Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste
Dato

Hersom

V. Bjerregrav

Klejtrup

Søndagens navn

1. juni
5. juni
8. juni
15. juni
22. juni
29. juni

11,00
16,00*
Ingen
15,30 S.T.Chr.
Ingen
9,30

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

9,30
Ingen
Ingen
Ingen
11,00
Ingen

2.s.e.Trin.
Grundlovsdag
3.s.e.Trin.
4.s.e.Trin.
5.s.e.Trin.
6.s.e.Trin.

6. juli
13. juli
20. juli
27. juli

11,00
Ingen
9,30
11,00

Ingen
9,30
11,00**
Ingen

9,30
11,00
Ingen
9,30

7.s.e.Trin.
8.s.e.Trin.
9.s.e.Trin.
10.s.e.Trin.

3. august
10. august
17. august
24. august
31. august

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

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

11,00
Ingen
15,30 Ryholt
Ingen
Ingen

11.s.e.Trin.
12.s.e.Trin.
13.s.e.Trin.
14.s.e.Trin.
15.s.e.Trin.

7. sept.
14. sept.
21. sept.
28. sept.

Ingen
11,00
14,00 Høst
Ingen

9,30
Ingen
9,30 Høst
15,30 S.T.Chr.

11,00
9,30
11,00 Høst
Ingen

16.s.e.Trin.
17.s.e.Trin.
18.s.e.Trin.
19.s.e.Trin.

SOGN & KIRKE
Nr. 2 - Juni 2008 - 52. årgang

**) Gudstjenesten
transmitteres samme
dags aften
kl. 20,00-21,00
i Viborg Kirkeradio.

Det er stadig muligt at indbetale bidrag til driften af »Sogn & Kirke« også selvom
der ikke følger et girokort med dette nummer af bladet. Indbetalinger - store som små
- kan ske på kontonr. 9261-000-03-02511 i Skals Sparekasse, Møldrup afdeling.
Bidrag kan dog stadig også afleveres/sendes til Hersom præstegård eller til kasserer Jens Nielsen, Nørreheden 3, Nørheden, 9500 Hobro.
Vi siger TAK for alle gaver.
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**) Kort gudstjeneste som
afslutning på
Grundlovsmødet
- ved sognepræst
Niels Berthelsen.

Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne

Adresser

Prædiken

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Frederik Birkler,
Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro.
Tlf. 8669 0009.
Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632
Møldrup. Tlf. 8669 1910.
Organist: Jacob Græsholt, Strandvej 29,
9500 Hobro. Tlf. 9852 5545.
Kirkesanger: Henning Pedersen, Teglgårdvej 24, Hersom, 9500 Hobro.
Tlf. 8669 0303.
Menighedsrådets formand: Jørgen Vindvad, Nørreheden 2, Nørheden, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6261.
Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Kirkeværge: Karen Brunsgaard, Sognevej
20, Ørris, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6579.

Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6625.
Kirkeværge: Søren O. Sørensen,
Skårupvej 7, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6271.

V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen,
Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup.
Tlf. 9854 6812.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Kirsten Klitgaard Frandsen,
Bydamsvej 5, Skærshale, 9620 Aalestrup.
Tlf. 9864 9249.
Menighedsrådets formand: Birte
Bergman, Nordskoven 21, V. Bjerregrav,
9632 Møldrup. Tlf. 8669 2185.
Kasserer: Ellen Pedersen, Teglgårdvej 3,
Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 8669 1391.
Kirkeværge: Gunhild Agger, Herredsvejen 80, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2580.

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

KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792.
Organist: Se Hersom.
Kirkesanger: Se V. Bjerregrav.
Menighedsrådets formand:
Kirsten Hougaard Pedersen,
Fuglevænget 5, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6067.
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PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Jens Nielsen, Nørreheden 3,
Nørheden, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6303.
Kasserer: Esther Nielsen (se Hersom).
KIRKEBIL
De, der ønsker transport til og fra kirke i forbindelse med vore gudstjenester, skal ringe
besked til KAS-Biler, tlf. 8669 1589, senest
om søndagen kl. 8,00. Gratis.
Dersom KAS-Biler skulle være forhindret i
at køre en søndag, er man velkommen til at
ringe efter den nærmeste taxa.

REDAKTION
Jens Nielsen, Hanne Vestergaard og Ejvind
Sørensen. Sognepræsten er ansvarshavende redaktør.
Lay-out: Sognepræsten.
Sats og tryk: LSD-grafisk, 9864 9161.
Lokalhistoriske medarbejdere:
Ragna Kolind og Birthe Korsbæk.
Hvor intet andet er nævnt, er illustrationer i
dette blad hentet fra kirkelige publikationer, blade og håndbøger.
Næste nummer: 1. september 2008.

