.: Hobrokredsen har
Forårsmøde her. Miss.
Henning Kristensen,
Nibe, taler.
Maj:
Onsdag d. 2.: Bibeltime.
Onsdag d. 16.: Møde. Volontør Filip
Bodilsen, Ålestrup, taler.
Møderne er kl. 19,30. Alle er velkomne.
KLF Kirke og Medie
holder forårsmøde torsdag den 22. marts
kl. 19.30 i Klejtrup Missionshus. Sognepræst Henning Berg Mikkelsen, Lemvig,
kommer og taler.
Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
Kirke og Medie for Møldrup og Omegn

Viborg Kirkeradio
under Radio Viborg
Vi sender hver søndag
kl. 20,00-21,00
I vort område høres vi bedst
på 93,8 eller 107,3 Mhz
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 foreningens 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. maj.
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