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Egypten fik nok
at bestille ...

Ægypten fik nok at bestille
da tudserne sprang overalt
med grønne springere ville
Han salte den, der var kaldt

Dengang gav tudserne kaos
og åd det korn, der var klar
i dag - i Lemvig som i Laos er »kvæk« en lyd, som er rar

Blot en af plagerne mange
var tudser, da Moses gik ud
fra trældom og tider trange
med tak og lovsang til Gud

Den minder kækt om en Herre
der hjælper hver tjener i nød
vor have er dens D'Angleterre
for den er guddommeligt sød
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Og nu, hvor det grønnes i løvet
igen sjunger vårtidens spyd
i lysvæld med strubeklang øvet
den herligste skabelseslyd.

Isak Krab Koed

Adresser:

Adresser

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009.
Jeg kan også træffes på KKK@KM.DK
Mandag er sognepræst Kirsten Krab Koeds faste
fridag, der henvises til sognepræst Robert Ryholt, Tostrup tlf.: 8669 1003.
Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl.
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 1910 • Mobil: 2330 3910.
Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29, 9500 Hobro. Tlf. 9852 5545.
Kirkesanger: Henning Pedersen, Teglgårdvej 24,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0303.
Menighedsrådets formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6303 • Mobil 3120 7402
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Kirkeværge: Åse Myrthue Nørskov, Teglgårdvej 13,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0027.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen,
Kirketoften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Mobil: 2262 4754.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Bettina Thoft Jensen, Klejtrupvej
103, 9500 Hobro. Tlf. 2498 7247.
Menighedsrådets formand: Birte Bergman,
Nordskoven 21, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2185.
Regnskabsansvarlig: Kristian Nørskov, Herredsvejen 69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 4057 5711.
Ekstern kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).
Kirkeværge: Bodil Andersen, Langmosevej 13,
9632 Møldrup. Tlf. 2924 8204.

KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792 • Mobil: 2992 5751.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Menighedsrådets formand:
Lene Lange, Søparken 33B, Klejtrup,
9500 Hobro. Tlf. 3028 7202.
Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662.
Kirkeværge: Birthe Korsbæk, Søparken 20,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 8669 1459.

LEDEREN: Hej med jer ..!
Vi håber, alle er kommet godt over julen
og forhåbentligt vinteren. Nu skal foråret
gerne til at komme.
Jeg har lige været ude
at gå en tur i haven for
at få inspiration til denne
leder. Her så jeg, at krokusserne
nede bagerst i haven er begyndt at sende
sine skud oven jorden, og min kone fortalte mig i går, at hun havde hørt viben, så
må foråret altså være på vej.
I menighedsrådene er man også startet på
årets arbejde, og her fortsætter man traditionen tro med de tiltag, man også havde
sidste år.
I år kommer der nu også nogle få nye tiltag. - Det første nye arrangement render
af stablen her den 23. marts kl. 11:00, hvor
alle interesserede er inviteret i Hersom Kirke til gudstjeneste, og bagefter mødes man
til en lettere frokost. Dette arrangement afholdes i et tæt samarbejde med de lokale
foreninger i Hersom og Bjerregrav samt
med de to menighedsråd.
Vi glæder os til at se jer, men HUSK: Der
skal ske tilmelding, så Dorte kan lave det
rigtige antal, og vi kan dække bord til alle.
Det kan godt være, jeg gentager mig selv,
men jeg kunne godt tænke mig som redaktør af dette blad at have nogle lokale skribenter til at skrive om deres oplevelser ved
de forskellige tiltag, menighedsrådene og

præsten afholder. Man behøver ikke være
ferm ved en computer, det skal nok blive
redigeret, inden det kommer i bladet, og
er der nogle ting, der skulle smutte igennem nåleøjet, finder vore udmærkede korrekturlæsere det helt sikkert ... så fat pennen eller tænd computeren og lad mig høre fra jer. Det kan blive for ensformigt, når
alting kommer fra arrangørerne.
Jeg lovede jer også i sidste blad, at jeg vil
holde øje med moderniseringen af præstegården, og her ved jeg, at tingene er sat i
gang, og arkitekten har sendt materialet ud
til de håndværkere, som er valgt. Man påregner, at man om cirka én måned vil starte med at lave et nyt køkken og så fortsætte
med næste etape, når køkkenet står færdigt. Jeg orienterer igen i næste nummer
af kirkebladet.
Jeg startede med vejret, og jeg vil afslutte
med vejret, for nu skinner solen. - Det er
dejligt. Kan I alle have det godt, til vi udkommer igen til juni, og skulle nogen ligge
inde med noget godt læsestof eller gode,
relevante fotos, så send det venligst til redaktøren.
På forhånd tak og ha’ et rigtig godt forår
og en god forsommer.
Med venlig hilsen

Jens
Nielsen
Ansv. redaktør

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

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

TELESLYNGE
Der er teleslynge i alle vore tre kirker. Det betyder,
at kirkegængere med høreapparat må huske at stille
apparatet på T, så skulle lydniveauet være optimalt.