Livet koster livet
Prædiken på 2. søndag efter Trinitatis
»Store skarer fulgtes med Jesus, og
Han vendte sig om og sagde til dem:
»Hvis nogen kommer til mig og ikke
hader sin far og mor, hustru og børn,
brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan
han ikke være min discipel. Den, der
ikke bærer sit kors og går i mit spor,
kan ikke være min discipel.
Luk.14,25-27
»Hvis nogen kommer til mig og ikke
hader sin far og mor, hustru og børn,
brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han
ikke være min discipel«, siger Jesus bl.a.
her. - Og det kan man da virkelig kalde
stærke sager.
Det lyder direkte chokerende. Og det
synes slet ikke at harmonere med, hvad vi
sådan ellers mener at vide om kristendommens kærlighedsbudskab.
I øvrigt harmonerer det heller ikke
med den tidsånd, og med den slappe folkekirkeånd, som nu gennem de sidste flere år har forsøgt at omdanne kirken og

kristendommen til et rart og hyggeligt foretagende, hvor der først og fremmest
lægges vægt på, at vi »kommer hinanden
ved«, at vi opfører os pænt uden at støde
nogen, hvor vi helst har de rigtige tanker
og meninger (dvs. uselvstændigt tænker
ligesom alle de andre - og det vil jo igen
sige: hvor vi ikke selv gider at tænke eller tage stilling), hvor vi i det hele taget
sørger for at holde os inde på den rigtige
side af den grænse, som en nydelig og
velklædt kirkelighed sætter både moralsk
og i enhver anden henseende.
Vi glemmer så let, at det budskab, som
kirken er sat til at forkynde, handler om
noget ganske andet.
Dette skal siges igen og igen, netop
fordi vi glemmer det i samme øjeblik, vi
træder ud ad kirkedøren.
Og det skal altså også siges her, hvor
Jesus i sit ordvalg virkelig synes at foretage en stramning.

På dette blads forside ses et billede af Phillip Melanchton (1497-1560), endnu en
af reformationens store skikkelser. Billedet er fremstillet efter en radering af
Albrecht Dürer.
Melanchton var professor ved universitetet i Wittenberg og Luthers nære medarbejder og fortrolige ven. På grund af sin omfattende viden - ikke blot på det teologiske område, men også på flere naturvidenskabelige felter - blev han kaldt
»Tysklands lærer«. Imidlertid kender vi ham i dag først og fremmest som den der
aktivt spillede en væsentlig rolle i den reformatoriske vækkelse.
Til trods for det nære venskab mellem Melanchton og Luther, var de to meget forskellige gemytter. Også teologisk kunne de være uenige. Mens Luther f.eks. betonede Guds handlen i menneskets frelse og afviste den menneskelige viljes muligheder, lagde Melanchton vægt på menneskets ansvarlighed og på etikken. For ham
medvirkede den menneskelige vilje i frelsen. Og han understregede nødvendigheden af, at troende mennesker formanedes til gode gerninger.
Skriftet »Den augsburgske Bekendelse« - den dag i dag en af folkekirkens grundpiller - er forfattet af Melanchton.
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Prædiken

Det kristne evangelium handler om
noget helt andet, end om alt det vi sådan
kan gå og sige os selv. Det stikker langt,
langt dybere end vi normalt vil forvente.
I dag bliver vi i hvert fald mindet om,
endda på den mest eftertrykkelige måde,
at kirkens budskab er livet om at gøre.
Og dette liv er langt mere omfattende,
end nogen af os er i stand til at fatte. Det
er så uvurdeligt, så meget værd, så uendeligt kostbart, at alt, hvad vi ellers sætter
så stor pris på og betragter som uundværligt for os, blegner og skubbes til side
som noget aldeles sekundært i forhold
hertil.
Jamen, hvad er det da for et liv Jesus
taler om?
Hvad er det for et liv, der er så kostbart,
at det er værd at sætte livet ind på?
Åbenbart er der tale om noget, som
rækker ud over det dyrebareste, vi ved:
familie og venner.

Engang kom der en ung mand hen til
Jesus. Han var meget optaget og grebet af
alt det, han hørte Jesus sige. Og han ville
gerne følge Ham. Men nu var der sket
det, at hans far lige var død. Derfor gik
den unge mand til Jesus og sagde:
»Herre, giv mig lov til først at gå hen og
begrave min far!«
Hvortil Jesus svarede: »Følg du mig,
og lad de døde begrave deres døde!«
(Math. 8,21-22).
Se, det var jo ikke noget pænt svar.
Faktisk lyder det i vore ører som en uforskammethed, ja, som en grov fornærmelse fra Jesu side. Hvad det slet ikke var.
Det er tværtimod et udtryk for, at Jesus er
i stand til at pege på noget, som er af
langt, langt større betydning end selv de
tætteste familiebånd.
Ved en anden lejlighed sagde Jesus til
dem, der gerne ville være Hans disciple:
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»Lad være med at tro, at jeg er kommet
for at bringe fred på jorden. Jeg er ikke
kommet for at bringe fred, men sværd.
Jeg er kommet for at sætte splid mellem
en mand og hans far, en datter og hendes
mor, en svigerdatter og hendes svigermor, og en mand får sine husfolk til fjender.« (Math. 10,34-36).
Hvem af os kan - med sådanne sindsoprivende udsagn - stadig bevare den antagelse eller blot den nære tanke, at kristendom skulle være sådan en tandløs,
småborgerlig behageligheds-religion,
som vi evt. kan tilpasse tidens trend?
Og det er jo ikke fordi Jesus foragter
gode familieforhold eller nære venskaber. I andre sammenhænge tillægger Han
sådanne menneskelige relationer stor
værdi.
Men: Han anbringer dem blot i en anden sammenhæng og på et andet plan,
end vi er tilbøjelige til at gøre.
Og så peger Han altså her på noget vigtigere, noget væsentligere - ja, på noget
altafgørende.
Hermed er vi tilbage ved spørgsmålet
fra før: Hvad er det for et liv, der er så dyrebart, at det koster livet? Og hvad er det
for omkostninger, der er tale om?
Vi kunne måske udtrykke det således:
Det liv, der er mere kostbart end alt andet,
er det liv, hvor jeg, den enkelte, ønsker at
leve i overensstemmelse med, hvad der
inderst inde er sandt for mig. Og det vil jo
sige: hvor jeg stiler efter mere og mere at
blive mig selv. Ikke mig selv nok, men
blive mig selv som det enestående,
Gudsskabte menneske, jeg er - i min forskellighed fra alle andre skabninger - og
hvor Kristus fylder alt i mig.
Dette er en smertefuld proces, som kan
vare hele livet.
Og når den kan være endda meget

