Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste
Dato

Hersom

V. Bjerregrav

Klejtrup

Søndagens navn

5. sept.
12. sept.
19. sept.
26. sept.

11,00
Ingen
14,00 Høst
15,30 S.T.Chr.

9,30
11,00
9,30 Høst
Ingen

Ingen
9,30
11,00 Høst
Ingen

14.s.e.Trin.
15.s.e.Trin.
16.s.e.Trin.
17.s.e.Trin.

3. okt.
10. okt
17. okt.
24. okt.
31. okt.

11,00*
Ingen
9,30 emer.
11,00 emer.
Ingen

14,00*
9,30 emer.
11,00 emer.
Ingen
15,30 Ryholt

9,30*
11,00 emer.
Ingen
9,30 emer.
Ingen

18.s.e.Trin.
19.s.e.Trin.
20.s.e.Trin.
21.s.e.Trin.
22.s.e.Trin.

7. nov.
14. nov.
21. nov.
28. nov.

Ingen
19,30 S.T.Chr.
Ingen
Ingen

14,00 Værge
Ingen
15,30 emer.
9,30 emer.

15,30 S.T.Chr.
Ingen
Ingen
11,00 emer.

Alle Helgen
24.s.e.Trin.
S.s.i kirkeåret
1.s.i Advent

5. dec.
12. dec.
19. dec.
24. dec.

15,30 Værge
Ingen
Ingen
14,00 emer.

Ingen
15,30 S.T.Chr.
Ingen
15,00 emer.

2.s.i Advent
3.s.i Advent
4.s.i Advent
Juleaften

25. dec.
26. dec.

9,30 emer.
Ingen

Ingen
15,30 Ryholt

Ingen
Ingen
15,30 S.T.Chr.
14,00 emer.
16,00 emer.
11,00 emer.
Ingen

SOGN & KIRKE
Nr. 3 - September 2010 - 54. årgang

Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne

Juledag
2. Juledag

På de søndage,
hvor der står emer.,
er det en
pastor emeritus,
der forretter
gudstjenesten.
Det er stadig muligt at indbetale bidrag til driften af »Sogn & Kirke« også selv om 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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*) Afskedsgudstjeneste ved Frederik Birkler.

Klejtrup Kirke

Adresser

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Frederik Birkler,
Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro.
Tlf. 8669 0009.
Graver og kirketjener: Birgit S.
Jespersen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav,
9632 Møldrup. Tlf. 8669 1910.
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.
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.
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: Vakant
KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Kirsten Klitgaard Frandsen,
Bydamsvej 5, Skærshale, 9620 Aalestrup.
Tlf. 9864 9249.
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Menighedsrådets formand: Kirsten
Hougaard Pedersen, Fuglevænget 5,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6067.
Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6625.

»Lad den kerne underfuld ...«

Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken
20, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

Jesus svarede disciplene: »Timen er
kommet, da Menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer:
Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og
dør, bliver det kun det ene korn; men hvis
det dør, bærer det mange fold ... når jeg er
blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.
Det sagde Han og betegnede dermed,
hvordan Han skulle dø«.
Johs. 12, 23-24 og 32-33.

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Karin Jehg, Ørnhøjvej 1,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 3059 3595.
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 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
Henning Pedersen, 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. december 2010.

Prædiken om livets forvandling

Ovenstående korte stykke fra Johannes-evangeliet handler i det væsentlige
om forvandling.
Jeg tænker her mest på Jesu ord om det
hvedekorn, der må dø for at kunne blive
til liv. Det må altså gennemgå en gennemgribende forvandling.
Da jeg var dreng, kunne man hos
købmanden købe forvandlingskugler. Jeg
ved ikke, om de stadig er i handelen. Men

en forvandlingskugle var sådan en rund
bolchekugle. Den smagte sukret. Og så
havde den farve.
Det ganske særlige ved en sådan forvandlingskugle var, at når man havde haft
den i munden et kort stykke tid og derefter tog den ud med fingrene, havde den
skiftet farve.
Hvis den fra begyndelsen havde været
grøn, kunne den nu være gul. Og kom
man den igen ind i munden, og efter nogle minutter atter tog den ud, kunne den
pludselig vise sig at være forvandlet til
f.eks. rød.
Derfor hed den en forvandlingskugle.
Den bestod af flere lag med hver sin
farve. Og det var altid spændende at se,
hvilken farve der nu dukkede op, når den
forrige farve var forsvundet. Indtil man
nåede ind til det inderste i kuglen, og der
ikke var flere forvandlinger tilbage.
Selve ordet forvandling er et ganske
særligt ord. Der er noget hemmelighedsfuldt ved det, noget dragende, også noget
som kan pirre vores nysgerrighed.
Forvandlingsnumre, udført af dygtige
tryllekunstnere eller illusionister, har

