Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste
Dato

Hersom

V. Bjerregrav

Klejtrup

Søndagens navn

3. dec.
10. dec.
17. dec.
24. dec.

14,00
Ingen
9,00
14,00

Ingen
19,30 Ryholt
Ingen
15,00

1.s.i Advent
2.s.i Advent
3.s.i Advent
Juleaften

25. dec.
26. dec.
31. dec.

Ingen
19,30 Ryholt
Ingen

10,30
Ingen
9,00

15,30
Ingen
10,30
14,00 Kristoff.
16,00
9,00
Ingen
10,30

2007
1. jan.
7. jan.
14. jan.
21. jan.
28. jan.
4. feb.
11. feb.
18. feb.
25. feb.
4. marts
11. marts
18. marts

14,00
Ingen
10,30
9,00
Ingen
15,30
Ingen
9,00
10,30
Ingen
9,00
Ingen

Ingen
10,30
9,00
Ingen
19,30 Ryholt
Ingen
9,00
10,30
Ingen
19,30 Ryholt
Ingen
10,30

15,30
9,00
Ingen
10,30
Ingen
14,00*
10,30
Ingen
9,00
Ingen
10,30
9,00

Nytårsdag
1.s.e.H.3 Konger
2.s.e.H.3 Konger
3.s.e.H.3 Konger
S.s.e.H.3 Konger
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1.s.i Fasten
2.s.i Fasten
3.s.i Fasten
Midfaste

SOGN & KIRKE
Nr. 4 - December 2006 - 50. årgang

Juledag
2. Juledag
Julesøndag

Alle i sognene
ønskes
en rigtig glædelig jul
og et godt nytår!
I dette nummer af »Sogn & Kirke« er der indlagt et indbetalingskort. De, der gerne vil yde et bidrag - stort eller lille - må meget gerne benytte kortet.
De frivillige gaver har betydning for den fortsatte trykning og forsendelse af bladet. Derfor siger vi på forhånd tak for ethvert bidrag.
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*) Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffebord i Ældrecentret.

Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne

Adresser

Prædiken

ADRESSER VED HERSOM KIRKE

Organist: Se Hersom.

Sognepræst: Frederik Birkler,
Teglgårdvej 30, Hersom, 9500 Hobro.
Tlf. 8669 0009.

Menighedsrådets formand:
Kirsten Hougaard Pedersen, Fuglevænget
5, Klejtrup. Tlf. 9854 6067.

Graver og kirketjener: Birgit S. Jespersen, Gl. Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632
Møldrup. Tlf. 8669 1910.

Kasserer: Vagner Bjørn, Fuglevænget 8,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6625.

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.
ADRESSER
VED V. BJERREGRAV KIRKE
Graver og kirketjener: Else Iversen,
Halesøvej 1, Roum, 9632 Møldrup.
Tlf. 9854 6812.
Organist: Se Hersom.
Menighedsrådets formand: Bente
Svoldgaard, Gl. Ålborgvej 22, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf. 8669 1797.
Kasserer: Ellen Pedersen, Teglgårdvej 3,
Hvolris, 9632 Møldrup. Tlf. 8669 1391.
Kirkeværge: Gunhild Agger, Herredsvejen 80, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.
Tlf. 8669 2580.
ADRESSER VED KLEJTRUP KIRKE
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen,
Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf. 9854 6792.
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Kirkeværge: Søren O. Sørensen,
Skårupvej 7, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf.
9854 6271.
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.
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.
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. marts 2007.

Julens mødested
Prædiken i Klejtrup og V. Bjerregrav
kirker på Hellig Tre Konger-søndag den
2. januar 2005.
Tekst: Math.2,1-12.
Med den nye gudstjenesteordning i
1992 blev det besluttet at indføre en
særlig Hellig Tre Konger-søndag,
nemlig på den søndag, der falder i
perioden 2.-6. januar.
I året 2007 vil der imidlertid ikke
være en søndag i den nævnte periode. Derfor går vi glip af denne særlige helligdag i kirken.
For at råde bod på dette, bringes
her en Hellig Tre Konger-prædiken.