smertefuld, skyldes det, at processen kan
indebære et opgør med hele familien.
Ja, prisen - omkostningerne - kan bestå
i et tab af dem, jeg holder mest af.
Jeg kan opleve, at jeg står helt alene
med mit liv, ja, at jeg er enestående.
I virkeligheden er det et nødvendigt
opgør med autoriteter, normer og konventioner, med det fænomen, der hedder
»hvad andre mon siger og mener og tænker«, et opgør med alt det, der lægger sig
hindrende i vejen for, at jeg kan leve et
sandt liv - det liv, som Gud fra først af
havde tænkt sig det med mig.
Der er altså ikke tale om et ego-flip.
Tværtimod. Der er tale om en livskamp,
som finder sted inde i det enkelte menneske, en kamp som består i, at vi skræller
alle de lag af os selv, som vore omgivelser har lagt omkring os. Alt det, som netop har at gøre med autoriteter og konventioner.
Der er tale om en kamp, hvor jeg efterhånden mere og mere finder mig selv
som en guddommelig skabning, og dermed også bedre lever ud af mig selv som
det enestående menneske, jeg er.
Kun derved har jeg i øvrigt noget at give af til andre.
I alle danske kirker står der en døbefont. Med hver vores dåb i tankerne kan
vi udtrykke det på denne måde: at finde
sig selv i sit liv - og dermed at blive sig
selv - vil sige, at jeg i mit liv mere og mere bliver, hvad jeg i sandhed er: et Guds
barn, indesluttet i Hans kærlighed for tid
og evighed. Det er dette liv, der er en
kamp værd.

Og det er altså dette liv, der kan koste
venskaber, familieskaber og naboskaber.

Dersom vi stadig skulle være i tvivl
om, hvad Jesus mener med sine barske
ord, kan vi se på det liv, Han selv levede
som menneske.
»Det skal ikke gå disciplen bedre end
hans mester«, sagde Han engang.
Selv havde Han i denne verden ikke et
sted, hvortil han kunne hælde sit hoved.
Han var alene. Han var sig selv - om
noget menneske nogensinde har været
det.
Og det kostede Ham dyrt.
Det kostede Ham livet.
Men samtidig vandt Han et liv af dimensioner.
Kun som sig selv kunne Han fastholde, at Han tilligemed var Guds. Dermed
kunne Han bestandig bevare sin nære forbindelse med den Gud, gennem hvem
Han hele tiden modtog livet.
Ja, Han var så meget sig selv som menneske, at han var ét med Gud.
Og sådan som det var for Ham - sådan
kan det komme til at forholde sig med
hver eneste af os - også selvom det koster.
Det koster indre kamp at nå ind i det
liv, der er af sandhed.
Men det er kampen værd.
Frederik Birkler

Ovenstående prædiken er trykt i bogen »Lad den kerne underfuld ...« fra
2000.
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Den fortrolige samtale

Menighedsrådsvalget 2008

Den fortrolige samtale

Menighedsrådsvalget 2008

- og dens muligheder
Som bekendt kan vi mennesker komme ud for hændelser i livet, som kan give
os psykiske - eller sjælelige - efterveer.
Det kan være så meget forskelligt: en
ulykke, en sorg, svigt, personlige vanskeligheder på arbejdspladsen, skamfuldhed, skyld, krise i ægteskabet eller i parforholdet, følelsen af utilstrækkelighed,
religiøse eller trosmæssige anfægtelser
og så meget andet.
Ingen af os kommer igennem tilværelsen uden den slags bryderier.
Vi kan endda opleve så kaotiske tilstande i vort indre, personlige liv, at de er
på vej til at tappe os for al energi og livslyst. Det hele bliver så uoverskueligt. Vi
kan ikke få hverdagen til at hænge sammen. Og selvom vi måske udadtil er i
stand til at »holde facaden«, så mærker vi
tydeligt, hvordan vi har det indvendigt. I
længden forekommer situationen os at
være uholdbar.
Hvad skal vi gøre?

