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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.
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.

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
Forsidebilledet viser altertavlen i middelalderkirken V. Bjerregrav kirke, som antages opført omkring år 1200. - Altertavlen, som er anbragt på
et muret alterbord, er en enkel renæssance-altertavle fra 1639 med oprindeligt maleri af korsfæstelsen. Maleriet, som havde været overmalet, er
fremdraget i 1922 af P. Kr. Andersen. Maleriet er
flankeret af skriftsteder og våben for Christen
Harbou og hustru Margrethe Måneskjold af
Hvolris.
Slægten Harbou er en gammel adelsslægt, der
skal nedstamme fra Knud Nielsen Harbou.
Slægten blev adlet i 1440. I skjoldbrevet, der tildeltes Knud Nielsen, nævnes »troskab og villig
tjeneste, han riget hidtil gjort haver.«, men den
nærmere anledning er ubekendt.
Margrethe Måneskjolds fædrene og mødrene
våbner, såvel som Christen Harbous, fandtes i
sin tid på de øverste stolestader i Bjerregrav kirke.
Fra en begravelse under koret er ophængt kisteplader over ovennævnte Christen Harbou,
Hvolris, død 1675, og hustru Margrethe Måneskjold, død 1661. Kistepladerne er nu ophængt i
kapellet.
Slægten Harbo(u)e eller Hardeboe ejede bl. a
Gl. Hvolrisgaard fra ca. 1540 til 1691. I 1705 blev
den solgt til Hersomgaard og lagt derunder.
Christen Harbo(u)e overtog gården efter en fætter i 1637 og overlod den 1674 til en steddatter,
Anna Mag Kruse.
Om Christen Harbou er bl.a. fundet følgende: Christen Harboe var den sidste der nogenlunde formåede at holde sammen på familiens gamle besiddelser i Rinds Herred.
Det gods Christen Harbou ved forskellige
transaktioner havde samlet i Rinds Herred angiver han i en ca. 1659 indsendt jordebog således:
I Bjerregrav sogn en større bondegård, Hovgaard (13 td. Hrtk.), en gård og en mølle, i
Navndrup, et skovhus og 2 gadehuse.
I Roum sogn en gård.
I Hvam sogn en gård og en halvgård.
I alt skyldsat for 36 td. Hrtk.
Men på møllen og skovhuset nær, har det alt
vedtegning om at »Bonden er øde og ganske forarmet« I en1661 indsendt jordebog er hartkornet
derfor nedsat til 25 td. H(v)olris hovedgård er i
søskendeskifte (formentlig i forbindelse med
skifte efter Margrethe Måneskjold som døde i
1661) nedsat til 12 td. Hrtk. Bygningerne er afbrændte af Brandenborgerne.
ø I den nye granitdøbefont ligger der et sydtysk
fad fra ca. 1575 med fremstilling af syndefaldet.
Det er uvist, hvornår døbefonten er skiftet ud og
hvad der er sket med den gamle døbefont.
ø Prædikestolen er fra slut1800-tallet med evangelistmalerier fra1923, kopieret af Frode Nielsen
efter malerier på prædikestolen i Gedsted, i felterne.

Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 1. november 2011 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: Kirsten Klitgaard Frandsen,
Bydamsvej 5, Skærshale, 9620 Aalestrup.
Tlf. 9864 9249.
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.

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

KIRKEBIL
De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse
med vore gudstjenester, skal ringe besked til 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.

