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Ingen Kan Love Dig Imorgen
Tanker i skoven. Tankerne falder som de gamle bøgetræers løv.
»Ingen Kan Love Dig Imorgen«, synger Rasmus Seebach på sin nyeste CD.
Er det virkeligt sandt? Kan man ikke regne med i morgen?
Læs artiklen på side 3

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.

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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LEDEREN: Hej med jer ..!
I sidder nu med det
sidste kirkeblad for i
år. Året 2013 går
snart på hæld, det ny
kirkeår begynder jo
1. søndag i advent,
som i år jo lige nøjagtig
er den 1. december, julemåneden.
I år fejrer de tre menighedsråd 1. søndag
i advent med en lysgudstjeneste, da der er
sammenfald, i Hersom Kirke med gløgg
og æbleskiver, bagefter i præstegårdens
konfirmandstue.
Det er en tilbagevendende begivenhed
at holde lysgudstjeneste i Hersom Kirke
med et traktement bagefter, og det er en
meget hyggeligt sammenkomst.
Når nu det gamle år er ved at være på
hæld, kan det være en god idé at se tilbage
på året, der er gået.
Hvad har vi udrettet i året der er gået?
Er der noget bestemt at fremhæve? Jeg synes, at der er en bestemt ting, som bør
fremhæves, og det er antal kirkegængere.
Vi har fået oplyst, at der i Viborg Stift
har været over en halv million, som har gået til gudstjenester og andre arrangementer
i vore kirker, og det er siden kirketællingen
begyndte til april og foreløbig opgjort til
oktober. Det, må man sige, er en »guld«
oplysning, hvor medierne er efter Folkekirken i negativ retning. Jeg tror derfor ikke personligt, at der vil være tale om kirkelukninger i Viborg Stift.
Vi skal også kigge lidt på vores egen
fremtid, hvad skal vi f.eks. lave i 2014?
Vi har en præstegård, som er en del nedslidt og umoderne. Vi har derfor i de tre
menighedsråd besluttet at gøre noget ved
sagen. Vi har i samarbejde med en arkitekt
kigget lidt på forholdene forskellige steder
i bygningen.
Køkkenet trænger helt bestemt til en
modernisering og efter ønske flyttes det til
bagsiden af huset med udsigt over engene.
Begge trapper til første sal skal af sikkerhedsmæssige årsager renoveres med en renovering af indgangen til kontoret.
På første sal skal det private toilet renoveres og moderniseres. Der er to små rum
som ikke rigtig er brugbare som privatbolig som skal lægges sammen.
Der skal opsættes to nye rum i gangarealet - et til opbevaringsrum og et andet
til vaskerum.
Årsagen, til at der skal laves et rum som
vaskerum, er, at reglerne siger, der skal være en adskillelse mellem den private del og
den offentlige del af huset, og vaskemaski-

ne m.m. står i den offentlige del. De skal
derfor flyttes.
Den regel gælder også brug af privat
køkken. Vi har altid brugt præstens køkken. Det må vi ikke længere. Derfor opsættes der et lille tekøkken i konfirmandstuen, og samtidigt lukkes der mellem det
nuværende køkkenrum og gangen til konfirmandstuen. Når vi nu er i gang, bliver
de rum, der berøres af projektet også energisikkert med isolering.
Omkostningerne er overkommelige,
når man ser, at det er de to dyreste rum,
der kigges på. Midlerne hertil er af egne
opsparede midler og midler, der er ansøgt
hos provstiets anlægsmidler. Vi - og ikke
mindst familien - glæder os til, at projektet
bliver iværksat og udført.
Jeg er ikke orienteret om, at der sker noget specielt i alle menighedsråd, men i
Hersom er vores tag på våbenhuset utæt
og skal derfor udskiftes hurtigst muligt.
Vi skal også have vores træer på kirkegården udskiftet, da der er sygdom i asketræerne. Det vil de blive i 2014. Midlerne
til de to projekter er bevilget.
Der er et opråb til frivillighed ved kirkerne i dette blad. Det kan blive et godt
initiativ til større opmærksomhed for arbejdet omkring kirkerne og i menighedsrådene. Man skal bare være opmærksom
på, at der i det frivillige arbejde er forskel
på mere praktisk frivilligt arbejde, herunder i forbindelse med traktementsarrangementer, og frivilligt arbejde i det kirkelige
regi - gudstjenester og kirkelig undervisning. Her sker arbejdet i tæt samarbejde
med præsten og med dennes godkendelse,
idet det kirkelige område er præstens fulde
ansvarsområde.
Menighedsrådet kan tage liturgien op til
behandling f.eks. ind- og udgangsbøn mv.
Jeg vil anbefale, at man kontakter sit
menighedsråd (kontaktadresserne finder
du på side 2).
Jeg vil slutte her og vende tilbage næste
gang, hvis der skulle dukke noget op, men
jeg følger de tre omtalte projekter og vil
her i bladet holde menighederne orienteret
om udviklingen.
Jeg og min redaktion vil ønske alle vore
læsere en rigtig glædelig jul samt et godt
og lykkebringende nytår med tak for et
godt samarbejde i 2013.
Med venlig hilsen