Sætte ord på
Jeg tror, at de allerfleste af os har oplevet, at når tilværelsen af en eller anden
grund er gået i hårdknude for os, så kan
det gøre godt at tale med et andet menneske om det, der trykker.
Alene det at sætte ord på problemet og ikke mindst på de følelser, der er forbundet hermed - kan i det mindste tage
brodden af det allersværeste, måske endda være direkte forløsende for os.
Mange finder en god ven, en ægtefælle eller en kollega at tale med. Naturlig6

vis et menneske, man har tillid til, og som
man derfor tør betro sig til i åbenhed.
Det skal helst være en, der forstår at
lytte.
Imidlertid er det ikke altid der er et
sådant menneske lige i nærheden.
Desuden kan der være ting og forhold,
som man ikke føler, at man kan tale med
sine allernærmeste om. Og hvad så?
Præsten
Der vil dog være mulighed for at kontakte i hvert fald ét menneske, der har både ører og tid til en samtale: præsten. Det
er tilmed en væsentlig del af præstens arbejde at tale med mennesker - også i fortrolighed.
Desuden har præsten ofte en hel del erfaring både med at lytte og med at samtale.
Dertil kommer, at præsten som regel
vil virke som en uvildig person - eller
som en udenforstående. Han er derfor ikke bundet af anden interesse end den der
ligger i - gennem samtalen - at forsøge at
hjælpe det andet menneske til større klarhed i det, der volder kvaler eller smerter.
Og på denne måde kan der løses op for
det fastlåste.
Tavshedspligten
Helt afgørende er imidlertid præstens
tavshedspligt, som gælder 100%. Dette
er vigtigt. For det menneske, der henvender sig i fortrolighed, må kunne føle sig
fuldstændig tryg ved, at det der siges, ikke kommer videre.
Med andre ord: når noget gør ondt i
sindet, noget brænder på eller truer - så
står præsten til rådighed i stilfærdig samtale til enhver tid.

Indbydelse til orienteringsmøder
i Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup ...
Der afholdes menighedsrådsvalg over hele landet
tirsdag den 11. november 2008.

VALG

2008

Og allerede nu går valgforberedelserne i gang. Også i
Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup Pastorat! Derfor
indbydes alle, der er interesserede i kirkens ve og vel og sognekirkernes bevarelse, til orienteringsmøder i sognemenighederne på følgende datoer:
V. Bjerregrav - torsdag den 4. september kl. 19,30 i Bjerregrav Ældrecenter.
Hersom
- tirsdag den 9. september kl. 19,30 i Hersom præstegård.
Klejtrup
- onsdag den 10. september kl. 19,30 på Søkroen.
Aftenens program er for alle sogne:
1. Redegørelse for menighedsrådets arbejde siden sidste valg.
2. Planer for fremtiden.
3. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kandidater til menighedsrådsvalget.
••••••••••
I forlængelse af orienteringsmødet vil der - hvis det ønskes - være mulighed for at
opstille én eller flere kandidatlister. - (Det skal pointeres, at ingen kan vælges til
menighedsrådet, uden selv at ville det! - Så mød ganske roligt op!)
Bemærk: Er der ved fristens udløb tirsdag den 30. september 2008 kl. 19,00 kun
afleveret én kandidatliste til valgbestyrelsen, bortfalder valghandlingen, og de
første navne på listen udgør det nye menighedsråd.
Indkaldelse af kandidatlister, tidsfrister for indlevering m.v. vil blive annonceret i
Ugeavisen i første halvdel af september.
Menighedsrådene vil være vært ved en kop kaffe på orienteringsmøderne.
Med venlig hilsen
på menighedsrådenes vegne
Birte Bergman, Bjerregrav - Jørgen Vindvad, Hersom
Kirsten Haugaard Pedersen, Klejtrup

Kom til orienteringsmøde i dit sogn!
Mød op! - Vær med!

Frederik Birkler
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Grundlovsmøde

GRUNDLOVSMØDE
TORSDAG den 5. juni kl. 14,00
i Hersom præstegårdshave
Etnograf og antropolog, tidl. lektor og
afdelingsleder ved Århus Universitet
Jens Pinholt holder Grundlovstalen.
»Viborg FDF Harmoniorkester« musicerer.
Kaffekurv medbringes. Øl og sodavand kan købes.
Entré: 20,00 kr. for voksne (børn gratis).
Kl. 16,00: Kort gudstjeneste i Hersom Kirke,
hvor sognepræst ved Langenæs Kirken i Århus, Niels
Berthelsen, er prædikant.
VEL MØDT!