Fyld Danmarks kirker
– hvad er nu det for noget?
Skal vi alle sammen i kirke? Det er vel tilstrækkeligt, at kirken er fyldt til juleaften, til barnedåb, konfirmation, bryllup og ved begravelser eller? Tja ... I
Det Nye Testamente hører vi om fulde kar, fulde kurve og fulde lagre. Og
lignelsen om det store festmåltid fortæller, at husets herre befaler, at hans hus
skal være fyldt. Men er det sandt? Er Gud Herren ikke tilfreds med halvtomme huse?
Ideen om at fylde landets kirker én helt almindelig søndag én gang om
året kommer fra Vestlolland. Den sidste søndag i september har initiativtagerne fra Lolland en drøm om at fylde landets kirkerum til bristepunktet.
For der sker jo noget særligt, når kirkerummet er fyldt med sognets børn jeg tænker, at mange kender den gode fornemmelse af fællesskab fra juleaften.
Når man sidder dér tæt pakket og synger med på »Det kimer nu til julefest«,
mens man glæder sig til synet af det smukt pyntede juletræ og den gode smag
af julemad, så føler man sig tryg og godt tilpas. Drømmen fra Vestlolland har
spredt sig udover det ganske land. Drømmen er også fløjet til vore tre smukke
kirker: Hersom Kirke, Vester Bjerregrav Kirke og Klejtrup Kirke. En fyldt
kirke til en næsten almindelig gudstjeneste; kan det også ske her hos os?
I år falder Fyld Danmarks Kirker sammen med vore kirkers høstgudstjenester. Alle har vi vel meget at sige tak for. Skønt man måske ikke selv dyrker kornet på markerne, nyder vi alle godt af det smukke syn af vajende
kornmarker klædt i gyldent. Alle lever vi af bagerens eller vore egne hjemmebagte velsmagende brød, og de fleste elsker at sætte tænderne i havens rødmende efterårsæbler. Det er også essentielt at sige tak for al den varme og
godhed, man møder på livets forunderlige vej.
I hverdagen er der nok af
ting, man kan bekymre sig og
være urolig for. Går man lyse
dage i møde? Bliver man ramt
af sygdom eller arbejdsløshed?
Man kan gøre sig mange bekymringer, og disse kan farve
en hel dag sort. I Lukasevangeliet kap. 10,38-42 siger Jesus
Kristus til Martha: »Martha,
Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange
ting«. De fleste genkender nok lidt Martha fra sig selv. Man kan nemt
komme til at fylde sin dag med bekymringer. Kan man overhovedet nå alt
det, man skylder at nå? Har man tid nok tilbage? Og har man eksempelvis
tid til at gå i kirke søndag den 25. september til Fyld Danmarks Kirker kombineret med høstgudstjeneste? Har man tid til at sige tak?
En af de smukkeste blomster i verden, solsikken, hedder på fransk »Tournesol«. Navnet betyder »dreje mod solen. Solsikken vender altid sit smukke
blomsterhoved mod solen, mod det lyse håb og den nye dags muligheder.
Solsikken vælger som Marie i Lukasevangeliet kap. 10, 38-42 den gode del.
Og et er vist. Det er godt at være mange til Fyld Danmarks Kirker til
høstgudstjeneste. Har du tid at komme i din lokale sognekirke søndag den
25. september? Tag gerne hele gaden, venner, bekendte og familie under
armen. Alle som bor i sognene er hermed inviteret til en næsten almindelig
gudstjeneste. Den gudstjeneste som bærer kirken året rundt. Mon der vil
være plads til alle? Kom selv og se efter!
Efter gudstjenesten i Klejtrup er der kaffe, te og rundstykker, mens der
efter gudstjenesten i Bjerregrav er der kaffe, te og kage
På glædeligt gensyn
Sognepræst Kirsten Krab Koed
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Tanker fra en Kirkegårdstur ...
»Til april ville min mor være fyldt 100
år« proklamerede min far en eftermiddag henover kaffen og citronmånen.
»Nå da da«, svarede jeg – og vidste
ikke rigtigt, om jeg skulle kondolere
eller gratulere! For sagen er den, at vi
begravede min højt skattede farmor
præcist 18 dage efter hendes 85 års fødselsdag i midten af 1990’erne.
»Så må vi sandelig have en sammenkomst«, fortsatte min far. Nærmere
henvendt til sig selv end til mig.
Her kunne man foranlediges til at
tro, at han ville søge kontakt med en
clairvoyant i forsøget på at få kontakt
til sin afdøde mor – men når man kender min fars familie, så er man udmærket klar over at dette ikke er tilfældet.
Ikke kun fordi, at man generelt nærer
en vis skepsis for folk med kontakt til
»hinsidan«, men i særdeleshed fordi, at
min fars familie altid har benyttet enhver lejlighed til at lave: En sammenkomst!
Fødselsdage, bryllupsdage, jubilæer
og lignende er såmænd forståelige nok
– men i min fars familie har man taget
skridtet videre og afholder sammenkomster ved lejligheder som, dødsdage,
før-pinsefester, »ny-bil«, -frokoster,
»køb-af-nyt-sommerhus«-spisninger
eller sågar »ryd-op-på-loftet«-middage.
Det er derfor også fast tradition
hvert år at tage på den såkaldte »kirkegårdstur«. Her er ikke tale om en kirkegårdsvandring, som de fleste
mennesker kender til – men en kirkegårdstur i ordets egentlige forstand!
Den består i bogstaveligste forstand
af en tour de force til samtlige kirkegårde i de nordjyske sogne, for at
dække besøg hos samtlige afdøde familiemedlemmer (plus det løse). Hertil
byder turen også på diverse anekdoter
om både afdøde og levende familie-

