Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste
Dato

Hersom

V. Bjerregrav

Klejtrup

Søndagens navn

7. dec.
14. dec.
21. dec.
24. dec.

Ingen
15,30 S.T.Chr.
Ingen
14,00

14,00*
Ingen
9,30
15,00

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

25. dec.
26. dec.
28. dec.

9,30
11,00
Ingen

11,00
Ingen
15,30 Ryholt

15,30
Ingen
11,00
14,00 H. Wilson
16,00
Ingen
9,30
Ingen

Juledag
2. Juledag
Julesøndag

2009
1. jan.
4. jan.
11. jan.
18. jan.
25. jan.

14,00
Ingen
11,00
9,30
Ingen

Ingen
11,00
9,30
Ingen
15,30 Ryholt

15,30
9,30
Ingen
11,00
Ingen

Nytårsdag
Helligtrekonger
1.s.e.H.3 Konger
2.s.e.H.3 Konger
3.s.e.H.3 Konger

1. febr.
8. febr.
15. febr.
22. febr.

15,30
Ingen
11,00
9,30

Ingen
11,00
9,30
Ingen

14,00
9,30
Ingen
11,00

S.s.e.H.3 Konger
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts

Ingen
11,00
9,30
Ingen
11,00

15,30 S.T.Chr.
Ingen
11,00
9,30
Ingen

Ingen
9,30
Ingen
11,00
9,30

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

SOGN & KIRKE
Nr. 4 - December 2008 - 52. årgang

Alle i sognene ønskes
en rigtig glædelig jul
og et godt nytår!
Det er stadig muligt at indbetale bidrag til driften af »Sogn & Kirke« også selvom
der ikke følger et girokort med dette nummer af bladet. Indbetalinger - store som små
- kan ske på kontonr. 9261-000-03-02511 i Skals Sparekasse, Møldrup afdeling.
Bidrag kan dog stadig også afleveres/sendes til Hersom præstegård eller til kasserer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.
Vi siger TAK for alle gaver.
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**) Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe i våbenhuset.

Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne

Adresser

Prædiken

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.

Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6625.
Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken
20, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

»Jeg hjertets dør vil åbne dig ...«

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Karin Jehg, Ørnhøjvej 1,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 4035 2640.

Prædiken på 1. søndag i Advent i Hersom og Klejtrup kirker den 3. december
2006.
Tekst: Math.21,1-9.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen,
Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup.
Tlf. 9854 6812.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Kirsten Klitgaard Frandsen,
Bydamsvej 5, Skærshale, 9620 Aalestrup.
Tlf. 9864 9249.
Menighedsrådets formand: Birte
Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerregrav,
9632 Møldrup. Tlf. 8669 2185.
Kasserer: Kristian Nørskov, Herredsvejen
69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 4057 5711.
Kirkeværge: Gunhild Agger, Herredsvejen 80, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2580.

SOGN & KIRKE
Sogn & Kirke udgives af menighedsrådene
og udkommer 4 gange om året. Bladet er
gratis, men økonomisk støtte modtages gerne på konto-nr. 9261-000-03-02511.
Udensogns kan tegne abonnement: 60 kr.
Bladets adresse er: Hersom Præstegård,
Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro. Kasserer er: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.

KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Se V. Bjerregrav.
Menighedsrådets formand: Kirsten
Hougaard Pedersen, Fuglevænget 5,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6067.
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Jesu indtog i Jerusalem - og hos os

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.

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. marts 2009.

1. søndag i Advent. Vi har tændt det
første lys i adventskransen. Og samtidig
retter vi vores opmærksomhed frem mod
den store fest, som vi forbereder os til
netop her i adventstiden.
Og for nu at få sat gang i vore juleforberedelser hører vi i dag historien om en
mærkværdig ridetur. Det er Jesus, der foretager sit indtog i Jerusalem siddende på
ryggen af et æsel.
De fleste af os kender den historie.
Nogen af os har hørt den mange gange
før.
Men spørgsmålet er alligevel, om vi
også har forstået den? Om vi har fattet
meningen med den?
Hvad har Jesus til hensigt med det,
Han her foretager sig?
På eget initiativ opfører han et stykke
gadeteater, som virker direkte besynderligt, al den stund vi må gå ud fra, at Han

selv udmærket ved, hvad folk den dag er
kommet efter. Med andre ord: på forhånd
er Han klar over, at Han ikke leverer den
vare, som de vil have!
De ønsker sig en succésfuld, sejrrig
konge, som kan fordrive fjenderne fra deres land. Derefter vil de gerne have oprettet en paradisisk velfærdsstat med fredelige og rolige forhold, hvor samfundsgoderne er retfærdigt fordelt, og hvor
hver familie har, hvad den skal bruge i
hverdagen.
Dét er, hvad de forventer sig af Ham.
Derfor ruller de begejstrede den røde
løber ud og råber hurra ved Hans indtog i
deres hovedstad. Der er virkelig noget at
fejre, mener de.
Og hvad giver Han dem så?
Ja, Han giver dem i hvert fald ikke det,
der står på deres ønskeseddel!
Istedet får de et menneske, der ligner alt
andet end en konge eller en præsident.
Og Han ligner slet ikke en vinder.
Efterhånden som dagene går, ser de, at
Han mest af alt ligner en taber. De føler
sig med andre ord godt og grundigt
snydt, taget ved næsen.
Og vi ved, hvordan det siden går. Han
kasseres. Alle som én ønsker de Ham
fjernet. De kan simpelthen ikke bruge en
som Ham. Derfor: væk med Ham!