Jens
Nielsen
Ansv. redaktør

Sidste frist for indlevering af stof til næste kirkeblad 20. januar 2014 til:
Ansvarshavende redaktør Jens Nielsen,
Nørreheden 3, 9500 Hobro - eller mail: jens.musse.nielsen@gmail.com

Ingen Kan Love dig Imorgen
Tanker i skoven. Tankerne falder som
de gamle bøgetræers løv. »Ingen Kan
Love Dig Imorgen«, synger Rasmus
Seebach på sin nyeste CD. Er det virkeligt sandt? Kan man ikke regne
med i morgen?
Tankerne parkeres ved foden af et
gammelt egetræ, der brænder i efterårsfarver. Det er samme syn hvert år,
og dog forbavser skoven atter med sit
guldmaleri. Her midt i skovens dybe
stille ro i Lindum Skov finder man
også inspiration til årets juledekorationer. Langt inde i skoven står en
rød fluesvamp i den våde jord omkranset af faldne grene og mos. Grene
med afpillet bark og grene med bark.
Den røde fluesvamp indflettet i faldne grene med sin eventyrlige dekoration på hatten - svampen ligner næsten et bankende rødt hjerte - et
blodrødt hjerte med snedrys. Sceneriet er lige til at kopiere og sætte på
julebordet dækket med lys, kogler og
minder om forgangne juleaftner.
Tanker i december. Årets sidste
måned. Man haster ud og ind ad døren. Kalenderen er tæt pakket med
indkøb, forberedelse og julefrokoster,
men husker man også julefortællingen til børnene? Den stille stund i sofaen med et glas saftevand, klejner og
snakken om julens betydning? Prioriterer man at besøge de gamle i familien, som måske sidder klar med
kaffe på kanden? Får man tid at stop-
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pe op midt i myldret og glæde sig
over børnene, der løber på skøjter?
Måske er der slet ingen, der skøjter
længere? Man fryser ved tanken.
Hvor blev de gamle dage af? Tiden
gik så hurtigt, den kom og forsvandt
som regnbuen på himlen - væk var
den, førend man fandt kameraet
frem. Tanker i december myldrer i
hovedet, som myrerne i den beundringsværdige myretue farer ud og
ind af skovens mest imponerende
bygning.
Tanker i køkkenet. Man lytter til
Rasmus Seebachs »Ingen Kan Love
Dig Imorgen« i radioen. Omkvædet
rammer plet. Midt i julebageriet
stopper man op, og måske finder
man det mørnede forklæde gemt i
skuffen. Det man brugte som barn;
dengang man bagte pebernødder derhjemme i stearinlysets skær. Hjertet
smelter ved tanken, nostalgiens verden indhenter én i småkagernes duft.
I december findes der næppe et musehul i minderne, end ikke en mikroskopisk lille revne, man kan smutte
igennem uberørt. Alt det som var,
hænger ved som dej på fingrene. Dér
midt i julekøkkenet vandrer tankerne
op og ned af erindringens boulevard.
Man tænker på dengang, man gik i
skoven sammen. Dengang man fældede juletræ i 15 graders frost og besøgte den gamle købmandsbutik.

Gammeldags
bolsjer og julemandens
kane, der
holdt pause
på den brostensbelagte
gårdsplads. Duften af gran derhjemme.
Man glemmer det jo aldrig. Man husker altid den sidste gang. »Ingen Kan
Love Dig I morgen«.
Tanker under stjernerne. Når man
går dér i natten iklædt vinterfrakke,
begynder stjernerne at snakke. Derfor
slukker jeg min mobil. Skal man høre
noget væsentligt, skal man være stille.
Kun fokuseret på stjernerne og hjertet, der slår i brystet. »Kun med hjertet kan man rigtigt se. Det væsentlige
er usynligt for øjet«. Kun hjertet hører, at stjernerne snakker. Stjernerne
fortæller, at der findes en højere magt
end en selv. Guds nåde er den højeste
magt i verden. Men Jesus Kristus nøjes ikke med at fortælle historier. Han
viser os sågar nådens stjerne julenat.
Løft derfor frimodigt dit blik og gå
ud i din verden og fortæl, hvad du ser
og hører - i skoven, i dit køkken og
under himlens stjerner.
Med ønsket om en velsignet jul og
godt nytår fra Hersom Præstegård.
Sognepræst Kirsten Krab Koed

