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Adresser:

Adresser

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.
Jeg kan også træffes på KKK@KM.DK
Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste
fridag, der henvises til sognepræst Robert Ryholt, Tostrup tlf.: 8669 1003.
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: Åse Myrthue Nørskov, Teglgårdvej 13,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0027.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen,
Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup.
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. 3028 7202.
Menighedsrådets formand:
Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.
Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6303 - 3120 7402.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

KIRKEBIL

LEDEREN: Hej med jer ..!
Vi håber, alle er kommet godt over foråret. Nu går vi kun
og venter på, at sommerens sol skal titte
ned til os. Den har
godt nok været fremme
nogle gange, men regn og
torden forfølger den meget tæt.
Sidste gang skrev jeg lidt om et nyt arrangement, der skulle løbe af stablen i marts.
Det var et fælles arrangement med alle
foreningerne i Hersom-Bjerregrav området. Det var et godt arrangement, men arrangørerne synes dog, at der godt måtte
være flere stole, der var besat. De er dog
sikre på, at det skal foregå igen til næste år,
måske allerede i efteråret.
Jeg efterlyste også sidst nogle skribenter,
der ville skrive noget om deres oplevelser
ved arrangementerne, eller hvis man havde
noget på hjertet. Jeg har ikke fået nogen
respons endnu, det kan være det kommer.

JensNielsen
Ansv. redaktør

Har du brug for én, der vil
- drikke en kop kaffe/the sammen med dig?
- lytte til dig?
- være din samtalepartner
i en times tid?
- bede en bøn med dig, hvis du ønsker det?
Så er du velkommen
indenfor i vores hjem.

Kærlig hilsen
Dorte Bertelsen
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Jeg vil slutte denne leder med at ønske alle
bladets læsere en rigtig god sommer.

Kop og øre
- mød et medmenneske

TELESLYNGE

Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2014 Bededag:
Flg. søndag:
2015 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2017 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2018 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup

Menighedsrådene er langt henne i deres arbejde, hvor der sker mange forskellige ting,
som man både kan se og høre om, hvis
man kommer i kirken, eller får en snak
med sit menighedsråd. Alle er jo velkommen til menighedsrådenes møder, de er jo
offentlige. Jeg sidder her, mens jeg skriver
denne leder, og får en idé, som jeg vil forelægge på et fællesmøde mellem de tre råd
i september. Det vil jeg skrive om næste
gang.

GRATIS - GRATIS - GRATIS - GRATIS - GRATIS

Tlf.: 2945 9846

KONFIRMATIONER

Startdatoen er nu sat til den 1. september,
så det bliver spændende at skrive om det
til nummeret i september.

Med venlig hilsen
Kirken er jo ikke vant til at få frivillige til
at hjælpe sig, men det kunne godt tænkes
mange steder.

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

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.

Jeg har også lovet jer at holde øje med renoveringen af præstegården, men det er nu
nemt at gøre, fordi man ikke er startet på
projektet endnu. Det skulle have været
startet, men der er indtruffet nogle forhindringer, som skal overvindes først.

Holger Sørensens Vej 6
Klejtrup
Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 20. juli 2014 til:
Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen,
Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com

Pigen og den grimme kat
Kirkelige handlinger
i sognene fra 22.01.2014-06.05.2014
Døde eller begravede i Klejtrup sogn:
Jytte Jensen
Egon Bjørn
Niels Bach Andersen
Kirsten Elisabeth Jensen
Kristine Elisabeth Jensen
Døde eller begravede i Hersom sogn:
Ester Jensen
Dåb i Klejtrup kirke:
Malene Jarner Vangekjær
Ella Asferg Holst
Liam Uldahl Nielsen
Emilie Valentin Christensen
Ida Bugge Ørndrup
Mikkel Skårup Bundgaard
Magnus Hagen Stadsgaard
Vielse i Klejtrup kirke:
Linea Rosenberg Jørgensen og
Benny Rosenberg Jørgensen
Vielse i Bjerregrav kirke:
Henny Kaimer Madsen og
Tony Bech Madsen