På forsiden af bladet ses denne gang en tuschtegning af Peder Palladius, borgersøn fra Ribe (1503-1560). Hermed er vi nået frem til den fjerde og sidste af de store personligheder fra reformationstiden.
Peder Palladius er uden sammenligning den mest betydningsfulde blandt de
første lutherske biskopper her i landet. Han var håndplukket af kongen (Chr.3) og
blev allerede som 34-årig indsat som biskop over Sjællands Stift. På dette tidspunkt
havde han netop afsluttet seks års studier i Wittenberg med den teologiske doktorgrad, hvor Luther, Melanchton og alle de andre berømtheder havde medvirket.
I forbindelse med reformationens indførelse i Danmark kom Peder Palladius til
at spille en afgørende rolle. Læs lidt mere om ham på side 8.
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Prædiken

Og søndagens glade, højstemte festrus
ender med fredagens dødsenstriste blodrus!
Jamen, hvad ville Jesus da med dette
kongelignende optrin?
Var det bare en parodi, som Han oven i
købet selv satte i scene?
Og nu skal vi altså i dag begynde at
forberede os på Hans komme til os.
Hvordan kan vi det?
Har vi mon forstået, hvad det er, vi forbereder os til her i adventstiden?
Dén dag - ved indtoget i Jerusalem forstod folk ingenting. De mente, at de
nu endelig havde fået hold på Ham.
Men de tog fejl.
Hvor ofte tog vi ikke selv fejl af Ham?
Hvor ofte mente vi ikke selv, at vi havde
fået hold på Ham, fået styr på Ham, så vi
kunne spænde Ham for vores egen vogn,
bruge Ham i vores egen sags tjeneste - og
dermed misbruge Ham?
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Er det ikke dét, vi har set et utal af gange op gennem kirkens 2.000-årige historie?
Ikke så snart havde Han forladt jorden,
gjort sig usynlig for mennesker, før man
etablerede en kirke i Hans navn, en kirke,
hvor indre magtkampe og splidagtighed
herskede, og hvor alle de svage og afmægtige så let blev trådt under fode af de
stærke.
Og hvad er det, vi ser i vores egen kære
Folkekirke den dag i dag?
Jo, vi er vældig gode til alt det, der har
at gøre med det udvendige. Vi er fantastisk dygtige til at organisere, planlægge
og arrangere alverdens ting. Her fejler
vores fantasi og foretagsomhed bestemt
ingenting. Er det måske ikke os, der ved,
hvad kirke og kristendom går ud på?
Men hvor gode er vi til at nærme os til
Ham, hvis fødselsdag vi skal fejre om 3
uger?
Hvor gode er vi til at tage imod Ham
som den, Han i virkeligheden er:
Himlens Kongesøn - Guds Søn?
Tilsyneladende har vi umådelig svært
ved at indse, at vil vi for alvor nærme os
til Ham, så indebærer det en sindsændring hos os selv, en omsindelse, eller en
hjertets åbenhed, i vort forhold til Gud og
i vort forhold til vore medskabninger.
Det indebærer, at vi bøjer os, går i os
selv, og lader os fylde med den sagtmodighed og barmhjertighed, hvormed Han
selv nærmer sig til os.
Først da begynder det at gå op for os,
hvilken konge det er, der gør sit indtog
iblandt os.
Og dét er jo det helt forunderlige ved
det: til trods for at kirkehistorien kan opvise en alenlang række af eksempler på,
hvorledes vi mennesker i hovmod og
selvretfærdighed gang på gang kasserede
Jesus og smed Ham på porten, fordi vi
gik efter at få vore egne ønsker opfyldt,
og ikke efter, hvad Han ville med os! - til
trods for dét, så er Han gang på gang
vendt tilbage, har gjort sit indtog blandt

os påny - for dog at blive hørt og forstået
af nogen!

