SOGN
KIRKE

&

Hersom,
Hersom, V.
V. Bjerregrav
Bjerregrav og
og Klejtrup
Klejtrup sogne
sogne
Nr.
Nr. 22 -- Juni
Juni 2012
2012 -- 56.
56. årgang
årgang

INDHOLD
Siden sidst • Forskelligt (informationer)
Adresser • Spejl dig i brevet fra Gud
Årets konfirmander
De forgangne fire år ...
Klejtrup Menighedsråd
Grundlovsdag skal fejres i Hersom ...
Menighedsrådsvalget i Bjerregrav
Lederen
Opstart af »Fyraftenskoret« • Meddelelser
Liturgisk gudstjeneste
Filmaften i Klejtrup Sognehus
Fotograferede kirkegårde
Fastelavnsgudstjenester
Om at være kirkeværge i V. Bjerregrav
Sangaften
Koncert • Blicher aften • Indsamling
Dåbstræf
Kirkebygningen ... • Skærtordagsgudstj.
Gospelgudstjeneste
Gudstjenesteliste

s. 2
s. 3
s. 4
s. 5
s. 6
s. 7
s. 8
s. 8
s. 9
s. 10
s. 10
s. 10
s. 11
s. 12
s. 12
s. 13
s. 13
s. 14
s. 15
s. 16

SKANDALE
PÅ PRÆDIKE
STOLEN
- se side 2

GOSPELGUDSTJENESTEN
I KLEJTRUP KIRKE

SIDEN SIDST -

01.02.2012 - 01.05.2012

KLEJTRUP KIRKE
Døbte i
Klejtrup Kirke:
Jeppe Thorning
Mørk
Emil Ronson
Østergaard
Holt Kristensen
Døde i Klejtrup:
Hilda Margrethe Thorup Smith
(Rødding Kirke)

V.BJERREGRAV KIRKE
Døbte i
Bjerregrav Kirke:
Anne Sophie
Jæger
Rasmussen
Anna Jæger
Rasmussen
Tobias Kynæb Lange
KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2014 Bededag:
Flg. søndag:
2013 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2014 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2015 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
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.

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 hos kasserer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500
Hobro.

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 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. september 2012.

FORSKELLIGT
FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller
jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke foretage 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 vitterlighedsvidner. 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 familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du
også udskrive blanketten.
DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen.
Når barnet er døbt, er det optaget i den
kristne menighed og medlem af folkekirken. Derfor fejres dåben normalt
ved søndagens gudstjeneste.
Barnets forældre kontakter sognepræsten for at
aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene mødes herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde
sted i præstegården, men sognepræsten besøger også
gerne de nybagte forældre i hjemmet.
Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.
Læs mere om dåb på folkekirken.dk - det er aldrig
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 leve
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 ægteskabskontoret 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 måneder gammel den dag, brudeparret siger ja til hinanden.
DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontakter de
efterladte en bedemand, der udfylder dødsanmeldelsen 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 sognepræsten. En navneændring koster 470,00 kr.
Du kan læse om navneændringer på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også ringe til sognepræsten for yderligere oplysninger.
SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavshedspligt, 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 foretager
også hjemmealtergang.
BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du
udskrive blanketter. Du kan også ringe til sognepræsten, så finder hun de nødvendige blanketter til dig.

Indskrivning til
konfirmation 2013
Onsdag den 12. september kl. 19.00 inviterer
jeg konfirmander og forældre fra Hersom og
Vester Bjerregrav sogne til velkomstaften og
indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård.
Tirsdag den 18. september kl. 19.00 inviterer jeg ligeledes konfirmander og forældre fra
Klejtrup sogn til velkomstaften og indskrivning til konfirmation i konfirmandstuen ved
Hersom Præstegård.
Konfirmationsforberedelsen begynder i uge
38. I Klejtrup Sognehus første gang onsdag
den 19. september. I Hersom Præstegård begynder forberedelsen torsdag den 20. september.
Jeg sender et velkomstbrev ud på Møldrup
Skoles forældreintranet i slutningen af august.
Eleverne i 7. klasse på Bjerregrav Friskole får
også et velkomstbrev i slutningen af august.
Jeg glæder mig meget til at lære de kommende konfirmander at kende - vel mødt til gode
og sjove timer.
Sognepræst Kirsten Krab Koed

Skandale på
prædikestolen
- næsten!
En kvindelig præst på Aarhusegnen ville ved konfirmationen
St. Bededag gerne sikre sig opmærksomheden ved sin prædiken fra alle de fremmødte, inklusive konfirmanderne.
Hun gik op på prædikestolen,
men lige da hun skulle til at åbne
munden for at begynde sin tale,
ringede hendes mobiltelefon.
Alle i kirken stivnede, næsten
en skandale! Præsten åbnede
mobilen, og man hørte hende
straks sige: »Hallo. Jeg er optaget
lige nu! Kan du ikke ringe igen
om lidt!«
Der blev en pause et øjeblik,
mens hun lyttede. Så sagde præsten:
»Jamen, så siger vi det, kære
Gud, Vorherre, om en halv time.
- På genhør!«
Alles opmærksomhed var nu
fanget!
Læseranekdote af Kjeld Gade Sørensen i Kristeligt Dagblad den 23. maj 2012

Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 20. juli 2012 til:
Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen, Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com
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Adresser:

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.
Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl.
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 1910 • Mobil: 2330 3910.
Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro. Tlf. 9852 5545.
Kirkesanger: Henning Pedersen, Teglgårdvej 24,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0303.
Menighedsrådets formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6303 • Mobil 3120 7402
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Kirkeværge: Britta Kempe, Ørrisvej 15, Ørris,
9500 Hobro. Tlf. 8669 0067.

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. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2185.
Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herredsvejen 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. 9854 7202.
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: Birthe Korsbæk, Søparken 20,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

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 KASBiler, 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.