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2014 Bededag:
Flg. søndag:
2014 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2015 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
2016 Bjerregrav/Hersom
Klejtrup
2017 Klejtrup
Hersom/Bjerregrav
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Torsdag d. 13. februar fik vi overrakt vor nye nadversæt. Nadversættet er sponseret af Støtteforeningen for Klejtrup Friplejehjem og Jutlander Bank. Umiddelbart inden vores gudstjeneste blev overrækkelsen højtidelig gjort med et par
taler og billeder. Herefter blev nadversættet brugt ved vores gudstjeneste
Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 20. april 2014 til:
Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen,
Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com

Kom og smil med konfirmanderne
Torsdag den 13. marts kl. 19:30 fejrer vi gospelgudstjeneste med konfirmander fra Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup sogne.
Konfirmanderne elsker at synge
gospel, og gospelinstruktør Rune
Herholdt guider på fornemste vis de
unge mennesker ind i musikkens
univers.
Dér bliver gang i Klejtrup Kirke,
når konfirmanderne giver slip, slår sig

SOGN & KIRKE
udgives af menighedsrådene og udkommer
fire gange om året. Bladet er gratis, men
økonomisk støtte modtages gerne på konto-nr. 9261-3050302511. Udensogns kan
tegne abonnement: 100 kr. - Bladets adresse: Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden,
9500 Hobro.

REDAKTIONEN
består af Henning Pedersen, Anna Rohde,
Ejvind Sørensen og Kirsten Krab Koed.
Jens Nielsen er ansvarshavende redaktør. •
Lay-out: Jens Nielsen. • Sats og tryk: LSDgrafisk, 9864 9161. • Lokalhistoriske medarbejdere: Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. - Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i dette blad hentet fra kirkelige
publikationer, blade og håndbøger.

Næste nummer: 1. juni 2014.

løs og lader sig smitte af Runes entusiasme og livsglæde.
Konfirmandgospel er del af konfirmandernes forberedelse til konfirmation, en herlig livsbekræftende
dag, hvor sang, musik, historie og
evangelium går op i en højere enhed.
Glæd jer til en bragende festlig aften i Klejtrup Kirke. Konfirmanderne har i løbet af eftermiddagen foretaget en forunderlig rejse i gospelmu-

sikkens verden. Rune lærer dem 4-5
gospelsange, og om aftenen inviterer
konfirmanderne deres forældre, søskende og bedsteforældre til et brag
af en festgudstjeneste.
Rune Herholdt har noget på hjerte. Kom og tag imod og fyld kirken
med sang og rungende klapsalver. Alle er hjertelig velkomne til at tage del
i fornøjelighederne.

Sid i Hersom Kirke og glæd
dig til en god frokost
i Hersom forsamlingshus
Hersom og Vester Bjerregrav menighedsråd byder i samarbejde med foreningerne: Levende landsby, Bjerregrav Friskole, Forældreforeningen, Pensionistforeningen, Idrætsforeningen og Borgerforeningen til gudstjeneste i
Hersom Kirke søndag den 23. marts 2014 kl. 11:00.
Efter gudstjenesten står Dorte klar med søndagsfrokost i forsamlingshuset.
Gudstjenesten er en helt almindelig gudstjeneste, dog er altervinen skiftet
ud med saft, og præsten lover at skrive en prædiken, som også børnene kan
forstå.
Hank op i familien og stem ja til et nyt koncept. Det er gratis at deltage,
der betales kun for drikkevarer ☺
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Gud og Guf
Søndag d. 15. december 2013 blev der holdt gudstjeneste kl. 17 i V. Bjerregrav Kirke under
navnet »Gud og Guf«, Det er afslutningen for minikonfirmand undervisningen af elever i 3. klasse.
Der var en helt speciel og højtidelig stemning til denne gudstjeneste. Børnene var spændte, da
det var dem, der skiftedes
til at gå på prædikestolen og læse teksten op for
hele menigheden, som bestod af mange forældre og
selvfølgelig alle andre.
Efter børnenes prædiken
og en salme ønskede Kirsten
dem tillykke med den afsluttende »eksamen« og overrakte dem deres fine
diplom.
Det var en skøn oplevelse og ikke mindst bagefter, da vi samledes i ældrecenteret til »Guf« = kødsauce med salatbar og flûtes + dessert og sodavand. Både de voksne og børnene hyggede sig, og kunne gå hjem med en
fornemmelse af, at have haft en god og dejlig oplevelse.
Bodil Andersen
HUSK: Har du noget på hjerte, er du er altid velkommen
til at sende et indlæg til »Sogn & Kirke«

Foregangsmænd i Klejtrup
i slutning af 1800-tallet
og starten af 1900-tallet
Først er der en, som får en god ide – så er der en eller flere, der tager bolden
op – der bliver taget initiativ til handling – og vupti – så er der inden længe
et resultat.
Man kan fristes til at påstå, at sådan har det altid været i Klejtrup. Og det
er jo nok en sandhed med modifikationer!
Men ikke desto mindre har der været perioder af Klejtrup sogns historie,
hvor det har været sådan – og én af de perioder var i slutningen af 1800tallet og starten af 1900-tallet. Det var nemlig i den periode, at Klejtrups
fremtid blev grundlagt af driftige mænd - det var dem, der fik skabt en kultur af sammenhold og gå-på-mod. Denne kultur er ført videre frem til i
dag, og mange dygtige folk har siden ydet en stor indsats.
Vil du høre om de første foregangsmænd og deres betydning for Klejtrupområdet, så mød op i Sognehuset i Klejtrup

