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FORSKELLIGT
FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller
jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke foretage sig yderligere.
Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen.
Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en
»Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten,
hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får
forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten
skal underskrives af begge forældre samt to vitterlighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten i
hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du finder
yderligere oplysninger om registrering af et barns
fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra kan du
også udskrive blanketten.
DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen.
Når barnet er døbt, er det optaget i den
kristne menighed og medlem af folkekirken. Derfor fejres dåben normalt
ved søndagens gudstjeneste.
Barnets forældre kontakter sognepræsten for at
aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene
mødes herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan
finde sted i præstegården, men sognepræsten besøger også gerne de nybagte forældre i hjemmet.
Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.
Læs mere om dåb på folkekirken.dk – det er aldrig for sent at blive døbt!
NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal døbes, skal
det navngives. Børn skal navngives, inden de fylder
et halvt år. Forældrene sender blanketten »Navngivning« til sognepræsten. Blanketten skal underskrives
af begge forældre.
BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at leve
som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til
døden skiller dem.
Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter
I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for
brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive viet
i folkekirken skal mindst den ene af jer være medlem.
Før brylluppet skal I også henvende jer til ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes en
»prøvelsesattest«. Attesten dokumenter overfor præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder
gammel den dag, brudeparret siger ja til hinanden.
DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontakter de
efterladte en bedemand, der udfylder dødsanmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler også
en dato for begravelse eller bisættelse med sognepræsten. Inden begravelsen har de nærmeste pårørende
en samtale med præsten.

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2014 Bededag:
Flg. søndag:
2012 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2013 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2014 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2015 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
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.

Forsidebilledet
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
Jahve-navnet skrevet med hebraiske bogstaver.

NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre navn,
skal du sende blanketten »Navneændring« til sognepræsten. En navneændring koster 470 kroner.
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 email, 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.

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.

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

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.
Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl.
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 1910.
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: Bodil Andersen, Langmosevej 13,
9632 Møldrup. Tlf. 8669 0204.

KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, Viborgvej
29, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6792.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Vakant.
Menighedsrådets formand: Kirsten Hougaard
Pedersen, Fuglevænget 5, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6067.
Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6625.
Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

Konfirmander ifører
sig Guds rustning
I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan
holde stand mod Djævelens snigløb. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå
imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om
lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå
med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den
ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Paulus’ brev
til efeserne kap. 6 vers 10-11 og 13-17

Forberedelsen til konfirmationerne i foråret 2012 er godt i gang. Hver onsdag
og torsdag morgen glæder jeg mig over de unges engagement og gode humør.
Skønt det er koldt og mørkt om morgenen, møder konfirmanderne veloplagte op, parate til at deltage i dagens program og snak. Jeg tror, de iklæder
sig Guds rustning: frelser hjelmen, sandhedens bælte og troens skjold. På troens skjold står der »Made in Heaven«. Konfirmanderne går med fredens evangelium.
I løbet af sæsonen har vi indlagt et par nye tiltag. Den 1. februar deltager
konfirmander fra alle tre sogne i Viborg Stifts konfirmand-event 2012. Bjerregrav Friskole og Møldrup Skole bakker op om arrangementet og giver børnene fri denne onsdag - tak for det! I stedet for skolegang kører vi i bus til
Viborg Domkirke. Her begynder dagen med et brag af en gudstjeneste i konfirmandhøjde. De unge får lov at opleve sig selv som en del af en større sammenhæng. Viborg Domkirke bliver nemlig fyldt til bristepunktet,
og vi ser en levende kirke i bevægelse. Jeg glæder mig til en god
dag sammen med konfirmanderne, en hyggelig dag, hvor vi
også spiser frokost sammen i Viborg.
Derudover planlægger vi en eftermiddag med gospelworkshop. Under professionel vejledning øver de unge
nogle af de gode kendte gospelsange. Efter nogle timer
med energi, begejstring, fællesskab og lidt at spise undervejs, er konfirmanderne klar til at stå i spidsen for
gospelgudstjeneste i Klejtrup Kirke. Alle er velkomne
til gudstjenesten. Dato følger senere på klejtrupkirke.dk, hersomkirke.dk og i dagspressen.
Sognepræst Kirsten Krab Koed

Formand: Karin Jehg, Ørnhøjvej 1, Hersom, 9500
Hobro. Tlf. 3059 3595.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).

Fra Hersom og Skals Ådal
til kirke på Costa del Sol

KIRKEBIL

Tidligere præst her i sognene, Karsten Erbs,
causerer om tiden her i sognene fra 1981 til 1994
og om det at være præst på Costa del Sol.
Foredraget afholdes tirsdag den 24. jan. 2012
kl. 19:30 i Hersom Forsamlingshus,
Herredsvejen 159, 9500 Hobro

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET

De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse
med vore gudstjenester, skal ringe besked til KASBiler, tlf. 8669 1589, senest om søndagen kl. 8:00.
Gratis. - Dersom KAS-Biler skulle være forhindret i
at køre en søndag, er man velkommen til at ringe
efter den nærmeste taxa.

Pris for denne aften, hvor der vil blive serveret kaffe/the, boller/lagkage,
er kr. 75,00 pr. person. • Vel mødt til en hyggelig aften.
Med venlig hilsen
Hersom Sogns Menighedsråd • V. Bjerregrav Sogns Menighedsråd
Klejtrup Sogns Menighedsråd • Hersom/Bjerregrav Borgerforening
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Dåbstræf i Klejtrup Kirke