Siden sidst

Siden sidst
Døbte i V. Bjerregrav Kirke:
Daniel Kvist Baden Martinsen Rohde
Stine Myrthue Nørskov
Susanne Meldgaard Jeppesen
Viede i V. Bjerregrav Kirke:
Dorthe Kongsaa og Pau Refsgaard
Begravede i V. Bjerregrav:
Marie Larsen
Gunnar Yding Rasmussen
Johanne Sofie Kristiansen
Bisat i V. Bjerregrav:
Jens Peter Hermansen
Døbte i Klejtrup Kirke:
Mikkel Østergaard Skaarup
Thomas Halgaard Ditlevsen
Jonas Præst Gerberg Mortensen
Mads Bjerregaard
Jesper Rysholt Christensen
Christian Blicher Sjøgaard Eriksen
Freja Nørgaard Bull
Viede i Klejtrup Kirke:
Karina Teilskov og Allan Kousgaard
Begravede i Klejtrup:
Marta Andersen
Bisat i Klejtrup:
Kresten Smed
Indsamlinger:
Folkekirkens Nødhjælp: 386,00 kr.

TAK
Søndag den 2. marts blev der iværksat
en landsdækkende sogneindsamling til
Folkekirkens Nødhjælp (til AIDS-ramte
med særligt fokus på de mange børn,
som er mærket af epidemien i Afrika). I
Bjerregrav Sogn deltog man endnu engang i en husstandsindsamling på initiativ fra menighedsrådet.
Resultatet blev 4.795,25 kr.
Herfra skal lyde en stor tak både til
dem, der gik rundt med raslebøssen, og
til de mange i sognet, som viste giversind.
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Ved gudstjenesten i V. Bjerregrav Kirke
på Bededag den 18. april blev følgende
konfirmeret:
Christoffer Nicolaj Ankjær
Lars Bjerg Boiesen
Maja Christensen
Morten Christensen
Pernille Mia Simmelkær Justesen
Dennis Sørensen Nielsen
Jonas Rasmussen
Marc Skaarup Sørensen

Ved gudstjenesten i Klejtrup Kirke søndag den 20. april blev følgende konfirmeret:
Johnni Andersen
Julie Smed Andersen
Rikke Axelsen
Signe Haugaard Betzer
Camilla Hansen
Thomas Kolind Høgh
Katrine Valentin Jensen
Mette Holmgaard Jensen
Brit Jørgensen
Niels Julsgaard Mortensen
Amy Louise Nielsen
Caroline Kattenhøj Nielsen
Rikke Vestergaard Nielsen
Jesper Pedersen
Benedikte Rasmussen
Dennis Raun
Henriette Mølgård Schacksen
Stephanie Graversgaard Schor
Emilie Skov Trinderup
Christian Wilhelm Vammen
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Forskelligt

Grundlovsfesten i 1921

Forskelligt
FØDSELSANMELDELSE
Et barns fødsel skal anmeldes til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen.
Blanketten »Fødselsanmeldelse« anvendes.
Ugifte forældre kan erklære, at de sammen ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for deres barn. Dette sker via blanketten »Omsorgs- og ansvarserklæring«.

ANMELDELSE AF DÅB
Når barnet skal døbes, ringer man til sognepræsten og aftaler dato for dåben.
Desuden fastsættes et tidspunkt, hvor
man kan mødes i præstegården og tale om
dåben, barnets navn og faddere.
NAVNGIVELSE UDEN DÅB
Skal barnet ikke døbes, men navngives,
sker dette også ved anmeldelse til sognepræsten.
Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen.
VIELSE
Ved vielse i kirken aftales med sognepræsten tid og sted, desuden tidspunkt for
en samtale om vielsens forløb.
Kommunen kontaktes med henblik på
den lovpligtige prøvelsesattest.
Når man gifter sig, beholder man i
princippet sit eget navn. Ønsker man det
samme efternavn og evt. mellemnavn,
kan dette ske enten i forb. med vielsen eller bagefter. I begge tilfælde søges herom
hos sognepræsten.
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NAVNEÆNDRING
Ønsker man navneændring, koster det
430 kr. - Yderligere oplysninger kan indhentes hos sognepræsten.
BLANKETTER OG FORMULARER
Alle borgere med adgang til en PC har i
øvrigt mulighed for at udprinte de nødvendige blanketter via internettet på
adressen »www.personregistrering.dk«.
Eller de kan fås hos sognepræsten.
VED DØDSFALD
Anmeldelse af dødsfald skal ske til sognepræsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet.
Begravelsesmyndighed er altid sognepræsten i det sogn afdøde bor, også selvom begravelsen skal finde sted i et andet.
Det kan i det hele taget tilrådes, at man
snart efter dødsfaldet kontakter præsten,
som vil være behjælpelig i forbindelse
med det nødvendige vedr. begravelsen.