Der arrangeres
menighedstur
den 10. september.
Se annoncen i ugeavisen!
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medlemmer – og har man ikke direkte
oplevet disse, gør det ikke den store
forskel bare man bidrager til underholdningsværdien.
Dette år var der imidlertid tale om
en ekstraordinær kirkegårdstur, da det
var 100 året for min farmors fødselsdag!
Hvilket jo gav anledning til en særskilt
sammenkomst, og en sådan mulighed
kunne man jo ikke lade gå fra sig!
Jeg må indrømme, at jeg altid har
haft det lidt svært med konceptet Kirkegårdsture. I min barndom forekom
det mig lidt underligt, at nogle kunne
finde det hyggeligt og måske endda ligefrem spændende at gå på en kirkegård. I mine øjne var det et sørgeligt
sted og også lidt uhyggeligt.
Det var derfor også primært med
forventningen om den efterfølgende
frokost på kroen, at jeg trådte ind på
Biersted Sogns Kirkegård på dagen for
min farmors 100 års fødsel. På en råkold april-dag forberedte jeg mig således endnu en gang på historierne om
min afdøde farfar, som jeg aldrig havde
kendt - om fætter Brian, som lige
netop nåede at få kørekort, inden det
selvsamme kort også viste sig at være
hans dødsattest – om onkel Poul, som
i skjul lærte os om poker-spillets suspekte glæder - og om min oldefar, som
ifølge min far mærkelig nok udmærkede sig ved at dø to gange (dog er der
hos visse familiemedlemmer en del
spekulation om ægtheden af det første
dødsfald!)
Under en af min fars heroiske beretninger om hans læretid i Nørhalne
Brugsforening, fik jeg øje på en lille familie i den anden ende af kirkegården.
En ung mor gik med en lille dreng og
en ældre kvinde.
Moren havde tydeligvis svært ved at
holde drengen i ro og benyttede sig i
forsøget af en del skælden og smælden.
Da drengen til sidst kravlede op på kirkegårdsgærdet og begyndte at danse
rundt, blev moren nødt til at benytte
sig af en anden teknik. Med høj røst
råbte hun til drengen: »Pas på der ikke
kommer en død mand op og tager
dig!«
Drengen tøvede og stod skræmt
stille et øjeblik, mens jeg i et splitsekund blev noget harm. »Det skal
knægten jo nok få et fornuftigt forhold
til det hele på!« var jeg sarkastisk lige
ved at råbe tilbage. Men drengen kom

mig i forkøbet: »Naaheej«; råbte han
tilbage til moren; »Morfar ville ikke
komme og tage mig – han ville komme
og danse rundt med mig!« Og så fortsatte han ellers runddansen.
Med et enkelt slag var al min sympati med den dansende dreng på kirkegårdsgærdet. Til trods for de mange
formaninger om at opføre sig ordentligt, bestod hans kirkegårdstur i erindringen om en morfar og deres fælles
yndlingsaktivitet. Og selv om det ikke
er hver dag, at man ser børn danse
rundt på kirkegårdsgærderne, så var
denne måde at erindre sin familie på
vel ikke den værste.
Selv om kirkegårdens primære formål er at tjene som begravelsesplads, så
bruger vi den naturligt nok også i
mange andre sammenhænge som turistattraktion, når vi besøger kendte
menneskers gravsteder, som et stille åndehul for en gåtur, som et offentligt haveanlæg hvor alle de små grunde har
deres helt eget præg osv.
Efterhånden som man bliver ældre,
går det op for én, at det fascinerende
ved kirkegården netop er, at det er her
ens egen historie (helt bogstaveligt) er
samlet på ét sted! Det kan være nok så
spændende at besøge museer, hvor det
store samfunds historie udstilles og fortælles – men på kirkegården er det helt
og holdent ens egen, der er på udstilling. Det er historien om de mennesker, der er tættest på mig og er årsagen
til, at jeg rent faktisk er til.
Når man besøger en kirkegård, er
det dermed også med bevidstheden
om, at man selv en dag får plads her.
Selv om denne tanke kan være bedrøvelig, så kan den også give en vis tryghed.
I over 20 år var der således gjort
plads til min bedstemors navn på min
bedstefars gravsten – et syn som jeg selv
fandt ret bedrøvelig. Det måtte da være
lidt sørgeligt, at vide at det var her ens
rejse skulle ende. Men da jeg en dag
spurgte min bedstemor, svarede hun
naturligt nok: »Hvor skulle jeg ellers
ende?«.
Med min fars afslutning på familieanekdote nr. 117 i ørerne og med synet
af den dansende og nynnende dreng på
kirkegårdsgærdet, forekom kirkegården
pludselig som et ganske hyggeligt sted,
at ende ... engang.
Jane Korsbæk