Det er også dét, der sker hos os i dag
på 1. søndag i Advent: »Sagtmodig« - og
ridende på et æsel - gør Han sin entré også blandt os ved denne adventsgudstjeneste.
Advent betyder jo »komme« - Hans
komme.
Og meningen er, at vi åbner os for det,
Han vil med os. Åbner os helt dérinde,
hvor Han kommer til at røre ved os og
fortæller os om alle de store planer, og alle de gode tanker, Han har med os.
Det er dét, vi her i adventstiden forbereder os på at kunne høre mere om, når vi
når frem til julehøjtiden.
Jamen, hvad er det da, Han kommer
med? - spørger vi.
Hvad er det, Han vil fortælle os?
Til det menneske, som har svært ved
rigtigt at åbne sig for Ham, siger Han:
»Jeg kommer også til dig - og jeg vil
hjælpe dig med at åbne din hjertedør for
mig!«
Til den svage, den mislykkede, den
frygtsomme og bange, til ham eller hende, som føler afmagtens afgrund under
sig, siger Han: »Du er ikke alene, du er
aldrig alene, jeg er hos dig, og jeg bliver
hos dig - også nede i det dyb, som du ikke selv tør se ned i!«
Til det menneske, som sidder fast i sit
eget mørke, og som ikke kan se sig ud af
det, kommer Han og siger: »Hold ud, jeg
er der også - og jeg vil føre dig ud i lyset!«
Til alle dem, der i det hele taget har det
sådan, at de ikke synes, at de magter deres eget liv, dem der må bære det ubærli-

ge, dem der tynges til jorden af skyld og
skam, af sorg eller samvittighedskvaler til os - til dig og til mig, når vi har det
sådan, da siger Han: »Jeg hjælper dig
med at bære alt dét, og i fællesskab vil vi
klare det«!
Og så giver Han os et løfte - et stort og
et dyrebart løfte: Han lover os en ny
Himmel og en ny jord!«
For det er ikke jordisk magt og styrke,
som vi kender den, Han kommer med.
Nej, dér hvor Han gør sin entré, er det
barmhjertighed, der råder - kærlighed, tilgivelse, »syndernes forladelse«.
Det er derfor, han også på denne første
adventssøndag kommer til os »sagtmodig« - sagte i modet, stilfærdigt.
For det er sådan, han ønsker at åbne
vores hjertedør. For at berede os til den
store fest.
På den måde indleder vi i dag vore forberedelser til julehøjtiden.
Vi har virkelig noget godt i vente.
Frederik Birkler

Juleaftensgudstjenester
i Klejtrup
Igen i år vil der i Klejtrup Kirke
blive holdt to gudstjenester på Juleaftensdag - nemlig kl. 14,00 og kl.
16,00.
Ved gudstjenesten kl. 14,00 prædiker pastor emer. Herbert Wilson.
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Julestjernen

Juletræet

Julestjernen
»Når jeg ser din Himmel,
dine fingres værk,
månen og stjernerne,
som du satte der,
hvad er da et menneske,
at du husker på det,
et menneskebarn,
at du tager dig af det?«

Juletræet
Den anden trekant står på spidsen. Står
den alene, vil den risikere at vælte. Den
står meget usikkert. Dette er den menneskelige trekant. For er det ikke karakteristisk for os mennesker, at vi bestandig
står i fare for at miste balancen, falde?
Vort liv er præget af megen usikkerhed.

Salme 8, 4-5
Vi nærmer os julehøjtiden med barnefødslen i Betlehem. Denne skelsættende,
historiske begivenhed var omgivet af en
række tankevækkende ledsagefænomener. Den involverede bl.a. den ufattelige
stjernehimmel. Det fortælles, at især én
stjerne opførte sig på en ganske særegen
måde i anledning af Jesu fødsel.
En stjerne tændtes og oplyste nattehimlen - samtidig med at den førte vismændene frem til fødselsstedet.
Dette er baggrunden for, at vi den dag
i dag ikke kan fejre den store fest uden julestjerner, hvad enten det er potteplanten
af samme navn, der smykker julestuen,
eller det er den stjerne, vi anbringer i juletræets top.
Det er sidstnævnte, vi her vil dvæle
ved.
Hvordan ser en rigtig julestjerne ud?
To bliver til ét
Inden for kristendommen spiller 3-tallet en væsentlig rolle. Dette tal kommer
også til syne i julestjernen - endda to gange - idet vi her ser to trekanter.
Den ene trekant hviler på den ene side.
Den ligger fast. Den er urokkelig. Vi kalder den en guddommelig trekant, fordi
det er sådan, vi forestiller os Gud: fast og
urokkelig, ikke til at vælte.
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Når disse to trekanter - den guddommelige og den menneskelige - smelter
sammen, vil de i forening danne en stjerne, som således bliver sekstakket.
Sådan ser en rigtig julestjerne ud.

Gud og menneske forenes - smelter
sammen.
Det er, hvad der sker i stalden i
Betlehem. Vi usikre mennesker har fået
noget fast og urokkeligt at støtte os til i
vort liv.
Dette tog sin begyndelse første julenat.
Derfor anbringer vi den sekstakkede
stjerne i juletræets top.
F.B.
Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.