Høstgudstjeneste
Den 28. september 2013 blev der holdt en rigtig
flot høstgudstjeneste i vores kirke i Bjerregrav.
Gudstjenesten startede kl. 11.00 og da vi trådte
ind i kirken, allerede i våbenhuset, vidste vi at
der ville være pyntet rigtig flot. Så da vi kom ind
i vores »lille skønne kirke«, stod vi stille et stykke
tid og kikkede rundt. Der var rigtig, rigtig flot. Der var så meget skønt fra
vores dejlige natur her i Danmark, som var taget ind og pyntet op med.
SKØNT.
Det var også rart, at der var barnedåb. En lille pige, som var stor nok til at
sende et kæmpe smil til vores præst, det var så sødt.
Jeg håber, at de som var i kirke nød hyggen og præstens tale. Så skulle vi
igen til ældrecentret, hvor der blev serveret en rigtig god høstfrokost.
Alle, som var med, havde en hyggelig og sjov eftermiddag. Tak for hele
dagen.
Hilsen Gerda Christensen
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Aftensol over Klejtrup Sø
En sensommeraften i august fejrede vi
aftengudstjeneste ved Klejtrup Sø. Alteret var dækket med smukke blomster,
koret sang så fint, og der lød trompetklang henover søens blanke spejl. Som
aftenen sagte skred hen, kunne man
glæde sig over et fortryllet lys over Klejtrup by og sø, og alt mens salmesang
lød under himlens blå, løb et lille ubestemmeligt dyr henover bådebroen.
Forundret standsede den op og kiggede
op imod den store forsamling. Måske
tænkte den »Hvad i alverden er der
gang i her?« Efter gudstjenesten havde
menighedsråd bagt kager og vi sluttede
aftenen af med snak, kager og kaffe.
Tusind tak til enhver, der mødte op
og var med til at fejre gudstjeneste ved
Klejtrup Sø; et nyt tiltag, som vender
tilbage hvert andet år. Havde du ikke
lejlighed til at deltage i år, så kom frisk,
når vi om små to år gentager succesen.
Kirsten Krab Koed
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Sid i Hersom
Kirke og glæd
dig til
en god frokost
i Hersom
forsamlingshus

Babysalmesang

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
Der har været babysalmesang i Hersom Kirke i en periode på 8 uger, og det ahr
ud med saft, og præsten lover at skrive
været virkelig hyggeligt. Det var uformelt, og man fik en dejlig oplevelse med sit
en prædiken, som også børnene kan
barn og de andre fremmødte. Der blev sunget, lavet fagter til de forskellige sange,
forstå.
danset, pustet sæbebobler, og børnene blev også vugget i lagner. - Ikke nok med
Hank op i familien og stem ja til et nyt at det varr hyggeligt, så sang hende, der står for det, ganske enkelt - og meget
koncept. Det er gratis at deltage, der passende, som en engel. - Det var rigtig hyggeligt og en god oplevelse at komme
i kirken på denne måde.
Mvh. Line
betales kun for drikkevarer ☺

, - OPRÅB!
OPRÅB! - OPRÅB!
Kirken den er et gammelt hus!
Den er også et spændende hus, og
et smukt hus, og et hus med mange traditioner, og et hus med stor
betydning for sit sogn. Et hus,
hvor man mødes i fest og glæde og
i sorg.
I menighedsrådene arbejder vi hele
tiden på at gøre kirkens arbejde og
kirkearbejdet i sognene mere tidssvarende og moderne, så vi måske bedre
kan være »i tråd med tiden« som
man med en ofte anvendt floskel kalder det.
Vi vil altså gerne prøve noget nyt,
og vi synes da, vi er godt i gang med
at arbejde på det. Der sker mange
nye ting i vore 3 kirker, og der er
mange nye ideer.
Men det er jo ofte sådan, at nye
tiltag koster penge!!
I vore 3 sogne er der store og fine
traditioner for frivilligt arbejde. Mas-

ser af mennesker har gennem tiderne
gjort et stort, entusiastisk og ulønnet
arbejde for skolerne, idrætsforeningerne, borgerforeninger, forsamlingssteder, spejderforeninger, diverse
klubber m.m.
Kunne den beredvillighed også
komme kirkerne til gode?
Har vi f. eks. personer i sognene,
som kunne tænke sig at spille og synge til Babysalmesang?
Har vi nogen friske spillemænd på
egnen, som vil være med til at lave en
spillemandsgudstjeneste? (der er en
fantastisk akustik i kirkerne).
Har nogen lyst til at være med til
lidt underholdning ved børnegudstjenester og dåbstræf?
Kunne personer, der er kendt med
egnens fortid, tænke sig at vise minikonfirmanderne rundt på kirkegårdene og fortælle om afdøde personer,
som har haft betydning på egnen?