Søndag den 11. september havde sognepræst Kirsten Krab Koed inviteret til
dåbstræf. Alle de børn, der er døbt i
Klejtrup Kirke i 2005 og 2006, var inviteret sammen med deres forældre,
bedsteforældre og faddere til søndagens
Gudstjeneste.
Det blev en rigtig fin oplevelse – 78 dåbsjubilarer var mødt frem med
deres familie, og kirken var fyldt.
Da der samme dag var barnedåb, var
det en helt perfekt lejlighed til at
snakke med de små dåbsjubilarer om,
hvorfor de er døbt, hvorfor de fik vand
i håret og lignende spørgsmål. Dette
havde præsten en god snak med de små
om.
Præsten havde også inviteret dukken
Stevie med til dagens dåbstræf. Stevie
lå og sov på prædikestolen, men da
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børnene kaldte på ham, vågnede han
op til dåd. Stevie forklarede på en rigtig
fin måde, hvad dåb egentlig er og hvad
det betyder at blive døbt – alt sammen
i dialog med præsten. Og børnene deltog ivrigt i snakken og lyttede meget
opmærksomt til det hele.
Da Stevie igen lagde sig til at sove,
var det tid til barnedåb. Alle de små
dåbsjubilarer og andre børn, der var
med, stimlede sammen omkring døbefonten, og de fulgte ivrigt med, da den
lille dreng fik sit navn. Det var en rigtig
god lejlighed til at vise dem, hvordan
det foregik, da det var dem selv.
Til sidst fandt præsten et armbånd
frem – en såkaldt Kristuskrans med
perler i forskellige størrelser og farver.
Hun forklarede om de enkelte perler
og deres betydning, og hver enkelt
dåbsjubilar fik deres egen Kristuskrans.
Efter Gudstjenesten inviterede menighedsrådet på pizzasnegle og pølsehorn i Sognehuset. Her deltog ca. 35,
og det var en rigtig hyggelig afslutning
efter en spændende, lidt utraditionel og
meget inspirerende og givende Gudstjeneste.

BUSK-gudstjeneste i Klejtrup
Klejtrup kirke var fyldt, da vi søndag
den 30. oktober havde BUSK-gudstjeneste (Børn, Unge, Sogn og Kirke).
Kirsten Krab havde tilrettelagt gudstjenesten, i samarbejde med spejderne
i den »alternative« del.
Kirkegængerne blev mødt af en spejder udenfor, som stod med fanen.
Inde i våbenhuset fik vi en brik til et
puslespil og en rose, begge dele blev
»brugt« i gudstjenesten.
Da gudstjenesten startede kom spejderne ind med fanen, som var i kirken
under hele gudstjenesten.
En pige fra spejderne læste indgangs- og udgangsbønnen.
Kirsten fortalte først om blomstens
betydning, derefter gik alle op og lagde
den i døbefonten, hvor den så kunne
hentes igen, da gudstjenesten var slut.
Brikkerne i 4 forskellige farver blev
samlet 4 og 4, der blev til et kors.
På et tidspunkt tændte børnene et
fyrfadslys, som blev sat på et stykke
stanniol oppe i korbuen, i midten stod
et alterlys, som de tændte deres lys ved.
Det blev en gudstjeneste, der vekslede
mellem det alternative og den traditionelle handling.
Til altergangen var der små brød
(som bageren havde bagt) og en drue,
der symboliserede vinen.
Gudstjenesten blev en god oplevelse
noget ud over det sædvanlige, men højtideligheden ved gudstjenesten blev bevaret.
Sognehuset var også fyldt til kirkefrokosten bagefter, og det blev en hyggelig sammenkomst.
Her havde vi samtidig afsked med
vores kirkesanger Kirsten Klitgaard.

og hendes barnebarn Marie blev fortalt
af præsten, som bad alle kirkegængere
om at gå op til døbefonten med deres
rose. Synet af de fine roser i forskellige
farver i døbefonten blev nydt, mens
indgangsbønnen - en gammel keltisk
morgenbøn - blev læste af Maria (spejder). Efter en salme var det tid for en
bevægelses leg. Spejderne, børnene i
koret og de børn, der havde lyst, stod
på gangen, hvor de hoppede, klappede,
gik frem og tilbage og til sidst hoppede
på et ben tilbage på plads. Inden nadveren kunne alle børn komme op i
koret og tænde et lys for én de holdt af.
Bagefter blev farverige kors samlet af de
udleverede puslespilsbrikker.
Den børnevenlige nadver bestod af
en lille friskbagt bolle og en vindrue i
stedet for oblat og vin. Linette bad udgangsbønnen, der var skrevet af de
største spejdere i et moderne og ligetil
sprog til dagens anledning.
Præsten bad alle om at hente en rose
fra døbefonten og tage den med hjem,
så kunne man tænke på historien om
bedstemoren og Marie, når man så på
rosen.
Efter gudstjenesten var menighedsrådet vært ved en BUSK-frokost i Sognehuset, hvor spejderne også deltog.
Spejderleder Lene Yde synes, at dagen
er gået rigtig godt og er glad for, at
mange synes, at BUSK-gudstjenesten
har været en god oplevelse.

Spejderne var med til BUSK. Det var
en meget god oplevelse. Spejderne og
senior havde selv været med til at skrive
udgangsbønnen. Efter noget snak frem
og tilbage om, hvad man kunne skrive
Klejtrup Menighedsråd og bede om i sådan en bøn, kom der
Kirsten Hougaard dette ud af det:

Tak Gud, for lyset i vor verden,
tak fordi du beskytter os,
og gør livet værd at leve.
Tak Gud
fordi vi må komme i dit hus,
og fordi jeg har det liv, jeg har.
Tak Gud fordi du tænker på os alle,
på vores forskellige måder at være på.
Tak Gud
for at vi kan få mad hver dag.
Vi håber de børn der sulter, kan få
mad og vand i fremtiden.
Tak Gud fordi du tilgiver os!
Amen.
Spejderne havde fanen med i kirken og
fanen var det første syn der mødte kirkegængerne da de kom. Vi uddelte en
brik til et puslespil og en rose. Da vi var
kommet ind, fortalte Kirsten en historie, og alle gik op til døbefonten og
lagde en rose deri. Det var spejderne,
der læste ind og udgangsbøn. Det var
Maria og Linette, som også synger i
koret, der gjorde det. På et tidspunkt
skulle alle børn i kirken ud og stå i
midtergangen og lave nogle bevægelser
og hop, som Kirsten bad os om. Puslespillet, som vi havde fået uddelt ved
indgangen, skulle samles. Det blev til
et kors. Nadveren var i dagens anledning et lille stykke friskbagt brød og en
vindrue. Til sidst skulle vi alle hente
vores rose og tage den med hjem. Så
kunne vi tænke på den historie, præsten havde fortalt os. Det var en anderledes og god gudstjeneste, som børnene
nemt kunne følge med i.
Hilsen Lene Yde
Gruppeleder