Grundlovsfesten i 1921

Det er stadig en tradition her i Danmark, at der afholdes grundlovsfester/møder
rundt omkring. Også i vore egne små sogne er der holdt fast i denne tradition. I de sidste mange år har grundlovsmødets »hjemsted« været Hersom Kirke og Hersom
præstegård.
Tidligere holdt sognene nok deres egne sammenkomster - i Klejtrup gjorde man i
hvert fald. Og kigger man i gamle aviser, falder øjnene uvilkårligt på referater fra disse grundlovsfester, som specielt under og efter 1. Verdenskrig samlede hundreder af tilhørere på Klejtrup Volde.
Og talerne var kendte personer - f.eks. Andersen-Nexø og Stauning. Altså navne
som kunne tiltrække mange mennesker. Og det gjorde de! Tiderne var jo anderledes.
Ville folk have underholdning, måtte det ske »in naturalia« - der fandtes jo ikke fjernsyn, video eller lignende nymodens forlystelsesudstyr.
I dette indlæg vil jeg gengive en avisartikel fra Hobro Venstreblad i 1921. Dels viser artiklen, hvordan spørgsmålet om fædrelandskærlighed altid blomstrer op i forbindelse med en krig, men også hvordan det danske militær kom igennem »vridemaskinen« efter 1. - ja også 2. Verdenskrig. Og datidens digtere var bestemt med i disse debatter.
De færreste kender nok til denne side af de gamle digtere - at de ved siden af deres
fantastiske digterkunst var personer, som politisk var meget skarpe i tungebåndet:

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2009
2010
2011
2012
2013

Bededag:
Klejtrup
Bjerregrav
Klejtrup
Bjerregrav
Klejtrup

Flg. søndag:
Hersom
Klejtrup
Hersom
Klejtrup
Hersom

TELESLYNGE
Der er teleslynge i alle vore 3 kirker. Det
betyder, at kirkegængere med høreapparat må huske at stille apparatet på T, så
skulle lydniveauet være optimalt.

- af Ragna Kolind

Johan
Skjoldborg
(1861-1936)

»To danske digtere på Klejtrup
Volde Johan Skjoldborg og Jeppe
Aakjær talte i går for 4-5.000 mennesker på Klejtrup Volde og gav hver sit
område et vægtigt indlæg for »det nye
Danmark«.

Det årlige folkemøde, der i går afholdtes på Klejtrup Volde, blev i år et mægtigt
stævne. Over 4.000 var samlet for at høre
de to digtere Aakjær og Skjoldborg tale,
og det stærke bifald, der hilste digterne,
var et vidnesbyrd om, at tilhørerne ikke
fortrød turen.
Der blæste en frisk brise ind fra søen,
og frisk var også den tale, der i går hørtes
på Klejtrup Volde.
Aakjær og Skjoldborg gav hver for sig
et vægtigt indlæg i tidens drøftelser. Hver
på sit ejendommelige og smukke sprog,
og hver i sit emne, slog de til lyd for en
grundig revision af mange af de gode sociale begreber, der hidtil har rådet i samfundet, men som den kommende slægt
vil bryde med. Og skønt forskellige i anlæg og indhold, sluttede de begge foredragene foran porten til det nye Danmark, foran et Danmark hvor jorden endelig er givet tilbage til folket.
Hvem taler bedst af de to digtere? Det
er umuligt at sige, og det er også ligegyldigt. Men der er næppe nogen, der bedre
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end Aakjær og Skjoldborg finder øre for
den jævne tilhører. Skjoldborgs tale er
den mest folkelige. Lunt og djærvt veksler i hans foredrag. I hvert et menneske i
den tusindtallige forsamling er der strenge, som giver genlyd, når han rører sin tales instrument. Det er hændt så mange
store talere, at de midt i deres tale ligesom er gået til vejrs og forsvundet i skyerne, mens tilhørerne er blevet på jorden.
Skjoldborg derimod kan føre sine tilhørere langt bort og højt op uden at forbindelsen brister. Det er, fordi han har
hjemmet og billeder fra hjemmet i sin tale, hvor den end går hen.
Jeppe Aakjær taler på en helt anden
måde end Skjoldborg, men på sin vis
med et lige så sikkert tag i forsamlingen.
Mens Skjoldborg ynder de skalkagtige
vendinger, der stille får smilet til at pible
frem hos tilhørerne, sætter Aakjær ind
med et kernesundt dansk, der i lyriske,
men meget håndfaste,vendinger blotter
bagstræb og reaktion. I går fik han lejlighed til at tage et tag i den danske bonde i
det aktuelle spørgsmål om vort militærvæsen, og vi skulle tro, at selv moderate
tilhørere i deres hjerter gav Jenledigteren
ret i hans rammende karakteristik af hele
det danske forsvarsvæsens håbløshed.
Det var et stort og interessant stævne,
der i går blev holdt i Klejtrup. Vore to
største folkedigtere stod midt i befolkningen og tolkede de tanker, som har
gennemstrømmet folket. Og de blev hyldet af alle de tusinder, der var mødt.
Selvom ikke alle var enige med dem i alt,
hvad de sagde, så følte alle dog en taknemmelighedsgæld til de to digtere for
de rigdomme af poesi, de har skænket os,
og de grødefulde tanker, de har været
med til at vække i deres samtid.
Møller P. Hermansen indledte stævnet
med på komiteens vegne at byde velkommen til den mægtige forsamling, der havde lejret sig i voldgryden og op ad grydens sider. Der er hændet Skjoldborg og
Aakjær det ualmindelige, at deres digt12
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ning er blevet forstået og tilegnet af folket endnu mens de går i deres fulde kraft.
De to digtere lever!
Derpå sang man Skjoldborgs »Vi mødes atter her fra Jyllands banker«. Og så
talte Johan Skjoldborg (herefter følger
avisens referat af Skjoldborgs tale, som
stod at læse i »Sogn & Kirke« i juni nummeret 2005. Den vil derfor ikke gentages
her).
Derpå sluttede denne del af mødet
med Skjoldborgs sang »En bonde, han
vågner med hanen på hjald og muntert vil
arbejdet skride«. Der var kun få, der kunne melodien, men så fulgte man med i
den smukke tekst, der passede fortrinligt
til lejligheden.
Moder jord er rig nok, blot dens
børn må komme til
Før Aakjær talte sang man »Der er ord,
som ingen mand tør glemme«. Aakjær
holdt så en agitatorisk tale om jordspørgsmålet udfra sine iagttagelser i forskellige europæiske lande:

Jeppe
Aakjær
(1866-1930)

Vi danske vil altid have udbytte af at
rejse til fremmede lande. Vi kommer fra
et land, der sjældent byder sanserne noget
overraskende. Ynde og blidhed spejler
sig i Danmarks væsen som i en kvindes,
men det storladne og pompøse må vi gå
til andre lande efter. Og det lønner sig at
gøre det.
Vi skal ikke blive siddende så længe
over vort eget smørhul, at næsen hænger
i grøden. Den eneste storladne natur vi
har, den jyske hede, giver vi Hedeselskabet kost og løn for at ødelægge. Jo,
vi har også havet, det herlige, ubetvingelige hav, der bestandig løfter sig i sin
stejlhed endnu længe efter, at al anden
naturejendommelighed er ødelagt af
reolplove og Chilisalpeter.
Men ellers har vi intet, der kan overraske og holde os årvågne. Snubler et barn
i Danmark, falder det i blødt kløver; men
snubler en fjendes søn i et fremmed
bjergland, kan man finde ham som et blodigt lig mellem klipperne.
Der kræves lovlig lidt årvågenhed til at
skride gennem livet i Danmark. Hvilke
mægtige indtryk vil der ikke møde dig
ved Donau-flodens glidende vande eller
ved Vesuvs røde krater! Rejs hvis du kan
få tøjret revet over eller din pæl rykket
op!
Og det burde ikke være umuligt, selv
for den danske bonde. Der kunne til
gengæld spares lidt på gilderne og kortspillet. Gilder, der forarmer værten, uden
at more gæsterne (munterhed). Vi har gode råd til at rejse. Vi har, ser jeg, råd til at
ofre 60 millioner på militærvæsenet på
en tid, da alt militærvæsen har spillet fallit. Vi kan bygge de stærkeste forter og
fæstninger, så er de dog kun som de fæstninger, vi byggede som børn af strandens
sand. Det ved den danske bonde også
godt. Han er ikke så tåbelig, som han lader, men i øjeblikket er han ved at glemme sig selv for at slutte sig til det rak, der
skaffer os alt det militærvæsen på halsen
(stormende tilslutning).

Ja, nu klapper I, men hvorfor går I
alligevel med de andre? Hvorfor vil en
fredens mand, som bonden, hjælpe militæret til at fortsætte sit grådige liv? Er det
ikke bondens sønner, der skal stilles for
kanonernes munding, når det gælder?
Det ser ikke godt ud, at vi vil ofre 60 millioner til militæret, men ikke vil hjælpe
de gamle, før de er 65 år - den tid, da Vor
Herre som regel har overtaget forsørgelsen.
Da man til slut skulle synge Aakjærs
»Så langt jeg stirrer i Danmark ud«, gik
det som med Skjoldborgs, der var ingen,
der kendte melodien. Aakjær sang den så
fra talerstolen, og endelig måtte begge talerne op for at blive hyldet.
»Tak!« sagde Aakjær med en bred
håndbevægelse. »Tak for denne sollyse
dag«.
Og så red egnens karle »sommer i by«
for de tusinder af tilskuere.«
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Der afholdes menighedsrådsmøder således:
Klejtrup:
Onsdag d. 11. juni kl. 16,30 i Menighedshuset.
Ifølge menighedsrådsloven er alle
menighedsrådsmøder offentlige.
Konfirmationsforberedelse
Efter sommerferien vil der være sket ændringer i skolestrukturen i kommunen, bl.a.
her i vore sogne.
Bjerregrav Skole vil være omdannet til
Bjerregrav Friskole. Og for Klejtrup Skoles
vedkommende vil 7. klasse være skåret
bort og overflyttet til Møldrup Skole.
Disse ændringer vil også få betydning
for den kommende forberedelse af konfirmander.
Efter forhandlinger med lederen af Møldrup Skole og den kommende leder af
Bjerregrav Friskole vil der ske følgende:
Konfirmander fra Klejtrup Sogn vil blive undervist i Hersom præstegård de to
Udbringning af »Sogn & Kirke«
Det er nu anden gang, bladet bringes
ud til alle husstande i de enkelte sogne
ved hjælp af frivillige hænder. Og det ser
ud til, at det lykkes uden de store vanskeligheder.
Fortsat er det det enkelte menighedsråd, der har ansvaret for udbringningen.
Skulle der mod forventning være nogen i sognene, der af én eller anden
grund ikke har modtaget bladet, bedes
man kontakte:
Jens Nielsen
(Hersom) på tlf. 9854 6303.
Hanne Jensen
(V. Bjerregrav) på tlf. 8669 1440.
Ejvind Sørensen
(Klejtrup) på tlf. 9854 6269.