Katten nyder et stille øjeblik. Dens øjne er lukkede, mens
den drømmer sødt om nattens musejagt bag revnede søjler
og høje tårne på det ældgamle slot nær havnen på Kos. Den
brunstribede kat strækker sig og spinder af velvære, det er
godt at være kat her på slottet, snart spankulerer den rundt i
ruinerne, og når den trænger til siesta, tager den sig et velfortjent hvil på de antikke sten med inskriptioner fra forne tider.
Som barn elskede jeg katte. Hver sommer var jeg på ferie hos min faster Stine.
Hun var husbestyrerinde hos Mads. De boede midt i skovens dyb, og kun en
smal grusvej førte til deres eventyrlige skovhytte. Jeg var en lille pige med fletninger, og for mig var det Paradis, når faster Stine trak først sin egen cykel, derefter min op af den uvejsomme grusbakke. Selv løb jeg syngende efter de to røde
cykler, der ubesværet besteg de store højder.
Faster Stine og Mads havde en ufattelig masse katte. Alle havde de et navn, og
straks, jeg kaldte på dem, kom de rendende fra nær og fjern. Kattene ville gerne
lege, og tit sad jeg på gårdspladsens høstak med snesevis af katte og små killinger
kravlende rundt på mig.
En varm sommereftermiddag fortalte faster Stine mig en historie om en vild,
grim kat. Børnene ville ikke klappe den, fordi dens pels var beskidt, og de voksne
gav den et spark, hvis den kom dem for nær. Der var ingen, der havde lyst til at
give katten en lækkerbisken af nogen art. »Føj, hvor er den grim,« sagde man
og spyttede efter den.
En dag i juli skinnede solen forunderlig skønt. En lille pige klædt i en rødternet
kjole sang af glæde så højt, at Gud i Himlen hørte hendes frimodige pigestemme.
Måske vil den søde lille pige kunne holde af den grimme lille kat, tænkte Gud.
Et øjeblik efter kom katten forsigtigt gående hen imod den syngende pige, men
den turde ikke komme helt hen til hende. Pigen fik øjeblikkeligt øje på katten,
hun satte sig på græsplænen og kaldte: »Kom hen til mig, søde missekat, kom,
du skal være min egen perle.«
Den grimme kat tøvede, men overgav sig hurtigt, for den var så træt af at være
alene i verden. Pigen fik julelys i øjnene af begejstring, løftede katten op i sin
favn, løb ind til sin mor og sagde: »Mor, mor, har du set min søde lille kat?«

SOGN & KIRKE
udgives af menighedsrådene og udkommer
fire gange om året. Bladet er gratis, men
økonomisk støtte modtages gerne på konto-nr. 9261-3050302511. Udensogns kan
tegne abonnement: 100 kr. - Bladets adresse: 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: LSDgrafisk, 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 2014.

»Øv, hvor er den ækel, slip den,« sagde pigens mor forfærdet. Den lille pige med
den rødternede kjole gav sig til at græde og stampede i gulvet af fortvivlelse: »Nej,
mor, missekatten er sød, den skal bo hos os alle dage.«
Og sådan blev det. Pigen kaldte den
grimme kat for Perlen, og inden
længe var kattens pels blød som den
dyreste silke. Perlen lukkede sine øjne og spandt af velvære i den lille piges arme.
»Sikke en smuk og sød kat, du har
dér,« udbrød folk fra nær og fjern,
når de så ind i kattens udtryksfulde
øjne. »Hvad mon sådan en lille kat i
grunden tænker på?«
Ja, hvad tror du, Perlen tænker på?
Kirsten Krab Koed
Sognepræst
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Dåbstræf

TAK ...

og træf for enhver,
der ikke vil gå glip
af det fantastiske
Tante Andante Band
Da Gud skabte verden gik det IKKE stille af - kom og vær med,
når Tante Andante Band fra Lemvig synger, spiller, klæder ud og laver
skabelsesberetning i Vester Bjerregrav Kirke

søndag den 21. september kl. 11:00.