De fleste af os forbinder vistnok Hellig
Tre Konger med den vidunderlige historie
om de tre »vismænd«, som de jo også kaldes.
For vidunderlig - det er dén historie.
Man kan roligt sige, at der hviler en
ganske særlig nimbus - aura eller stråleglans - over de tre vise mænd.
Og det er jo ikke fordi evangelisten
Mathæus giver os en særligt indgående
beskrivelse af dem. I grunden behøver vi
ikke at høre mere end en enkelt sætning »... se, da kom der nogle vise mænd fra
Østerland ...« - mere behøver vi ikke, før
vi ser det hele for os. Ja, måske vi kun har
brug for et enkelt ord: »Østerland«, for at
vores fantasi eller forestillingsevne straks
tager over og fører os langt, langt bort til
eksotiske egne, hvor naturen, lyset, lydene, duftene og farverne har deres helt
egen karakter og skønhed.
Vi kan næsten høre kamelernes bløde
skridtgang i ørkensandet!
»Østerland«, jo, det er dér, de kommer
fra - fra det fremmedartede, men også det
spændende og det eventyragtige.
Og hvad er det så, der drager dem?
Hvad er det, der sætter disse vismænd i
bevægelse?
Det er såmænd en stjerne! Eller skal vi
sige: det er stjernehimlen.
Og så er vi atter helt på bølgelængde.
For er det ikke dét, der også sker for os,
når vi en klar, mørk vinteraften står helt
stille og lader vort blik glide ud mod den
ufattelige stjernevrimmel?

For fjerde og sidste gang lader vi forsiden på »Sogn & Kirke« være prydet med en
illustration (efter Olaus Magnus) hentet fra historikeren Troels Lund’s imponerende
bogværk »Dagligt liv i Norden«.
Udendørs færdsel om vinteren i det 16. århundrede kunne foregå i kaner som dem,
der ses på billedet, og med en hest som trækkraft. I dette tilfælde er der tale om to
kaner, der kører om kap.
Mon ikke kanens passagerer har haft godt med varmt overtøj på?
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Hvem af os kan da ikke mærke den
samme dragning, som trak i vismændene? Der sker et eller andet inde i os, når vi
står dér og ser op. Det kan slet ikke undgås. Det påvirker os. Noget inde i os berøres, endda dybt inde.
Er det mon uendeligheden - universets
uendelighed - der virker så overvældende
på os, og som drager os?
Det kan være svært at svare på.
For vismændenes vedkommende er der
imidlertid også andre faktorer, der spiller
ind.

Nu er de jo vise mænd. Og det betyder
i denne sammenhæng, at de er i stand til
så at sige at afkode de lysfænomener, som
de iagttager på stjernehimlen. Ved at registrere og analysere stjernernes bevægelser kan de udlede visse sandheder, som
oven i købet har betydning for livet her på
jordkloden!
Men det er ikke alene denne evne til at
iagttage og analysere, der gør dem til vise
mænd. Nej, deres visdom består først og
fremmest i, at de er i stand til at kæde deres iagttagelser sammen med universets
Skaber og Herre.
De ser en dyb sammenhæng mellem
Gud og det liv, der udfolder sig i dette
mægtige univers. Herunder livet på den jordklode, som vi mennesker
bebor.
Det er denne sammenhæng, de drages af, eller
tiltrækkes af. Ja, den optager dem i en sådan
grad, at de også rent fysisk sætter sig i bevægel4
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se. Det sker ved, at de resolut sadler deres
kameler og målbevidst begiver sig afsted
mod vest.

Ud fra deres iagttagelser er de kommet
frem til, at en helt enestående verdensbegivenhed er under opsejling.
Dén begivenhed vil de gerne være vidner til. De er endda klar over, at det drejer
sig om et møde - et ganske usædvanligt
møde: mødet mellem Gud og menneske.
Intet mindre.
Og nu sætter de altså alt til side for at
finde mødestedet.
På den måde ankommer de på et tidspunkt til landets hovedstad, Jerusalem.
Og videre dérfra går turen til Betlehem.
Lad os lige stoppe op her et øjeblik. For
det er tankevækkende at lægge mærke til,
at da Kong Herodes (den snu ræv!) beordrer landets kloge hoveder til at granske
de gamle skrifter for at finde frem til stedet for denne verdensbegivenhed, da forstår disse skriftkloge ganske vist nok at
tyde skrifterne; men de sætter sig ikke af
den grund i bevægelse mod Betlehem!
Med andre ord: de forbliver upåvirkede
af det, de læser!
De vise mænd har derimod ikke hellige
skrifter at ty til. De har bare stjernehimlen! Og for dem er dét tilstrækkeligt til, at
de bevæger sig hen mod det mødested,