Puslespil og roser i Klejtrup Kirke
Søndag d. 30. oktober 2011 var der
gudstjeneste i Klejtrup Kirke. Allerede
fra starten var scenen sat til en meget
anderledes, spændende og ikke mindst
børnevenlig gudstjeneste. Udenfor stod
spejderne med fanen og delte en puslespilsbrik og en rose ud til alle, fordi
der skulle holdes BUSK-gudstjeneste.
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og
Kirke. Da organisten begyndte at
spille, kom spejderne ind i kirken i
samlet flok med fanen forrest. En
spændende historie om en bedstemor
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Mine tanker om lukning af vore sognekirker ...
I januar måned 2012
samles de tre menighedsråd og præsten
til et fælles visionsmøde, hvor personalekonsulenten i
Viborg Østre Provsti, Conny Hass, vil
føre os igennem til en
forhåbentligt målbar vision.
Et af de emner, der vil fremkomme,
er meget muligt, at få »flere til at gå i
kirke«. Dette ønske har alle menighedsråd over hele landet, og det har vi
også i vores pastorat.
Mødet skulle gerne munde ud i
noget konkret om, hvordan vi så får
flere til at gå i kirke. Men det er et svært
emne.
Vi skal alle sammen tænke på, at får
vi ikke flere til at gå i kirke, så vil kirkernes og sognenes eksistensgrundlag
være en årsag til, at kirken må lukke.
Der er røster her i pastoratet om, at
Hersom Kirke f.eks. må lukke, da der
ikke kommer så mange i kirken. Menighedsrådsmedlemmerne er selvfølgelig nogle af de første, der må gå i kirke,
men de kan ikke gøre det alene.

Menigheden i sognene må vise, at de
vil bakke deres kirke op ved at komme
i kirken. Der er ingen, der siger, det
skal være hver weekend, men hvis vi
tager Hersom, er der 247 medlemmer
af folkekirken, men der forekommer
stadigt messefald, og sommetider møder der kun et par stykker op til gudstjeneste. Det er også frustrerende at
være præst for 247 medlemmer, men
der er ingen, der er interesseret i at
høre, hvad hun siger. Der lægges jo lige
så stort et arbejde i at afholde en gudstjeneste for én person, som der gøres,
hvis der var 50 personer til gudstjenesten.
Det, jeg tillader mig at skrive nu, er
ikke en trussel, men fakta. Der vil muligvis inden længe komme en besked
om tælling af kirkegængere. Det kan
også være, at den er kommet, og at de
tal kan blive taget med ind i nogle
overvejelser om ændringer af kirkernes
status fra en almindelig kirke til en lejlighedsvis kirke.
Jeg håber ikke, dette får nogen til at
overveje en udmeldelse af folkekirken,
for det vil jeg være ked af. Dette er kun
et opråb til alle om at støtte op om en

af de få ting, vi stadig har tilbage i Danmark som den største kulturarv, »folkekirken«, med de smukke gamle såvel
som nye kirker og et hårdt arbejdende
menighedsråd, der forsøger at styre et
sogn til alles bedste.
Nu har jeg taget Hersom kirke som
eksempel, da jeg kender den, men det
kan også være andre. Det er jo noget
med procentdele af medlemsgrundlaget, som kan blive taget med i de overvejelser, der evt. må komme.
Dette er mine tanker, men det er
ikke ensbetydende med, at menighedsrådene deler dem.
Jeg er helt sikker på, at flertallet i
menighedsrådene vil arbejde på at bevare alle tre kirker i vores pastorat, som
de forefindes i dag.
Man er velkommen til at kommentere disse tanker som
et indlæg i næste
kirkeblad.
Med venlig hilsen

Jens Nielsen
Formand i Hersom Sogns
Menighedsråd

Tre dages Julemusikfestival
i vore tre kirker
Vr. Bjerregrav Kirke tirsdag den 29. november kl. 19.30
med koret »Silvana«.
Efter koncerten byder menighedsrådet koncertgængere og kor
på en kop kaffe og et stykke julebag i våbenhuset.
Hersom Kirke onsdag den 30. november kl. 19.30 med fætrene Mathias Myrthue og
Mikkel Nørskov, begge opvokset i og kendt af alle med tilknytning til egnen omkring Hersom.
Efter koncerten inviterer menighedsrådet, vanen tro, på kaffe og god kage
i præstegårdens konfirmandstue.
Klejtrup Kirke torsdag den 1. december kl. 19.00 (bemærk tidspunktet!)
med de to børnekor fra Klejtrup og Vr. Bjerregrav Kirker i samarbejde med kirkens tidligere
kirkesanger Kirsten Klitgaard Frandsen og hendes mand John, med efterfølgende glögg og æbleskiver
i sognegården.
Vel mødt til tre dejlige koncerter i adventstiden, som alle har fri entré!
Organist ved de tre kirker Jacob Græsholt
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MEDDELELSER:

Menighedsrådsmøder Indre Mission
i Klejtrup
Hersom Sogn
Menighedsrådsmøde
Regnskabsmøde
Budgetmøde

26. januar
22. marts
15. maj

Alle møderne er i Præstegården kl. 19:00
V. Bjerregrav Sogn
Regnskabsmøde
Budgetmøde
Menighedsrådsmøde

15. marts
8. maj
4. september

Alle møderne er
i Bjerregrav Ældrecenter kl. 19:00
Klejtrup Sogn
Menighedsrådsmøde
Menighedsrådsmøde

31. januar
27. marts

Alle møderne er i Klejtrup Sognehus kl. 19:00
Ifølge menighedsrådsloven
er alle menighedsrådsmøder offentlige.