I de fleste danske hjem - især hvor der
er børn - vil der juleaften blive danset
omkring juletræet. Der vil blive sunget
julesange og -salmer. Træet vil være pyntet med alt muligt: hjerter, engle, klokker,
kugler, stjerner, lys, glimmer m.m. Og
der vil ligge gaver under træet.
Traditionen kommer sydfra, fra
Tyskland. Vi skal tilbage til de første årtier af 1800-tallet, da vi første gang hører
om juletræer i Danmark. Det begynder i
København. Og forholdsvis hurtigt er det
skik i hele landet.
Det var nu ikke alle, der var lige begejstrede for at anbringe et grønt træ i
stuen i forbindelse med julehøjtiden.
Hvad har det med det glade julebudskab
at gøre?
Den dengang unge digterpræst N. F. S.
Grundtvig var mildt sagt imod et sådant
nymodens påfund. I sit tidsskrift »Dannevirke« skrev han i 1817, at juletræet
simpelthen er udtryk for en udvandet
kristendom.
Senere ændrede Grundtvig dog opfattelse. Da han blev gift og i 1822 fik sin
første søn, Johan, opgav han at stritte
imod. Før julen i 1823 skrev han ligefrem
et juletræsdigt, hvor de første linjer lyder:
»Der stander et træ på Norges fjeld,
det gror og på Danmarks sletter,
med lys det smykkes til julekvæld,
som huen jeg har, mig forjætter«.
I øvrigt har der verseret en lille from
historie, der uden tvivl har bidraget til juletræets indførelse. Det var en senmiddelalderlig legende om Livstræet i
Paradisets Have: Da Adam døde, blev
han begravet på Golgata, og Set tog tre
kerner fra Livstræet og plantede dem på
graven. De blev da til et stort og kraftigt
træ, der siden blev anvendt som tømmer
for Kristi kors.
Livets træ blev til Forløsningens træ.

Juletræets symbolsprog
Når vi stadig - som en naturlig ting - op
til jul bærer et juletræ ind i stuen, kan vi
opfatte det, som vi vil. Der er dog intet til
hinder for, at vi i denne folkelige tradition ser en dybere symbolværdi i forbindelse med julens glædelige budskab.
Barnefødslen i Betlehem er et stærkt
udtryk for, at Himlen åbner sig for os
mennesker her på jorden. Det er blevet
himmelsk at være menneske. Julebudskabet fortæller, at evigheden er brudt
igennem til os - omslutter og indeslutter
os.
Hvilket træ er bedre egnet til at vise
dette end netop det stedsegrønne grantræ?
På en måde forvandles det herved til
Livets træ for os.
Juleaften danser vi i ring omkring
Livets træ. Ringen er i sig selv et billede
på evigheden (uden begyndelse og uden
ende). Og dansen er i høj grad glædens
udtryk. Synger vi så samtidig nogle af
vore vidunderlige julesalmer, kan vi
næsten ikke andet end opleve en glædelig
jul.
F. B.
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Peder Palladius

Siden sidst

Peder Palladius
Den store skikkelse fra reformationstiden blev født i Ribe 1503. Eftertiden har
givet ham det græskklingende navn
»Palladius«. Men han blev egentlig døbt
med navnet Petrus Esbernus Pladius
Ripensis - d.v.s. Peder Esbernsen Plade
fra Ribe. Hvad »Plade« betyder er usikkert.
I øvrigt blev han født det samme år
som Christian, senere Danmarks konge,
kom til verden på Gottorp Slot. Disse to
jævnaldrende var i over 20 år af deres liv
nært knyttet til hinanden, den ene som
konge, den anden som Sjællands første
evangeliske biskop. Hvad der forenede
dem, var samme iver for evangelisk-luthersk kristendom. Og netop de to befandt sig i forreste række i forbindelse
med reformationens gennemførelse i
Danmark.
For os i dag kan det være svært helt at
leve sig ind i denne afgørende periode i
Danmarks kirkehistorie. Peder Palladius
har her ydet et enestående bidrag til vores
forståelse, idet han fra sine utallige visitatser har efterladt sig detaljerede optegnelser vedrørende livet rundt i kirkesognene.
Disse optegnelser er samlet i hans
»Visitatsbog«, som i manuskriptform
blev fundet i 1866. I et frisk, folkeligt og
kernedansk sprog giver han her et særdeles levende historisk billede af den tids
Danmark.
Peder Palladius var en myreflittig,
fremragende administrator, dygtig pædagog, habil teolog og ejede en uforlignelig
evne til at tale et sprog, som alle uden videre forstod.
Henved 80 skrifter - latinske til studenter og præster, danske til menighederne forfattede han, rådgav og diskuterede
med regeringen og rejste flittigt på visitatser i hver en ledig stund.
Fra »Visitatsbogen« skal her gengives
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en smagsprøve på hans djærve udtryksmåde.
Han opfordrer menighederne til at
iagttage fem gerninger i kirken: at bede,
at høre Guds Ord, at gå til sakramentet
(nadveren), at takke Gud og at give til de
fattige.
Vedrørende den fjerde gerning kommer Palladius ind på den nye salmesang,
og han opfordrer til at synge med:
»Min kære kvindelille og mand med!
Kan du sjunge udi dit gildehus, gæstebud
og barsel, og du forsmår at sjunge udi din
sognekirke, var det da ikke værd at ønske
af Gud, at din mund kom ved dit øre at
sidde ... Det var jo tusind fold bedre, at
din tunge var rådnet op i din hals, og du
for længst lå hernede i denne kirkegård,
end du skulle længere stå herude og bespotte Gud som svin og køer, der ikke
kunne sjunge. De går jo med deres næse
og tryner ned til jorden. Du og jeg, vi går
med vort ansigt op til Himlen, at vi skulle altid love og takke Gud og være fuld
glade ...«
F.B