Spejl dig
i brevet fra Gud
Luk dit brev op. Det gamle brev fra Gud. Gå ud i sommernatten med brevet i den rødternede skjortes brystlomme. Sæt dig i en levende grøftekant og flet en krans
af tusindfryd og mælkebøtter. Drøm dig tilbage til barndommens oase. Og luk så brevet op. Brevet fra Gud er som
et brev skrevet til den elskede. Læs brevet sådan. Hør brevet sådan. Du bærer
Guds brev ved dit hjerte, og du åbner brevet med dit hjerte. Når du åbner
brevet, åbner du troens kilde.
Det kan nok være, at livet ikke altid er det samme. Det kan godt være, at
det, man i dag ikke kan tro med sin gode forstand, det tror man måske altsammen med sit hjerte i morgen.
Hvem kender dagen i morgen? Hvem ved, hvad man råber i skoven, når
sommeren går på hæld? Når man kalder på hunden, logrer den med halen
og kommer én i møde. Som man råber i skoven, får man svar, siger man.
Derfor skal man tænke sig godt om, førend man råber i skoven.
I medierne bliver der også råbt. Vore kirker er i fokus. Luk så de kirker.
Luk de tomme kirker. Lad tårnene
falde og klokkerne omstøbe. I København har man allerede udpeget
17 kirker, der ikke længere er brug
for. Københavns biskop, Peter SkovJakobsen, går ikke ind for, at man
sælger oksemørbrad og toiletpapir i
lukkede kirker. Kirkerne egner sig
ikke til kølediske og reklameskilte.
Men en liebhaverbolig går an, vurderer Morten Skrubbeltrang, generalsekretær i Kirkefondet. Dertil
svarer liebhaverejendomsmægler Jan
Fog, at de tomme kirker er oplagte
liebhaveremner. »Vi vil gerne sælge
en kirke,« lyder det fra mægleren. I
Sverige har man allerede solgt en
kirke til beboelse - for en krone.
Hvad venter vi så på? Vi har
mange kirker, der kan sælges. Mange kirker, hvor lyset kan slukkes og orgelets
brusen høre op. Kirker, hvortil vi bar vore nyfødte. Kirker, hvor vi år ud og
år ind fejrer konfirmation og bryllup. Smukke gamle kirker, hvortil man engang bar en elsket afdød med sorgens farve malet i ansigtet. Forstenet sad
man på kirkebænken. Måske knugede man et barns hånd, mens man lyttede
til ordene fra Guds brev. Da man kom hjem i den tomme stue, fandt man
brevet frem af brystlommen. Man åbnede brevet og læste bogstaverne, som
blev levende igen. Som den hånd man ikke længere kan nå. Man fik et øjebliks hvile og lukkede øjnene i vished om, at der er en dør gennem døden.
Man kommer tvivlen til livs, tvivlen, som gør os ængstelige og rådvilde. Tvivlen, som får os til at glemme brevet fra Gud og lade det ligge uåbnet i lommen.
Så luk dit brev op og læs det. Ikke med hovedet, så du forstår det hele,
ikke med hænderne, så du kan klare alting, men læs brevet med dit hjerte, så
du kan leve deraf og spejle dit liv deri. Og lad os så få åbnet de kirker. Lad os
gribe brevet fra Gud i tro og lad os fylde kirkerne med liv og glæde. Spejl dig
i noget, der er større end dig selv. Spejl dig i brevet fra Gud.
God sommer!

Sognepræst
Kirsten Krab Koed
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Årets konfirmander ...

Konfirmanderne i Hersom/Bjerregrav 2012 i vilkårlig rækkefølge: Anne Sophie Jæger Rasmussen, Pernille Kopp Lange,
Emilie Munch, Alexander Bjerge, Martin Præstiin Kjær Jensen, Michael Nielsen, Mie Emilie Giltoft, Pernille Sørensen, Astrid
Kirkegaard Sørensen, Maria Gytkjær Nielsen, Thea Tougaard Bommer, Daniel Tom Mølgaard Saugmann og Rikke Lønne

ø
Konfirmander Klejtrup 2012 i vilkårlig rækkefølge: Christian Gram-Sørensen, Simone Olivia Theider Skjærlund, Jeppe Thorning Mørk, Daniel Støvring Jensen, Amalie Nygaard Mortensen, Lærke Hedegård Jensen, Mike Fomsgaard Mortensen, Rebecca
Sander Andersen, Daniel Andersen, Rikke Villars Hansen, Stine Nanna Kjeldsen, Martin Færch Hansen, Anna Sofie Vammen,
Lærke Stentoft Kristiansen, Mikkel Bagger, Laura Kattenhøj Nielsen, Josephine Bailey, Andrea Helga Hilmirsdottir og Christoffer
Rysholt Christensen
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De forgangne fire år ...
En »lille« beretning om, hvad der er
foregået i Hersom Sogn og i hele Pastoratet de sidste ca. 4 år:
Ved sidste valg måtte vi desværre tage
afsked med to medlemmer af menighedsrådet, den ene var vor gode og vellidte formand Jørgen Vindvad, som
havde gjort et kæmpe stykke arbejde
for Hersom Sogn. - Ligeledes måtte vi
tage afsked med præstegårdsudvalgsformand Jens Ove Christensen som
også har gjort et kæmpe stykke arbejde
for Hersom sogn og i særdeleshed Hersom Præstegård. - Ind trådte Britta
Kempe og Karin Lykke Jehg, som begge har lagt mange kræfter i menighedsrådsarbejdet i de snart fire år, der er gået. Her efter jul ønskede Karin af private årsager ikke at fortsætte sit arbejde
i menighedsrådet og præstegårdsudvalget. Vi måtte så have vores førstesuppleant indkaldt til at besætte pladsen
de sidste måneder her inden valget, så
Birte Ahrensbach er tiltrådt i menighedsrådet. - Vi må desværre tage afsked
med Britta og Birte, da de ikke ønsker
at genopstille til valget her i efteråret.
Når vi ser tilbage i tiden, hvad har
vi så fået lavet? Jo, vi har fået vores kirke istandsat udvendig og fået ryddet op
i alt det vildnis der var på kirkegården
ud til vejen. Vores dejlige graver har taget sig af denne opgave, og man må sige, at det er hun sluppet godt fra - både
med at få det fjernet, men også med at
få det anlagt, så det kom til at se pænt
ud.
Vi har i 2010 desværre måttet tage
afsked med vores sognepræst Frederik
Birkler som jeg vil takke for det gode
samarbejde i menighedsrådet, men også for det samarbejde, han og jeg havde, mens jeg var formand for præstegårdsudvalget. Denne tak gælder også
Inger. Vi håber alle, at de har det godt
i det sønderjyske.
Jeg vil også her på menighedsrådets
vegne takke personalestaben for et godt
samarbejde i årenes løb.
Af nye tiltag og med godt besøg kan
bl.a. nævnes lysgudstjeneste, hvor vi
var 85 til gudstjeneste. Hersom Kirke
ligger i et lille sogn og kan være lukningstruet, men menighedsrådet har
fredet kirken for lukning i to år. Vi håber, de tiltag, der foregår, vil give flere
et ansvar for deres kirke, så de vil benytte den noget mere til hverdag og
søndage til gudstjeneste.

Nu er vi ved en skillelinje, så vil jeg
fortælle lidt om de overordnede linjer i
hele pastoratet.
I de snart fire år, der er gået, har alle
tre menighedsråd og i særdeleshed de
tre formænd haft et fortrinligt samarbejde, hvor vi har holdt møder sammen for at trække nogle fælles linjer i
pastoratet. Dette samarbejde mellem
de tre menighedsråd blev godt brugt,
da vi skulle vælge ny præst. Menighedsrådene var næsten enige om hovedlinjerne ved ansættelsen af sognepræsten. Proceduren ved ansættelsen er
nok alle bekendt, men det startede
med, at vi satte en stillingsannonce i
avisen og blade med relation til præsteområdet. Da ansøgningen kom til menighedsrådene fra biskoppen, var der
en del som havde søgt stillingen, så
brugte vi flere dage på at læse ansøgninger samt holdt møde med biskop
og provst. Derefter holdt vi et møde,
hvor vi udtog nogle til samtale, og det
var en svær opgave, fordi vi skulle være
enige, men der blev indkaldt nogle til
samtale, hvor vi udspurgte dem om de
ting, vi på vores møder var blevet enige
om. Vi ville nemlig gerne have et helhedsindtryk af hver præst med de samme spørgsmål. Her trådte det gode
sammenhold mellem menighedsrådene ind, for da samtalerne og prøveprædikerne var overstået, var der et nyt
møde med provsten, som fortalte om
valgproceduren, og her var der ikke
megen slinger i valsen om, hvem der
skulle være den nye sognepræst i pastoratet. Vi håber også menighederne er
tilfredse med vores valg.
Der var mange, som sagde farvel til
Frederik, og lige så mange sagde goddag til Kirsten ved de to receptioner
menighedsrådene afholdt.
Vi kan se på aktivitetsniveauet, at
der sker noget i vore kirker med de tiltag, som Kirsten sætter i gang, men det
er selvfølgelig med menighedsrådenes
godkendelse. Der er mange til gudstjeneste ved de alternative, men vi håber
og tror, det vil smitte lidt af på de traditionelle gudstjenester, og jeg tror, det
har gjort sin virkning. Vi skulle gerne
op på en stigning på 5% efter provstiets vision, og det skal vi nok komme.
Ved præsteskiftet blev hele præstegården fra kælder til loft istandsat med
maling for et beskedent beløb - og ikke
som man tit ser i medierne.