Eventyrlig
eftermiddag
Om eftermiddagen torsdag d. 13. oktober var
der eventyrfortælling i Hersom Præstegård.
Kirsten Krab Koed læste 2 af H.C. Andersens eventyr, nemlig »Grantræet« og det lidt
mindre kendte »Verdens dejligste rose.« Grantræet, der hele tiden mente at noget større
måtte være i vente og derfor glemte at tage livet
alvorligt, mens det udspillede sig for øjnene af
det, endte efter juleaftens glans og herlighed i
en krog på loftet for til sidst at blive hugget til
pindebrænde og brændt. Egentlig en ganske
sørgelig historie, der vil minde os om, at vi skal
leve livet, mens vi har det. – I »Verdens dejligste rose« er der anderledes forløsning. Der leder
man efter – det siger næsten sig selv - verdens
dejligste rose. Den er der mange, der mener at
vide hvor er, men det rette svar viser sig at være,
at verdens dejligste rose er den, der fremsprang
af Kristi blod på korsets træ, for den rose visner
aldrig. - Der var pænt besøg i Præstegården og
en ganske livlig snak om de 2 eventyr blev det
også til, så det må siges at have været en vellykket eftermiddag.
Henning Pedersen

Miraklet i Lourdes
- filmaften
i Klejtrup Sognehus
Hvad sker der, når der sker et mirakel? Hvordan reagerer man, hvis man oplever et mirakel?
Begynd dit forår torsdag den 1. marts med
at se filmen »Miraklet i Lourdes« af den østrigske instruktør Jessica Hausner. Filmen handler
om en yngre kvinde, Christine, der lider af
sklerose. Christine sidder i kørestol og er lam
fra halsen og nedefter. Som millioner af andre
pilgrimme valfarter hun til den franske by
Lourdes. Christine håber, at Gud vil gribe ind
og gøre hende rask. Hun håber på et mirakel.
Vi begynder aftenen kl. 19:00. Jeg introducerer filmen, og vi spiser lidt sammen - ost og
rødvin. Velkommen til filmaften i Klejtrup
Sognehus den første forårsdag i 2012.
Sognepræst Kirsten Krab Koed

December:
Onsdag d. 7.: Bibeltime
Januar:
Onsdag d. 4.: Bibeltime

Februar:
Onsdag d. 1.: Bibeltime
Onsdag d. 15.: Møde – Jens Kristensen,
Hobro, taler
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.

Væsner i middelalderens overtro ...
Onsdag den 2. november holdt Birthe Korsbæk et godt foredrag i Klejtrup Sognehus om
»Væsner i middelalderens overtro«.

Kirkesanger stopper
Klejtrups kirkesanger, Kirsten Klitgård Frandsen, har fået nyt arbejde i Fjelsø og Gedsted
kirker fra 1. november.
Kirsten får en større stilling med flere udfordringer, der kan udvikle hendes talent som kirkesanger.
Vi i menighedsrådet er meget kede af, at
Kirsten forlader os. Vi vil savne hendes dejlige
stemme, hendes altid gode humør og venlige
væremåde.
Vi har været glade for samarbejdet med Kirsten, og ønsker hende alt muligt godt i det nye
job.
Klejtrup Menighedsråd
Kirsten Hougaard

Hyggeeftermiddagen
Hygge eftermiddagen i Klejtrup Sognehus den
15. september, hvor Kirsten Krab læste eventyret »Det utroligste« af H.C. Andersen.
»Den, som kunde gjøre det Utroligste, skulde
have Kongens Datter og det halve Rige.
De unge Mennesker, ja, de gamle med, anspændte alle deres Tanker, Sener og Muskler;
To spiste sig til Døde, og Een drak sig ihjel for
at gjøre det Utroligste efter deres Smag, men
det var ikke paa den Maade, det skulde gjøres.
Smaa Gadedrenge øvede sig hver i at spytte sig
selv paa Ryggen, det ansaae de for det Utroligste.«
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag,
hvor der også blev sunget og drukket kaffe/te.
Næste gang Kirsten Krab læser eventyr er
den 24. november. Arrangementet bliver flyttet
til kl. 19:00, da der er minikonfirmander om
eftermiddagen.
Klejtrup Menighedsråd
Kirsten Hougaard

Juniorklubben
»Toppen«
Børne-klubben
»Spiren« og junior-klubben »Toppen« holder
pause på grund af ledermangel.
Yderligere information fås hos:
Birte og Benny Vammen. Tlf. 9854 6038.
Se kirkernes hjemmesider - på:

www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk

Birte fortalte levende om forskellige »væsner«, som havde en vis »magt« på mennesker
på grund af deres store overtro i middelalderen.
Birthe fortalte om Helheste, Varulve, Lindormen og Nissen på gårdene samt mange flere.
Det har ikke været særlig sjovt at leve i den
tid, hvor mange af disse »Væsner« varslede død
og ødelæggelser.
En helt igennem god og (u)hyggelig aften.
Klejtrup Menighedsråd
Kirsten Hougaard

Tør du
u give dig selv
en udfordring,
u sætte dig et mål og
u har du det, der skal til?
SPEJDERNE ER STARTET IGEN
KOM OG VÆR MED:
Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag kl.
17.00-18.30. H Ulvene (2.-4. kl.): Mødes
mandag kl. 18.30-20.00. H Spejderne (5.-7.
kl.): Mødes tirsdag kl. 18.30-20.30. H Seniorerne (8.-10. kl.): Mødes tirsdag i lige uger kl.
19.00-21.00. H Rovere (17 år -): Aftaler selv
møder. H Vi mødes i spejderhytten, Toftehøj på
Viborgvej 39 i Klejtrup.
Du kan finde flere oplysninger om os på:
www.spejdernet.dk/klejtrup