Undertegnede Søren Jensen Bang vil
gerne takke alle, som jeg har været i
forbindelse med gennem nu 15 år som
gravermedhjælper/kirketjener. Det har
været en dejlig tid, da alle har modtaget
mig med stor åbenhed og venlighed.
Jeg håber at få lov til at betjene jer i årene frem over.
Tak til tidligere og nuværende menighedsråd, som har gjort det muligt for
mig at passe mit normale arbejde sammen med jobbet ved Klejtrup Kirke.
Tak til Frederik Birkler og Kirsten Krab
Koed for jeres manglende irettesættelse,
når jeg har begået fejl under tjenesten,
og i øvrigt tak for jeres måde at være
på.
Tak til organist Jacob Græsholt for dit
altid værende gode humør og orgelspil.
Tak til kirkesanger Lene Lange for din
store imødekommenhed og hjælpsomhed såvel for mig som for min kone.

Tante Andantes Hus i Lemvig er en del af Lemvig KFUM og KFUK. Her
kan man komme på besøg og være med til sang, leg, fortælling og kreative
aktiviteter. Man kan lege i hus og have. Huset er offentligt åbent i skolernes
ferier. Tante Andante tager også ud af huset - blandt andet altså til Vester
Bjerregrav Kirke med hele sit skøre og sjove band :-)

Specielt vil jeg gerne takke Leif Bach
Jensen for et særdeles godt og lærerigt
samarbejde gennem alle årene. Tak for
din behagelige måde at være på såvel i
forbindelse med jobbet, som i forbindelse med dig som privat person, også
tak til din kone, Hanne, der altid smilende tager imod én, hvad enten jeg
ringer eller kommer til jeres dør. TUSIND TAK, BEGGE TO!

Søren Jensen Bang
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Lyt til Peter ...

Hersom Præstegård, 6. maj 2014

Betænkning 1544 blev offentliggjort den 2. april
2014 med høringsfrist ultimo maj 2014. Derfor sidder Peter Plys i skovens dybe stille ro og funderer:
Vi fra Vester Bjerregrav menighedsråd kan godt lide
Peter Plys. Selv de mindste
ting betyder noget. Man
skal tage sig tid til at snakke
sammen, sætte sig på en
træstamme i skoven med
en rød ballon i hænderne
og tænke sig godt om, inden man slipper snoren.
Betænkningens fire anbefalinger vil få betydning for Danmarks menigheder langt ud i fremtiden, hvis de implementeres. Hvem skal bestemme i folkekirken? Hvis de mindste ting betyder meget, hvor meget desto mere betyder
da ikke de store?
Vi har allerede i efteråret 2013 sagt nej tak til et kirkeråd. Et klart flertal af de indsendte høringssvar fra menighedsrådene sagde det samme.
Det undrer os, at man tilsyneladende overser menighedsrådenes svar. Vester Bjerregrav menighedsråd holder fast i
den røde ballons snor, men lige meget synes det at hjælpe. Er menigheden og dens menighedsråd ikke længere grundstenen i kirkens liv og vækst?
Først talte man om et kirkeråd, nu taler man om et folkekirkeligt fællesudvalg. Kært barn har mange navne, men
det kække nye navn ændrer ikke på Vester Bjerregrav menighedsråds anbefaling fra oktober 2013.
Derudover anholder vi, at fristen for høringssvar på betænkning 1544 er for kort. Især, når man betænker, at betænkningen efterlader flere spørgsmål, end den besvarer.
Et flertal i Strukturudvalget foreslår, at man omlægger statens tilskud til folkekirken, så det bliver et ikke-øremærket
bloktilskud. Er det nu en god idé?
Man anbefaler også et demokratisk baseret folkekirkeligt organ, Folkekirkens Fællesudvalg, som ville få kompetence
vedrørende det ene og det andet, herunder også kirkens indre anliggender. Ville et sådant fællesudvalg bestående af
ganske få personer berige det kirkelige liv i Bjerregrav?
Vi fra Vester Bjerregrav menighedsråd mener ikke, at der skal etableres et kirkeligt fællesudvalg i den danske folkekirke.
Vester Bjerregrav sogn udgøres af det lokale engagement og menighedsliv – af os, der sidder på kirkebænken om
søndagen, af det unge par, der bærer deres barn til dåben, af konfirmandernes nysgerrighed og livsappetit, af det lykkelige brudepars glæde og af de sørgende, som græder over tabet af deres kære. Vi er de levende stene, og her, hvor
kirken lever, bør også dens centrum være. Vi slipper ikke Peter Plys’ røde ballon med vores gode vilje.
I vor kirke favnes høj og lav i et fælleskab, som hviler på gamle sædvaner og en tradition for at lytte, og det fungerer
egentlig forbavsende godt. Kirken har ikke brug for »sammenhængende« og »moderne« styringsstruktur. Hvem siger
i øvrigt, at kirken ikke i dag hænger sammen? Og hvorfor skulle en kirke, der hviler på en 2000-årig tradition, i
grunden abonnere på den rodløse opfattelse, at nyt er godt i sig selv?
Summa summarum, herfra skal lyde et venligt, men bestemt nej tak.