(Jeg synes, vi skal have egnens forhistorie med som ballast). Måske er der
også nogen, der vil hjælpe med det
praktiske, hvis der skal serveres kirkekaffe eller kirkefrokoster. Eller nogen, der har helt andre ideer?
Lad os høre fra jer.
Jeg ved godt, at folk er beskedne og
ikke gerne vil byde sig til. Det er derimod let at opnå folks beredvillighed,
hvis man ringer til dem og siger: »Jeg
ved, du er god til noget, vi lige står
og har brug for. Kunne du tænke dig
at være med«? På den slags forespørgsler får man sjældent nej.
Prøv alligevel at henvend jer til en
af jeres »menighedsrødder« og tilbyd
jer. Vi vil være meget taknemmelige
og også modtagelige for nye ideer og
tiltag.
Med venlig hilsen
Birthe Korsbæk
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Velkommen til årets konfirmander ...
Her i Hersom, Vester Bjerregrav og
Klejtrup sogne går en skøn flok unge
til præst. Og jeg er den heldige præst,
som har den store fornøjelse at dele tid
og glæde med de unge mennesker. Vi
er godt i gang med forberedelsen til
forårets konfirmationer, og konfirmanderne går til opgaven med liv og sjæl.
Det er dejligt at opleve, at de deltager i
alle forberedelserne med stor entusias
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Velkommen til årets konfirmander ...
me og seriøsitet. Her er ingen slinger i
valsen.
Konfirmanderne har lavet tegneserier over trosbekendelsen og skrevet små
digte om Guds skaberværk, en enkelt
har skrevet et lille stykke om den nye
salme »Du som har tændt millioner af
stjerner«. Salmen er blevet meget populær, og det forstår man egentligt
godt.

Du som har tændt millioner af
stjerner
handler om gud, som bringer lys
ind i de
mørke steder og er her for at
beskytte os.
Han giver os dagen og han vil tilg
ive os alle
vores synder. Han ved hvad de
r er bedst.
Melodien er af Erik Sommer og
teksten af
Johannes Johansen.
Salmen er god fordi, historien
passer godt
sammen med melodien og den
er let at
forstå.
Skrevet af
Rasmus Krogh Udengaard
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Indvielse af spejderhytten ...
KFUM spejderne i Klejtrup havde inviteret alle, der ønskede at være med til
at indvie deres nye top moderne spejdehytte. Hytten er helt sikkert den
mest moderne hytte med alle faciliteterne som net- forbindelse. Jeg snakkede med nogen efter den officielle indvielse som udtalte, at man var nødsaget
til at få internet lagt ind fordi det er det
de unge mennesker vil have, her kan de
bruge det til at søge om et svar på et
problem, der er opstået i deres spejdergerning.
Den officielle del af indvielse blev foretaget af Viborg Kommunes borgmester Søren Pape Poulsen. Han startede
med at holde en lille tale, hvor efter
han slog øksen i blokken som tegn på,
at spejderhytten var indviet. Spejderhytten havde kostet ca. 1,6 mill. kroner
at bygge og den er betalt. Man har været så heldig, at der er flere fonde som
har indskudt midler i projektet. Til
denne opgave havde man fået lidt
hjælp af Jon Pugholm, som jo er mere
eller mindre inde i det at søge penge
hjem til foreningslivet. Det er en god
mand at have i området med den indsigt han har på dette felt. Den civile
formand for spejderne Vagn Hansen
takkede også de mange frivillige og
håndværkerne for deres indsats og havde man ikke haft de frivillige kunne
dette projekt ikke lade sig gøre. Især de
frivillige håndværkere, som Niels Gustav og Benny, der begge er tømreruddannet, havde nok lagt omkring 1000
timer i projektet og endda nok mere,
var der en der udtalte. De kunne ligeså
godt flytte sengen herop, var der en anden der udtalte, man så dem næsten altid heroppe, hvis man kom og kiggede.
Distriktschef, for KFUM-spejderne i
Midtjyske Distrikt, Niels Gustav Jørgensen roste i sin tale spejderne i Klejtrup for deres initiativ for spejderlivet
og det store projekt. Gruppeleder, for
KFUM-spejderne i Klejtrup, Lene Yde
takkede i sin tale de mange deltagere i
projektet og uddelte takkegaver. To piger fra spejderne takkede Borgmesteren
for, at han ville komme og indvie deres
hytte og han fik en lille gave med hjem
fra dem.
Efter den officielle del blev der mulighed for, at de besøgende, og det vil sige
ca. 200, kunne komme ind og se faci8