Konfirmander og minikonfirmander i galop
»Septembers himmel er så blå«. Denne
skønne sang om årets sidste flor, georginer og røde hybenhjerter er en gave
til den danske sangskat. September er
tiden, hvor man nyder himlens skyer,
der lyser hvide og synet af bonden, der
kører hjem med solskinsgule læs.
Måske har man et hul i kalenderen og
tager et smut til stranden med madkurv og godt humør? Måske tager man
til stranden på den sidste sommerdag
2011? Den sidste dag, hvor solen endnu
formår at give lidt farve til kinderne. Er
man heldig ser man en flok ryttere,
som raskt galoperer af sted på deres
smukke heste. Hvor mon de skal hen?
Er de på vej mod nye mål, nye landvindinger?
September er også måneden, hvor

vore kirker igen fyldes af konfirmander.
Når jeg møder en ny flok konfirmander, bliver jeg altid glad om hjertet.
Hvor er de unge mennesker mon på
vej hen? Hvilke drømme bærer de dybt
i hjertet? Hvad er, og hvad bliver deres
opgave i verden? En af de unge ryttere
på billedet er måske også en konfirmand, der er på rejse. Måske på rejse
ind i troens verden – hvem ved?
Når bladene i skoven males i alverdens gyldenrøde farver, begynder minikonfirmandundervisningen. Alle
tredje klasses børn i Bjerregrav Friskole
og Brattingsborgskolen i Klejtrup
modtager i begyndelsen af oktober en
invitation til at deltage i nogle hyggelige stunder, hvor vi tegner, danser,
snakker, spiser kage med mere. Mini-

konfirmanderne og deres familie deltager i en gudstjeneste specielt tilrettelagt
for dem. Torsdag den 8. december kl.
17:00 fejrer vi Gud & Guf gudstjeneste
i Klejtrup Kirke. Søndag den 11. december er Gud & Guf igen på spil.
Denne gang i Vester Bjerregrav Kirke
kl. 17:00. Efter begge gudstjenester er
menighedsrådene vært ved spaghetti
med kødsovs. Gudstjenesterne er for
alle, der har lyst til at høre, hvad det
med Gud & Guf betyder for os.
Måske er rytterne til hests allerede
på vej til Gud & Guf? Men du kan
endnu snildt nå at sætte kryds i din kalender.
Sognepræst Kirsten Krab Koed

LYS - GUDSTJENESTE
Første søndag i advent, søndag den 27. november kl.19:30 lyser levende
lys på Hersom Kirkegård. Glæd dig til et smukt syn midt i vinterens
mørke. Lysene fortæller os, at der altid er lys i verden. Julenat tændte
Gud Herren et lys, der aldrig lader sig slukke. Efter gudstjenesten er
menighedsrådet vært ved gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen ved
præstegården.
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Positive og negative tilkendegivelser ...
Positive og negative
tilkendegivelser
om det nye
kirkeblad.
Jeg siger tak til de
læsere, der har tilkendegivet deres
mening om det nye
kirkeblad - både de
positive og negative
meninger. Det glæder udvalget overordentligt, hvis vi med ændringen har
fået vores yngre modtagere til at læse
bladet.
Der er selvfølgelig noget, man altid
vil savne fra det gamle, men ved nye
ansigter nye skikke.
Vi kan f.eks. tage et ønske om at få

præstens prædikener i bladet. Dertil
kan jeg kun svare: De skal ikke læses i
kirkebladet, men høres i kirken.
Artiklerne i bladet skal fremover
ikke være så lange som sidste gang. Bladets økonomi er baseret på 8 og ikke
12 sider, men vi kunne desværre ikke
skære ned og samtidig få det til at passe
med det ønskede sidetal; det samme
gør sig gældende denne gang, da vi har
gjort store dele af teksten lidt større og
mere læsevenlig. Det er svært at sætte
et blad op de første gang, så vi må også
denne gang holde sidetallet på 12.
Der må da også være nogle i sognene, som har noget på hjerte, der
kunne interessere bladets læsere, og
som samtidig gerne vil dele det med os

andre via en artikel eller to - blot ikke
politiske artikler; de hører hjemme andetsteds.
Historierne skal som sagt ikke være
ret lange, og de må gerne være vedlagt
et aktuelt billede om emnet - eller af
forfatteren. Emner til artiklerne kan jo
f.eks. være en oplevelse man har haft,
som andre har godt af at kende til. Der
kan også skrives om en oplevelse, man
har haft i kirken ved f.eks. en af de anderledes gudstjenester, vi nu er begyndt
at afholde.
Jeg ser frem til
at modtage noget
fra jer.