onsdag d. 26. februar 2014 kl.19.00
hvor formand for Lokalhistorisk Forening i Klejtrup Ragna Kolind vil fortælle om disse mænd, som ud over at være initiativrige også var nogle markante personligheder. Og om hvem der kan fortælles mange historier, som
nok vil kunne få smilet frem.
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Syng foråret og
sommeren ind
den 29. april kl.19.00
i Klejtrup Sognehus
I år synes vi i menighedsrådet, at vi skal have
en aften sammen, hvor vi kan synge vores forårssange sammen og måske også en sommersang eller to. Vi håber, rigtig mange møder op,
så vi kan få en hyggelig og musikalsk aften
sammen.
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe
med brød.

Er der noget
så skønt
som gentagelsen?
Skærtorsdag, torsdag den 17. april, inviterer vi
menighederne fra Hersom, Vester Bjerregrav
og Klejtrup sogne til fælles gudstjeneste i Hersom Kirke kl. 17:00. Efter gudstjenesten nyder
vi en skærtorsdagsmiddag i konfirmandstuen
ved Hersom Præstegård.
Vi kan godt lide gode gentagelser. Derfor
serverer Hersom menighedsråd lam med tilbehør, dessert, rødvin og vand akkurat som de
forrige år.
Deltagelse i middagen koster 75,00 kr.
Vi beder om tilmelding til påskemiddagen
til Jens Nielsen fra Hersom menighedsråd på
telefon 9854 6303.
Sidste tilmelding: tirsdag den 8. april
Sognepræst Kirsten Krab Koed

Kirkelige handlinger
i sognene fra 21.10.2013 - 21.01.2014
Døde i Vester Bjerregrav sogn:
Kurt Andersen Kløjgaard
Døde i Klejtrup sogn:
Anna Jensen
Herdis Emilie Jensen
Døde i Hersom sogn:
Eskild Bisgaard Hansen
Dåb
i Vester Bjerregrav kirke:
Vilma Visbech Bendix
Dåb i Klejtrup kirke:
Nicolai Løfquist Madsen
Thea Kuch Bertelsen
Isabella Mai Sadolin
Mølgaard

Årets BUSK-gudstjeneste

Ved årets BUSK
Gudstjeneste blev KFUM-spejdernes
kreative evner sat på en prøve. • Vi skulle lave
et fængsel i kirken, som kunne bruges til et skuespil,
som præsten havde skrevet. • Andre af ulvene gav sig i kast
med at skrive en indgangsbøn. Det var svært sådan at skrive
en indgangsbøn, for man kan nemt blive i tvivl om, hvad man kan
sige i en kirke foran så mange mennesker. Folk skal jo helst ikke grine
og bestemt ikke græde, det var en hård balancegang. • En lille flok ulve
arbejdede på at lave et banner til kirkens nye indgangsportal i rafter. • De
sidste ulve var oppe ved kirken for at tage mål, og fandt derefter de rafter
som de store spejdere skulle bruge for at bygge indgangsportalen, efter vores
mål og anvisninger, det var lidt sjovt. • Inden Gudstjenesten delte vi roser ud
fra menighedsrådet til de folk, som kom i kirken. Senere kunne de lægge roserne i døbefonden, så de kunne trække dåbs-vand, til sidst skulle folk så
hente deres rose igen. • Tre af vores store spejdere synger i kor så deres spejderleder måtte hjælpe med at stå med fanen inde i kirken. • Gudstjenesten
blev holdt over »Lignelsen om den gældbundne tjener«, hvor Jesus forsøger at lære os alle om Tilgivelse. • Når Gud tilgiver vores synder, som
ellers ville holde os fra himlen, så skal vi også tilgive hinanden i hverdagen. • Jesus beder os om ikke at holde regnskab over, hvor mange gange vores bror er blevet tilgivet, men derimod tilgive hver
gang som var det første gang.
Matt 18, 12-35.
KFUM-spejder Ulvene
i Klejtrup
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- fra min mors dagbøger ...

Moderens død!
Kære Moder, hvorfor sover du?
på, det hårde Egebord så længe,
vil du aldrig mere vågne nu,
så græder altid dine Drenge.

- Skal jeg dække til, din kolde Krop,
at du ret kan få en rolig Slummer,
og når du til slutning vågner op,
er du fri for Sygdom, Sorg og Kummer.

-Moder, hvorfor er du klædt i hvidt,
og hvorfor din gode Fader græder,
hvorfor kommer vore Venner hid,
altid klædt i sorte Sørgeklæder.

- Skal du ligge i det sorte Skrin,
Som i stuen står med låget over,
Ak, så kan jo aldrig Solens Skin,
lyse ind i Kisten, når du sover.

Moder rejs dig af din kolde Seng,
træk dig af de lange, hvide klæder
hør, vor Broder, hør den lille Dreng,
som i Vuggen ligger der og græder.

- Skal du ligge i et Hus af Ler,
hist på Kirkegården, kære Moder.
Ak, så kommer du jo aldrig mer,
hjem til os, til vores lille Broder.