Klejtrup Kirke (forsiden) er den største af pastoratets tre kirker. Den rager højt
op, både på grund af sin beliggenhed og fordi den - i modsætning til de to andre har fået tilbygget et tårn. Byggestilen er også her romansk (1200-tallet), mens
våbenhus og tårn er sengotisk (1400-tallet). Bygningen er rejst ved hjælp af en del
ældre kvadermateriale, som muligvis stammer fra den nedbrudte kirke i Hejring.
Efter den seneste renovering i efteråret 2003 fremstår kirken lys og smuk. Måske
ikke mindst altertavlens varmt glødende farvepragt tiltrækker sig opmærksomhed,
straks man kommer ind i kirkerummet. Tavlens billeder: forneden i hovedfeltet et
nadverbillede, over dette den tronende Kristus og øverst oppe i trekanten Jahvenavnet skrevet med hebraiske bogstaver.
På den romanske granitfont er der i relief anbragt dobbeltløver. Prædikestolen
(beg. af 1600-tallet) er - som i Hersom og Bjerregrav kirker - prydet med de 4 evangelister.
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altid kunnet tiltrække menneskers opmærksomhed - dette at en ting eller genstand forvandles til noget andet.
Men det, der kan fylde os med den
største undren, er, når et levende menneske forvandles, sådan som det kan ske i
virkeligheden.
»Han er som forvandlet«, siger vi om
én, vi måske har kendt i mange år, men
som nu virker, som om han er blevet en
helt anden.
Årsagen, eller årsagerne, til forvandlingen kan være så mange. Men det forvandlede menneske har ofte været ude for
stærke psykiske oplevelser, evt. voldsomme rystelser. Måske det har været rystet
dybt i sine grundvolde, så dybt, at det slet
ikke kan genkende sig selv fra før.
Sådan kan livet forvandle mennesker,
efterhånden som vort liv skrider frem.
Vi kan ikke tænke os frem til forvandlingen. For den ligger i virkeligheden
uden for tankens rækkevidde.
Forvandlingen sker, når den sker - hos
nogle hurtigt, hos andre langsomt - men
altid uden at vi selv kan opsøge den. Den
kommer så at sige bag på os.
Den vederfares os, for nu at bruge et
godt, gammelt dansk udtryk.
Derfor kan vi heller ikke rigtigt forberede os på at blive forvandlede. Og derfor
kan vi være lidt bange for forvandlingen.
Ængstelige.
For én ting er jo de forandringer, vi kan
komme ud for i vort liv. Der er så meget,
der kan forandres i det ydre, så vi må
vænne os til nye forhold, nye omgivelser,
nyt arbejde - nye mennesker måske. Og
det kan da altsammen være svært nok, i
hvert fald i en periode. Men det lader sig
dog gøre efterhånden.
Hvorimod forvandling indefra, inden i
os, er noget ganske andet. Som sagt kan
det være noget med dybe indre rystelser.
F.eks. kan et hårdt menneskehjerte på den
måde forvandles til et blødt hjerte.
Hvis vi har oplevet dette, så ved vi lidt
om, hvad forvandling er for noget.
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Ofte spiller døden en rolle i forvandlingen, på én eller anden måde.
Deraf kommer vores ængstelse. Og vores frygt.
Men det kan da også være en række
vigtige livsbegivenheder, som gradvist
forandrer og forvandler os.
Én ting står imidlertid fast: skal livet
vokse og gro - skal det blive til noget, skal
det blive til mere liv, sandere liv - da kan
det kun ske gennem forvandling.
Dette er det kristne evangeliums
påstand.
Det store lysende eksempel er Jesus
selv og Hans liv her på jorden.
Når Han anvender billedet med hvedekornet, der må dø for at kunne blive til
meget mere liv, er det i første omgang sin
egen død, Han sigter til - og den forvandling, Han dermed gik igennem - for at nå
frem til den herlighed, som Gud havde bestemt Ham til, det som Jesus her selv kalder sin herliggørelse eller sin ophøjelse.
Evangeliet, det glade budskab, siger
nu, at Han er gået forud for os, så også vi
får del i den samme herlighed som Han.
»Når jeg er blevet ophøjet fra jorden«,
siger Han, »vil jeg drage alle til mig«.
Et løfte så stort - ja, det er i virkeligheden ufatteligt for os, for det gemmer på en
dyb, dyb hemmelighed.
Det er den hemmelighed, apostlen Paulus taler om i sit brev til vennerne i Kolossæ, hvor han omtaler netop en »hemmelighed«, som er »rig« på »herlighed«.
Sådan udtrykkes det (Kol.1,27).
Hemmeligheden er, siger han til hver af
os: »Kristus i jer, herlighedens håb«.
Et andet sted siger apostlen: »Kristus
skal forvandle vort fornedrede legeme og
give det skikkelse som Hans herliggjorte
legeme« (Fil.3,21).
Men der må altså en forvandling til, også med os, ikke blot den dag vi skal dø,
men allerede mens vi lever her nu.
Paulus uddyber det i et andet af sine
breve, hvor han udbryder: »Tilpas jer ikke denne verden; men lad jer forvandle