Vi har derfor i præstegårdsudvalget
prioriteret nogle ønsker, som kan forbedre præstegården, og som kan give
bedre levevilkår for sognepræsten. Planerne kan jeg godt nævne her, for det
trænger virkelig til at blive lavet. Vi har
planer om at indsætte et nyt fyr (det
gamle er fra 1974 og bruger en masse
olie og strøm) samt få undersøgt husets
isoleringstilstand. Derudover skal vi
have kigget på kloakforholdene, for de
er ikke af bedste kvalitet, derved vil vi
også kigge på toiletterne, de er vist heller ikke af bedste og mest besparende
kvalitet. Det private toilet og køkken
er heller ikke af nyere model, så det
kigges der også på.
Til slut er vi blevet opfordret af
provsten til at holde så meget af det
tjenstlige væk fra præstens private områder, at der skal laves et tekøkken i forbindelse med konfirmandstuen.
Alt dette kigges der på sammen med
en energikonsulent og en arkitekt. Noget af dette tager tid, og derfor er der
nogle fremtidsplaner i det. Det går ikke
så hurtigt, som hvis det havde været
hos én af os andre. Vejen er meget bureaukratisk.
Dette er de planer, præstegårdsudvalget og de tre menighedsråd bl.a. skal
arbejde med i den nærmeste fremtid,
så hvis der er nogen, der gerne vil arbejde med disse planer, skal man møde
op til de orienteringsmøder, der er i
hvert sogn her i september, så i hvert
fald de ledige pladser kan blive besat.
Jeg var nær ved at glemme en ting:
Vi har jo også fået et nyt og efter manges mening stort og flot kirkeblad. Det
er der en del arbejde i - om ikke andet
så med at få materialet hentet hjem.
Det tager tid. Bladet er blevet til ved et
samarbejde mellem menighedsrådene
og Sven-Erik fra LSD-grafisk i Simested som gør et stort stykke arbejde
med bladets opsætning sammen med
undertegnede.
Jeg kunne blive ved, men jeg vil slutte med en tak til alle tre formænd, menighedsrådene, sognepræsterne og hele
personalestaben ved de tre kirker for et
godt samarbejde.
Alle ønskes en rigtig god sommer
med forhåbentligt godt vejr.

Jens Nielsen
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Klejtrup Menighedsråd
Tiden løber, og der er snart gået 4 år,
siden der sidst var valg til menighedsrådet. Den 13. november er det igen tid
for menighedsrådsvalg i hele landet.
I Klejtrup er der orienterings- og opstillingsmøde den 11. september kl.
19.30 i Sognehuset.
Vi i det afgående menighedsråd håber, der er mange, der vil komme og
være med til at vælge de seks, der skal
sidde i menighedsrådet de næste fire år,
og som kommer til at sætte deres præg
på kirken og aktiviteterne omkring
den.
Vi har internt i menighedsrådet,
sammen med sognepræsten, haft et
godt og positivt samarbejde gennem
årene om kirke og Sognehus. I starten
af perioden med Frederik Birkler og fra
2011 med Kirsten Krab Koed. Det har
været et rigtig interessant arbejde at være med til at sætte sit præg på de kirkelige aktiviteter, meget lærerigt og spændende.
Vi har tillige glædet os over det gode
samarbejde, der har været mellem de
ansatte ved kirken, der alle har udført
deres opgaver til menighedsrådets fulde
tilfredshed.
Endelig har vi haft et godt og positivt samarbejde med Hersom og Bjerregrav menighedsråd. - Nedenfor beskrives lidt om arbejdet i menighedsrådet siden fredsvalget i 2008. Birthe
Korsbæk, der har været kirkeværge i
perioden, skriver andetsteds om arbejdet med kirke og kirkegård.
Nyt Sognehus • I det forrige menighedsråd sluttede vi perioden af med at
få provstiudvalgets tilladelse til at bygge
et nyt Sognehus i 2009 (se evt. menighedsrådsbladet fra september 2008 på
klejtrupkirke.dk).
Det gamle missionshus blev væltet i
foråret 2009, men det tog sin tid at få
byggeriet i gang, fordi vejret drillede,
og antallet af P-pladser ikke helt var på
plads.
I september 2009 var alle tilladelser
på plads, og der kom gang i byggeriet.
Og på trods af et efterår med megen
regn og en vinter med hård frost, stod
huset, som planlagt, færdigt til maj
2010.
Indvielse blev den 29. august efter
indretningen af Sognehuset. Vi startede med gudstjeneste i kirken kl. 11.00,
hvor biskop Karsten Nissen prædikede.
Derefter var der sammenkomst i det
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nye Sognehus, hvor der blev serveret
sandwich og lidt at drikke. Det var glædeligt, at der var 75, som gik med i
Sognehuset. Der måttes hentes taburetter i kirken, da der »kun« er indkøbt
50 stole.
Aktiviteterne i Sognehuset har været
alsidige. Der har bl.a. været foredrag
med Birthe Korsbæk om »Væsner i
middelalderens overtro« og »Noget om
og af Steen Steensen Blicher«. Eventyroplæsning af Kirsten Krab Koed: »Det
utroligste« og »Snedronningen« (begge
eventyr af H. C. Andersen). Der har
også været filmaften, sangaftener og
koncert.
Naturligvis afholder menighedsrådet
sine møder her. Undervisning af minikonfirmander, konfirmander og kirkens kor foregår her også. Huset bruges
ligeledes af andre kirkelige organisationer, til møder og foredrag. Spejderne
har holdt deres generalforsamling i
Sognehuset.
Afsked med sognepræst • I sommeren 2010 meddelte vores sognepræst
Frederik Birkler, at han ville gå på pension pr. 31. oktober. Det udløste endnu
en travl tid, og en hel del at sætte sig
ind i angående ansættelse af en ny sognepræst.
Den 3. oktober prædikede Frederik
Birkler for sidst gang i de tre kirker, og
efter denne sidste gudstjeneste var der
afskedssammenkomst i Hersom Forsamlingshus med lidt godt at spise og
drikke.
Det blev en hyggelig og god afsked
for Frederik Birkler og hans kone Inge
Weber. Mange takkede Frederik Birkler for de 16 år, han havde virket i de 3
sogne. Børnekoret fra Bjerregrav og
Klejtrup Kirker sang smukt for præsteparret.
Ny sognepræst • Nu blev det så ansættelse af en ny sognepræst, der optog
meget af de 3 menighedsråds tid. Det
var en spændende og ansvarsfuld opgave, vi blev gjort ansvarlige for. Men heldigvis var vi meget enige om valget
blandt de 4 ansøgere, vi havde til prøveprædiken og samtale. (læs i øvrigt
mere herom under Jens Nielsens beretning).
Den15. december 2010 flyttede sognepræst Kirsten Krab Koed med familie ind i Hersom Præstegård. Indsættelsen i de 3 sogne fandt sted den 19. december. Det var provst Jørn Knudstrup