Vester Bjerregrav menighedsråd
6. maj 2014
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Tøndeslagning og Fastelavnsgudstjenesten i V.Bjerregrav
Søndag d. 2. marts 2014 blev der igen i år afholdt tønde- Efterfølgende mødtes mange til den efterfølgende gudstjeslagning foran købmanden, og der mødte rigtig mange børn neste i kirken. Som sidste år var der flere, der spadserede
og voksne op i år - endog flere end sidste år, men vejret var sammen derhen og udklædningerne var flotte.
jo også noget mildere.
Mange tak for opbakningen.
Købmanden havde gjort meget ud af at det skulle være hyggeligt for alle, der var kaffe, te, småkager og slik og børnene
Venlig hilsen
gik rigtig til tøndeslagningen.
V. Bjerregrav menighedsråd
Bente Svoldgaard
En af de voksne ville forsøge at gøre slåarbejdet lidt lettere
for de mindste – vedkommende blev selv ret overrasket, da
bunden med et faldt ud af tønden inden alle havde nået at
slå men, det var der ligesom ikke noget at gøre ved. De fleste
børn glemte det heldigvis ret hurtigt, men vi håber nu alligevel, at alle når at slå på tønden næste år.
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Gudstjeneste
i Nordskoven ☺
I samarbejde med arbejdsgruppen fra
Levende Landsby i Bjerregrav arrangerer Vester Bjerregrav menighedsråd
gudstjeneste ved hytten i skoven søndag den 27. juli kl. 11:00.
Benyt dig af lejligheden, tag et smut i
den grønne skov, mød din nabo og
syng de gode gamle salmer. Børn er også meget velkomne til gudstjenesten.
Menighedsrådet er vært ved lidt mundgodt.
Kirsten Krab Koed

Gudstjeneste, biskop
og Lømmelband
Velkommen i Hersom Præstegårdshave
til en glad og farverig
grundlovsfest torsdag den 5. juni kl. 14:00
Menighedsrådene i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup er vært ved frugttærte, kaffe, the, øl og vand. Der er telt i haven, så du kan sidde i skygge
for stærk sol og regndråber. Du skal bare medbringe din stol og dit smil.

En oplevelse...
Søndag den 23. marts var der gudstjeneste i Hersom Kirke med efterfølgende kirkefrokost i Hersom Forsamlingshus.
Det var en rigtig god oplevelse med ca.
30 deltagere.
Sognepræst Kirsten Krab Koed holdt
en interessant prædiken over dagens
tekst som kort fortalt handelede om
sandhed og løgne. Hun kom ind på, at
vi nok alle sammen kommer til at omgås sandheden med lidt små hvide løgne, men sandt var det i alt fald, at vi i
dag skulle spise frokost efter gudstjenesten!
Hun sluttede med et for mig ukendt
eventyr af H. C.A ndersen »Den onde
fyrste«. Eventyret handlede om den onde fyrste, som måtte have fanden til far,
og som ville erobre alt, og til sidst også
ville overvinde Gud. Dette lykkedes
naturligvis ikke, og det endte med, at
den onde fyrste måtte overgive sig helt
på grund af een eneste myg.