ved at jeres sind fornyes, så I kan skønne,
hvad der er Guds vilje ...« (Rom.12,2).
Men hvordan skal det ske?
Måske vi kan komme på sporet ved at
vende tilbage til forvandlingskuglen fra
før.
På en måde ligner vi jo en forvandlingskugle. Vi bærer på flere forskellige
lag - omkring os eller inden i os - lag, som
vi efterhånden må lægge af os, afdø fra,
for at vi kan nå frem til vort livs kerne,
den kerne som er den inderste og dybeste
sandhed om os og vort liv.
Allesammen har vi bygget sådanne lag
op omkring os, ofte for at beskytte os selv.
Det kan være en bestemt væremåde,
særlige attituder, måder at optræde på,
fordomme over for andre. Vi kan påtage
os forskellige meninger og opfattelser for
at kunne træde frem for omverdenen med
en sikkerhed og en bestemthed, som vi jo
inderst inde slet ikke har.
Vi kan i det ydre optræde med en styrke, som i virkeligheden blot dækker over
vores egen indre svaghed.
Vi kan bemægtige os, sætte os op over,
andre mennesker, på forskellig måde tage
magten over andre. Men vores trang til at
ville styre andre skjuler jo blot vores egen
følelse af afmagt.
Jo, som forvandlingskuglen har vi
mange lag, som livet må pille af os, før vi
når ind til kernen.

Men i modsætning til forvandlingskuglen - for her holder sammenligningen ikke længere - i modsætning til denne bolchekugle, som jo forsvinder helt, da
bærer vi mennesker på en hemmelighed:
»Kristus i jer, herlighedens håb.«
Her befinder vi os ved den inderste
kerne i et menneske, en kerne som er
umistelig.
Der er virkelig meget, vi må afdø fra.
Det kan somme tider gøre ondt Og en dag
må vi dø helt, som hvedekornet må - og
som Jesus måtte.
Men altsammen er det livet, der forvandler os, så vi kommer stadig nærmere
og nærmere til vores bestemmelse. Som
Jesus siger til sidst i dette evangeliestykke: »... når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig.«
Det er vores bestemmelse.
Og dette er meningen med vores forvandling.
Frederik Birkler
(Ovenstående prædiken er trykt i bogen
»Lad den kerne underfuld ...«)

Høstgudstjeneste
den 19. september

År efter år vokser det nye frem
mod modenhed, ældes, visner og dør, samtidig med at noget nyt bliver til.
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Tid til afsked - og tid til tak

Tid til afsked - og tid til tak
I Prædikerens Bog kap. 3 i Gamle Testamente tales der om, at »Alting har en
tid, for alt, hvad der sker under himlen, er
der et tidspunkt«. Hvorefter den gamle
vismand opremser en lang række forskellige begivenheder, aktiviteter og menneskelige gøremål, som de allerfleste af os
kommer ud for i løbet af vores liv: plante
og rydde, græde og le, opsøge og miste,
tie og tale osv.
»Alting har en tid ...«
Og det er sandt.

For Inge og mig er tiden nu kommet,
hvor vi må drage andetsteds hen. Det betyder bl.a., at vi må sige farvel til en masse fine, dejlige mennesker, som på den
ene og den anden måde har betydet så meget for os, mens vi har haft vores daglige
virke her i den sydlige del af Himmerland.
Det er en mærkelig fornemmelse.
Vemodigt er det også. Meget vemodigt
endda.
For mit eget vedkommende blev det til
16 år som sognepræst her på denne skønne plet i Danmark. Det har været gode og
meget lærerige år med mange forskelligartede arbejdsopgaver og udfordringer.
Der har været lyse, glædesfyldte perioder.
Og der har indimellem været tunge, besværlige tider. Med andre ord: sådan som
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vi alle sammen kan opleve vores tilværelse, når vi kigger tilbage over vore leveår.
Men først og fremmest har det været
meget, meget lærerigt.
Præstearbejdet
Arbejdet som præst i Folkekirken har
ændret sig markant i de 36 år, hvor jeg har
haft kjolen på. Kravene i embedet er bestemt ikke blevet mindre. Den administrative del af arbejdet er vokset. Papirarbejdet er øget - ikke mindst efter at computeren er indført! Hermed er tiden til det
væsentlige - forkyndelse, personlige samtaler og undervisning - kommet under
pres.
Efter min opfattelse er det afgørende,
at man som præst tager sig den nødvendige tid til at forberede søndagsgudstjenesten og de kirkelige handlinger - det som
sammen med de personlige samtaler er
grundstammen i præstearbejdet.
Dette kan imidlertid være svært, hvis
man samtidig mener (hvad nogle præster
gør), at man skal engagere sig i alverdens
andre aktiviteter.
Det er i stilheden - og i sjælens ro - at
livet for alvor gror frem, og mødet med
Gud finder sted. Så må alt det andet komme, som det nu kan.
I forbindelse med præstearbejdet kan
jeg ikke lade være med at fortælle, hvilken uvurderlig hjælp og daglig støtte, Inge har været - og stadig er. Det er der nok
ikke så mange, der er klar over. Men i virkeligheden ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg
skulle have gjort, hvis ikke Inge havde befundet sig i baggrunden. Ved siden af sine
studeringer har hun sørget for det allermeste af det huslige arbejde og ikke
mindst været »buffer-zone«, når jeg arbejdsmæssigt følte mig overbebyrdet, eller samtalepartner, når de store livsspørgsmål brændte på. Hun er en eminent
samtalepartner.