Døbte i Hersom Kirke:
Julie Olivia Jensen
Bertram Winther Stærdahl
Mathias Aksel Nielsen
Viede i Hersom Kirke:
Gitte Hovaldt Holm og
Rune Jon Kristensen
Døbte i V. Bjerregrav Kirke:
Kwaku Adarkwah Yeboah
Viede i V. Bjerregrav Kirke:
Metha Mejdahl og
Jørgen Østergaard
Begravede i V. Bjerregrav:
Søren Eskild Sørensen
Bisat i V. Bjerregrav:
Ellen Laura Bach
Døbte i Klejtrup Kirke:
Nicoline Østergaard Holt Kristensen
Simon Arkesteijn
Sebastian Borg Boesen
Nanna Ravn Sørensen
Kristian Gotlieb Bertelsen
Viede i Klejtrup Kirke:
Mette Lindberg Jensen og
Henrik Bjørn Nielsen
Kirkeligt velsignede i Klejtrup Kirke:
Linette Mikkelsen Grud og
Lars Velling Grud
Bisat i Klejtrup:
Johanne Marie Olesen
Krista Østergaard Thunø

Indsamlinger:

Peder Palladius som yngre
(kobberstik af Jonas Haas)

Høstoffer:
Hersom Kirke . . . . . . . . . . 170,00 kr.
V. Bjerregrav Kirke . . . . . . 1.030,50 kr.
Klejtrup Kirke . . . . . . . . . . 1.189,00 kr.
DSUK . . . . . . . . . . . . . . . .

Kommende indsamlinger:
Juleaften og Juledag:
Børnesagens Fællesråd.
Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab.
Sidste søndag efter H.3 Konger (1. febr.):
Kirkens Korshær.

TA K
I sommeren 1988 kom der en glad
pige og søgte den ledige stilling som
graver ved Bjerregrav Kirke. Hendes
navn var Else Iversen. Hun fortalte, at
hun kort tid efter skulle giftes med
Lars, og derfor var hendes glæde ekstra stor.
Hun blev ansat og begyndte sit arbejde den 15. september 1988.
Nu er der gået 20 år, Else og Lars
har fået tre børn, som alle har været
glade for at hjælpe med arbejdet på
kirkegården.
Else er stadig en glad og positiv pige, som det er en fornøjelse at arbejde sammen med. Man går aldrig forgæves til Else, hvis der er noget, der
skal gøres. Hun er meget samvittighedsfuld og lader sig ikke afskrække
af vind og vejr.
Else er meget omsorgsfuld over for
dem, der kommer i kirken, og også
korbørnene hjælper hun til rette.
Vi vil her gerne takke Else mange
gange for det store arbejde, hun udfører i kirken, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i mange år.
På menighedsrådets vegne
Hanne Jensen
og Birte Bergman

287,00 kr.
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Forskelligt

Menighedsrådsvalget 2008
I forrige udgave af »Sogn & Kirke«
blev der skrevet en hel del om det menighedsrådsvalg, som fandt sted den 11. november.
Da fristen for indlevering af kandidatlister var udløbet den 30. september,
forelå der i hvert af vore tre sogne kun én
liste. Hermed aflystes afstemningen, og
sammensætningen af de enkelte menighedsråd var afgjort.
Tak til de afgåede medlemmer
Disse medlemmer har ønsket at træde
ud af rådet:
Hersom: Karen Brunsgaard, Jens Ove
Christensen og Jørgen Vindvad.
V. Bjerregrav: Hanne Jensen og Ellen
Pedersen.
Klejtrup: Hanne Grydgaard, Søren O.
Sørensen, Benny Vammen og Lene Yde.
Der skal her lyde en stor og hjertelig
tak til disse afgåede rådsmedlemmer.
Tak, fordi I gennem årene har villet bruge både tid og kræfter på det vigtige menighedsrådsarbejde. Forhåbentlig har I
også selv haft glæde af det.
De nye råd
Fra og med 1. søndag i Advent tiltrådte de nye menighedsråd for en kommende 4 års periode.
De nye råd har allerede konstitueret
sig. Her følger navne og funktioner (se
også side 2).