Indvielse af spejderhytten ...
liteterne og indretningen i hytten samtidig med det, kunne vi gå rundt til
forskellige workshops. Havde man lyst
til at få malet et lille Dannebrogsflag i
ansigt, kunne man få det. Nogle af
spejderne havde opslået lejr med overnatning fra fredag til lørdag.
Havde man lyst til at klatre, sørgede
Birger for, at man ikke faldt ned. Klatringen gik ud på, at man skulle stå på
nogle grønne Arla kasser og så stable
dem op til et tårn, faldt man ned, greb
Birger én i klatretovet der var spændt
omkring maven og sad fast i et træ.
Ibens støvlekast workshop blev afprøvet flere gange og kastet blev skam målt
op. Mens jeg var der, var der ingen der
fik støvlen i hovedet og ingen kom på
skadestuen.
Oppe i skoven var der lavet en svævebane, som blev flittigt benyttet af
børnene, de synes det var skæg og Tina
Yde med flere sørgede for, at der heller
ikke her skete noget. Gik man længer
op i skoven kom man til den gamle
bålplads, hvor man kunne få mange
fornøjelige timer til at gå med både
snak og sang. Her havde man allieret
sig med et unikt stykke værktøj. Det
var en karrusel, hvor der var plads til,
hørte jeg rigtig, 24 pandekager. Hvis
bålet var stort nok, kunne man hurtig
lave pandekager til en hele spejdegruppe uden problemer. Det var sjovt at se.
Mens alt dette her foregik, var der lejlighed til at få stillet sulten og tørsten.
Der var næsten alt hvad hjertet begærede. Til sidst var der mulighed for at
få sig en kop kaffe eller te. Det var en
meget hyggelig dag, som jeg sagde til
Vagn, »det var lige før man havde lyst
til at blive spejderleder igen« og tak
Vagn for dit hurtige svar »Du skal være
hjertelig velkommen«. Det var en dejlig oplevelse, at se området igen efter så
mange års fravær og ja, I gør det godt,
KFUM-spejderne i Klejtrup, ja. over
hele landet. De frivillige spejderledere
bruger mange frivillige timer for deres
troppe. Fortsæt det gode arbejde og ja,
skulle der være nogle børn eller voksne,
der har lyst til at opleve spejderlivet,
kan jeg kun anbefale det. Tak for en
hyggelig dag.
De bedste hilsner
En gammel spejderleder
Jens Nielsen
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Julekoncerterne i de tre kirker forløber i år således:
Tirsdag den 3. december kl. 19.30
i Hersom Kirke, sanggruppen »De Himmelblå«
fra Viborg, der bl.a. har den, i vore menighedskredse, populære kirkesanger i Hersom, Henning Pedersen, som bas. Efter koncerten vil der
blive serveret kaffe/te, boller og lagkage i konfirmandstuen, Hersom Præstegård.
Onsdag den 4. december kl. 19.00
(bemærk tidspunktet!)
i Klejtrup Kirke afholdes traditionen tro koncert med de to børnekor fra Klejtrup og Vr.
Bjerregrav Kirker, i samarbejde med det sidste
år nyopstartede, nu velfungerende voksenkor
fra de tre sogne, »Fyraftenskoret«, med efterfølgende glögg og æbleskiver i Klejtrup Sognehus.
Billedet her viser de tre kor efter julekoncerten i
Klejtrup Kirke julen 2012.
Onsdag den 11. december kl. 19.30
får Vr. Bjerregrav Kirke besøg af det berømte
Sct. Peders Ungdomskor fra Randers, der, som
navnet antyder, har tilhørsforhold til Sct. Peders kirke i Randers. Det er et usædvanlig dygtigt og musikalsk ungdomskor, som gennem de
sidste mange år har vundet et hav af priser,
blandt andet, mange år i træk (der er tale om
10-15 gange!) første præmie ved »Sangerdyst fra
Kyst til Kyst« og som vi med glæde før har hørt
i vore kirker. Koret ledes af Karsten Blond, som
er organist og kantor i Sct. Peders kirke i Randers. Efter koncerten vil der blive serveret kaffe/te og kage i våbenhuset.
Vel mødt til tre dejlige koncerter i adventstiden, som alle
har fri entré!
Organist
ved de tre kirker
Jacob Græsholt

Billedet her er af Sct.
Peders Ungdomskor
taget foran Sct. Peders
Kirke i Randers.
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Dagplejesalmesang i Bjerregrav Kirke ...
Vi mødes om fredagen (8 gange) i kirken, hvor vi bliver glad mødt af Laila (rytmisk sanger). Vi synger, laver fagter og bevæger os til salmer og remser.
Dagplejebørnene bliver sangstimuleret med forskellige ting som rasleæg, tørklæder, (stjernehimmel) sæbebobler og lyden fra Lailas guitar, som er meget populær.
Vi ser tydeligt børnenes glæde og begejstring i det musikalske samvær.
Esther Michaelsen
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Af egnens forhistorie ...
Sø. Her høres nattergalen synge i de lyse sommernætter. Her kan man se odderen boltre sig, hvis man er tålmodig
og sidder helt stille, og her blomstrer
den ene af Danmarks to vildtvoksende
orkidé-arter, gøgeurten.
Men idyl er en skrøbelig ting, der let
kan blive brudt, sådan som det skete
her under 2. verdenskrig.
Et krigsminde i Skamrisdal ved søen
minder om den første modstandsgruppe på egnen. Den blev kaldt Sandbækgruppen efter den lokale sognepræst
Harald Sandbæk. Han havde fået en
Et krigsminde ved Hærup sø
Der er smukt og idyllisk ved Hærup opfordring fra Medlem af frihedsrådet
Jeg har for år tilbage I »Sogn og Kirke«
behandlet lokalhistoriske emner. Nu er
jeg blevet opfordret til at tage emnet op
igen. Der vil nok blive en del gentagelser fra tidligere, men da det er en del år
siden sidst, er der vel kommet nye læsere til, og »gamle« læsere har sikkert
glemt det.
Ved Grundlovsmødet i Hersom
præstegård, blev egnens modstandsbevægelse fra 2. Verdenskrig omtalt. Det
bliver derfor emnet her.