Glæden
Det har været et meget stort privilegium dag ud og dag ind af være forpligtet
på at beskæftige sig med det vigtigste i
denne tilværelse - det bærende bag alt,
hvad vi ellers gør i dagene.
Jeg har været umådelig glad for - søndag efter søndag, og ved de store højtider
- at få lov til at holde gudstjeneste i vore
tre uendeligt smukke kirker. Endnu ved
jeg ikke, hvordan jeg skal kunne leve
uden denne ugentlige arbejdsglæde. Derfor er jeg også lykkelig for, at der var nogen, som ville være med - somme tider
var der mange, til andre tider var der kun
få. Men uanset antallet af kirkegængere
kunne vi holde gudstjeneste og i fællesskab lade os føre hen til livets kilde - og
ind i livets dybe hemmeligheder.
Jeg må da også indrømme, at jeg ofte
har undret mig over, at der ikke var flere i
sognene, som havde blik for de ubeskrivelige skatte - ja, overvældende rigdomme der ligger gemt i en ganske almindelig
søndagsgudstjeneste.
Dette ugentlige »mødetilbud« kan ses
som en uundværlig livline i en ofte modsigelsesfyldt tilværelse.
For mig at se giver gudstjenesten os rig
mulighed for at finde fodfæste i det menneskeliv, hvor vi ellers gang på gang står i
fare for at miste orienteringen.
Hvor vil jeg dog savne disse søndagstjenester. Og disse usædvanligt skønne
kirkerum.
Men jeg vil også i høj grad savne undervisningen af konfirmander. Mødet
med de unge har været til stor fornøjelse
og inspiration. Jeg har stort set altid glædet mig til disse undervisningstimer onsdag og torsdag morgen. I årenes løb var
der vist kun et par enkelte hold, som jeg
glædede mig til at slippe igen.
Og så er der jo de utallige møder, samtaler og besøg hos mennesker, der tillidsfuldt åbnede sig og var med til at gøre
samværet intenst og livfyldt. Det kunne
være i forbindelse med barnedåb, vielse,

dødsfald, begravelse, sygdom - eller blot
ved et tilfældigt møde hos købmanden eller i brugsen. Hvor ofte har jeg ikke følt
mig beriget gennem alle disse møder med
mennesker, som jeg kom i berøring med.
Tak
Som nævnt: »Alting har en tid ...«
Og nu er det altså tid til afsked.
Derfor er der så meget, som jeg gerne
vil sige tak for her på falderebet. Men jeg
synes, at det er svært at udtrykke en tak,
der bare tilnærmelsesvist dækker, hvad
jeg føler.
Tak for de mange, mange behjertede
ord, som både Inge og jeg er blevet mødt
med i årenes løb. Tak for tillid, for varme
hilsener, venlige bemærkninger og stor
imødekommenhed fra den ene og den anden. Tak for forståelse og overbærenhed,
når noget gik i fisk eller ikke rigtigt lykkedes. Tak, når vi kunne være uenige
uden at vende hinanden ryggen.
Og ikke mindst: tak til alle jer, som
søndag efter søndag trofast deltog i kirkegangen, så vi sammen kunne holde gudstjeneste og på den måde støtte hinanden
på den fortsatte vandring frem mod øst dér, hvor Livet og Lyset kommer os i møde.
Frederik Birkler
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... om solen

Regnskaber 2009

Hersom Kirke

Udbetalinger
Indbetalinger
Driftsramme
Anlægsramme
Kirkelig ligning

Årsregnskab

Siden sidst

Herunder ses en oversigt over menighedsrådenes regnskaber for år 2009. På grund af
overgangen til et nyt system har budgetter for 2011 ikke kunnet medtages i denne udgave af sognebladet.
Økonomien omkring Hersom præstegård sorterer stadig under Hersom Sogns kirkekasse. Og endnu i 2009 var dette også tilfældet med aflønningen af kirkernes organist.
Løn
Kirkelige aktiviteter
Administration
Præstebolig
Kirke, menighedslok. m.m.
Kirkegård