Olesen, der stod for indsættelsen i alle
3 kirker.
Det blev imidlertid først muligt at
holde reception for vores nye sognepræst den 3. marts 2011. Mange havde
fundet vej til Hersom Forsamlingshus
for at byde sognepræst Kirsten Krab
Koed og hendes familie velkommen til
sognene.
Med vores nye sognepræst er der nu
blevet mulighed for at afholde alternative gudstjenester, som f.eks. friluftsgudstjeneste til byfesten, Dåbstræf og
»GUD og GUF »(minikonfirmanderne) i samarbejde med spejderne gudstjenester til fastelavn og BUSK-gudstjeneste (Børn, Unge, Sogn og Kirke).
Minikonfirmander • Birthe Korsbæk har stået for minikonfirmandundervisningen i 2009/2010 i både Bjerregrav og Klejtrup. Undervisningen
sluttede med en fælles bustur til Viborg
Domkirke.
Fra 2011 har Kirsten Krab selv stået
for undervisningen i Bjerregrav og
Klejtrup, da hun godt kan lide at have
kontakten til børnene.
I december var der afslutning for
minikonfirmanderne i Klejtrup med
en speciel gudstjeneste for »konfirmanderne« og deres familie i Klejtrup Kirke. Bagefter var der sammenkomst i
Sognehuset med kødsovs og pasta.
Konfirmander • Som noget nyt har
konfirmanderne fra de 3 sogne i 2012
været i Viborg Domkirke til konfirmandevent og medvirket i en Gospelgudstjeneste i Klejtrup Kirke den 12.
april.
Ny kirkesanger • Vores tidligere
kirkesanger Kirsten Klitgaard Frandsen
sagde sin stilling op til den 1. november 2011. - Lene Lange (fra Klejtrup)
blev ansat som ny kirkesanger fra den
1. december, og samtidig blev Mette
Egedal (fra Valsgaard) ansat som afløser
i de tilfælde, hvor Lene er forhindret.
Mette medvirker hovedsageligt ved
gudstjenesterne på Friplejehjemmet.
Afslutning • Menighedsrådet vil her
benytte lejligheden til at takke kirkens
personale, koret og øvrige omkring kirke og Sognehus for det gode samarbejde i de sidste fire år. I perioden har graver Leif Jensen og kasserer Vagner
Bjørn haft 25 års jubilæum.
På vegne af Klejtrup Menighedsråd
Kirsten Hougaard Pedersen

Grundlovsdag
skal da fejres
i Hersom præstegårdshave, ikke sandt?

•
•

Vi begynder med en festgudstjeneste kl. 14:00 i den smukke præstegårdshave. Grundlovsdag har du mulighed for at gå i kirke under
Guds blå himmel og samtidig nyde udsigten til Skals Ådal. Måske
har du allerede været med til festen sidste år? Måske kommer du
for første gang? Det er aldrig for sent at prøve noget nyt, og vi glæder os til at byde dig velkommen.
Årets grundlovstaler er landsdommer og formand for Dansk Flygtningehjælp, Stig Glent-Madsen. Han er, når vi samles i præstegårdshaven, netop kommet hjem fra besøg i en flygtningelejr i Etiopien
i sin egenskab af landsformand for Dansk Flygtningehjælp. Stig
Glent- Madsen, der også har været generalsekretær i Folkekirkens
Nødhjælp, har i årenes løb besøgt en lang række af verdens brændpunkter. Han er af den opfattelse, at hjælp til verdens flygtninge
gør verden til et bedre sted at være. Glent-Madsen går på talerstolen
efter gudstjenesten.

•

•

Endelig kan du glæde dig til at høre De Himmelblå. - De Himmelblå er en sanggruppe bestående
af otte sangere, to på hver af de fire stemmer. De
har lært hinanden at kende i Viborg Kammerkor,
og de kan byde på et blandet repertoire af især danske og nordiske sange. De har optrådt så forskellige
steder som bl.a. Natkirken i Viborg Domkirke,
Foreningen Norden og til Politiets julefrokost, fra
det højtidelige til ren underholdning med andre
ord. Ved grundlovsmødet vil de divertere med et
program, hvis væsentligste indslag er danske sommersange, og der bliver naturligvis også budt på
fællessange, så publikum får
lejlighed til at synge med.

Medbring gerne kaffekurv. Øl og vand kan købes i haven. Arrangementet koster 20 kr. for voksne. Vi håber, at du finder vejen til
Hersom Præstegårdshave. Alle er hjertelig velkommen.
Hersom, Vester Bjerregrav
og Klejtrup menighedsråd
Sognepræst Kirsten Krab Koed
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Menighedsrådvalget -13. november 2012 - i Bjerregrav
Vi skal have menighedsrådsvalg d. 13.
november 2012. Derfor afholdes der
orienteringsmøder rundt om i alle sogne i Danmark i første halvdel af september måned. - Her i Bjerregrav sogn
er det tirsdag den 4. sept. kl. 19.30 i
Bjerregrav ældrecenter.
Menighedsrådet vil her redegøre for
arbejdet siden sidste valg og fortælle
om planerne for fremtiden.
Vi er fem valgte medlemmer i Bjerregrav menighedsråd samt sognepræsten, der jo er »født« medlem.
Vi har et rigtig godt samarbejde, og
det er meget interessant at være med til
at præge de aktiviteter, der finder sted
i vores kirke.
Den vigtigste opgave, vi har haft i
den forløbne periode, er ansættelse af
vores præst Kirsten Krab Koed.
Som I alle ved, valgte Frederik Birkler at gå på pension i efteråret 2010. De
tre menighedsråd havde derfor et
travlt, men lærerigt efterår. Der er rigtig mange ting at sætte sig ind i, og det
afstedkommer en del mødeaktivitet.
Det er et stort ansvar, da det er rigtig
vigtigt, at den nye præst passer ind i de
tre sogne, og at der er god overensstemmelse mellem menighedens og præstens ønsker for det kirkelige liv.
Der var stor enighed i valget af Kirsten og sammen med sin mand, Niels

og sønnen, Aleksander, flyttede de ind
i præstegården 15. december 2010.
Samarbejdet mellem præst og menighedsråd har fra første dag været rigtig godt. Vi har en rigtig god dialog,
hvor vi respekterer hinandens meninger, og det er efter min mening en forudsætning for, at vi sammen kan løse
vores opgave, som er at skabe liv og
vækst i vores kirke.