Bogbussen
holder ved Spar i Bjerregrav tirsdag kl. 15,2015,50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl.
16,05-16,45.
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Postfordeling
Menighedsrådenes sammensætning efter internt valg. I henhold til menighedsrådsloven er der valg til menighedsrådet
hver 4. år, men internt i menighedsrådet, er der valg til nedennævnte poster hvert år.
I dagspressen og kirkebladet vil der i 2012 blive skrevet og annonceret om det kommende valg til menighedsrådet, men
har man allerede nu lyst til at finde ud af om det er noget man evt. har interesse i, er menighedsrådsmedlemmerne klar
til at svare på henvendelser. Der vil efter sommerferien 2012 blive indkaldt til et orienteringsmøde men herom senere.
Sammensætningen for resten af denne valgperiode ser sådan ud for:
Hersom Sogns
Menighedsråd

V. Bjerregrav Sogns
Menighedsråd

Klejtrup Sogns
Menighedsråd

Formand

Jens Nielsen

Birte Bergman

Kirsten Hougaard

Næstformand

Karin Lykke Jehg

Anna Rohde

Ragna Kolind

Kasserer

Esther Nielsen

Kristian Nørskov

Vagner Bjørn

Sekretær

Henning Pedersen

Anna Rohde

Birthe Ømark

Kontaktperson

Britta Kempe

Anna Rohde

Ejvind Sørensen

Kirkeværge

Britta Kempe

Bodil Andersen

Birthe Korsbæk

Ekstern regnskabsfører

Esther Nielsen

Vintersol og en solsort
Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg
er verdens lys. Den, der følger mig, skal
aldrig vandre i mørket, men have livets
lys.« Det er løfterige ord fra Johannesevangeliet - det daglige rugbrød,
måske?

Det er december, og vinteren banker
på. Lange mørke aftner og sen morgensol trænger ind i vore stuer. Skal man
tidligt på arbejde, ringer vækkeuret
længe før solen vågner i øst. Næsten i
søvne forsøger man at stoppe vækkeurets ubønhørlige opfordring. I blinde
langer man ud efter det, men altsammen nytter det intet, vækkeurets spektakel hører ikke op. Man er nødt til at
krybe ud af dynerne og begynde dagen.
Opgaverne kalder, og man tager et hurtigt brusebad. Man tror, man er godt
på vej, men et øjeblik efter springer der
en sikring. Alle elektriske lys forsvinder,
og huset bliver sort som en tunnel
uden lys. Skønt man synes, at man
kender sit eget hjem, må man famle sig
frem. Hvor er sikringerne? Hvorfor er
8

de ikke på deres sædvanlige plads? Har
man mon glemt at skrive sikringer på
huskesedlen? Strømmen er væk, og
kaffemaskinen er ude af drift. Man kan
hverken gøre fra eller til uden de
dumme sikringer. Man har ikke tid at
vente længere på strøm. Man kan ikke
vente længere på friskbrygget kaffe.
Det er på høje tid at starte motoren.
Mange kender det nok. Man får det
forkerte ben ud af sengen, tiden løber
fra én. Heldigvis kommer man frem i
god behold trods isglatte morgenveje.
Kollegaerne smiler, selvom man kommer for sent. Dagen er alligevel godt
begyndt trods de svigtende strømforsyninger. Dagens første lys er tændt, før
solen står op.
En ny dag begynder. En vinterdag,
hvor sneen falder tyst på busk, fugl og
tanke. Man tænker ligesom mere klart,
når det er snevejr. Sneen drysser stilhed
og eftertænksomhed ind i alle rum.
Man får lyst til at synge. Bare en eller
anden sang. Måske en vinter sang.
Man bestemmer sig for at tage den
lange vej hjem. Vejen forbi den smukke
sorte solsort, som sidder frimodigt i det
hvide snelandskab. Sort fjerdragt mod
snekrystaller. Og et gult næb. Solsorten
ser op. Med ét letter den. Uden besvær.
Solsorten flyver ubekymret, som en
drøm man fanger i flugten. Man er på
vej hjem. Man tager den lange vej.

Måske ser man
også solen på vej
hjem. Vintersolen. Den lyser
gennem grenenes
nøgne,
mørke silhuetter. Man glemmer det aldrig.
Hvis man først har set det. Vintersolens lys, der oplyser nøgne grene. Antænder himlen og farver træerne røde.
Man er på vej hjem. Man tager den
lange vej. Man har glemt alt om sikringer og kaffemaskiner, der ikke fungerer.
Man ser kun den lille solsort i hvid sne
og aftensol, der byder op til undren.
Strømmen er intakt.
Jesus Kristus siger: »Jeg er verdens
lys. Den, der følger mig, skal aldrig
vandre i mørket, men have livets lys«.
»Livets lys«. Hvem ønsker sig ikke livets lys? Lyset som kommer fra det berømteste barn i verden. Vi kender alle
hans navn. Navnet under sol. Navnet
over sky. Vi kender alle Maria og hendes lille barn. Barnet, der blev født julenat.
Hvem har livets lys? Er lyset inden
for vor rækkevidde? Når vi tager den
langsomme vej hjem. Vejen forbi vintersol og solsort i sne.
Med ønsket om en velsignet jul!
Sognepræst Kirsten Krab Koed

Gud & Guf og den kloge ugle
Jeg mødte denne rare julemand i Berlin. Julemanden var iklædt en smuk vinrød dragt smykket
med finurlige guldbroderier. Han var et kosteligt syn, og julemanden delte chokolade ud til de
børn, der snakkede lidt med ham. Mange børn lagde mærke til, at der sad en hvid ugle på julemandens hue. De undrede sig og spurgte ham: »Hvorfor har du, julemand, en ugle på hovedet?«.
Ved de børnevenlige Gud & Guf-gudstjenester i Klejtrup og Vester Bjerregrav kirker medvirker minikonfirmander. Vi har snakket om julemanden og uglen og undret os sammen. Alle
er velkomne til at komme og høre, hvad minikonfirmanderne har at fortælle om uglen og Gud.
Gud & Guf fejres i Klejtrup Kirke torsdag den 8. december kl. 17:00 og i Vester Bjerregrav
Kirke søndag den 11. december, tredje søndag i advent, kl. 17:00. Efter gudstjenesterne spiser
vi aftensmad (Guf ) sammen i henholdsvis Klejtrup Sognehus og Bjerregrav Ældrecenter.
På glædeligt gensyn Sognepræst Kirsten Krab Koed