Siden sidst

V. Bjerregrav Kirke

Klejtrup Kirke

794.100,65
57.103,48
51.270,64
70.990,63
128.311,26
61.669,93

329.801,84
55.045,05
50.751,12
0,00
69.623,55
24.175,47

512.979,61
84.209,28
102.118,33
0,00
141.169,81
43.990,92

1.163.446,59
117.605,65
1.045.840,94
533.811,56
1.308.793,00

529.397,03
91.717,38
437.679,65
0,00
481.332,50

884.467,95
202.262,77
628.205,18
288.880,50
989.692,00

Døbte i Hersom Kirke:
Mikkel Kirkegaard Godthaab Pedersen
Mia Pedersen Møller
Oliver Kristian Bock Meyer
Begravede i V. Bjerregrav:
Gitte Kristensen
Bisat i V. Bjerregrav:
Ellen Margrethe Justesen
Døbte i Klejtrup Kirke:
Thomas Fomsgaard
Oskar Pustovalov Nørskov
Mathilde Rysz Høgh
Viede i Klejtrup Kirke:
Henriette Bjørn
og Stefan Hoffmann Andersen

Årsregnskab
Jeg tror på kristendommen som jeg tror
på, at solen er stået op: ikke blot fordi
jeg kan se den, men fordi jeg ser alt på
grund af den.
C. S. Lewis
Tre ting kan ikke forblive skjult længe:
solen, månen og sandheden. Buddha
Vi har brug for at finde Gud, og Han kan
ikke blive fundet i larm og hvileløshed.
Gud er ven med stilheden. Se, hvordan
naturen - træer, blomster og græs - gror
i stilhed. Se stjernerne, månen og solen,
hvordan de bevæger sig i stilhed ... Vi
har brug for stilhed for at kunne røre
sjæle.
Moder Teresa
Længsel er som morgenrøden. Efter
morgenrøden kommer solen. Længsel
efterfølges af synet af Gud.
Ramakrishna
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Sandheden er som solen. Du kan lukke
den ude, men den forsvinder ikke.
Elvis Presley
Jorden har modtaget solens kys, og vi
skal se resultatet af den kærlighed.
Sitting Bull
Elsk jeres fjender og bed for dem, der
forfølger jer, for at I må være jeres himmelske Faders børn; for Han lader sin
sol stå op over onde og gode og lader det
regne over retfærdige og uretfærdige.
Jesus i Bjergprædikenen
Der skal ikke mere være nat, og de har
ikke brug for lys fra lamper eller lys fra
solen for Herren Gud lyser for dem, og
de skal være konger i evighedernes
evigheder.
Johs.Åb.22,5

Begravede i Klejtrup:
Børge Daniel Kristian Hansen
Aage Højgaard Kristensen
Aase Jensen
Bisat i Klejtrup:
Egon Andersen
Indsamlinger:
Folkekirkens Nødhjælp
842,00 kr.
Kommende indsamlinger:
Høstgudstjenesten søndag den 19. september: I Hersom og Bjerregrav fordeles
høstofferet mellem Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær. I Klejtrup fordeles høstofferet mellem Folkekirkens
Nødhjælp, Kirkens Korshær, Kofoeds
Skole og Møltrup Optagelseshjem.
Alle Helgens Dag: Danske Sømandsog Udlandskirker (DSUK).

pr. 31. dec. 2009 for kirkebladet »Sogn & Kirke«
v/kirkebladets kasserer Jens Nielsen

Bankbeholdning pr. 1. januar 2009
Indbetalinger:
Hersom Sogn
Bjerregrav Sogn
Klejtrup Sogn
Udensogns
Tilskud/Hersom Kirkekasse
Renter
Indtægter i alt
Udbetalinger
Porto
Gebyr check
Kontorartikler
Trykning
Andre udgifter
Udgifter i alt
Resultat
Bankbeholdning pr. 31. december 2009
Kassebeholdning pr. 31. december 2009
Skyldig trykning
Beholdning i alt

3.817,97
-00
200,00
200,00
1.290,00
- 0
4,83
1.694,83

1.694,83
1.005,50
- 0
- 0
- 0
- 0
1.005,50

1.005,50
4.507,30
4.507,30
-,00
-,00
4.507,30
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... om tilgivelse

Tilgiver I mennesker deres overtrædelser,
vil jeres himmelske Fader også tilgive jer.
Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres
Fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser.
Math.6,14-15
At fejle er menneskeligt; at tilgive er guddommeligt.
Alexander Pope
Kristendommen med dens doktriner om
ydmyghed, om tilgivelse, om kærlighed,
er uforenelig med staten, dens arrogance,
dens vold, dens straf, dens krige.
Leo Tolstoy
Uden tilgivelse er der ingen fremtid.
Desmond Tutu
Ham, der ikke kan tilgive andre, ødelægger broen, som han selv er nødt til at
passere, hvis han nogensinde skal i himlen; for alle har behov for at blive tilgivet.
George Herbert

Minikonfirmandundervisning

Du kan tilgive næsten alt. Men du kan ikke tolerere alt. Vi er ikke tvunget til at tolerere det, folk gør, fordi vi skal tilgive
dem. At tilgive healer os personligt. At tolerere alt sårer os i det lange løb.
Lewis B. Smedes
Gengældelsen for en ond handling er noget tilsvarende, lige så ondt som den. Men
den, der bærer over og skaber forlig, ham
vil Gud lønne. Han elsker ikke dem, der
handler uret.
Koranen 42:40

Forskelligt
FØDSELSANMELDELSE
Et barns fødsel skal anmeldes til sognepræsten senest 14 dage 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«.