Jens Nielsen

Så er der igen BASAR i Klejtrup
Så er der igen Basar i Klejtrup!
Denne gang i det nye sognehus.

Hun tager rundt i Danmark og fortæl- muligt i år. Tak for enhver gave, der
ler om sit arbejde i Tanzania for Dan- måtte komme.
mission. Aftenen slutter ved sogneFakta: Vi ved, at fattigdomshjælp
præst Kirsten Krab Koed.
gør en forskel. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8
Dagen starter med en stor basar, i
milliarder til 1,4 milliarder siden 1990.
Klejtrup sognehus kl. 14:30. Her vil
Den 7. oktober 2011 kan du være med
sognepræst Kirsten Krab Koed åbne
til at gøre en forskel.
basaren.
Det indsamlede beløb vil gå til Else
Det har været sådan, at der har været Højvangs arbejde i Tanzania. Kom og
holdt Basar i Klejtrup igennem mange hør hvilken forskel det gør i Tanzania,
år, til fordel for folkekirkens ydremis- hvor Else Højvang er, at der bliver samELSE HØJVANG, kommer til Klej- sions arbejde. Her har Klejtrups hand- let ind i Klejtrup.
trup Sognehus fredag den 7. oktober lende tidligere år givet nogle fine gaver,
Vel mødt!
2011 kl. 19:30.
som er blevet brugt til gevinster til den
Klejtrup menighedsråd og
Else Højvang er på hjemmeophold. store basar. Det håber vi også vil være
Danmission i Klejtrup - Distrikt 46

Ny kunst i Konfirmandstuen
Den, der gæster konfirmandstuen i Hersom Præstegård, vil nok lægge mærke til, at der er sket visse forandringer på dens vægge.
Det store kort har f.eks. skiftet side og hænger nu
på modsatte væg, og en del reproduktioner, der i årenes løb havde fået for meget sol og fremstod temmelig
blege, er simpelthen blevet fjernet efter aftale med
præst og menighedsråd.
Til gengæld er der kommet fire nye billeder op.
Billederne er ikke egentlig figurative, men alligevel
vil beskueren nok kunne gøre sig tanker om dem,
hvad angår tolkning og mening.
Billederne er skænket af Liselotte Sørensen, Hersom, og er malet af hende i 1998. Hun har længe syntes, at de fire billeder, der alle er i blå nuancer med
religiøs symbolik, ville egne sig fint i konfirmandstuen, og det var menighedsråd og præst altså enige i.
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MEDDELELSER:

du også døbt?
Aktiviteter
Menighedsrådsmøder Er
De fleste af os blev døbt engang for længe si- i Klejtrup Sognehus
Hersom:
15. november.
Hersom Præstegård kl. 19:00.
Bjerregrav:

16. november.
Bjerregrav. Ældrecenter
kl. 19:00.

Klejtrup:

11. oktober
8. november.
Sognehuset kl. 19.00

Alle møderne i september er aflyst på grund
af anden mødeaktivitet. - Ifølge menighedsrådsloven er alle menighedsrådsmøder offentlige.

Snak, eventyr og sang
»Uden at I blive som Børn, komme I ikke ind
i Guds Rige,« læser den gamle bedstemor højt
af Bibelen i H.C. Andersens »Snedronningen.«
Er vi ikke alle »Børn i Hjertet,« som vor kære
eventyrfortæller spørger. H. C. Andersens
eventyr viser os, at der er en levende forbindelse mellem os mennesker og Gud.
Der var engang tre brødre ... I vore tre sogne
er der tre eventyreftermiddage i løbet af efteråret. To i Klejtrup Sognehus og én i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Jeg læser
et eventyr af H. C. Andersen, vi snakker lidt
om eventyret, drikker kaffe og spiser kage, synger en sang og snakker endnu mere. Har du tid
og lyst til at deltage, så glæder jeg mig til at se
dig til godt samvær. Alle er hjertelig velkomne
både her og hisset.