VALG

2012

I den forløbne periode er der sket
flere ændringer i kirken og på kirkegården. I 2009 blev ryggene på bænkene i
kirken malet om i en lysere farve, som
passer godt til resten af bænkene. Det
giver et roligt og harmonisk indtryk,
når man træder ind i kirken.
Kirken er af Valborg Worsøe blevet
skænket to flotte gulvlysestager.
Diget mod vest var efterhånden blevet overgroet og faldet noget sammen.
Så vi søgte provstiet om penge til at
renovere diget. Pengene blev bevilget
og efter et større arbejde, fremtræder

diget nu igen pænt så det passer med
de øvrige diger omkring kirken.
Som noget nyt, har det også de sidste tre år været muligt at vælge, om
man vil konfirmeres i Bjerregrav eller
Hersom kirke. Dette har afstedkommet, at vi hvert år har haft konfirmation i begge kirker. I menighedsrådet
synes vi, det er en god ordning, som for
det første giver frihed til at vælge, hvor
man gerne vil konfirmeres og ligeledes
giver plads til at flere gæster kan være
med i kirken.
Kirken har også været rammen om
flere alternative gudstjenester. Vi har
haft fastelavnsgudstjeneste og dåbstræf
samt - som afslutning for vores minikonfirmander - Gud og Guf.
Der har været rigtig god tilslutning
til disse gudstjenester, og det ser vi i
menighedsrådet, som et godt tegn, at
folk viser interesse for disse arrangementer.
Jeg vil slutte med at opfordre jer til
at møde op den 4. september i Bjerregrav ældrecenter. Også i de næste fire
år, vil der komme til at ske rigtig meget
i vores kirke.
Der kommer også ændringer på
landsplan og det er spændende og givende, at man som medlem af menighedsrådet, kan være med til at præge
dette.
Birte Bergman

LEDEREN ...
Dette blad præges
af valget, dermed
ikke sagt, at der er
en del valgstof, men
menighedsrådene
skal jo afholde menighedsmøder i hvert deres sogn. Det vil
vi gøre i forbindelse med valgets møder
i de tre sogne, hvor man vil holde et
orienteringsmøde, og her håber man,
at der vil komme nogle nye folk, som
kunne tænke sig at lade sig opstille til
det kommende valg.
Der er desværre nogle i hvert Råd,
der udtræder, og her skulle gerne nogle
nye ind. Jeg vil råde folk med interesse
for menighedsrådsarbejdet (som er meget spændende, når man først kommer
ind i det) til at tage kontakt til sit sogns
menighedsråd. Adresserne kan ses her
i bladet.
Her i bladet fortæller menighedsrå8

dene om deres arbejde og aktiviteter i
de forløbende fire år. Enkelte medlemmer fortæller om deres arbejde i Rådet.
Selv om man ikke ønsker at lade sig
opstille skulle man tage og komme til
disse orienteringsmøder.
Bladet er også præget af den store
Gospelgudstjeneste i Klejtrup Kirke.
Her var det lykkedes os at få en professionel instruktør, Rune Herholt og
hans band til at stå for indøvning af
numrene til gudstjenesten. Han havde
fået hjælp af dette års konfirmander.
De startede lige efter skoletid med
eftermiddagsmad og gik derefter i Klejtrup Kirke, hvor gudstjenesten skulle
foregå.
Konfirmanderne gik op i det med
liv og sjæl - eftermiddagen bød på
mange spændende og overraskende oplevelser. Der blev øvet fællesnumre, og
nogle sang solo sammen med Rune.

Gudstjenesten om aften havde samlet ca. 120 personer fra de tre sogne,
men også nogle udensogns. Det var en
rigtig vellykket gudstjeneste, som rådene og præsten bagefter fik meget ros
for. - Jeg tror også, dette vil blive arrangeret for næste års konfirmander, og er
det tilfældet, har de noget at glæde sig
til.
Der vil komme flere rigtige gode aktiviteter efter sommerferien.
Jeg er glad for, at der til dette nummer af kirkebladet er kommet materiale udefra. - Tak for det!
Husk også Grundlovsmødet i Hersom Præstegård.
Jeg vil her ønske alle
en rigtig god sommer.

Jens Nielsen

Ansvarshavende redaktør

Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Hersom Sogn
13. september 2012 kl. 19.00:
Orienteringsmøde (Valg).
19. september 2012 kl. 19.00:
Menighedsrådsmøde.
15. november 2012 kl. 19:00:
Menighedsrådsmøde.
Alle møder er i Hersom Præstegård.
V. Bjerregrav Sogn
4. september 2012 kl. 18.00.
4. september 2012 kl. 19.30:
Orienteringsmøde (Valg)
Alle møder er i Bjerregrav Ældrecenter
Klejtrup Sogn
11. september 2012 kl. 18.00:
Orienteringsmøde (Valg)
24. oktober 2012 kl. 19:00:
Menighedsrådsmøde
Alle møderne i Klejtrup Sognehus
Efter orienteringsmødets afslutning vil der være mulighed for et opstillingsmøde. - Der vil
blive en orientering om valgprocedure i næste
nummer af Sogn & Kirke samt man vil blive
holdt orienteret via dagspressen og fra prædikestolen når tiden nærmer sig for valget.

Indsamlinger
Ved gudstjenester i Klejtrup kirke samles der
penge ind til forskellige velgørende formål efter
flg. plan:
Nytårsdag: Dansk Bibelselskab.
Høstgudstjeneste: Fordeling mellem Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, Kofoeds skole og Møltrup Optagelseshjem.
Juledagene: Børnesagens Fællesråd.
Der ud over kan der forekomme ekstraordinære indsamlinger ifbm. katastofer o.l. Der skiltes
med indsamlingerne i kirkens våbenhus ved de
gudstjenester, hvor der er indsamling.

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. 15.2015.50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl.
16:05-16.45.
Se kirkernes hjemmesider - på:

www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk

Opstart af
»Fyraftenskoret«
Onsdag den 5. september 2012 kl. 17.00 vil jeg forsøge at rekruttere et nyt
voksenkor fra vore tre sogne Vr. Bjerregrav, Hersom og Klejtrup, hvor jeg arbejder som organist.
Dette tiltag er ment som en mulighed for voksne mennesker i alle aldre
for at komme sammen og dyrke almindelig sangglæde.
Der forventes ingen specielle musikalske eller stemmemæssige forkundskaber, og enhver, som fristes af den her skrevne ordlyd, bør møde op for at
synge i flok med andre sangglade voksne mennesker fra egnen.
Der bliver ingen optagelsesprøve, og vi lægger ud med uforpligtende fællessang, for senere at prøve at kaste os ud i noget flerstemmigt sammen.
Vi har fået lov til at låne Sognehuset i Klejtrup! Og mødetidspunktet er
valgt for at give os mulighed for at slutte af kl. ca. 19.00, så vi kan komme
hjem til familie og normal sengetid.
Mødesæssonen er tænkt at blive fra og med september til og med april.
Der vil kun blive betaling for den kop kaffe, vi måtte sætte til livs i en
pause på et kvarter midt i korprøven, ellers er koret gratis!
Skulle forløbet tage fart, hvad det forhåbentlig gør, er det meningen, at vi
vil medvirke i gudstjenester i de tre kirker ved særlige kirkelige højtider, f.eks.
høst, jul, påske og pinse, og sammen med børnekorene fra Vr. Bjerregrav og
Klejtrup ved julekoncerten først i julemåneden.
Jeg håber dette vil friste én og anden voksen i og omkring vore tre sogne
og ser hen til en god opstart!
Med venlig hilsen
Jacob Græsholt - organist ved Vr. Bjerregrav, Hersom og Klejtrup Kirker
Tlf.: 9852 5545 · Mob.: 4156 4955

Indre Mission i Klejtrup
Juni:
Onsdag d. 6.: Bibeltime.
August:
Onsdag d. 1.: Bibeltime.
September: Onsdag d. 5.: Bibeltime.
Møderne er kl. 19.30. Alle er velkomne!