Meddelelser

første timer om onsdagen. De vil blive hentet i Klejtrup og senere - efter undervisningen - blive kørt til Møldrup.
Konfirmander fra Hersom-V. Bjerregrav
Sogne, som er tilmeldt Friskolen, vil blive
undervist i Hersom præstegård de to første
timer om torsdagen.
Konfirmander fra Hersom-V. Bjerregrav
Sogne, som ikke er tilmeldt Friskolen, og
som derfor efter sommerferien er flyttet til
Møldrup Skole, vil blive undervist sammen
med Klejtrup-holdet om onsdagen. De vil
dog senere blive konfirmeret sammen med
de øvrige fra Hersom-V. Bjerregrav.
Under alle omstændigheder vil der blive
sørget for transport til og fra undervisningen.
Hvornår begynder undervisningen?
Undervisningen af de unge, som gerne
vil konfirmeres i 2009, begynder i uge 36.
Når dette blad udsendes, er indskrivningen af konfirmander allerede iværksat.
Konfirmandernes forældre
Forældrene til de nye konfirmander vil
blive inviteret til et orienteringsmøde i
Hersom præstegård således:
Torsdag d. 18. sept.: Hersom-V.Bjerregrav.
Onsdag d. 24. sept.: Klejtrup.
Begge aftener er det kl. 19,30.
Der vil senere blive udsendt et brev med
nærmere oplysninger til forældrene.

Klejtrup
Menighedshus
Juni
Onsdag d. 4.: Bibeltime.
Juli
Ferie.
August
Onsdag d. 6.: Bibeltime.
Tirsdag d. 19.: Møde. Erik Bertelsen,
Thorsø, taler.
Møderne er kl. 19,30. Alle er velkomne.
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VIBORG KIRKERADIO (VIKRA)
hver søndag kl. 20,00-21,00
på 93,8 eller 107,3 Mhz.
1. juni: Gudstjeneste. Ravnstrup
Kirke.
8. juni: Udfordringer til Folkekirken
- tradition og fornyelse v. biskop Arendt, Haderslev.
15. juni: Gudstjeneste. Vium Kirke.
22. juni: Nu er det midsommer.
29. juni: Hjorthede Kirkes genåbning.
6. juli: Gudstjeneste. Vejrum Kirke.
13. juli: Gudstjeneste. Mammen
Kirke.
20. juli: Gudstjeneste. V. Bjerregrav
Kirke.
27. juli: Gudstjeneste. Daugbjerg
Kirke.
3. aug.: Selma Lagerlöff og Kristuslegenderne.
10. aug.: Spillemandsgudstjeneste.
Frederiks Kirke.
17. aug.: Gudstjeneste m. Bisp
Gunners Gilde. Asmild Kirke:
fra klosterkirke til folkekirke.
24. aug.: Gudstjeneste. Låstrup Kirke.
31. aug.: Fokus på menighedsrådsvalg
2008.

Ferie og fridage
Jeg holder ferie i perioderne 13.-20. juni
(S. T. Chr.) og 11.-31. august (11.-17. aug.
og 24.-30. aug.: Ryholt. 18.-23. aug. samt
31. aug.: S. T. Chr.). Desuden har jeg fået
bevilget en studieuge i dagene 6.-12. juni
(S. T. Chr.). Lørdag d. 5. juli holder jeg fri
(S. T. Chr.).
Mandag er ugentlig fridag (S. T. Chr.).
Bemærk at det nu er Søren T. Chr., der passer embedet om mandagen.
Ryholt har tlf. 8669 1003.
Søren T. Chr. har tlf. 9864 8011.
Frederik Birkler
Klejtrup Kirkes hjemmeside
www.klejtrupkirke.dk
Børne- og juniorklubberne
i Klejtrup Menighedshus
Har du lyst til at være med, så ring til Dorte
Bertelsen og hør mere.
Tlf. 9854 6645.
Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv
Arkivet i Ældrecentret er åbent hver onsdag
kl. 14,00-16,30 - eller efter aftale med foreningens formand, Ragna Kolind, på tlf.
9854 6704.
Hersom-Bjerregrav Sognebibliotek
Tirsdag kl. 15,00-18,00.
Bibliotekar:
Stine Marcussen.
Klejtrup Bibliotek
Tirsdag kl. 14,30-18,30.
Bibliotekar:
Henny Pedersen.

OBS!
I forbindelse med den årligt tilbagevendende hvervning til de to kirkekor
gøres hermed opmærksom på, at »gamle« kormedlemmer er velkomne tilbage
i folden, hvor de vil blive modtaget med
åbne arme og en fin hyre!

Kontakt: Jacob Græsholt,
tlf. 9852 5545

OBS! På grund af ferie
bliver sidste frist
for indlevering af stof
til næste kirkeblad: 1. juli.
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