Sæt

8i kalenderen:

Torsdag den 15. september kl. 14:30
i Klejtrup Sognehus
Torsdag den 13. oktober kl. 14:30
i Hersom Præstegård.
Der går en bus fra købmanden
i Bjerregrav kl. 14:20 til Hersom
Torsdag den 24. november
kl. 14:30
i Klejtrup Sognehus
Sognepræst
Kirsten Krab Koed

Indskrivning til
konfirmation
Konfirmationsundervisningen begynder i uge
37. I Klejtrup Sognehus ses vi første gang onsdag den 14. september. I Hersom begynder
undervisningen torsdag den 15. september.
Jeg lægger et velkomstbrev ud på Møldrup
Skoles forældreintranet. Brevet kommer ud i
midten af august. Også de børn, som går i 7.
klasse på Bjerregrav Friskole, får et velkomstbrev med tilbud om konfirmationsundervisning.
Tirsdag den 6. september kl. 19:30 inviterer
jeg konfirmander og forældre fra alle tre sogne
til velkomstaften i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. Jeg glæder mig til at hilse på
jer.
Sognepræst Kirsten Krab Koed

den, men vi husker det næppe. Måske sov vi
fra hele festen, måske græd vi også, da vi fik øst
tre håndfulde vand på hovedet.
Børn er nysgerrige og stiller mange spørgsmål. Måske spørger de deres forældre: »Hvor
er jeg døbt? Hvorfor fik jeg vand på hovedet?
Havde jeg kjole på, selv om jeg er en dreng?«
Spørgsmålene er gode. Betyder de tre håndfulde vand noget særligt?
Søndag den 11. september kl. 9:30 inviterer vi til dåbstræf i Klejtrup Kirke. Alle børn,
som er døbt i 2005 eller 2006 i Klejtrup Kirke,
modtager invitation til at komme i kirken og
høre en god fortælling. Tag dit barn i hånden
og kom og hør mere om dåbens betydning og
hils på dukken Stevie. Dåbsjubilarerne får en
lille gave til minde om deres dåb.
Alle er velkomne til gudstjenesten.
Sognepræst Kirsten Krab Koed

Indre Mission
i Klejtrup

11. september: Pølsehorn og pizzasnegle efter
Dåbstræf Gudstjeneste.
14. september: Undervisning. - Onsdag morgen starter konfirmandundervisning. - Onsdag
eftermiddag er der korundervisning.
15. september: Hyggeeftermiddag, snak, eventyr og sang m. Kirsten Krab Koed kl. 14:30.
25. september: Kaffe/te og rundstykker efter
høstgudstjeneste.
6. okt.: Sangaften med Kirsten og John Klitgaard Frandsen og Jacob Græsholt kl. 19:00.
7. oktober: DMS Bazar fra kl. 14:30. Arrangør
Danmission.
11. oktober: Menighedsrådsmøde kl. 19:00.
30. oktober: Kirkefrokost efter BUSK-gudstjeneste.
2. november: Birthe Korsbæk fortæller om
»Væsner i middelalderens overtro« kl. 19:00.
3. november: Kristelig Lytter- og Fjernseerforening. Møde og generalforsamling kl. 19:30.

September:
Onsdag d. 7.:

Bibeltime

Oktober:
Onsdag d. 5.:

8. november: Menighedsrådsmøde med valg
kl. 19:00.

Bibeltime

16. november: Indre Mission i Klejtrup.
Møde kl. 19:30.

Bibeltime
Møde – Niels Andreasen,
Onsild taler

24. november: Hyggeeftermiddag, snak, eventyr og sang med Kirsten Krab Koed kl. 14:30.

November:
Onsdag d. 2.:
Onsdag d. 16.:

Møderne er kl. 19:30. Alle er velkomne

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.
Klejtrup Kirkes hjemmeside:

www.klejtrupkirke.dk

Tør du
u give dig selv
en udfordring,
u sætte dig et mål og
u har du det, der skal til?
SPEJDERNE STARTER IGEN
I UGE 33 - 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

Klejtrup
Lokalhistoriske Arkiv

Bogbussen

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

holder ved Spar i Bjerregrav tirsdag kl. 15,2015,50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl.
16,05-16,45.