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 mø-
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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-

Arne Sørensen, der senere blev kirkeminister og fra Flemming Juncher,
godsejer til Overgård, der var en af de
ledende kræfter i Modstandsbevægelsen i Jylland.
En ung mand ved navn Christian
Ulrik Hansen var også en af dem, der
»trak i trådene«, da danskerne begyndte at yde modstand. Hans barndomshjem var Storgården ganske tæt ved
Hærup sø.
Pastor Sandbæk dannede så i juni
1943 gruppen, der ganske naturligt fik
navn efter ham selv. Gruppen kom efterhånden til at bestå af 20 medlemmer. Dens opgave var at modtage containere med våben, som engelske RAFflyvere nedkastede med faldskærme.
Skamrisdal ved Hærup sø blev udpeget som et velegnet sted. Danmark
var jo mørkelagt under krigen, men var
det måneskin, kunne man fra luften let
finde vej ved at pejle efter vand, som
månen skinnede i. Flyene kom vestfra
og fulgte Limfjorden, Hjarbæk fjord,
derefter Skals å til Hærup sø, som var
et tydeligt pejlemærke fra luften.
Gruppens kodeord var »Conrad«.
Når der var »hilsen til Conrad« på radio BBC, var det signal til gruppen om
at være på deres poster med lommelygter, klar til at give det aftalte blinkesignal til flyene fra krattet rundt om
Skamrisdal, så containere med våben
kunne blive kastet ned det rigtige sted.
Gruppens opgave var så, hurtigt at få
skjult godset og se at komme væk fra
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.

stedet, indtil der faldt så megen ro over
området, at våbnene kunne hentes og
bringes videre til andre modstandsgrupper, bl. a. til Hvidsten-gruppen.
Det var bestemt ikke et ufarligt hverv,
disse 20 af egnens mænd havde indladt
sig på. Det var med livet som indsats,
og det vidste de.
Vi må ikke glemme, at i de store allierede lande som USA og England var
der usikkerhed om, hvor Danmarks
sympati egentlig lå, idet vi ikke havde
gjort modstand mod at blive besat af
tyskerne. Først fra 1943, da modstandsbevægelsen for alvor var blevet
organiseret, kunne omverdenen se,
hvor man havde danskerne.
Men det var med livet som indsats.
I foråret 1944 blev den unge stud. theol. Christian Ulrik Hansen taget af Gestapo og han blev senere henrettet i Ryvangen, hvor hans mindeplade nu kan
ses, ligesom der blev ophængt en mindeplade for ham i Klejtrup Kirke og på
Viborg katedralskole, hvor han var elev.
Christian Ulrik Hansen var en poetisk
ung mand, som skrev mange digte om
den onde tid og om den frihed, han
mente at kunne skimte for enden af en
mørk tunnel. Selv kom han desværre
ikke til at opleve lyset. Det satte en tysk
kugle en stopper for i foråret 1944.
Mindestenen ved Hærup sø er prydet med et af hans digte:

ligt se, hvilken behandling, han havde
været udsat for.
Sandbæk fastholdt under hele forhøret, at han som gruppens leder havde
ansvaret, og at han kun oplyste navnene på betingelse af, at gruppens medlemmer fik en human behandling.
Ti af gruppens 20 medlemmer og to
af hjælperne blev derefter taget til fange. Når det kun lykkedes at fange halvdelen af gruppen, skyldes det en fantastisk indsats med at advare, både fra de
tilfangetagnes familier og fra egnens
befolkning i øvrigt. Så der var også lyspunkter i mørket, - lyspunkter, som
skabtes af sammenholdet og menneskenes omsorg for hinanden.
De 12 fanger fra egnen tilbragte tiden frem til befrielsen i Frøslevlejren
tæt ved grænsen. Det værste har været
det psykiske pres. Man fik ingen underretning om, hvad der skete uden for
lejren, og der var stor usikkerhed forbundet med livet i lejren.
Gang på gang blev der banket på
døren til cellerne midt om natten, og
nogle af fangerne fik ordre om at pakke
deres ting, hvorefter transporten afgik
til fangelejre i Tyskland og en uvis
skæbne.
Den skæbne ramte ikke folkene herfra. Årsagen var, at under englændernes
bombardement af Gestapos Hovedkvarter i Universitetsbygningen i Århus