PROGRAM
14:00 Gudstjeneste i haven.
Salmesangen akkompagneres af trompetist Birgit Lyby,
15:00 Grundlovstale ved biskop Karsten Nissen,
15:30 Koncert ved Lømmelband,
Lømmelband spiller festlig musik med inspiration fra Dolly Parton,
Creedence Clearwater Revival, Johnny Cash, Bob Dylan, Kenny
Rogers, Kim Larsen, Buffalo Springfield, Roy Orbison og Simon
& Garfunkel.

Frokosten i Hersom forsamlingshus var
veltilberedt og smukt rettet an, og der
var en meget hyggelig stemning.
Et arrangement, som gerne må gentages.
Else-Marie Jeppesen
kirkesanger

Vel mødt!
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Gospel-gudstjeneste
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Gospel-gudstjeneste
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Gospel-gudstjeneste
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Årets konfirmander ...

Årets konfirmander i Bjerregrav Kirke • Bagerst fra venstre: Mathias Tréhin, Christian Rüsz Vestergaard, Malthe Støvring
Høgh, Sofus Elias Koch Helkiær, Mika Fuglsang og Jeppe Rasmussen • Forrest fra venstre: Karoline Lundhøj Dahl, Julie
Wind Mignon, Mette Marie Bjerg Boiesen, Sascha Victoria Lautrup Clausen, Tea Skytte Andersen og Sarah Kopp Lange

Årets konfirmander i Klejtrup Kirke • Bagerst fra venstre: Rasmus Krogh Udengaard, Nicolai Feldt Sørensen, Mikkel
Verner Corfitsen, Oliver Kjær Lundtofte og Tim Ertmann Nielsen • Midten fra venstre: Casper Østergaard Olsen, Katrine
Cassøe, Rebekka Hansen og Eva Kirstine Floor Guldbrand • Forrest fra venstre: Tanja Fogh Westergaard, Maibrit Bach
Sørensen, Malene Jarner Vangekjær, Cecilie Kolind Jacobsen, Lærke Nielsen og Ida Sørensen
11

Hvorfor er der et billede af en degn fra Aarhus
Hersom kirke er, - som så mange af vore landsbykirker, bygget i Middelalderen. Det specielle her i Hersom er, at
vi kender kirkens nøjagtige indvielsesdato, nemlig 10. august år 1122. Det ved vi fra en gammel messebog, hvor
en af deltagerne i indvielsen har siddet og skrevet i marginen. Der står: »Anno Domini MCXX anden dag Sct.
Laurentii da blev Hersom Kirke viet af biskop Eskil«.
Det er meget sjældent, at vi sådan kender de gamle kirkers nøjagtige indvielsesdato.

Peder Røsenørns grav minde i Hersom Kirkes kor.

Hersom kirke er en gammel herregårdkirke, sådan at forstå, at ejeren af Hersomgård også var kirkeejer, og derfor
var ansvarlig for kirkens vedligeholdelse, inventar og udsmykning.
I hele 1700-tallet (1699 til 1797) ejedes Hersomgård og
Hersom kirke af slægten Rosenørn., - først Christoffer
(1699 til 1745), derefter hans søn Peder (1745 til 1775)
og derefter Peders fættersøn Christian Rosenørn, som Peder havde opfostret, (1775 til 1797).
Hersom kirkes udsmykning kan vi især takke disse 3 »Rosenørner« for.
Stolesæderne: De to høje herskabsstole forrest, smykket
med en rose og en ørn. Derefter stole til herregårdens tjenere med billeder fra deres virke og pligter, så stolesæder
til menigheden med træk fra naturens gang og bondens
arbejde på mandssiden og af kvindelige sysler på kvindesiden.
De 12 apostle på pulpituret og evangelisterne på prædikestolen (alle 4 sunde og rødkindede). Altertavlen er fra
starten af 1700 tallet. Det oprindelige billede fra dengang
kan man se på bagsiden. Det nuværende billede er malet
af Niels Larsen Stevns i starten af 1900-tallet.
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 mø-
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des 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 måne-

der 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.