Aktiviteter
i Sognehuset
I skrivende stund er der ikke arrangeret noget
i Sognehuset i sommermånederne.
Tirsdag den 11. september kl. 19.30 er der
orientering og opstillingsmøde. Mød op og vær
med til at vælge de seks personer, der kommer
til at sidde i menighedsrådet de næste fire år. Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe/the.

Tør du
u give dig selv
en udfordring,
u sætte dig et mål og
u har du det, der skal til?
SPEJDERNE ER STARTET IGEN
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 Seniorerne (8.-10. kl.): Mødes tirsdag i lige uger kl.
19:00-21:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv
møder. H Vi mødes i spejderhytten, Toftehøj på
Viborgvej 39 i Klejtrup.
Du kan finde flere oplysninger om os på:
www.spejdernet.dk/klejtrup

Planlagte
gudstjenester
på Klejtrup
Friplejehjem
fra juni 2012 - sept.2012:
Torsdag den 7. juni kl. 10:30
Torsdag den 21. juni kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)
Torsdag den 19. juli kl. 10:30
Torsdag den 9. august kl. 10:30
Torsdag den 30. august kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)
Torsdag den
20. sept. kl. 10:30
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Liturgisk gudstjeneste
Langfredag var der Liturgisk gudstjenesten i Klejtrup Kirke over de 7 korsord.
Det er de ord, som Jesus sagde på korset, inden han døde. - Gudstjenesten har
sit helt særlige præg langfredag - dagen, hvor Jesus blev korsfæstet - en dag til
stilfærdig overvejelse. Derfor var gudstjenesten også anderledes udformet end
sædvanligt. Den var bygget op over oplæsning fra lidelsesberetningen, som den
er for-talt fra Jesu tilfangetagelse og til hans død (i Johannesevangeliet). Undervejs
afbrydes læsningerne af salmesang.
Efter første læsning var der solo sang ved kirkesanger Lene Lange: »Min Gud,
min Gud« (nr. 197 i salmebogen).
De 7 korsord: 1) Han sagde om sine fjender: »Fader tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!« • 2) Til sin mor sagde han: »Kvinde, der er din søn!« Og til
sin bedste ven sagde han: »Der er din mor!« • 3) Han sagde til en røver: »Sandelig
siger jeg dig, I dag skal du være med mig i Paradis!« • 4) I sin smerte sagde
han: »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?« • 5) Da hans krop
skreg efter lindring, sagde han: »Jeg tørster!« • 6) Og om sin tjeneste for os i døden
og skyldens verden, sagde han: »Det er fuldbragt!« • 7) Og hans sidste ord før sin
død var tillidsfulde ord til hans Fader: »Fader, i dine hænder betror jeg min
ånd!«
Det var en meget anderledes måde at høre Jesus lidelseshistorie fortalt, men
knapt så dyster, som prædiken ellers kan være langfredag.
På menighedsrådets vegne
Kirsten Hougaard

Fotograferede
kirkegårde
- af Ragna Kolind
Der er tiltagende interesse for gravstenene på de danske kirkegårde. Det kan
være i forbindelse med slægtsforskning
fra såvel ind- som udland, hvor personer gerne vil finde en slægtnings gravsten, eller det kan være almen interesse
for gravstenenes udformning og inskription.

Filmaften i Klejtrup Sognehus
TORSDAG den 1. marts • På denne årets allerførste forårsdag havde Klejtrup
menighedsråd inviteret til filmaften i Sognehuset. Det var filmen »Luther«, der
var på programmet, og det blev en meget spændende aften. Der var et fint fremmøde til filmen, idet 22 personer mødte op for at få en god aften. Sognepræst
Kirsten Krab Koed introducerede filmen og fortalte om Martin Luther, og hun
gav således deltagerne et rigtig
godt indblik i, hvad filmen dybest
set handler om.
Filmen fortæller på en realistisk
og overbevisende måde om den
unge og nytænkende teologistude-rende og munk Martin Luther.
Under et besøg i Rom oplever
Martin Luther, hvordan den romersk-katolske kirke fungerer, og
han begynder i stigende grad at tvivle på de regler, som udstikkes af paven og
kardinalerne. Han har svært ved at acceptere, at disse mener, at folket og kirken
skal se Gud som én, man skal frygte i stedet for én, man skal elske. Og især er
Luther utilfreds med den romerske kirkes salg af afladsbreve – at man kunne
købe sig til syndsforladelse; han mener, at alle mennesker bør kunne søge tilgivelse direkte hos Gud. I en række skrifter fortæller han folk, at det ikke er nødvendigt at betale for tilgivelse og håb om fred. Han offentliggør også en række
andre tanker, bl.a. at Bibelen ikke kun bør findes på latin – alle har ret til at læse
Guds ord og forholde sig til dem.
Dette er naturligvis ikke populært i Rom, som ikke bryder sig om disse reformistiske tanker. Luther bliver presset til at tilbagekalde sine skriverier, men afslår,
og bliver så bandlyst af paven. I skjul begynder Martin Luther at oversætte Bibelen til tysk. Efterhånden som folk hører om ham, begynder flere og flere at
støtte op om Luther og hans tanker, og endelig er reformationen en kendsgerning. Den luthersk-evangeliske tro er født.
Efter filmen blev der serveret boller og kiks med forskellige oste og hertil rødvin. Og henover osten og rødvinen gik snakken livligt, og der blev diskuteret på
kryds og tværs. Det var en rigtig hyggelig aften, som godt kunne gentages ved
en senere lejlighed.
På menighedsrådets vegne
Birthe Ømark
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Det er der nogen, som har taget alvorligt ved at lave et »gravstensprojekt«.
Projektet går ud på at bevare de gamle
gravsten for eftertiden som en del af
den nationale kulturarv. Frivillige har
igennem de seneste år fotograferet kirkegårde, og disse billeder er samlet på
et Danmarkskort på internettet
www.dk-gravsten.dk . Projektet er ikke
færdigt, men der sker daglig opdateringer på kortet med nye digitaliserede
kirkegårde.
Der er i de senere år set mange eksempler på, at de gamle gravsten fjernes
fra vore kirkegårde. Således er det da
også sket på vore lokale kirkegårde. Og
derfor har jeg deltaget i projektet og fotograferet og indleveret billeder af alle
gravsten på Bjerregrav, Hersom, Klejtrup og Roum kirkegårde.
Så hvis/når der sker yderligere oprydning på vore kirkegårde i vor pastorat – ja, så kan stenene altså findes/genses på internettet.
Så gå på opdagelse på hjemmesiden
www.dk-gravsten.dk - der ligger i skrivende stund gravsten fra 1391 ud af de
2.280 kirkegårde, der findes i Danmark.