Den, der efterstræber hævnen, burde grave to grave. Gammel kinesisk ordsprog
Tilgiv altid dine fjender - intet irriterer
dem mere.
Oscar Wilde
De svage kan aldrig tilgive. Tilgivelse er
en egenskab, der tilhører de stærke.
Mahatma Gandhi

Minikonfirmandundervisning
i Bjerregrav og Klejtrup
Også i år tilbyder menighedsrådene minikonfirmandundervisning for alle elever
i 3. klasse på Bjerregrav Friskole og på Brattingsborgskolen i Klejtrup.
Vi er i den lykkelige situation, at pens. lærer Birthe Korsbæk endnu engang har
lovet at forestå undervisningen. Det vil ske i samarbejde med sognepræsten.
Undervisningen skal ses som en håndsrækning til forældrenes dåbsoplæring af
deres børn. Der vil blive kigget nærmere på den lokale sognekirke, fortalt bibelhistorie, sunget salmer, tegnet, diskuteret m.m. Undervejs i forløbet vil vi tage på en
ekskursion til Viborg Domkirke.
Der afsluttes med deltagelse i gudstjenesten på 1. søndag i Advent.
Undervisningen strækker sig over 10 dobbeltlektioner og vil i Bjerregrav finde
sted i 3. klasses lokale på Friskolen. For Klejtrup-holdets vedkommende vil det foregå i det nye sognehus. I august måned skulle alle forældre til børn i de to klasser
have fået tilsendt et brev fra menighedsrådet med nærmere oplysninger samt tilmeldingstalon til undervisningen.
Med venlig hilsen fra menighedsrådene
ved Bjerregrav, Hersom og Klejtrup kirker
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Forskelligt

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.

NAVNEÆNDRING
Ønsker man navneændring, koster det
460 kr.. Yderligere oplysninger kan 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
snarest efter dødsfaldet kontakter præsten, som vil være behjælpelig i forbindelse med det nødvendige vedr. begravelsen.
KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2014
2011
2012
2013
2014
2015

Bededag:
Flg. søndag:
Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
Klejtrup
Bjerregrav/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.
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Tanker om høst

Tanker om høst
Nu er det snart høstens tid, og i den anledning har jeg fundet en gammel høsttale frem, som jeg holdt for knap 10 år siden
for pensionisterne i Klejtrup. Men den er
vist stadig aktuel i dag:

»Høst - ja, hvad tænker vi på, når vi siger HØST?
Hvis vi slår op i et leksikon, betyder
HØST simpelthen »høst af alle afgrøder«
- altså hø, korn, kartofler, roer osv.
Nu er det nok ikke lige det, vi forbinder
med høst, for så ville vi jo ikke holde
høstfesten på det tidspunkt, som der er
blevet tradition for - nemlig i september
måned.
I anledning af høsten har jeg spurgt forskellige personer - med forskellige aldre
og med forskellig baggrund. Og svarene
viser tydeligt, hvor forskelligt vi tænker
omkring høst.
Først spurgte jeg én af mine kolleger i
Århus - en af nutidens byboere - som aldrig har oplevet høsten på egen krop.
Svaret var: Store, irriterende maskiner på
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Tanker om høst

- af Ragna Kolind
landevejene, som hindrer trafikken i at
komme frem.
Ja, det er nutidens billede for en byboer - og vel også en tanke, der ind imellem
kan strejfe os andre i vores fortravlede
samfund, hvor det drejer sig om at komme
hurtigt videre til det næste.
Men det er da rigtigt, at høsten - selv
for os landsbybeboere, som for de flestes
vedkommende har haft høsten tæt inde på
livet - at det er de store maskiner, der
præger høstbilledet. Der er mange af dem
på vejen. - Man ser dem så meget, at man
næsten kommer til at tænke, at de bruger
mere tid på vejen end på markerne.
Men alligevel - de gule marker bliver i
løbet af ganske kort tid lagt i sort. På min
daglige tur fra Klejtrup til Århus forandrer landskabet sig i løbet af ganske få dage fra frodige kornmarker til sorte, golde
agre - og man får den lidt triste påmindelse om, at nu er der snart gråt og trist overalt - efteråret og vinteren nærmer sig med
hastige skridt.
Da jeg spurgte en ældre mand, som har
haft sin opvækst og liv på landet, var svaret ganske anderledes. Der var en vis glæde i svaret - høsten var en dejlig tid. Og
det skal selvfølgelig nok ses i lyset af, at
høsten kommer i hus - den investering,
som man har gjort om foråret - eller som
nu allerede for en stor dels vedkommende
forrige efterår - har givet sit afkast. Og arter vejret sig - ja, så er det en glæde at
kunne høste sin »gevinst«.
Så spurgte jeg en fra min egen generation. Han havde nogenlunde den samme
opfattelse af høsten, som jeg selv. Vi er
begge opvokset på landet, og vores erindringer om høsten beror derfor på et barns
oplevelser.
Og den er ikke lutter glæde. Nej, det
han - og jeg - husker bedst er støvet og
varmen. Høsten var ikke ligefrem en speciel god tid for os børn. Man blev forrevet