Hersom Menighedsråd
Jens Nielsen (formand)
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Karin Jehg (næstformand)
Esther Nielsen (kasserer)
Henning Pedersen (sekretær)
Britta Kempe
(kirkeværge og kontaktperson)

V. Bjerregrav Menighedsråd
Birte Bergman (formand)
Anna Rhode
(næstformand og sekretær)
Kristian Nørskov (kasserer)
Gundhild Agger
(kirkeværge og kontaktperson)
Eris Laustsen

Klejtrup Menighedsråd
Kirsten Hougaard Pedersen (formand)
Ragna Kolind (næstformand)
Vagner Bjørn (kasserer)
Birthe Ømark (sekretær)
Birthe Korsbæk (kirkeværge)
Ejvind Sørensen (kontaktperson).
Vi ønsker de nye råd tillykke med valget og udtrykker håbet om, at de vil gå til
arbejdet med både glæde og lyst, og således at der fortsat kan bydes »gode vilkår
for den kristne menigheds liv og vækst«.

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«.

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
430 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
snart efter dødsfaldet kontakter præsten,
som vil være behjælpelig i forbindelse
med det nødvendige vedr. begravelsen.
KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2009
2010
2011
2012
2013

Bededag:
Klejtrup
Bjerregrav
Klejtrup
Bjerregrav
Klejtrup

Flg. søndag:
Hersom
Klejtrup
Hersom
Klejtrup
Hersom

TELESLYNGE
Der er teleslynge i alle vore 3 kirker. Det
betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så
skulle lydniveauet være optimalt.
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Mejeribestyrerens børn
I anledning af Klejtrup Mejeri i år
kunne have haft 110 års jubilæum, har
Ragna Kolind fundet en beretning frem
om mejeriet.
Her bringes en del af det, den sidste
mejeribestyrer Chr. Christensens søn
Frede har nedskrevet om sit hjem i
Klejtrup:

Klejtrup Andelsmejeri 1961

»Når jeg sidder her ved min højteknologiske datamaskine, som gennem sin internet-forbindelse kan sætte mig i kontakt med den fjerneste afkrog af verden,
er det en lidt underlig følelse at lade tankerne glide tilbage til andelsmejeriet i
Klejtrup, og til en barndom, som på én
måde synes så nærværende, og på andre
måder opleves som et uvirkeligt skuespil,
hvor personerne både fremtræder som en
væsentlig del af mig selv og som fjerne
aktører i en forhistorisk miljøskildring.
10 mennesker til middag hver dag
Som mange andre husholdninger på
landet i efterkrigstiden var der mange
mennesker omkring bordet ved spisetider. Jeg husker ikke så meget fra den tid,
da vi boede i enden af selve mejeribygningen, men efter at vi flyttede til huset
på hjørnet over for bageren og Brugsen jeg tror det var i 1947 - står måltiderne
ganske klart for mig som centrale punkter i hverdagen.
12

v/Ragna Kolind

Der var tre-fire mejerister, som boede
på mejeriet, og som spiste hos os. De blev
på mange måder en del af familien, og for
os børn blev de en ekstra kilde til underholdning og spænding. Mor havde i den
periode en ung pige i huset, og med fire
børn, tre mejerister og pige var vi mindst
10 til bords ved de fleste måltider. I tillæg
kom de dage, hvor der var håndværkere
på mejeriet - montører, murere, malere
osv. - da var der liv rundt om middagsbordet.
Det var et spændende miljø for os børn
- og vi blev en naturlig og vigtig del af det
med pligter og rettigheder - mest pligter,
syntes vi dengang. Vi fik tidligt vore ansvarsområder og små arbejdspligter både
i forbindelse med mejeriet og hjemme i
og omkring huset. Men det vigtigste var
måske, at vi voksede op med den klare
indstilling, at alle måtte yde sit for at nyde fællesskabet.
Mejeriet med alle maskinerne, rørene,
dampen, larmen, menneskene, hestene,
det travle liv om morgenen og formiddagen, blev en vigtig og spændende del af
vores hverdag.
I skoleferier og fritid hjalp vi med at
gøre små enkle opgaver som at vaske
mælkeflasker, bære ting fra et sted til et
andet, hjælpe med at ekspedere bestillinger fra leverandørerne osv. Lillejuledags
formiddag var vel årets travleste tid - da
vi børn blev store nok, hjalp vi med ekspeditionerne fra tidlig morgen, og det
blev på en måde en hæsblæsende, men
hyggelig start på julen.
Mælkekuskene repræsenterede noget
spændende for os børn, de kom fra en
verden »udenfor«. På den ene side skulle
vi ikke forstyrre dem og gå i vejen for
dem, på den anden side var hestene og
køreturene på landet forlokkende muligheder for os. Om vinteren, når der var sne
(og det synes jeg jo i min erindring, at der