I forbindelse med Klejtrup Byfest var der planlagt en friluftsgudstjeneste i Klejtrup By- og
Legepark, men da det så ud til regn, blev den flyttet til byfestteltet.
Det var en god oplevelse, håber det kan blive en tradition til byfesten.
Der var en stor opbakning til »friluftsgudstjenesten«. Vi var omkring 70 til den noget
anderledes gudstjeneste form, som Kirsten Krab Koed holdt på en meget stemningsfuld og
højtidelig måde.
Trompetist Birgit Lyby medvirkede under gudstjenesten.
Kirsten Hougaard
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Studieturen til Samsø

BUSK-gudstjeneste i Klejtrup Kirke
Hvad betyder BUSKgudstjeneste? Skal der gro buske
i Klejtrup Kirke, storblomstrende bougainvillea, som
man finder i Marbella på Spaniens solkyst?
BUSK (Børn, Unge, Sogn og Kirke) betyder, at kirken inviterer børn og unge med til at sætte dagsordenen for, hvad der foregår i kirken. Søndag den 30.
oktober håber vi, at mange børn, unge, midaldrende
og ældre finder vejen til Klejtrup Kirke. BUSK-gudstjenesten arrangeres i samarbejde med spejderne i
Klejtrup. Vi siger spejderne tak, fordi de vil være med
til at lave kirke denne søndag. Det ser vi alle frem til.
Kirken er altid at ligne med en storblomstrende
bougainvillea. Men denne søndag får alle en blomst
i hånden, når de kommer til kirken. Men hvorfor nu
det? Kom og hør mere søndag den 30. oktober kl.
11:00. Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært
ved en BUSKfrokost i Sognehuset. Vi glæder os til
at hilse på jer.
Sognepræst Kirsten Krab Koed
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Studieturen til Samsø
I sidste kirkeblad omtalte Henning Pedersen i sin artikel »På Samsø var en
kirke« et af de få frynsegoder, man har ved at være menighedsrådsmedlem,
nemlig studieturen, som medlemmerne og de ansatte tager på hvert år.
Studieturen har flere formål bl.a. at få ny inspiration fra andre sogne til
forskellige tiltag i vore sogne, men også det sociale aspekt i at være medlem
i et menighedsråd, hvor der er flere forskellige holdninger, der skal tages hensyn til. Turen til Samsø dækkede begge dele og flere til. Vi fik ny inspiration
og fik plejet det sociale ved at være sammen på en anden måde end det daglige menighedsrådsarbejde.
Jeg vil ikke omtale hele turen, for det vil tage for mange sider i dette blad,
jeg vil lade billederne tale for sig selv, men har kun roser og tak til arbejdsgruppen for en god og vel tilrettelagt tur. Vejret var desværre ikke med os.
Tak til Henning og Birte for deres indsigt ved de seværdigheder, vi kom omkring. De havde virkelig sat sig ind i tingene. Jeg ved godt, Birte ved en del,
men ikke alt, selv om hun kommer fra Samsø.
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KONCERTER
i vore tre kirker i efterår og advent