op af armene, man svedte oppe på loftet,
når der skulle tages fra ved lemmen - og
vi husker også tærskningen bagefter som
støv, støv og atter støv.
Tænker jeg lidt dybere over det - ja, så
kan jeg da også mindes en vis glæde ved,
at familien var samlet omkring et stykke
arbejde. Alle var med - fra yngste til ældste generation. Og skal jeg nævne noget
positivt omkring høst - set med mine barneøjne - ja, så var det bestemt det at være
sammen.
En anden positiv oplevelse, som vi så
frem til - ja, det svar fik jeg såmænd fra
min yngste datter. Da jeg spurgte hende,
svarede hun: »KAFFEPAUSE!«
Kaffepause - ja, det var jo netop et af
dagens højdepunkter i høstens tid. Sidde
samlet alle sammen og få noget at drikke
midt i al støvet - og færdigsmurte madder
eller kage. Det var dejligt!
Men jeg undrede mig meget over, hvorfor hun svarede KAFFEPAUSE.
»Jo,« sagde hun - »det har jeg set i
gamle film, at de sad og drak kaffe ude i
marken. Det må have været så hyggeligt.«
Vi må jo sige, at budskabet om »gamle
dage« har man forstået at forevige i filmens verden på en glansbilledagtig måde.
Var det mon nu også SÅ hyggeligt - var
det mon ikke ind imellem også en »sur
pligt«? Temmelig sikkert - men det var
også helt klart noget særligt - et sammen-

hold og en fælles glæde, som vi måske
kan savne lidt nu om dage.
Og ligeså var det jo med høstfesten.
Det er ikke så almindeligt mere - det
moderne landbrug har ikke så mange folk
i gang i høst. Så der kan vel knap samles
et par håndfulde til at deltage i høstfesten.
Nogle steder holdes der dog stadig
»samlede« høstfester i forsamlingshuset
eller lignende steder. Men i gamle dage ja, da var det bestemt noget andet. Da var
høstfesten virkelig en fest, som blev
håndhævet. En fest, fordi høsten var i hus
- og en fest, som landmanden holdt for at
sige tak til alle de folk, som havde slidt i
det på markerne og derhjemme på gårdene.
Og høstfesten var også en festlig afslutning på sommeren - og den lyse tid.
Foran lå den mørkere tid.
Ja, årstiderne skifter - hver med sin
charme. Og netop om årstidernes skiften
har Piet Hein givet os dette lille gruk:
Der er årstider nok,
men af alle, der gi’s,
vil jeg tildele foråret første pris,
for i den bliver jo sommeren til,
som forgår og gi’r plads
for det dejlige efterår,
som indvarsler vinterens tid, som er den,
hvor der ikke er længe til forår - igen.«
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Meddelelser

Meddelelser
Menighedsrådsmøder afholdes således:
Hersom:
Tirsdag d. 21. sept. kl. 19,00.
Torsdag d. 11. nov. kl. 19,00.
Møderne holdes i Hersom præstegård.
V. Bjerregrav:
Torsdag d. 9. sept. kl. 19,00.
Tirsdag d. 9. nov. kl. 19,00.
Møderne holdes i Ældrecentret.
Klejtrup:
Onsdag d. 15. sept. kl. 19,00.
Onsdag d. 3. nov. kl. 19,00.
Møderne holdes i Sognehuset.
Ifølge menighedsrådsloven er alle
menighedsrådsmøder offentlige.

Meddelelser

De nye konfirmander
De unge møder første gang således:
Onsdag d. 1. sept.: Elever fra Klejtrup
Sogn, som går på Møldrup Skole. Møder i
Sognehuset.
Torsdag d. 2. sept.: Elever fra Hersom og
V. Bjerregrav Sogne, som går på Bjerregrav
Friskole. Møder i Hersom præstegårds konfirmandstue.
Alle de unge, der har tilmeldt sig undervisningen, har fået skriftlig besked om mødetidspunkt og transport.
Til den første undervisningstime bedes
man medbringe sin dåbsattest. De, der ikke
er døbte, medbringer navneattest.
F.B.
Konfirmandernes forældre
inviteres til et orienteringsmøde således:
Onsdag d. 8. sept.: Klejtrup. I Sognehuset.
Torsdag d. 16. sept.: Hersom-V. Bjerregrav. I Hersom præstegårds konfirmandstue.