var der opstået brand, og forhørsprotokoller og papirer omhandlende
Sandbæk-gruppen var forsvundet, men
det vidste de 12 fanger ikke. De slap
altså fra opholdet med livet i behold,
selv om der havde sat sig både fysiske
og psykiske spor.
Pastor Sandbæk var i øvrigt netop til
forhør i den bygning i Århus, der blev
bombet.
Han blev såret og bragt til hospitalet, hvorfra det lykkedes en læge at få
ham væk og sendt til Sverige og herfra
kom han videre til England.
I Viborg Stifts Folkeblad blev der
bragt en annonce, som bekendtgjorde,
at pastoren var pludselig »gået bort«, og
i Hersom Kirke blev der holdt mindegudstjeneste. Det var bedst, hvis værnemagten troede, at pastoren var død.
For at værne om forhistorien og mindes de mennesker, som gjorde en uselvisk indsats for Danmarks frihed dengang, er der rejst dem et varigt minde i
den smukke Skamrisdal ved Hærup sø.
Ole Nørskov fra Nørskovgård i Bjerregrav indviede stedet og afslørede mindestenen. Ole var den sidste overlevende fra modstandsgruppen. Desværre er
Ole nu også borte.
Æret være deres minde.
Birthe Korsbæk

Da plantes dybt i mit bryst
et frø til at spire på ny.
Det skal vokse
sig stærkt og blomstre
i frihedens morgengry.
Sandbæk-gruppens risiko var den samme, nemlig at komme til at betale med
deres liv. Gruppen havde en række
medhjælpere, der løb samme risiko.
Det var folk, som skjulte frihedskæmperne, når jorden brændte under dem,
folk som uddelte illegale blade eller
skjulte de containere, gruppen havde
modtaget, indtil våbnene kunne bringes videre. Alle løb en stor risiko.
På kong Christian X´s fødselsdag
den 26. september 1944 skete katastrofen: En stikker havde angivet pastor
Sandbæk, og en umenneskelig tortur
førte til, at Gestapo fik navnene og
kunne starte en klapjagt på gruppens
medlemmer og deres hjælpere i de tre
sogne Hersom, Klejtrup og Bjerregrav.
Ingen af gruppens medlemmer har
siden bebrejdet pastor Sandbæk, at han
udleverede navnene, de kunne jo tyde13

Kan man klæde sig ud
som en hotdog?
Søndag den 2. marts kl. 11:00 fejrer vi fastelavnsgudstjeneste i Vester Bjerregrav Kirke. Igen i år har vi slået vore pjalter sammen med Købmanden i Bjerregrav. Kom og slå katten af tønden hos købmanden kl. 10:00 ☺ Gå derefter
i fastelavnsoptog til fastelavnsgudstjeneste i din kirke kl.11:00. Gudstjenesten
er for hele familien!

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:
Jens Nielsen
9854 6303 / 3120 7402
eller
jens.musse.nielsen@gmail.com
Birte Bergman
8669 2185 / 4029 5557
eller
birtebergman@fiberpost.dk

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet pølsehorn i våbenhuset. Måske
kommer der en hotdog i kirken? På glædeligt gensyn til enhver, der har lyst
til at deltage i festen.

Vi har fejret
25 år med Else
Den 15. september 2013 havde
vores trofaste graver ved V. Bjerregrav kirke,
Else Iversen 25 års jubilæum.
Hun holdt skam ikke fri på dagen,
nej, nej hun passede sit arbejde som
kirketjener som sædvanlig.
Derefter blev der afholdt en velfortjent
reception for hende af menighedsrådet.
En rigtig fin frokost med lækker og fin mad.
Det foregik i ældrecentret i V. Bjerregrav.
Tak for din altid venlige adfærd, Else,
og det var der mange gæster,
der kom og fejrede med dig. - Tillykke.
Hilsen Gerda Christensen
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Med venlig hilsen
Arrangørerne

Fantastisk flot
koncert
Den 6. oktober 2013 havde vores dygtige organist arrangeret en fantastisk
flot koncert i Hersom kirke kl. 16.00.
Det var en klassisk koncert med to
meget berømte kunstnere. Den ene
spillede violin og den anden harmonika. Den spilleglæde og harmoni de viste både hinanden og os, der var mødt
op, var helt fantastisk.
Vi tre, som fulgtes ad fra V. Bjerregrav, var meget spændte på, om vi ville
komme til at »slumre« lidt hen, for vi
forstår ikke klassisk musik, troede vi,
men på hjemturen var stemningen
godt nok en anden. Det var sådan en
fantastisk gribende koncert.
Tak, Jacob.
Er der andre, som har det, som vi
havde, før vi hørte den, så prøv at møde op til de gode koncerter, der bliver
holdt i vore tre kirker.
Hilsen Gerda Christensen

Meddelelser ...