- Ser du ej, hvor alle Stjernerne,
svinder bort og Morgensolen smiler,
thi du har jo sovet Dage tre,
og endnu i Dybe Søvn du hviler.

- Nu til Graven, hvor min Moder bor,
jeg med mine Søskende vil ile,
og når lille Broder bliver stor,
skal jeg vise ham, hvor Moder hviler.

- Kære Moder, bliver man så træt,
når man have været syg så længe.
thi, du har jo også meget grædt,
derfor kan du nok til hvile trænge.

- Når vi samles da i Himmerig,
hos Guds Engle små i Evigheden
o, da skal jeg nok fortælle dig,
hvor vi sørgede og græd hernede.

- Derfor skal du sove lidt endnu,
ingen Tårer af dit øje rinder, når du vågner?
så vågner du, frisk og sund,
som før, med røde Kinder.

Da jeg læste disse vers første gang, kom tankerne om min gamle elskelige fader, som
mistede sin moder, da han var 6 år gammel.
Min fader var født i 1901.- Han fortalte mig mange gange, om dengang, han blev moderløs. Det gjorde ondt, på både ham og mig.
Det var jo det mest forfærdelige for et barn, at opleve det, som også det er i dag.
Bodil (Dalsgård) Andersen
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Kaffe og
kage
er også
vigtigt ...
Kom og se »Som i Himlen« af
Kay Pollak; en klog og varm feel
good film i Klejtrup Sognehus
torsdag den 20. marts kl.
19:00. Hovedpersonen Daniel
Daréus er en verdensberømt dirigent, der efter et sammenbrud
vender syg hjem til sin lille
barndomsby i Norrland. Daniel
har slidt sit eget hjerte op i koncertsalene, men han har stadig drømmen om at åbne menneskenes hjerter for musikken. • Derfor siger han ja til at
lede det lokale kirkekor, og fra det øjeblik er alt forandret i den lille by. Den berømte dirigent lærer, at »kaffe og
kage er også vigtigt« og amatørerne i koret lærer at hente musikken ned fra himlen. • Hygge, rødvin og ost er også
vigtigt. Derfor serverer menighedsrådet ostebord denne aften. Arrangementet er gratis.
På glædeligt gensyn
Klejtrup Menighedsråd • Kirsten Krab Koed

Forårssalmesang
for dagplejebørn ...
Nu kan dagplejebørn fra Hersom og Bjerregrav godt begynde at glæde sig. Rytmisk
sanger Laila Trier Hjørnholm
vender nemlig tilbage til Vester Bjerregrav Kirke med sin
guitar og sit smittende glade
humør. Laila synger foråret
godt i gang sammen med
dagplejebørnene og deres
dagplejemødre. Sæbebobler,
stjernehimmel, salmesang og
glade øjne i en skøn forening,
det er værd at glæde sig til. ☺
Datoerne for salmesang er
som følger: fredag den 7.
marts, fredag den 14. marts,
fredag den 21. marts, fredag
den 4. april, fredag den 11.
april, tirsdag den 22. april,
tirsdag den 29.april. tirsdag
den 6. maj.
Kirsten Krab Koed
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- fra min mors dagbøger ...

Vintergækken!
Det var trist og koldt derude.
Vinterklædt stod Mark og Vang.
Sneen hvirvled vildt mod ruden.
Stormen sang sin klagesang.
Men bag Præstegårdens hække
Titted frem bag Sneens dække
En beskeden lille bitte Vintergæk.
Aa hvor er her koldt jeg fryser
Solens stråler har ej Magt
Sukked blomsten og jeg gyser,
I min bette Sommerdragt
Ak, hvad ville jeg dog fremme,
Fra mit stille skjulte gemme
Visne må jeg stakkels lille Vintergæk.
Lille blomst, du skal ej sukke.
Sådan lød en Barnerøst.
Lille Blomst jeg vil dig plukke,
Jeg dig bære ved mit bryst,
Til min syge Moders leje,
Der jeg frede skal og pleje
Dig, du lille taabelige Vintergæk.
Og som ført på bette Vinger
Fløj den lille dreng af sted.
Moder se hvad, jeg dig bringer,
Moder se, hvad jeg har med.
Det er tegnet på nu kommer,
Snart den lyse varme Sommer
Moder se dog, se den lille Vintergæk.
På det lille bord ved lejet.
Der fik Vintergækken Plads
Den blev fredet, den blev plejet.
I et lille Blomsterglas.
Håbet for den syge vækkes
Ved det Sommerbud der bragtes
Fra den lille bitte Vintergæk.
Bodil (Dalsgård) Andersen
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Nye navne
Vi har været så heldige at to af Klejtrups bysbørn, Inger Pugholm og Lene
Braskø har sagt ja til at synge for på
vores to friplejehjem, Blåbærhaven og
Kløvermarken, når der er gudstjeneste
på hjemmene. Det er både menighedsrådet og beboerne glade for.