Sangaften
Den 6. oktober var der sangaften i Klejtrup Sognehus med
Jacob Græsholt, Kirsten og John Klitgaard Frandsen. Det
var en god aften med sange fra Salmebogen og Højskolesangbogen. Både med solosang, fællessang og duetter.
John Klitgaard læste små historier og anekdoter af bl.a.
Johannes V. Jensen, Finn Søeborg og Jeppe Aakær.
Vi håber på flere sangaftener med de tre, selv om Kirsten forlader os 1. november.
Klejtrup Menighedsråd Kirsten Hougaard

Kirkekoncerten 7. december
Angående kirkekoncerten onsdag den 7. december, har
jeg følgende beskrivelse:
Elever fra den klassiske linje giver koncert i Klejtrup
Kirke denne onsdag aften. Programmet indeholder klassiske highlights af kende komponister, blandt andre Händel, Bach og Schubert. Derudover vil der i programmet
naturligvis også indgå iørefaldende salmer og julemusik.
Varighed ca. 45 minutter.
Vh. Hans Walther Blak

Høstgudstjeneste - Fyld Danmarks kirker ...

Høstgudstjeneste faldt i år samme dag som »Fyld Danmarks
Kirker« kampagnen. Og Klejtrup kirke var fyldt! Der var
godt 90 kirkegængere den dag, og de fik en god og varm
oplevelse at gå videre på.
Som man kan se på billederne, var kirken smukt pyntet
med blomster og markens afgrøder. Spejderne var til stede
med deres fane. Vejret var mildt og venligt for årstiden, så