Julegudstjenester

Menighedsrådsmøder

Der er foreløbig aftalt følgende
gudstjenester med vore skoler og
institutioner i pastoratet i forbindelse med juleferien.

Datoer for fremtidige møder:
Hersom: 9. januar 2014.
Mødet afholdes kl. 19:00 i Præstegården.
Bjerregrav: 23. januar 2014.
Mødet afholdes kl. 19:00 i Bjerregrav Ældrecenter.

Indre Mission i Klejtrup

Vester Bjerregrav Kirke
fredag den 20. december
Bjerregrav Friskole . . . 8:30-9:00
(mellemtrin og overbygning)

Bjerregrav Friskole . . . 9:15-9:45

DECEMBER
Onsdag d. 4: Bibeltime

(børnehave og indskoling)

JANUAR
Onsdag d. 8: Bibeltime

Klejtrup Kirke
fredag den 20. december
Klejtrup Musikefterskole . . 11:00
Brattingsborgsskolen . . . . . 12:00

FEBRUAR
Onsdag d. 5: 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 Spar i Bjerregrav tirsdag kl. 15:2015:50 og ved Brugsen i Klejtrup tirsdag kl.
16:05-16:45.

Indsamlinger
ved samtlige gudstjenester i Hersom Kirke i flg.
måneder og til flg. organisationer:
December:
Januar:
Februar:
Marts:

Børnesagens Fællesråd.
Det Danske Bibelselskab.
DSUK.
Folkekirkens Nødhjælp.

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

Gudstjenester
på Klejtrup Friplejehjem

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

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

Kirkelige handlinger

til og med marts 2014:

i sognene fra 10.07.2013 - 21.10.2013

Torsdag den 5. december kl. 10:30

Døde i Klejtrup sogn:
Anne Lise Kliim Poulsen

Fredag den 20. december kl. 14:00
med efterfølgende kirkekaffe

Døde i Hersom sogn:
Eskild Bisgaard Hansen
Dåb
i Vester Bjerregrav kirke:
Ida Alberte Nielsen
Frederik Højgaard Knudsen
Karl Hansen Kristensen
Vielse i Klejtrup kirke:
Michelle Jørgensen og
Mikkel Bisgaard Farsø
Viet i V. Bjerregrav kirke:
Majbritt Jæger Jacobsen og
Robert Jæger Jacobsen

Torsdag den 9. januar kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)
Torsdag den 23. januar kl. 10:30
Torsdag den 13. februar kl. 10:30
Torsdag den 6. marts kl. 10:30
(Jørgen Pontoppidan)
Torsdag den 27. marts kl. 14:00
med efterfølgende kirkekaffe
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Gudstjenesteliste
.
HERSOM

V. BJERREGRAV

DECEMBER
1. dec.
19:00 Lysgudstjeneste. KKK afløser i Hvam
Fælles for pastoratet.
Solist: Laila Trier Hjørnholm.
Gløgg og æbleskiver
i konfirmandstuen
8. dec.
15. dec.
17:00 Gud og Guf
17. dec.
22. dec.
11:00
KKK afløser i Hvam
24. dec.
16:00
13:30
25. dec.
26. dec.
29. dec.

14:45
09:30

11:00
09:30

17:00 Gud og Guf
13:30 S. Christensen
14:45 KKK

11:00

11:00
09:30

09:30

16:00 Hvidvin i
våbenhuset
09:30
11:00
11:00
14:00 S. Christensen

11:00

16. febr.
23. febr.
MARTS
2. marts

09:30
11:00

9. marts
16. marts
23. marts

09:30
KKK afløser i Hvam
11:00 Efterfølgende
frokost i
Hersom
Forsamlingshus

30. marts

15:30 Robert Ryholt

16:00

14:45 Hvidvin i
våbenhuset

09:30
11:00
09:30
11:00 Fastelavnsgudstjeneste

2. s. i Advent
3. s. i Advent
Tirsdagsgudstj.
4. s. i Advent
Juleaften
1. Juledag
2. Juledag
Julesøndag
Nytårsdag
Helligtrekonger
1. s. e. Helligtrekonger
2. s. e. Helligtrekonger
3. s. e. Helligtrekonger
4 s. e. Helligtrekonger
Sidste s. e.
Helligtrekonger
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavnssøndag

11:00
11:00
09:30

11:00 Dåbstræf

Søndagens navn

1. s. i Advent

14:00 S. Christensen

JANUAR
1. jan
5. jan.
12. jan.
19. jan.
26.jan.
FEBRUAR
2. febr.
9. febr.

KLEJTRUP

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

Midfastesøndag

Alle 3 menighedsråd ønsker sine menigheder
en rigtig glædelig Jul samt et godt og lykkebringende Nytår
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.
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