Konfirmander
Vester Bjerregrav Kirke 2014
Tea Skytte Andersen
Mette Marie Bjerg Boiesen
Sascha Vl Clausen
Karoline Lundhøj Dahl
Mika Fuglsang
Sofus Elias Koch Helkiær
Malthe Støvring Høgh
Sarah Kopp Lange
Julie Wind Mignon
Jeppe Rasmussen
Mathias Tréhin
Christian Rüsz Vestergaard

Klejtrup Kirke 2014
Katrine Cassøe
Mikkel Verner Corfitsen
Eva Kirstine Floor Guldbrand
Rebekka Hansen
Cecilie Kolind Jacobsen
Oliver Kjær Lundtofte
Tim Ertmann Nielsen
Lærke Nielsen
Casper Østergaard Olsen
Ida Sørensen
Maibrit Bach Sørensen
Nicolai Feldt Sørensen
Rasmus Krogh Udengaard
Malene Jarner Vangekjær
Tanja Fogh Westergaard

Julekoncert ...
Klejtrup kirke var i
december rammen
om en dejlig kirkekoncert, hvor det tydeligt kunne høres at
både børne- og voksenkor virkeligt havde
lagt sig i selen for at
give os en god oplevelse. Voksenkoret leverede også en flot
indsats som over/anden stemme til de salmer, som blev sunget
i fælles forum. Både
børne- og voksenkoret bliver undervist
af Klejtrup kirkes organist Jacob
Græsholt. Kirkesanger
Lene Lange gav også
et par solonumre, og
var man ikke i julestemning, inden man
kom, kunne man ikke
undgå at blive det
efter alle de julesange.
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Hvad mon det nye år bringer ..?
Hvad mon det nye år bringer? Hvad har vi lært af
det forhenværende år? Hvad vil der ske i dag? Det
spørger vi alle os selv om nytårsaften. Men det vi ikke
giver vores tanker til, er kristendommen. Vi tænker
ikke på hvorfor vi holder nytår. Og nogle af os tager
sig ikke engang tid til at forstå dronningens nytårstale.
Men alligevel lever vi stadig. Dagens bevidst efter guds
ord. Ingen får lov til at stå alene. Alle er med.
Rasmus Krogh Udengaard
Det nye år vil snart komme. Så snart klokken nærmer
sig 12. Vi beder til dig Gud som tak for et fredfyldt &
dejligt år. Et år der gerne må afspejle sig i det nye. Der
har og vil komme mange fristelser, som du har hjulpet
os med. Du har hjulpet med at kunne se de gode, men
også at se de dårlige. Jeg vil se tilbage på året der gik, men
også se frem til det nye.
Tak for året, der gik. Amen.
Katrine
Nå vi går ind i det nye år, er det meget forskelligt, hvad folk
tænker på. Nogen tænker på det forgange år, andre på de
tider der kommer, og dem der tænker på nuet.
Da Jesus engang på sin tid fejrede nytår, tænkte han sikkert også på fortiden, datiden og nuet. Han tænkte på hvad
han havde nået, hvad han havde, og hvad der skulle ske.
I dag når vi tænker tilbage mindes vi med vores nærmeste, de ting vi har lavet
igennem 2013. Alle de hyggelige stunder, og de ting vi havde brug for, til at
komme videre.
Nutiden er hvor vi er ligenu. Hvor vi nyder hvert øjeblik, med dem vi holder
af, og bare fejrer at vi kan begynde et nyt år Et nyt os.
Fremtiden glæder vi os til. Til at opleve nye ting vi kan mindes ved næste år,
de nye oplevelser og de overraskelser og udfordringer der vil komme. Alt dette
takker vi Gud for. Med ham ved vores side holder vi altid modet oppe. Han
har sørget for os, han gør det nu, og han vil gøre det i det nye år, så længe vi
tror på ham.
Konfirmand fra Klejtrup
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En lille forårshilsen fra præsten
Endelig blev det marts, det velsignede forår begynder, og snart fejrer vi konfirmation i vore kirker. Ofte skinner solen fra en skyfri
himmel på konfirmationsdagene, og pigernes og drengenes øjne
stråler af forventningens glæde. Der venter os en underfuld skøn
tid med farver, dufte, blomster og fuglekoncert i vore haver. Konfirmander giver os her på siden deres ord med på vor vej gennem
året 2014. Vi kan være stolte af vore unge konfirmander her i sognene.
De har noget på hjerte. ☺
Jeg ønsker alle et velsignet forår her fra Hersom Præstegård. Husk, at du altid
kan ringe til mig, hvis du trænger til en snak. Du kan også sende en e-mail; så finder vi
et tidspunkt for en samtale.
Kirsten Krab Koed
Sognepræst
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Af egnens forhistorie - v/ Birthe Korsbæk
Ved Løvelbro går Himmerlands sydgrænse, som udgøres af Skalsåen. Her
passerer vi Løvelbro ved Løvelbro Bistro på det sted, hvor der i Middelalderen lå en gammel, kongelig privilegeret
landevejskro.
Hvis vi stopper op og kigger mod
vest, kan vi se et lille stykke af den gamle middelalderlige hovedfærdselsåre
gennem Jylland, kaldet Hærvejen eller
Oksevejen eller Pilgrimsvejen.
Kært barn har mange navne. Den
gamle vej var hovedvej for al slags trafik. Pilgrimmene gik ad vejen for at
komme sydpå og besøge hellige steder,
måske skulle de gå helt til Jerusalem for
at besøge Kristi grav. De kaldte den Pilgrimsvejen. Hære, der skulle hurtigt
frem til krigsskuepladser i Jylland, gik
ad den gamle Hærvej.
Men her på stedet har funktionen
som Oksevej nok haft størst betydning.
Det ser vi mange tegn på.
Fra øst og vest drev man kvæg ud til
dette sted. Det vidner de mange Drivveje om. Navnet Drivvejen er endda
bevaret som et vejnavn i Bjerregrav.
Kvæget blev samlet ved et samlingssted
ved den gamle kro.
Her var folde til at samle kvæget og
enge, hvor der kunne græsses ved Skalsåen og en kro, hvor kvæghyrderne
kunne møde kvægdriverne og overlade
dem det videre arbejde med at drive
kvæget sydpå til de store kvægmarkeder i Nordtyskland.
Drivvejene var som regel kun hjulFORSKELLIGT
FØDSEL: Når et barn bliver født, modtager sognepræsten en fødselsanmeldelse fra sygehuset eller
jordemoderen. Er forældrene gift, skal de ikke foretage sig yderligere.
Hvis der ikke medvirker en jordemoder ved
fødslen, skal forældrene selv anmelde fødslen.
Er forældrene ikke gift, skal de selv indlevere en
»Omsorgs- og ansvarserklæring« til sognepræsten,
hvor faderen anerkender faderskabet. Herved får
forældrene fælles forældremyndighed. Blanketten
skal underskrives af begge forældre samt to vitterlighedsvidner. Blanketten skal være sognepræsten
i hænde senest 14 dage efter barnets fødsel. Du
finder yderligere oplysninger om registrering af et
barns fødsel og om anmeldelse af faderskab på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Herfra
kan du også udskrive blanketten.
DÅB: Et barn skal døbes eller navngives senest seks måneder efter fødslen.
Når barnet er døbt, er det optaget i
den kristne menighed og medlem af
folkekirken. Derfor fejres dåben normalt ved søndagens gudstjeneste.
Barnets forældre kontakter sognepræsten for at aftale en dato for dåben. Præsten og forældrene mø-
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spor eller stier, der var trådt af kvæget
gennem mange kvægdrifter. Disse veje
skar sig, ved mange fødders og kloves
slid, dybt ned i terrænet og blev til dybe hulveje. Det kan man se et eksempel
på, hvis man kigger mod øst (mod Pederstrup) lige når man har passeret Løvelbro mod Viborg. Her ses den ene
hulvejsfordybning ved siden af den anden tydeligt i landskabet.
Vi må forestille os, at når en hulvej
havde skåret sig så dybt ned, at den
blev for sumpet og fik for mange huller, så lavede man bare et nyt spor ved
at vælge en rute lige ved siden af det
des herefter til en dåbssamtale. Samtalen kan finde
sted i præstegården, men sognepræsten besøger også gerne de nybagte forældre i hjemmet.
Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. En
fadder skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.
Læs mere om dåb på folkekirken.dk - det er aldrig for sent at blive døbt!
NAVNGIVNING: Hvis barnet ikke skal døbes,
skal det navngives. Børn skal navngives, inden de
fylder et halvt år. Forældrene sender blanketten
»Navngivning« til sognepræsten. Blanketten skal
underskrives af begge forældre.
BRYLLUP: Ved brylluppet siger parret ja til at leve som ægtefolk og til at elske og ære hinanden til
døden skiller dem.
Når I har besluttet jer for at blive gift, kontakter
I sognepræsten for at aftale dato og tidspunkt for
brylluppet og en samtale før vielsen. For at blive
viet i folkekirken skal mindst den ene af jer være
medlem.
Før brylluppet skal I også henvende jer til ægteskabskontoret i bopælskommunen. Her udstedes
en »prøvelsesattest«. Attesten dokumenter over for
præsten, at ægteskabet kan indgås på lovlig vis.
Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måne-