i Hersom Kirke?
Nyligt afdøde Holger Helbo, Klejtrup
har udarbejdet et meget grundigt og
omfattende værk om Hersomgård og
dens ejere. (Kan læses i lokalhistorisk
arkiv i Klejtrup).

- v/ Birthe Korsbæk
børnene, mens den mindste
sammen med moderen og den
endnu ufødte flyttede til moderens familie.

Senere blev Peder Rosenørn selv
Fra dette værk gengiver jeg her i korte gift, men det ser ud til, at han
træk historien om den sidste Rosenørn tidligt blev enkemand uden at
på Hersomgård og gåden om degnen have fået børn.
fra Århus.:
Et af de adopterede børn, ChriEn februarnat i 1751 sad oberstløjt- stian Rosenørn arvede derfor
nant Peder Rosenørn på Hersomgård Hersomgård og dermed Hersammen med sin søster Anne Elisa- som Kirke.
beth. De havde netop fået underretning om, at deres kære fætter, der var Da Peder Rosenørn døde i
amtmand i København, var død fra 1775 ville hans taknemmelige
hustru og 8 børn, samt endnu et barn fættersøn give ham et passende
minde i Hersom Kirke. Christii vente.
an Rosenørn tegnede selv skitI den kolde vinternat følte de 2 søsken- sen til gravmindet. Christian
de, at de måtte gøre noget for de stak- havde en klar mening om,
hvordan gravmindet skulle se
kels små faderløse.
ud, og han skrev til den kendte
Næste morgen forspændtes Hersom- kunstner Wiederwelt:
gårds store rejsevogn, og Peder Rosenørn drog af sted mod København, »Min salig Uncle var en mand
hvor han sent samme aften på amt- på 68 Aar, af temmelig bredt
mandsgården fandt den sørgende, gra- og fladt Ansigt, ick meget rynvide enke til sengs, mens husjomfruen ket eller mager efter hans alder.
Hagen stod noget fremad og
tog sig af børnene.
var bred. Næsen hværken kroBesøget endte med, at Peder Rosenørn get eller indbøyet, dog noget
vendte hjem til Hersomgård med 7 af tykagtig i Runden«.

Med stor tak til Holger Helbo
og Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv

Øverst i nichen skulle der være en slange i cirkel (et dengang velkendt symbol
på evigheden) og inden i slangen skulle der stå JEHOVA på hebraisk. Ud fra
slangen med JEHOVA skulle stråle
»Glorie« (d.v.s. ærens stråler). 2 mænd,
der forestillede »Dyden« og »Religionen« skulle løfte den afdødes portræt
mod skyerne.
Problemet var portrættet af afdøde, for
han havde aldrig ladet sig male. Christian Rosenørn måtte derfor bede
kunstneren vente med portrættet til
sidst, mens han prøvede at finde en løsning på det problem.
Efter megen søgen fandt de efterladte
en degn ved Aarhus, som lignede afdøde så meget, at ved at male degnen i
profil og som silhuet, kunne det ligne
afdøde Peder Rosenørn.

I 1784 døde et af Peder Rosenørns 7 adoptivbørn Sophie Amalie Rosenørn, 42 år gammel.
Broderen Christian satte også Sophie Amalie et smukt monument, som kan ses i Hersom
kirke

I Hersom Kirkes kor kan man derfor
den dag i dag se Peder Rosenørns epitafium med et billede af en degn fra
Aarhus.
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- fra min mors dagbøger ...