Fastelavnsgudstjenester

Bjerregrav:
Søndag d. 19. februar var der fastelavnsgudstjeneste i
Bjerregrav kirke.
Flere af børnene var
mødt op i fine kostumer. Efter gudstjenesten fik alle en
sandwich og lidt at drikke i våbenhuset.
Birte Bergmann
Klejtrup:
Ved Fastelavnsgudstjenesten i Klejtrup kirke var vi vidner
til et dejligt og festligt optrin, hvor man kunne prøve at gætte »hvem er du«? »Hvem er du« var da også et tema i dagens
prædiken. Her var, som man ser på billederne både sørøver,
sommerblomst og bolsje til stede.
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Om at være kirkeværge i Vester Bjerregrav sogn
Landsforeningen af menighedsråd har op og spurgt, om ikke jeg ville stille op
udarbejdet i alt 18 vedtægter eller for- som suppleant til menighedsrådsvalget.
Jeg mødte op i Bjerregrav ældrecenter
slag til det at være kirkeværge.
til det første møde/valg. Det gik meget
Her er nogle af dem:
nemt og bagefter var der kaffe, det var
- som kirkeværge vælges man for et år
rigtig hyggeligt.
af gangen
Men ... efterhånden viste det sig, at
- man skal deltage i det årlige kirkesyn
der er meget og mange ting, man skal
- man skal have det daglige syn med
sættes ind i, der skal drøftes og tages
sognets kirke, samt diverse bygninstilling til. Det kommer ikke på én
ger
gang, det tager lang tid »at lære«, men
- man skal føre tilsyn med kirkegårjeg synes det er spændende og udforden, og påse at kirkegården holdes i
drende, jo mere og længere tid, man er
tilbørlig stand, såvel vedligeholdelse
med i det samarbejde, for det er jo et
som renholdelse
samarbejde mellem vi fem menigheds- man skal føre kirkegårdsprotokollerrådsmedlemmer, og jeg vil gerne takke
ne
dem for den hjælp, de har givet mig,
Jeg vil her fortælle om, hvordan det var, og en stor tak til graver Else Iversen for
da jeg blev medlem af Bjerregrav me- hendes store hjælp.
nighedsråd, og blev valgt til kirkeværEn af de første større opgaver, jeg var
ge.
med til, var at vælge og ansætte en ny
Det begyndte med, at jeg blev ringet præst. Det var virkelig spændende, bå-

de at være del af, men også proceduren
i et sådant forløb. Det tænker man jo
ikke over, før man har været med til
det.
Kirkegang hører jo uvilkårligt med
til at være kirkeværge. Det har jeg altid
holdt meget af, alene atmosfæren og
stemningen i kirken, synes jeg, er lidt
højtidelig, når Else tænder lysene, jeg
får fundet de forskellige salmenumre,
som vi skal synge, og derefter finder dagens tekst bagerst i salmebogen. Jakob
kommer og får orgelet til at bruse, og
Kirsten kommer og hilser på alle med
et smil. Så er det, som det skal være i
vores gamle kirke, hvor jeg er kommet
igennem efterhånden mange år, og jeg
nyder det hver gang, som noget hyggeligt og rart, og så er der bestemt ingen
steder, at både de gamle og nye salmer
lyder smukkere end netop i kirken.
Bodil Dorethe Andersen

Sangaften
Den 24. april var der sangaften i Klejtrup Sognehus med kirkens organist Jacob Græsholt og vores kirkesangere, Lene
Lange og Mette Egedal. - Der blev sunget flittigt (fællessang) fra den danske sangskat i Højskolesangbogen.
De to kirkesangere havde ikke mødt hinanden før og heller ikke indøvet sange, som de kunne synge alene. Men
det klarede de virkelig flot, da de blev opfordret til at synge for os. - I kaffepausen forsvandt de to imidlertid en kort
tid. Det viste sig, at de var i teknikrummet for at indøve et solonummer.
Sangaftenen sluttede med, at Lene og Mette sang »I skovens dybe stille ro« tostemmigt, det lød rigtig godt - derefter
en Gospel-sang.
Alt i alt en særdeles god og hyggelig
aften, hvor sangstemmerne rigtig blev
brugt.
På menighedsrådets vegne
Kirsten Hougaard

12

Koncert
Den 21. februar var der koncert i Klejtrup Sognehus med tre meget dygtige
unge elever fra Klaverskolen Gradus i
Aarhus.
Klaverskolen Gradus er en privat
klaverskole, som ledes af pianisten og
klaverpædagogen Martin Lysholm Jepsen i ønsket om at tilbyde intensiv talentpleje til børn og unge, der brænder
for klassisk klaverspil.
Gennem hyppig og engageret undervisning opnår de unge et stærkt
grundlag, såvel teknisk som musikalsk,
for videre studier på konservatoriet.
De var fra 15 til 19 år og spillede
værker af Chopin, Rachmaninov, Hayden, Beethoven, Prokofiev og Scriabin.

Blicher aften
Den 29. marts var der i Klejtrup Sognehus foredrag ved Birthe Korsbæk »Noget om og af Steen Steensen Blicher«.
Birthe læste op af nogle af Blichers værker, og
vi sang også et par af hans sange - på dialekt, så
det var lidt svært for mange af os at synge med på
dem.
Birthe fortalte desuden levende, om Blicher liv,
om hans ægteskab, præstegerningen og forfatterskabet. Som altid fortalt på Birthes meget charmerende måde, og ind imellem med jysk dialekt.
Det var en rigtig hyggelig og spændende aften.
På menighedsrådes vegne
Kirsten Hougaard

Dåbstræf

Det var en stor fornøjelse at høre de
unge. Samtidig var det dejligt at kunne
se dem spille. I kirken ville vi have siddet med ryggen til dem.
Sognehuset fungerede i øvrigt fint
som koncertsal.
På menighedsrådets vegne
Kirsten Hougaard

Søndag d. 11. marts var der inviteret til dåbstræf. Alle børn, der er døbt i Bjerregrav eller Hersom kirke i 2005 eller 2006, var inviteret sammen med forældre
og bedsteforældre.
Der var 11 børn med familier, der mødte op i kirken, så det var et fyldt kirkerum, der dannede ramme om en rigtig god oplevelse.
Dukken Stevie var også mødt op. Han sad på prædikestolen og sammen med
præsten havde han en rigtig god dialog om dåbens betydning. Alle børnene lyttede og var meget optaget
af det, der foregik.
Alle børnene fik et lille
armbånd, en kristuskrans
med perler, og fik fortalt
om perlernes betydning.
Efter gudstjenesten
blev der serveret pizza,
pølsehorn og salat i Bjerregrav ældrecenter.
Birte Bergmann

Indsamling
Søndag d. 4. marts blev der samlet ind
til Folkekirkens Nødhjælp. Det er en
landsdækkende indsamling, som Bjerregrav menighedsråd nu i en årrække
har deltaget i. Der blev indsamlet kr.
4.590,00.
Vi vil gerne hermed takke for de bidrag, der er blevet givet og også takke
de frivillige indsamlere, der valgte at
bruge et par timer i det gode formåls
tjeneste.
Vi har efterfølgende fået brev fra
Folkekirkens nødhjælp om, at vi er
blandt de 100 bedste sogne, målt på
indsamlede kroner pr. husstand. Helt
eksakt er vi nr. 50 med kr. 20,07 pr
husstand - et resultat, vi kun har grund
til at være tilfredse med.
Birte Bergman
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Kirkebygningen og dens omgivelser ,,,
Kirkebygningen og dens omgivelser
har været mit hovedområde i de forløbne 4 år som menighedsrådsmedlem.
Det har passet mig godt, - historiske
bygninger har altid interesseret mig. Vi
har en velholdt kirke i Klejtrup. I denne 4 års periode har vi fået gjort lidt
ved sikkerheden i tilfælde af brand, vi
har investeret i bedre belysning ved alter og prædikestol, og der har været lidt
pudse- og kalkningsarbejde indvendigt,
og så har stormene flyttet noget rundt
på tagstenene på våbenhuset et par
gange, så de måtte jo på plads igen.
Det har været min personlige drøm,
at vi kunne få et skib til at hænge i kirken og evt. en præstetavle. Det har der
ikke været stemning for i menighedsrådet, men det kan måske komme engang.