Hjulspor ved Pederstrup
gamle spor, - og det gentog man så efter behov.
Hvis vi stopper op på broen over
Skalsåen og kigger ned i åen mod vest,
kan vi se spor af den gamle middelalderbro kaldet »Himmerbroen«. De
gamle bro-rester blev fundet i 1936, da
der skulle bygges en ny bro. Foruden
den bropille, der kan ses i engen, blev
der fundet en stor mængde løsrevne
kvadersten. Mange af dem er opstillet
langs en lille stump af den gamle vej,
som er udgravet ved bistroen.
der gammel den dag, brudeparret siger ja til hinanden.
DØDSFALD: Et dødsfald skal senest efter to
hverdage anmeldes til sognepræsten. Ofte kontakter de efterladte en bedemand, der udfylder dødsanmeldelsen og sender den til præsten. Man aftaler
også en dato for begravelse eller bisættelse med
sognepræsten. Inden begravelsen har de nærmeste
pårørende en samtale med præsten.
NAVNEÆNDRING: Ønsker du at ændre navn,
skal du sende blanketten »Navneændring« til sognepræsten. En navneændring koster 470,00 kr.
Du kan læse om navneændringer på familiestyrelsen.dk og personregistrering.dk. Du kan også
ringe til sognepræsten for yderligere oplysninger.
SAMTALE MED PRÆSTEN: Præsten har tavshedspligt, og man kan altid ringe eller sende en
e-mail, hvis man har brug for en snak. Så finder I
sammen et tidspunkt for et besøg. Præsten foretager også hjemmealtergang.
BLANKETTER: På personregistrering.dk kan du
udskrive blanketter. Du kan også ringe til sognepræsten, så finder hun de nødvendige blanketter
til dig.