Mor er det Mor?
(Soldatens sidste syn)

Mor, er det Mor? Aah, hvor jeg er træt.
Mor, aa du kære, jeg tror du har grædt,
græd ikke Mor, jeg er lykkelig nu.
Tak, at du kom her, trods al denne gru.
Græd ikke Mor, Aa, hvor du er god,
langt har du vandret og træt er din Fod,
ja Mor, jeg ved jo, hvor Vejen er svær
tænk, at du dog kunne finde mig her.
Aa, der var Kamp, mens Fuglene sang
blæste de fremad, og fremad vi sprang.
Kækt gik vi, på trods af Kuglernes Regn
fremover Marker og Graner og Hegn.
Se, lille Mor. Se Kvinden se der.
Sejrens Gudinde så sollys og skær,
ser du, hun rækker en Bøgeløvskvist.
Tak, Gud, så har vi dog Sejren tilsidst.
Græd ikke Mor, nu slumrer jeg ind.
Lille Mor, Kys mig en Gang på min Kind,
Sådan du kom, jo så tit til min Seng.
hvisked, ”Godnat”, og kyssed din Dreng.
Nu er det godt, mit Sind er så let,
jeg hviler dejligt, er bare lidt træt.
Sluk lille Mor, kun det lys ved min Seng,
- nu blev det nat, og nu sover din Dreng.

Papa er så alene!
Papa vi er så alene, siden Mama gik til Gud,
men hun kommer nok tilbage, når vi sender hende Bud.
Jeg vil bede Mama komme, komme hjem til dig og mig.
Hjælp mig op til Telefonen, - hør nu ringer jeg.
Frøken giv mig Himmelens nummer, har du mig forstået,
Mama bor deroppe ser du i et Stjerneslot,
tænk, hvor glad hun bliver, når hun hører det er mig,
Mama, vi er så alene, Papa, min og jeg.
Damen på Centralen lytter, smilende til Barnets Bøn,
smilende imens en Tåre, væder hendes Kind i Løn
stakkels liden, jeg vil bringe, Mamas lille Pige trøst,
og i Telefonens Klang en mild og kærlig Røst.
Her er Mama, du min egen, kære lille Ven,
snart jeg vil til dig og Papa, komme hjem igen.
Mama Kys, sin lille pige, nu jeg kysser dig
Mama, vi er så alene, Papa min og jeg.
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Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Datoer for fremtidige møder:
Hersom:
11. september 2014 kl. 18:00
6. november 2014 kl. 18:00
Menighedsrådsmøde
Alle møder er i Præstegården
Bjerregrav:
4. september 2014 kl. 19:00
Menighedsrådsmøde
30. oktober 2014 kl. 19:00
Menighedsrådsmøde
Alle møder holdes
i Bjerregrav Ældrecenter
Klejtrup:
24. juni 2014 kl. 19:00
Menighedsrådsmøde
Alle møder er i Klejtrup Sognehus

Indsamlinger
ved samtlige gudstjenester i Hersom Kirke i flg.
måneder og til flg. organisationer:
Juni/juli:
KFUM-Spejderne

Indsamlinger
i V. Bjerregrav Kirke
Juleaften:
Børnesagens Fællesråd
Nytårsdag: Det danske Bibelselskab
Pinse:
Folkekirkens Nødhjælp
Høstgudstj.: DSUK

Se kirkernes
hjemmesider - på:
www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk
www.vesterbjerregravkirke.dk

Indre Mission i Klejtrup
JUNI
Onsdag d. 4: Bibeltime
JULI
FERIE
AUGUST FERIE
Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne.

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.