Koncerter i vore kirker i efteråret
Tirsdag d. 5. okt. kl. 19,30 får Klejtrup Kirke besøg af to meget dygtige og farverige
musikere, Lone Vandt og Amanda Vandt,
som kommer og musicerer med undertegnede, der jo er kirkens organist.
Lone Vandt er noget af et multitalent som
musiker. Hun har studeret klaver på konservatoriet i København, og er følgelig en fremragende pianist, - hun er i det daglige organist ligesom jeg, og er samtidig en fin sangerinde.
Amanda Vandt er uddannet violinist, og
organist. Hun har studeret violinspil på højeste niveau i Finland, og på konservatoriet i
Odense. Hun er nu ansat som organist i Sct.
Mortens Kirke i Randers, hvor hun også arbejder meget med kor.
Undertegnede kender I!
Vi skal spille violin, orgel og synge to og
tre sammen på kryds og tværs, og det bliver
en flot og dejlig aften!
Torsdag d. 4. nov. kl. 19,30 bliver der spillet
op til fest i Hersom Kirke!
Mettea Engelund inviterer tilhørerne med
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på en rejse gennem middelalderens og barokkens lystige og muntre toner, - tid til eftertanke bliver der dog også!
Mettea Engelund vil tage tilhørerne med
til en tid, hvor der hverken var radio eller
fjernsyn, men hvor musikkens fornemste
opgave var at røre, bevæge og underholde.
Musikken fra middelalderen og barokken
var den tids radio og tv, og den fortæller
mange historier, og det vil Mettea fortælle
om i løbet af aftenen.
Musikken bliver fremført på en kopi af et
instrument fra 1600-tallet, et cembalo. Cembaloet er forløberen for det moderne klaver,
og man kan beskrive instrumentets lyd som
en smuk harpeklang. Desuden vil Mettea
også spille på kirkens orgel.
Det bliver en spændende koncert, hvor vi
kommer til at opleve et instrument og en
musikgenre, vi ikke har været ude for i den
tid, undertegnede har stået for koncerterne i
vore tre kirker.
Med venlig hilsen
Jacob Græsholt

Begge aftener er det kl. 19,30. Der vil blive orienteret om vinterens undervisning, så
vidt det er muligt under de givne omstændigheder i forb. med det forestående præsteskifte.
Der vil også blive mulighed for at drøfte
evt. spørgsmål. Kaffebord.
Indre Mission i Klejtrup
September:
Onsdag d. 1.: Bibeltime.
Onsdag d. 22.: Møde. Poul Erik Hansen,
Farsø, taler.
Oktober:
Onsdag d. 6.: Bibeltime.
November:
Onsdag d. 3.: Bibeltime.
Onsdag d. 17.: Møde. Niels Jørgen Nyrup, Onsild, taler.
Møderne er kl. 19,30. Alle er velkomne.
Ferie, fridage og vakance
Jeg holder friweekend d. 25.-26. september.
Mandag er ugentlig fridag.
I forbindelse med min fratræden som
sognepræst fra udgangen af oktober holder
jeg i denne måned resterende ferie og fridage.
Dette betyder, at jeg efter de tre afskedsgudstjenester søndag d. 3. oktober reelt ikke
har flere tjenester i sognene.
Under vakancen konstitueres sognepræst
Søren Christensen, Hvam, i embedet og vil
tage sig af kontoret m.m. samt kirkelige
handlinger, dog med assistance fra nabopræster og pastores emeriti. Dette vil også
fremgå af gudstjenestelisten på bladets bagside.
Søren Christensen har tlf. 9864 8011.
I øvrigt henvises der til præstegårdens telefonsvarer.
Frederik Birkler
Dagsorden og referat
fra møder i Klejtrup Menighedsråd kan
ses på hjemmesiden og er desuden hængt op
i Ældrecentret.

Alle Helgen
Ved Alle Helgens gudstjeneste søndag
d. 7. november vil vi mindes alle vore døde og begravede fra det sidste år. - Deres
navne vil blive læst op fra prædikestolen.

TAK
Nu, hvor det er sidste gang jeg påtager
mig opgaven med redigering af »Sogn &
Kirke«, vil jeg gerne benytte lejligheden til
at sige en stor tak til de tre medarbejdere Hanne, Henning og Ejvind. Trofast og omhyggeligt har de været behjælpelige med
korrekturlæsningen, så vi undgik alt for
mange fejl i teksten.
Ligeledes en meget stor tak til de to lokalhistoriske medarbejdere - Ragna og Birthe.
Det har været en sand fornøjelse i årenes løb
- altid rettidigt - at modtage nogle glimrende artikler fra deres hånd.
TAK til jer alle fem.
Frederik
Klejtrup Kirkes hjemmeside:
www.klejtrupkirke.dk
Børne-klubben
»Spiren« og
Junior-klubben
»Toppen«
Begge klubber holder midlertidigt til på
Brattingsborgskolen. »Spiren« onsdage kl.
15,30-17,00. »Toppen« mandage kl. 19,0021,00. - Kom og vær med!
Ring til Birte Vammen og hør mere på tlf.
9854 6038.
Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag
kl. 14,00-16,30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf.
9854 6704.
Bogbussen
holder ved Spar i Bjerregrav tirsdag kl.
15,20-15,50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl. 16,05-16,45.
Sidste frist for indlevering
af stof til næste kirkeblad: 1. november.
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