var hver vinter), bandt vi ofte vore slæder
bag efter de hestetrukne kaner, ofte i lange rækker efter hinanden, og kørte langt
ud fra Klejtrup, til Hærup og Fristrup, og
vi trak med glæde slæden flere kilometer
hjem igen efter sådan et eventyr.
Fra hestevogn til tankbil
Vi børn levede helt naturligt med i udviklingen på mejeriet. Vi var med ved aftenkaffen efter bestyrelsesmøderne - ja,
jeg husker da også, at jeg enkelte gange
har fået lov til at være med på selve møderne - vi var med på den årlige generalforsamling på hotellet. Vi hørte derfor på
mange af diskussionerne om mejeridriften - vi forstod selvfølgelig ikke alt det,
som blev drøftet, men noget har vi nok
opfattet. Jeg husker f.eks., at der på et
tidspunkt var en debat om, hvorvidt
stemmeretten på generalforsamlingen
skulle gøres afhængig af antal køer. Der
var åbenbart nogle interessemodsætninger mellem de store gårde med mange
køer og de mindre husmænd med få køer.
Et demokratisk princip i andelsbevægelsen havde jo hele tiden været, at hver
mand har sin stemme uden hensyn til,
hvor stor gård han ejer.
Vi børn voksede op med andelsbevægelsen som en naturlig del af vores
hverdag. Det har uden tvivl sat sine spor
i os - jeg tror ikke, det er en tilfældighed,
at jeg i dag er folkehøjskolelærer. De demokratiske og samarbejdsmæssige principper, som andelsbevægelsen dengang
byggede på, var helt fundamentale for
den enorme tekniske, økonomiske og
samfundsmæssige udvikling, som fandt
sted på landet i efterkrigsårene.
Vi har oplevet, hvordan udviklingen
gik fra hestetrukket mælketransport via
traktor og lastbil til tankbil i løbet af bare
25 år. Fra en gammel smørkærne af træ,
hvor smørret blev behandlet med håndkraft, smørdritlerne blev produceret på
mejeriet og smørret pakket ind med hænderne, til en smørkærne af rustfrit stål

med helautomatisk smørpakkemaskine
og direkte eksport til engelske butikker.
Fra træfyring og dampmaskinedrift til
helautomatisk oliefyr og elektromotordrift.
Alt dette i en demokratisk bevægelse,
hvor hvert nye udviklingstrin blev drøftet
og besluttet af andelshaverne selv. At udviklingen i sidste ende førte til, at andelsmejeriet selv blev nedlagt, er vel historiens ironi?
At vokse op bogstaveligt talt midt i
Klejtrup og midt i et af centrene for livet
i landsbyen var et privilegium. Mejeriet
var i efterkrigstiden udgangspunktet for
et pulserende liv nogle få formiddagstimer hver dag. Mælkekuskene kom ind
fra landet med bestillinger til butikker og
mejeri, de fleste var en tur i Brugsen for
at tage bestillinger med på vejen til mælkeleverandørerne, de forrettede ærinder
for gårdene på ruten og fungerede som
nyhedsspredere på alle områder. I tankbilernes tid - og i privatbilismens tid - har
dette billede ændret sig totalt.
I de få formiddagstimer hver dag snakkede folk meget sammen. Jeg håber, at
Klejtrup-indbyggerne i dag har fundet
nye veje til at bevare de samtalemuligheder, som dengang fandtes.
Frede Dyrby Christensen
med god hjælp af storebror Søren Erik
og lillesøster Birgit«

Den nye mejeribestyrerbolig - købt 1947
- tidligere fru Jørgensen’s trikotageforretning
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Meddelelser
Menighedsrådsmøder afholdes således:
Hersom:
Tirsdag d. 13. januar kl. 19,30.
I Hersom præstegård.
V. Bjerregrav:
Torsdag d. 15. januar kl. 19,00.
I Bjerregrav Ældrecenter.
Klejtrup:
Onsdag d. 28. januar. kl. 18,30.
I lokalhistorisk lokale.
Ifølge menighedsrådsloven er alle
menighedsrådsmøder offentlige
Hvordan begyndte det?
- det med kristendom og kirke?
For det har jo ikke altid været der.
Da Jesus vandrede rundt i Palæstina og
prædikede, var der ingen mødesteder. Ingen kirke med klokker og salmesang. Ingen
menigheder - og ingen Bibel eller bog at
læse op af.
Og de, der fulgte Jesus - Hans tilhængere - forstod sig ikke som kristne. De fulgte
bare Jesus, hørte Ham og prøvede at ta’ det
med i deres hverdagsliv. »Vejen« kaldte de
det.
Men så døde Han. Ganske vist viste Han
sig siden levende for dem, men de var nu
uden vejleder, og endog ildesete af den herskende religion.
Men Jesu nærmeste apostle begyndte at
holde møder i Jerusalem for dem, der ville
holde fast i det, de havde hørt af Mesteren
selv. Og snart dannedes der egentlige menigheder under stort besvær og megen uro.
Ja, det vi i dag kender som den kristne
kirke har en meget vanskelig start i det store romerrige ... men det er en spændende
historie fra en urolig tid.
Om kristendommen i støbeskeen kan vi
læse i Apostlenes Gerninger i Ny Testamente - et skrift fuld af gode historier, levende mennesker og sære hændelser.
Meget sære.
Kom og hør.
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Der fortælles over to mødeaftener i
præstegårdens konfirmandstue.
Den første finder sted torsdag den 29. januar kl. 19,30. Den anden bliver torsdag
den 19. februar kl. 19,30.
Enhver interesseret er velkommen. Kaffebord.