Tør du
u give dig selv
en udfordring,
u sætte dig et mål og
u har du det, der skal til?
SPEJDERNE i KLEJTRUP
ER KLAR IGEN PÅ TOFTEHØJ,
VIBORGVEJ 39
KOM OG VÆR MED:
Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl.
17:00-18:30. H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes
mandag kl. 18:30-20:00. H Spejderne (5.-7.
kl.): Mødes tirsdag kl. 18:30-20:30. H Seniorerne (8.-10. kl.): Mødes tirsdag kl. 19:0021:00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.
Du kan finde flere oplysninger om os på:
www.spejdernet.dk/klejtrup

Bogbussen
holder ved Min Købmand i Bjerregrav tirsdag
kl. 15:20-15:50 og ved Dagli’ Brugsen i Klejtrup tirsdag kl. 16:05-16:45.

Kirkens Korshærs
genbrugsbutik
i Klejtrup

Planlagte

gudstjenester
på Kløvermarken
og Blåbærhaven
Torsdag den 12. juni
Kløvermarken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 3. juli
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Kløvermarken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 24. juli
Kløvermarken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Pontoppidan
Torsdag den 14. august
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Kløvermarken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Pontoppidan
Torsdag den 4. september
Kløvermarken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 25. september
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Kløvermarken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)

modtager med tak alt brugbart
- og dødsboer afhentes.
Åbent man.-fre. kl. 13-17
Tlf. 2393 4940 - 9854 6110

Indskrivning til konfirmationsforberedelse 2014-15
Tirsdag den 9. 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.
Onsdag den 10. 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. De vordende konfirmander får brev i skolerne vedrørende dato og
tidspunkt for start.
Jeg glæder mig meget til at lære de kommende konfirmander at kende - vel mødt til gode og sjove timer.
Kirsten Krab Koed - Sognepræst
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Gudstjenesteliste
Dato

.
HERSOM

V. BJERREGRAV

KLEJTRUP

Søndagens navn

09:30

11:00

6. s. e. Påske
Grundlovsdag

11:00
09:30
KKK afløser i Hvam

09:30

Pinsedag
2. Pinsedag
Trinitatis

JUNI
1. juni
5. juni

8. juni
9. juni
15. juni
22. juni
29. juni

14:00 Gudstjeneste
i præstegårdshaven med
efterfølgende
Grundlovsfest
11:00

19:00 Klejtrup
Legepark

14:00 Robert Ryholt
11:00 Kirkeradio

KKK afløser i Roum

1. s. e. Trinitatis
2. s. e. Trinitatis

JULI
6. juli
13. juli
20. juli
27. juli

11:00
11:00
11:00 Gudstjeneste
ved hytten
i Nordskoven

14:00 S. Christensen
Altergang
KKK afløser i Tostrup
KKK afløser i Roum
09:30

3. s. e. Trinitatis
4. s. e. Trinitatis
5. s. e. Trinitatis
6. s. e. Trinitatis

AUGUST
11:00

17. august
24. august

KKK afløser i Hvam
14:00 R. Ryholt
Altergang
14:00 R. Ryholt
Altergang

10. s. e. Trinitatis

31. august

28. sept.

9. s. e. Trinitatis

14:00 S. Christensen
Altergang

SEPTEMBER
7. sept.
14. sept.
09:30
21. sept.

09:30 Fyld Hersom
Kirke til høstgudstjeneste
Cider

7. s. e. Trinitatis
8. s. e. Trinitatis

11:00
11:00 Dåbstræf
med Tante
Andante

14:00 S. Christensen
Altergang

11. s. e. Trinitatis

KKK afløser i Hvam
11:00

12. s. e. Trinitatis
13. s. e. Trinitats
14. s. e. Trinitatis

11:00 Fyld Bjerregrav 14:30 Fyld Klejtrup
15. s. e. Trinitatis
Kirke til høstKirke til høstgudstjeneste
gudstjeneste
med efterflg.
med efterfølgende
kirkefrokost
kaffebord

Gudstjenester kl. 11.00 er som hovedregel med altergang!
De tre menighedsråd har besluttet,
at der vil være kaffe/te i våbenhuset efter gudstjenesterne kl. 9.30.

LSD-grafisk · 2077 6024 · Mail: lsd-grafisk@mail.dk

3. august
10. august