Folk, jazz og country i Klejtrup Kirke
Torsdag den 1. september får Klejtrup Kirke besøg af en trio bestående af den hollandske sanger og
guitarist, Petra Westra, sammen med to af hendes musikalske venner, bassisten Jesper Bang Pedersen
og multimusikeren Jens Hostrup. • Gruppen vil spille og synge en række numre inden for folk, jazz
og country genren. - Petra Westra er et naturtalent. Hun har en dejlig stemme, som er meget karakteristisk. Med denne stemme giver hun lytterne en sjælden og fin intens oplevelse.
Onsdag den 28. september bliver der spillet op til fest i Hersom Kirke!
Mettea Engelund inviterer tilhørerne med på en rejse gennem middelalderens og barokkens lystige
og muntre toner, - tid til eftertanke bliver der dog også! - Mettea Engelund vil tage tilhørerne med
til en tid, hvor der hverken var radio eller fjernsyn, men hvor musikkens fornemmeste opgave var at
røre, bevæge og underholde. Musikken fra middelalderen og barokken var den tids radio og tv, og
den fortæller mange historier, og det vil Mettea også gøre i løbet af aftenen. • Musikken bliver fremført
på en kopi af et instrument fra 1600-tallet, et cembalo. Cembaloet er forløberen for det moderne
klaver, og man kan beskrive instrumentets lyd som en smuk harpeklang. - Desuden vil Mettea også
spille på kirkens orgel.
Det bliver en spændende koncert, hvor vi kommer til at opleve et instrument og en musikgenre,
vi ikke har været ude for i den tid, undertegnede har stået for koncerterne i vore tre kirker.
En tenor i særklasse i V. Bjerregrav Kirke torsdag den 3. november
Oplev en sjælden, kraftfuld tenor fylde kirkens rum. Heltetenor Anders Torben Hald præsenterer
gennem sang, ord og tone et vidtspændende repertoire, fra danske salmer og sange til opera og oratorieuddrag krydret med musicalnumre og fællessalmer. - Han har som sanger bl.a. optrådt på operascener i Tyskland, på det Kgl. teater samt Den Jyske Opera og Den Fynske Opera. Han har bl.a.
sunget Haydns Skabelsen, Sigmund i Valkyrien og Samson. - Denne aften akkompagneres han af
undertegnede.
Det vil nok også være passende allerede i dette kirkeblad
at omtale de årligt tilbagevendende julekoncerter i:
V. Bjerregrav Kirke tirsdag den 29. november kl. 19.30 med koret »Silvana«.
Klejtrup Kirke
torsdag den 1. december kl. 19.00 med de to børnekor fra Klejtrup
og V. Bjerregrav Kirker.
Hersom Kirke
på en endnu ikke fastsat dato, men med en aftale med fætrene
Mathias Myrtue og Mikkel Nørskov, begge opvokset i og kendt af alle
med tilknytning til egnen omkring Hersom.
Vel mødt til dejlige koncerter i efteråret og adventstiden, som alle har fri entré!
Organist ved de tre kirker Jacob Græsholt
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Grundlovsmøde i Hersom Præstegård - 2011
Grundlovsdag afholdt de tre menighedsråd, Hersom, Vester
Bjerregrav og Klejtrup, deres traditionelle grundlovsmøde i
Hersom Præstegård. Der deltog ca. 80 personer, og det er
det største deltagerantal i flere år. Solen skinnede fra en skyfri himmel med over 20 graders varme, så folk trak over i
skyggesiden.
Mødet startede med en udendørs gudstjeneste med altergang forrettet af sognepræst Kirsten Krab Koed, og der
blev spillet til af Birgit Lyby Damgaard på trompet. Det var
en meget vellykket gudstjeneste.
Efter gudstjenesten blev det så sønnen Isak Krab Koeds
tur. Isak skulle holde grundlovstalen. Isak er formand for
VU i Viborg, og så skulle man tro, at talen ville blive en politisk tale med de ting, der rører sig i Danmark, men nej,
det var slet ikke en politisk tale, derimod en samfundsmæssig tale. Vi var flere, der syntes, at det var en rigtig god tale.
Det kunne en mere erfaren person ikke have gjort bedre.
Det kan han godt få lov at gentage til en anden gang.
Efter grundlovstalen var der så tid til at drikke den medbragte kaffe/te eller købe en øl/vand, for der var meget
varmt.
Mens vi drak kaffen, spillede Århus Gospel Kvartet. De
spillede og sang mange forskellige slags numre - lige fra de
helt gamle til de nyere gospelmelodier. De havde et godt tag
i publikum; de fik dem til enten at synge med eller bevæge
sig til musikken.
Vi kan kun sige tak til planlægningsgruppen for et godt
og vellykket grundlovsmøde i Hersom Præstegård. Vi ses
igen til næste år.
Jens Nielsen
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Gudstjenesteliste
Dato

4. sept.

HERSOM

11:00

V. BJERREGRAV

9:30

11. sept.
18. sept.
25. sept.
2. okt.

9:30

11:00

11:00 Høst nadver

14:00 Høst nadver

9:30 Høst. Nadver

Fyld Danmarks kirker

Fyld Danmarks kirker

Fyld Danmarks kirker

09:30

11:00

09:30

23. okt.

19:30 S. Chr. Nadver

11:00

27. nov.

11:00

9:30

19:30 S. Chr. Nadver

20. nov.

14. s. e. trin

16. s. e. trin
17. s. e. trin

11:00 BUSK

13. nov.

13. s. e. trin

18. s. e. trin

30. okt.
14:30

12. s. e. trin

15. s. e. trin
19:30 S. Chr. Nadver

16. okt.

Søndagens navn

11. s. e. trin
9:30 Dåbstræf

9. okt.

6. nov.

KLEJTRUP

9:30

19. s. e. trin
Alle Helgens Dag
21. s. e. trin

11:00

19:30 Lysgudstj.
med nadver

Sidste s. i kirkeår
1. s. i advent
KKK afløser i Hvam kl. 9:30

4. dec.

19:30 S. Chr. Nadver

2. s. i advent

8. dec.

17:00 Gud & Guf

TORSDAG

11. dec.
18. dec.

17:00 Gud & Guf

3. s. i advent

11:00

4. s. i advent
KKK afløser i Roum kl. 9:00

24. dec.

16:30

25. dec.
26. dec.

14:00 S. Chr.

14:00

15:15
16:30 S. Chr.

Juleaften

16:30

15:15

Juledag
Anden juledag

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

Alle gudstjenester kl. 11.00
er med nadver/altergang!