Kirkegården er et andet arbejdsområde. Vi har jo en kuperet kirkegård.
Smukt! - og lidt besværligt for graveren. Her i vinterens løb har graveren
ryddet op uden for diget. Plantevæksten havde taget overhånd. Diget skal
være synligt. Nu er der ryddet op og
plantet nyt. Jeg synes, det ser nydeligt
ud. Nu vender vi så blikket mod alleen
på den nederste, østlige del af kirkegården. Den er smuk, men er også ved at
»gro lidt fra os«. Planen er nu, at den
skal stynes lidt.
Begravelser: Ja i de forløbne 4 år viser min optælling omkring et halvt
hundrede i alt - langt de fleste i 2009.
Det er sådan, at hvis man er medlem
af Folkekirken, koster det ikke noget at
disponere over et gravsted. Betingelsen
er, at det bliver vedligeholdt. Det kan

man gøre selv, så koster det jo ikke noget. Man kan også træffe aftale med
graveren om at få det gjort og så betale
en gang om året, eller man kan træffe
aftale med Kirkeværgen og få lavet en
skriftlig aftale for en årrække til en pris,
som er fastsat af Provstiet.
Også med hensyn til kirkegården
har jeg en uopfyldt drøm: Jeg ville så
gerne have etableret et lapedarium, dvs. en lille mindeplads, med gravstenene fra nedlagte gravsteder. Det er ikke lykkedes, men inden en gravsten
fjernes, bliver den fotograferet, så lokalhistorisk arkiv har billeder af alle de
tidligere grave, så der kan man få dem
at se.
Med venlig hilsen
Birthe Korsbæk
Kirkeværge

Skærtorsdagsgudstjeneste
Skærtorsdag kl. 17.00 var der gudstjeneste i Hersom Kirke, en ganske almindelig skærtorsdagsgudstjeneste. Der var
ca. 40, der deltog i gudstjenesten. Der var plads til flere, men det
er mere end normalt i Hersom, og det var dejligt at se så mange
til gudstjeneste. Kirsten fortalte bl.a. om, hvad man så på de to
billeder, og hvad der var årsag til handlingerne på billederne. Det
var en rigtig god gudstjeneste. Det var for hele pastoratet.
Bagefter var deltagerne inviteret til spisning i konfirmandstuen,
hvor der blev serveret lammekølle og flødebagte kartofler med en
dejlig salat til. Herefter blev der serveret is med vafler. Hele menuen blev skyllet ned med en god rød- eller hvidvin. Det var en
rigtig hyggelig aften.
Dette var også et af de nye tiltag i pastoratet, som gerne skulle
gentages til næste år, hvor der gerne skulle komme flere til gudstjeneste og spisning. Alle er velkomne. Det var jo ikke sådan, at
menighedsrådene betalte det hele, deltagerne lagde 75,00 kr. for
menuen. Menighedsrådene betalte resten, og det var ikke mange
penge.
Vi ses igen til næste års Skærtorsdag.
Jens Nielsen
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Gospelgudstjeneste
Torsdag den 12. april var Klejtrup kirke ramme omkring en fantastisk gospelgudstjeneste.
Konfirmanderne fra de 3 sogne havde øvet og hygget sig sammen med
Rune Herholdt & The Gospelbrothers
fra midt om eftermiddagen til gudstjenesten startede kl. 19.30.

Den gode stemning blev lagt lige fra
starten, hvor Rune Herholdt startede
med solosang, og bagefter sang koret,
men det varede ikke ret længe, inden
hele menigheden blev inddraget i sangen. Vi blev på det kraftigste opfordret
til at synge igennem og bevæge os til
sangen af en utrolig engageret Rune
Herholdt, der udstrålede en energi, der
rev hele kirken med. Det var et fantastisk arrangement, som på bedste vis
inddrog både konfirmander og den øvrige menighed aktivt i gudstjenesten.
Aftenen bød både på solosang fra nogle
af konfirmanderne, korsang og fællessang, hvor alle blev revet med.
En rigtig god måde at vise konfirmanderne på, at kirken også kan bruges på denne måde. En anderledes
gudstjeneste, der helt sikkert vil blive
husket af konfirmanderne, som en god
oplevelse i deres konfirmations forberedelse. Jeg føler mig overbevidst om
at såvel konfirmander, forældre og alle
de øvrige fremmødte (kirken var stuvende fuld) gik fra gudstjenesten en
god oplevelse rigere.
Bestemt et arrangement, der er værd
at gentage for de kommende års konfirmander.
Tak til sognepræst Kirsten Krab Koed og menighedsrådene for et rigtig
godt initiativ og en dejlig aften. Et super godt arrangement hele vejen igennem. Se fotocollage på forsiden!
Allan Mortensen
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Gudstjenesteliste
Dato

HERSOM

V. BJERREGRAV

KLEJTRUP

Søndagens navn

09:30

11:00

Trinitatis

JUNI
3. juni
5. juni

14:00 Gudstjeneste i præstegårdshave med efterfølgende
grundlovsmøde. - FÆLLES FOR HELE PASTORATET!

10. juni
17. juni

11:00
11:00

24. juni

1. s. e. Trinitatis
09:30

21. juni
Torsdag

Grundlovsdag

2. s. e. Trinitatis

19:00 Klejtrup
Legepark eller
teltet, hvis regn
11:00

09:30

3. s. e. Trinitatis

JULI
1. juli

19:30 S. Chr.
Gudstjeneste
med nadver

8. juli

19:30 S. Chr.
Gudstjeneste
med nadver

4. s.e. Trinitatis
5. s.e. Trinitatis

15. juli

09:30

11:00

6. s.e. Trinitatis

22. juli

09:30 Hvam
14:00 Tostrup

11:00

7. s.e. Trinitatis

29. juli

11:00

09:30 Roum

8. s.e. Trinitatis

AUGUST
5. aug.
12. aug.

09:30 Hvam
09:30

11:00

11:00

19. aug.

10. s.e. Trinitatis
14:00 R. Ryholt
Gudstjeneste
med nadver

26. aug.

9. s.e. Trinitas

14:00 R. Ryholt
Gudstjeneste
med nadver

11. s.e. Trinitatis
12. s.e. Trinitatis

SEPT.
11:00

9. sept.

09:30
14:00 R. Ryholt

13. s.e. Trinitatis
14. s.e. Trinitatis

16. sept.

09:30

11:00

23. sept.

11:00

30. sept.

09:30 Fyld Danmarks 11:00 Fyld Danmarks 14:30 Fyld Danmarks 17. s.e. Trinitatis
Kirker og HøstKirker og HøstKirker og Høstgudstjeneste
gudstjeneste
gudstjeneste

09:30

15. s.e. Trinitatis
16. s.e. Trinitatis

Gudstjenester kl. 11.00 er som hovedregel med altergang! - Klejtrup Menighedsråd har besluttet,
at der vil være kaffe/te i våbenhuset fra påske til efterårsferien efter gudstjenesten kl. 9.30.
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2. sept.