Af egnens forhistorie - v/ Birthe Korsbæk

Bropille ved Løvelbro med indskrift på stedet.
Indskriften ser ud til at have dækket
tilspidset mod strømmen,
så drivis let kunne passere to sten, men desværre har man kun
fundet den ene. Den anden kan jo
Det har været et fantastisk byggeri. dukke op et helt andet sted. Det var
Broen har været 14 meter lang og har nemlig almindeligt, at tilhuggede sten
hvilet på to strømpiller som den frigra- blev genbrugt til andet byggeri . Den
vede. Den har derved
haft tre runde buer til
vandgennemløb og en
vejdæmning i begge sider, som skulle føre over
de sumpede områder til
fast grund ca. 100 meter
borte.
Med datidens redskaber tåler byggeriet sammenligning med vor tids
brobyggerier.
Andre steder i landet
var der simplere træbroer, men her i Himmerland er der funder rester
af flere af disse fornemme stenbroer.
Forklaringen på, at
broerne her var særlig
fornemme, er måske, at
det var selveste kongen,
der stod bag. Der er
nemlig fundet en meget
interessant kvadersten

kan sidde i en kirke, som syldsten i en
gård eller i et stengærde et sted i omegnen.
Indskriften er latin. Oversat til
dansk står der noget i retning af: »I den
første tid befalede kong Erik denne…
…konge, pil(ler at gøre af sten)« teksten i parentes er gætteri og kunne have
stået på næste sten. Formuleringen ligner andre formuleringer på middelalderbyggeri.
Kong Erik har altså ladet Himmerbroen bygge. Vi har haft 6 konger ved
navnet Erik: Erik Ejegod 1095 til 1103,
Erik Emune 1134 til 1137, Erik Lam
1137 til 1146. Det er nok ingen af disse
tre. Bogstaverne i indskriften havde
nemlig en form, der først kendes efter
1150. Senere havde vi Erik Plovpenning 1241 til 1250, Erik Glipping 1259
til 1286 og Erik Menved 1286 til 1319.
Ved at sammenligne med andre indskrifter fra Middelalderen har vor
kendte historieker Erik Moltke anset
det for mest sandsynligt, at Erik Plovpenning var bygherren. Det var den
konge, der indførte skat på landbruget
(plovskat efter hvor mange plove, man
havde,) – altså efter ejendommens størrelse. Her har vi altså ejendomskattens
opfinder! Han havde vel brug for pengene til brobyggerier!
Udgravede kvadersten
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Gudstjeneste til spillemandsmusik
Den 25. maj bliver søndagens gudstjeneste
i Vr. Bjerregrav Kirke den såkaldte Spillemandsmesse
Sangteksterne er skrevet af Holger Lissner. Musikken er komponeret af Ivan Bjerre Damgård
og Michael Sommer fra spillemandsgruppen »Jysk på Næsen« med udgangspunkt i dansk traditionel dansemusik. Vi vil fejre gudstjenesten i denne form med vores præst, Kirsten Krab
Koed som liturg og med frivillige korsangere og musikere fra vore tre sogne i selskab med vore
to børnekor og Fyraftenskoret.
Spillemandsmessens musik er iørefaldende og munter, og den er ikke vanskelig at lære, men
den kræver alligevel nogen øvning. Har man lyst til at få rørt stemmen, kan man synge med i
koret, eller spiller man et folkemusikegnet instrument, er man velkommen til at være med i orkestret. - Hvis det er for meget at spille med på det hele, kan man godt være med til udvalgte
dele – desuden kan noder skaffes i forskellige sværhedsgrader.

Sangere:
Vi skal have indøvet musikken og sangene i tre grupper: Børnekor, voksenkor og musikere. Undertegnede, – jeres organist i de tre sogne, øver med alle sangerne. Denne øvning bliver hægtet
på den ugentlige øvning med sognenes børnekor og voksenkor og vil foregå fire onsdage i ugerne
før den 25. maj:
Onsdagene den 30. april, 7. maj, 14. maj og 21. maj:
Kl. 14.00: Børnesangere i Klejtrup Sognehus
Kl. 15.30: Børnesangere i Vr. Bjerregrav Friskoles musiklokale
Kl. 17.00: Voksenkor i Klejtrup Sognehus.
Og en samlet generalprøve med alle sangere og musikere

søndag den 25. maj kl. 9.00
- dvs. to timer før spillemandsmessen, som afholdes kl. 11.00.