det var en glad og lys dag. Vores præst holdt en dejlig tale i
sit sædvanlige skønne billedsprog, så vi alle kunne se for os,
hvordan en høstdag var forløbet på hendes barndomsegn.
Således opløftede kunne vi bagefter fortsætte ned i Sognehuset til kaffe og rundstykker. Jo, det var en god og glad
formiddag.
Venlig hilsen Birthe Korsbæk
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Tanker om en Reformation ...
»Ønsker du en større forankring i Herren?«
Lørdag formiddag i en østjysk gågade. Efter en lang
arbejdsuge havde jeg begivet mig ud i gågadens
weekend-mylder for at ordne lidt indkøb. Jeg havde
zigzagget mig vej gennem mængden af gadehververe
i gågaden og spørgsmål som »Ønsker du en grønnere
planet for dine børn?«, »Vil du være med til at udrydde
hungersnød i Afrika?« og »Vær med til at bekæmpe
brystkræft!«. Selv om de fleste mennesker umiddelbart vil svare »Ja« til samtlige spørgsmål, så er det
unægtelig lidt af en belastning, at skulle tage stilling
til at frelse det meste af verden på en almindelig lørdag formiddag, hvor ens største mission i virkeligheden handler om at få hjembragt brød, vaskepulver
og mælk.
Jeg havde dog ikke ventet et spørgsmål, som det
ovenstående, og mit svar blev derfor et noget forvirrende: »Øhh… undskyld, ønsker jeg en hva ?!«.
Foran mig stod en nydelig ældre dame med store
hinkestensbriller og gråt permanentet hår. Det var
først da hun holdt et eksemplar af »Vagttårnet«
frem mod mig, at jeg forstod hvilken overbevisning
hun forsøgte at sælge. »Nåh, nej tak«, svarede jeg
mens jeg hankede op i indkøbsposerne – »Det har
ingen interesse, beklager«.
Men så let skulle jeg naturligvis ikke slippe: »Du
ønsker ikke at følge Herrens overordnede plan?«, svarede hun. »Njaa«, svarede jeg lettere uhøflig. »Foreløbig har jeg mest planer om at slæbe mine indkøb
hjem«.
Selv om jeg ikke bryder mig om, at besvare folks
henvendelser på en så afvisende måde, så har det
altid irriteret mig lidt, at man er nødt til direkte at
virke uhøflig, før de forstår at man altså ikke er interesseret i at blive en del af Jehovas Vidner.
Da jeg begyndte at gå videre, tog det hende kun
enkelte skridt at indhente mig. Hun stillede sig lige
foran mig med en pludselig alvorlig mine: »Undskyld, jeg bliver nødt til at spørge: Er det din naturlige
farve?«, spurgte hun næsten hviskende mens hun pegede på den filtrede rødbrune manke, som det meste
af mit liv har gjort det ud for mit hår. Jeg blev fuldstændig perpleks over dette totalt uventede spørgsmål og fik rodet mig ud i en forklaring om, at mit
hår sådan set var brunt, men om sommeren når
solen havde bleget det lidt indtog det en lettere rødlig farve, som irriterende nok har det med at matche
fregnerne på min næse.
»Jasååå«, hviskede hun hemmelighedsfuldt, »Ja,
jeg vil jo nødig gøre dig utryg, men du bør vide, at Djævelen eller Satan, som han kalder sig, ofte sætter sit
mærke på Guds børn med netop denne farve! Du bør
derfor være særlig påpasselig!«. Jeg stirrede fuldstændig
vantro på hende, mens jeg spekulerede på, om hun
mon tog gas på mig. »Nå«, svarede jeg med et sarkastisk grin »Ja, så har min far og det meste af hans
familie da et alvorligt problem!«. Dog skyndte jeg mig
at tilføje, at djævelen måtte have sluppet sit tag i min
far for en ca. 10-15 år siden, da det tilbageværende
af hans røde hårpragt begyndte at indtage en lettere
snehvid kulør!
Denne melding slog hende tilsyneladende ikke
ud – i stedet fiskede hun en gammel læderindbunden Bibel op af sin dametaske og citerede noget hun
senere identificerede som Sefanias Bog, 3 (som vist
nok handlede om, at »Herren, min Gud var hos mig«
– hvilket jo altid er rart at vide, selv om jeg ikke
umiddelbart kunne fornemme det midt i gågademyldret).
Det tog yderligere 3 bibelcitater med efterfølgende sarkastiske bemærkninger, før hun konstaterede, at jeg nok var uden for religiøs rækkevidde, og
hun lod mig gå hjem med mine indkøb.
Tradition og Reformation
Selv om det var lykkedes mig at undslippe, var jeg
alligevel blevet lettere irriteret. Resten af vejen hjem,
kunne jeg ikke lade være med at spekulere på, hvorfor det mon var så vigtigt for nogle mennesker, at
udbrede deres religiøse tro, bare fordi de selv følte
sig frelste! Bundede det dybest set i en usikkerhed
eller troede de virkelig at de opnåede ret meget
andet, end at gøre folk lettere sure midt i deres lørdagsindkøb?
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Mens jeg træt slæbte mine indkøbsposer hjemad,
kunne jeg mærke at min irritation tog til, og jeg undrede mig over hvorfor nogle mennesker overhovedet kunne se noget som helst fornuftigt i religioner
og trosretninger!
Så vidt jeg kunne se, havde det aldrig skabt andet
end ufred – endsige startet langt de fleste krige i verdenshistorien. Og da jeg i tankerne var lige på nippet til at konstatere, at religioner generelt var noget
man skulle holde sig langt væk fra, slog klokken 12
middag og Sct. Mortens Kirkes klokkespil slog i
med tonerne til Martin Luther’s »Vor Gud han er så
fast en borg«.
Jeg kunne ikke lade være med at spekulere på, om
det mon var samme følelse, Luther havde haft, da
han bestemte sig for at reformere Kirken.
Kirken har oplevet mange reformationer gennem
årene; disse fornyelser og udviklinger har langt de
fleste gange været nødvendige for at sikre Kirkens
overlevelse i et hurtigt udviklende samfund. Ligeledes er der udvikledes mange forskellige trosretninger
fra Kirkens grundtanke – Jehovas Vidner, som man
i dag ofte møder på gader og stræder, er en blandt
mange. Den opstod i slutningen af 1800-tallet og
er baseret på en selvstændig tolkning af Biblens tekster.
I langt de fleste tilfælde, har det været en irritation
over manglende fornyelse, der skabte disse nytænkninger. Den største og mest betydningsfulde reformation i Kirkens historie, skulle således også modstå
megen kritik og modgang før den kunne implementeres som en del af Kirkens tradition.
Dette fik Martin Luther om nogle at føle. Som
katolsk præst i augustiner-eremitternes orden og senere professor ved universitetet i Wittenberg, udviklede han tidligt sine teologiske synspunkter om
kirkens myndighed – især tog han afstand fra den
måde hvorpå aflad blev praktiseret og beskrev det
som kirkeligt misbrug. Ligeledes lavede han flere
oversættelser af Biblen fra latin til det tyske sprog.
Det var ham meget magtpåliggende, at folk forstod
Guds ord og lærte Biblen at kende – og ikke kun
praktiserede tro gennem kirkelig tvang fra katolske
munke.
Det er dog nok kampen mod afladshandlen, som
Luther huskes bedst for – og det var ikke så mærkeligt kritikken af afladshandlen, som Kirken bebrejdede Luther. Han forfattede 95 teser – på latin – og
brugte dem som udgangspunkt for en diskussion af
afladens brug.
I 1517 sendte Luther sine teser til flere biskopper,
og de blev tilmed sat op på døren til slotskirken i
Wittenberg. Offentliggørelsen af teserne fik en markant virkning. Selv om Luther havde ment dem som
oplæg til en diskussion, så de fleste dem som en åben
protest.
I 1521 blev Luther bandlyst af pavestolen i Rom.
Dog var hans popularitet i Tyskland stærkt stigende
både blandt fyrster og blandt den almindelige befolkning. Men den nye kejser, Karl 5., rejste en rigssag mod ham, så snart han blev bandlyst af Kirken.
Efter Rigsforsamlingen blev Luther erklæret fredløs
og man erklærede ham for kætter fordi han havde
afvist den katolske kirkes lære. Han fortsatte dog sit
virke og arbejdede videre med både sin Bibeloversættelser, salmedigtning og sin store og lille katekismus.
Det mest bemærkelsesværdig ved Luther var, at
han aldrig tvivlede på sin Tro til trods for et voldsomt modspil. Han troede fuldt og helt på, at hans
overbevisninger og religiøse retning var nødvendig.
Måske var netop denne selvsikkerhed med til at
overbevise den tyske befolkning, og endda give hans
tanker grobund for at påvirke Kirkens udvikling helt
frem til i dag. Selv om hans kolleger så ham som en
forræder af den sande Tro, så troede han selv på
Guds beskyttelse og styrke. Han forkyndte blandt
andet dette gennem sine salmer – og på en almindelig lørdag gik jeg uforvarende hjem til tonerne fra
en af dem.
»Her står jeg…«
Jeg må indrømme, at jeg altid har nydt lyden af
klokkespillet, og da jeg nåede min hoveddør med