JULEKONCERTER
i vore tre kirker
Klejtrup
Torsdag den 4. december kl. 19,00 afholder både Klejtrup og V. Bjerregrav
kirkers børnekor en fælles julekoncert i
Klejtrup Kirke.
Til de sidste mange julekoncerter har
vi samarbejdet med en eller flere musikere udefra, og i år gentager vi samarbejdet med Mini, den lokale troubadour
fra Hobro, med hvem korene havde et
herligt samvær flere gange tidligere.
Det bliver uden tvivl godt at ses igen.
Efter koncerten mødes vi på Brattingsborgskolen til kræs og hygge.
V. Bjerregrav
Tirsdag den 9. december kl. 19,00
kommer efter god sædvane Bjerregrav
og Omegns Kor og synger i V. Bjerregrav Kirke. Egon Nielsen er korets faste, sympatiske leder, og vi kan glæde
os til at komme i julestemning ved korets nærværende julemusik.
Efter koncerten mødes vi i Ældrecentret til kaffe m.m.
Hersom
Torsdag den 11. december kl. 19,30
afholdes julekoncert i Hersom Kirke.
Ensemblet »Lille Peders« - en udvidet sangkvartet - kommer og synger et
repertoire af hovedsageligt danske og
engelske julesange.
Julestemningen fortsætter efter koncerten i konfirmandstuen, hvor vi får
kaffe og måske synger lidt mere.
Med venlig hilsen
Jacob Græsholt
- organist ved de tre kirker

Indre Mission i Klejtrup
December
Onsdag d. 3.: Bibeltime.
Januar
Mandag d. 12.: Bedemøde.
Onsdag d. 14.: Bedemøde.
Onsdag d. 28.: Generalforsamling.
Februar
Onsdag d. 4.: Bibeltime.
Møderne er kl. 19,30. - Alle er velkomne.
Viborg Kirkeradio (VIKRA)
hver søndag kl. 20,00-21,00
på 93,8 eller 107,3 Mhz
7. dec.: Gammel kirke med nyt indhold,
Kvorning.
14. dec.: Gudstjeneste, Elsborg Kirke.
21. dec.: Stemning til jul.
24. dec.: Gudstjeneste, Sjørslev Kirke.
25. dec.: Gudstjeneste, Houlkær Kirke.
28. dec.: Æ Bindstow-aften i Lysgård.
4. jan.: Gudstjeneste, Karup Kirke.
11. jan.: Nytårstanker
I konfirmandstuen (1).
18. jan.: Gudstjeneste, Levring Kirke.
25. jan.: Januar Kavalkade (1)
- Kirkeradio i 25 år.

Klejtrup Menighedsråd
Menighedsrådets dagsordener og mødereferater vil fremover blive hængt op i
Ældrecentret og lagt ind på sognets hjemmeside.
Menighedshuset i Klejtrup
Det forventes, at nedrivningen af huset i
Klejtrup starter i december måned.
Vedr. nybyggeri vil der komme flere oplysninger i næste nummer af »Sogn &
Kirke«.
Klejtrup Menighedsråd

OBS!
Alle, der har en grav at passe på kirkegården bedes venligst være opmærksomme på, at organisk affald og ikkenedbrydeligt affald lægges i de respektive affaldscontainere.

Klejtrup Kirkes hjemmeside:
www.klejtrupkirke.dk
Børne- og juniorklubberne
i Klejtrup Menighedshus
Har du lyst til at være med, så ring til Dorte
Bertelsen og hør mere.
Tlf. 9854 6645.
Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag
kl. 14,00-16,30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf.
9854 6704.

Ferie og fridage
Jeg holder friweekend 13.-14. december
(S.T.Chr.), 28. februar - 1. marts (S.T.Chr.),
samt ferie i dagene 19.-25. januar (Ryholt).
Mandag er ugentlig fridag (S.T.Chr.).
Ryholt har tlf. 8669 1003.
Søren T. Chr. har tlf. 9864 8011.
Frederik Birkler

Bogbussen
holder ved Merko i Bjerregrav tirsdag kl.
15,10-15,40 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl. 15,55-16,25.
Sidste frist for indlevering
af stof til næste kirkeblad: 1. februar.
15