Musikere:
Øvetider og -steder ligger endnu ikke fast, men jeg opfordrer alle, som kan spille et folkemusikegnet instrument – f. eks. violin, klarinet, fløjte, blokfløjte, guitar, bas, cello eller
harmonika til at holde øje med annonceringer i ugeavisen og hos de lokale handlende og
på andre offentlige steder efter Påske.
Find mere om messen på: http://www.daimi.au.dk/~ivan/messe/ hvor man kan høre uddrag og
finde tekster og noder.
Alle spørgsmål kan rettes til Jacob Græsholt, tlf. 4156 4955.
Venlig hilsen
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Jacob Græsholt - organist ved vore tre kirker

Meddelelser ...
Menighedsrådsmøder
Datoer for fremtidige møder:
Hersom: 27. marts 2014 kl. 19:00
Regnskabsmøde
Mødet afholdes kl. 19:00 i Præstegården.
Bjerregrav: 6. marts 2014 kl. 19:00
Regnskabsmøde
8. maj 2014 kl. 18:00
Menighedsrådsmøde
Møderne afholdes kl. 19:00 i Bjerregrav Ældrecenter.
Klejtrup: 25. marts 2014 kl. 17:00
Budgetmøde
23. april 2014 kl. 19:00
Menighedsrådsmøde
22. maj 2014 kl. 17:00 18:00
Menighedsrådsmøde
24. juni 2014 kl. 19:00
Menighedsrådsmøde
Alle møder er i Klejtrup Sognehus.

Indsamlinger
ved samtlige gudstjenester i Hersom Kirke i flg.
måneder og til flg. organisationer:
Marts:
April:
Maj:
Juni/juli:

Folkekirkens Nødhjælp
Folkekirkens Nødhjælp
DSUK
KFUM-Spejderne

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

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

Indre Mission i Klejtrup
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI

Onsdag d. 5: Bibeltime
Onsdag d. 2: Bibeltime
Onsdag d. 7: Bibeltime
Onsdag d. 4: Bibeltime

Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne.

Klejtrup
Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag kl.
14:00-16:30 - eller efter aftale med foreningens
formand, Ragna Kolind, på tlf. 9854 6704.

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

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

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

Fællesarrangement i 2014
I et samarbejde mellem menighedsrådene i Hersom og Bjerregrav samt Levende
Landsby, Bjerregrav Friskole, Forældreforeningen, Pensionistforeningen, Hersom-Bjerregrav Idrætsforening og Hersom-Bjerregrav Borgerforening arrangeres
der gudstjeneste i Hersom Kirke søndag den 23. marts 2014 kl. 11:00 med efterfølgende kirkefrokost i Hersom Forsamlingshus. - Der kan købes drikkevarer
til fordelagtige priser.
Der er tilmelding senest den 15. marts 2014 til:

Planlagte

gudstjenester
på Kløvermarken
og Blåbærhaven
Torsdag den 13. februar
Kløvermarken kl. 10:30
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Torsdag den 6. marts
Kløvermarken kl. 10:30
Pontoppidan
Blåbærhaven kl. 14:30
(med efterfølgende kaffe)
Torsdag den 27. marts
Kløvermarken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 10. april
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Kløvermarken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 1.maj
Kløvermarken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Pontoppidan
Torsdag den 22.maj
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Kløvermarken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 12. juni
Kløvermarken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 3. juli
Blåbærhaven kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Kløvermarken kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Torsdag den 24. juli
Kløvermarken kl. 14:00
(med efterfølgende kaffe)
Pontoppidan
Blåbærhaven kl. 15:30
(kaffe før gudstjenesten)
Pontoppidan

Jens Nielsen
9854 6303 / 3120 7402 - eller jens.musse.nielsen@gmail.com
Birte Bergman
8669 2185 / 4029 5557 - eller birtebergman@fiberpost.dk
Med venlig hilsen • Arrangørerne
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Gudstjenesteliste
.
HERSOM

MARTS
2. marts
9. marts
13. marts
16. marts
23. marts

30. marts
APRIL
6. april
13. april
17. april

KLEJTRUP

11:00 Fastelavnsgudstjeneste
09:30

11:00 Efterfølgende
frokost i Hersom
Forsam.

11:00
Fælles med
foreningerne
i Hersom/Bjerregrav
11:00

09:30

09:30

09:30

29. maj
JUNI
1. juni
5. juni

11:00

11:00
09:30

11:00
09:30
14:00 Robert Ryholt

Maria bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag

09:30 Liturgisk
gudstjeneste
11:00
09:30

Langfredag

11:00

2. s. e. Påske
3. s. e. Påske
Store Bededag
4. s. e. Påske
5. s. e. Påske

09:30 Konfirmation
10:30 Konfirmation
KKK afløser i Hvam

11:00 Spillemandsmesse

11:00 Kirkeradio

Påskedag
2. Påskedag
1. s. e. Påske

09:30

Kristi Himmelfartsdag

09:30

11:00

6. s. e. Påske
Grundlovsdag

11:00
09:30
KKK afløser i Hvam
14:00 Robert Ryholt

09:30

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

2. s. i Fasten
3. s. i Fasten

11:00

17:00 Middag i præstegården fælles for
pastoratet
Tilm. 9854 6303

20. april
21. april
27. april
MAJ
4. maj
11. maj
16. maj
18. maj
25. maj

1. s. i Fasten

Midfastesøndag

14:00 Robert Ryholt

11:00 Liturgisk
gudstjeneste

Søndagens navn

Fastelavnssøndag
11:00
19:30 Gospelgudstjeneste

18. april

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

V. BJERREGRAV

Pinsedag
2. Pinsedag
19:00 Klejtrup Legepark Trinitatis
1. s. e. Trinitatis
KKK afløser i Roum
2. s. e. Trinitatis

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

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