alle indkøbsposerne var min irritation aftaget betydeligt. Jeg stoppede op et øjeblik og lyttede, og med
Luther s reformation i tankerne, og mens melodien
til »Vor Gud han er så fast en borg« klimprede færdig,
vandrede mine tanker tilbage til en ferietur til Rom,
som mine forældre havde taget mig med på i mine
teenageår. Også dengang havde jeg udviklet en skepsis overfor religioner og deres betydning, indtil en
dag vi besøgte Peterskirken i Vatikanet.
Vi var gået rundt mellem turister og troende og
havde betragtet dette prægtige bygningsværk, da jeg
pludselig fik øje på en ung dreng på omkring min
egen alder. Han bar en skoletaske, og gik meget målrettet hen mod et lille sidekapel. Her satte han sig
foran et lille krucifiks, slog korsets tegn, bøjede hovedet og foldede hænderne.
Sådan sad han længe i sine egne tanker, indtil han
pludselig kastede sig ned på knæ foran korset med
tårer i øjnene.
I kaosset af turister, der tog billeder, og andre bedende i kirken, var det ikke nogle, som rigtig bemærkede ham. Efter et stykke tid rejste han sig,
tørrede øjnene, greb sin skoletaske igen, og forsvandt mod udgangen, som var han blot en ud af
mange, der hver dag udførte denne handling.
Jeg kan huske, jeg tænkte: »Nå, sådan – det er
sådan man skal bruge sin tro«. Gud havde sikkert klaret en uendelig masse problemer for denne dreng på
netop denne måde; han havde afreageret i kirken –
fået et par minutters ro fra alt andet, og kunne derefter fortsætte dagens gerning. Ja, det måtte være
sådan en Tro skulle bruges.
Midt i Peterskirkens prægtige arkitektur og stemning måtte jeg erkende, at jeg også følte et lille stik
af misundelse over, at jeg aldrig selv havde lært at
bruge en tro. Det må kræve en helt bestemt følelse
og sindsstemning at kunne udøve en religion. Hvorfor kunne jeg mon ikke lære at bruge den på samme
måde, når nu det virkede som den rigtige måde?
Senere konfronterede jeg en veninde, som hele sit
liv har været Indre Missionsk, med denne problematik. Først grinede hun lidt ad mig, og så sagde
hun:
»Jamen, du gør da ikke andet end at bruge religioner! Du udøver dem måske ikke, men du interesserer
dig for dem, fordi du er interesseret i deres historie. Du
stiller kritiske spørgsmål ved dem, og det er helt okay,
for det kan de sagtens tåle. De fleste religioner har overlevet i flere tusinde år, fordi folk har brugt dem. Nogle
har udøvet dem, andre har interesseret sig for dem gennem både kritiske og ukritiske spørgsmål. Så længe en
religion bruges, vil den altid være her!«.
Dette gav på forunderlig måde mening. Som de
fleste mennesker herhjemme har jeg aldrig rigtig lært
at udøve en religion – og jeg har egentlig heller aldrig været meget interesseret i det. Men jeg holder
meget af religionshistorie og af at undersøge Kirkens
udvikling og relevans.
Jeg kommer dog aldrig til at opleve følelsen af at
tro på noget højere, fornemmelsen af Guds tilstedeværelse under en bøn eller for den sags skyld at opnå
en »Større forankring i Herren«, som jeg blev spurgt
om den lørdag i gågaden. Men måske er det i virkeligheden også i orden.
Måske eksisterer religioner bedst, hvis der er
nogle til at udøve dem, nogle til at forandre og udforske dem og nogle til at stille dem spørgsmål –
måske kan man ganske enkelt ikke gøre det hele ordentligt på samme tid?
Under reformationen udviklede Martin Luther
nye former for trosudøvelse, selv om det på mange
måder gik imod alt hvad han selv var opdraget til at
tro. Som han blev citeret for at sige under forsvaret
af sine 95 teser ved Rigsdagsforsamlingen i 1521:
»Her står jeg – jeg kan ikke andet. Gud hjælpe mig.
Amen.«
Således holdt han fast i sin egen overbevisning således stod han. Og så længe en religion ikke udøves på en måde, der er til belastning for ens omgivelser, så er det måske i virkeligheden den bedste
måde at bruge den på:
At følge sin egen overbevisning… fordi man ikke
kan andet!
Jane Korsbæk

Familieudflugt ...
Menighedsrådene ved de tre kirker arrangerer hvert år en familieudflugt for
alle beboere i de 3 sogne.
Lørdag d. 10. september kørte vi
med bus nordpå. Første stop var Skarp
Salling Kirke. Det er en imponerende
landsbykirke med en spændende historie, som vi fik fortalt af en meget engageret guide.
Turen derfra til Ranum Søhus, hvor
vi spiste den medbragte mad, var meget smuk. Vilsted sø og de omkringliggende enge er et enestående stykke ny
dansk natur. Vejret var udmærket, så
maden kunne nydes i det fri.
Næste stop var Stenalder Centret i
Ertebølle, her var meget at se.
Vi startede med at se en film om
centret, og hvad de laver deroppe. Derefter var der rundvisning, og det var en
rigtig god guide, der fortalte om det
hele.
Kaffen blev serveret inden døre, og
de flotte lagkager var rigtig gode.
Det var en rigtig hyggelig dag. Desværre var deltagelsen ikke så stor. - De
sidste 3 år har der ikke været over 20
deltagere om året, så menighedsrådene
overvejer at stoppe turen fremover.
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Gudstjenesteliste
Dato

HERSOM

KLEJTRUP

Søndagens navn

4. dec.

19:30 S. Chr. Nadver

2. s. i advent

8. dec.

17:00 Gud & Guf

TORSDAG

11. dec.

17:00 Gud & Guf

18. dec.

11:00

24. dec.

16:30

25. dec.
26. dec.

15. jan.

4. s. i advent
Afløser i Roum kl. 9:00
14:00

15:15
16:30 S. Chr.

Juleaften

16:30

15:15

Juledag
Anden juledag

16:30 Vin og
kransekage
09:30
11:00 Kirkeradio

22. jan.
09:30

5. febr.

11:00

12. febr.
19. febr.

Afløser i Hvam 9:30

26. febr.

09:30
11:00

11. marts
18. marts

09:30

25. marts

11:00

15:15 Vin og
kransekage

Nytårsdag

11:00

1. s. e. h.3k

09:30
11:00

29. jan.

4. marts

3. s. i advent

14:00 S. Chr.

1. jan.
8. jan.

V. BJERREGRAV

2. s. e. h.3k
09:30

3. s. e. h.3k

11:00

Sidste s. e. h.3k

09:30

Septuagesima

14:00 Steen Sunesen

Seksagesima

11:00 Fastelavnsgudstjeneste
Sandwich
i våbenhuset

13:15 Fastelavnsboller i
Sognehuset

Fastelavn

11:00

1. s. i fasten

09:30

2. s. i fasten

11:00 Dåbstræf

3. s. i fasten
11:00

09:30

Midfaste
Mariæ bebudelsesdag

Redaktionen ønsker sine læsere
i de tre sogne
en rigtig glædelig jul
samt et godt og
lykkebringende nytår 2012!

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

Alle gudstjenester kl. 11.00 er med nadver/altergang!