som åbenbart er en afgørende del af deres
livs bestemmelse!
Heraf kan man vel udlede, at én ting er
at kunne læse og tolke de hellige skrifter.
Dét er der så mange, der kan - eller i hvert
fald mange, der siger, de kan.
Men dette er altså ikke nok. Det har i
virkeligheden ikke den store betydning,
hvis der ikke samtidig sker en bevægelse
inde i den, der læser og tolker!
Vismændene bevæges af det de hører,
og af det de ser. Og de drages hen mod
Betlehem, hen mod det sted, hvor Himmel og jord mødes - i et lille menneskebarn!
Ja, de opdager, at just dét er mødestedet: Gud og menneske mødes i et lille
barn.
Og i samme øjeblik de træder indenfor
til barnet, overvældes de af en meget stor
glæde, fortælles det.
De kan ikke andet end knæle ned og tilbede det.
De oplever det næsten som om hele
universet, med dets allerdybeste hemmeligheder, har samlet sig i dette lille, simple, jordiske staldrum.
I ganske overvældende grad får de i
dette barn universets Herre og Skaber ind
på nært hold. Det sker glimtvis.
Han som har skabt Himmel og jord sol, måne og stjerner - mennesker, planter
og dyr - alle skabninger - Alt - Han viser
sig for dem i dette lille menneskebarn.
I dette barn får de et glimt af Guds storhed. Kun i glimt, for deres øjne kan ikke
tåle mere. De ville blive totalt blændede ja, blinde - dersom de fik det hele at se.
Og efterhånden som tiden gik, og barnet blev større, og voksen, var der mange
mennesker, som i Ham fik et glimt af Gud
at se.
Sådan er det den dag i dag: overalt på
jorden, hvor mennesker får fortalt denne
vidunderlige historie om de tre vismænd,
om deres »himmelske« iagttagelser, deres
lange rejse, deres målbevidste søgen efter
den store skelsættende begivenhed i ver-

denshistorien, deres ankomst til »mødestedet« - og hvad de dér fik at se - overalt
hvor denne historie fortælles, da er det
som om Gud, Himlens og jordens Skaber,
kommer nærmere!
Det sker i et lille barn i en stald i en
fjern krog af verden.
Og det hele begyndte med en stjerne.
Eller med nogle bevægelser på stjernehimlen ude i det vældige univers!
For så vigtig er barnefødslen i Betlehem, at selv det ufattelige verdensrum
måtte røre på sig, for at alle mennesker på
jorden efterhånden kan få et glimt af den
Gud, som vil sine skabninger det allerbedste.
Således har også vi, gennem denne historie, fået en ledestjerne ...
»... og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.«
Frederik Birkler

24. december
I år falder 4. søndag i advent sammen med Juleaftensdag, søndag den
24. december. På denne dag vil der
derfor udelukkende blive afholdt de
traditionelle juleaftensgudstjenester
om eftermiddagen.
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Adventskransen
I de allerfleste danske hjem vil advents- og juletiden være forbundet med et
væld af traditioner.
Stuerne pyntes med engle, stjerner, julekrybber, lys- og blomsterdekorationer,
grankogler, klokker, uro’er og meget andet.
Mon ikke vi allesammen glæder os til
endnu engang at kunne åbne de kasser
med hengemte sager, som vi satte afsides
efter sidste julehøjtid? Og den unge,
nystiftede familie, som skal holde egen
jul for første gang, vil ganske givet i december have »indkøb af julepynt« stående på programmet.
Der er også en del advents- og julepynt,
som har en betydning, der rækker ud over
det, der alene har med familiehygge at
gøre. Jeg tænker selvfølgelig på, at flere
af de ting, vi hænger op eller anbringer
rundt omkring i stuen, peger frem mod
den begivenhed, vi står for at skulle fejre
sidst på måneden: barnefødslen i Betlehem.
F.eks. hører det med til traditionerne, at
vi pynter med forskellige ting, der er lavet
af halm.
Denne skik kom hertil fra Sverige efter
2. Verdenskrig.
Svenskerne blev storleverandører af julebukke og andre halmting. Hermed blev
tankerne automatisk ført tilbage til stalden i Betlehem, hvor vi forestiller os, at
gulvet var overstrøet med halm. Måske
der også var halm i den krybbe, hvor det
lille Jesus-barn lå.
Således også med så megen anden julepynt: engle minder os om alle de engle,
der kom på besøg hos hyrderne ude på
marken den første julenat. Stjernen får os
til at tænke på de tre vismænd, der - med
en stjerne som vejviser - tog den lange vej
fra Østerland for at få den nyfødte kongesøn i Betlehem at se. De levende lys leder
vore tanker hen netop på dette julebarn,
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- og andre traditioner
der tændte et stort lys i vi menneskers
mørke.
Og sådan kunne der nævnes flere andre
eksempler.
Adventskransen og dens symbolsprog
I det følgende vil vi udelukkende beskæftige os med adventskransen, som i
den kommende tid vil være at finde ikke
blot i mange hjem, men også i forretninger, på skoler, på plejehjem og andre institutioner - og i kirken.
Denne skik er kommet til os sydfra, fra
Tyskland. Den opstod i slutningen af
1800-tallet, hvor den blev udbredt i de
nordtyske områder. På denne måde førtes
den ind i den danske jul via Sønderjylland, som på dette tidspunkt var under
tysk herredømme.
I Haderslev kendte man den allerede
omkring år 1900, og det skyldtes påvirkning fra den nærliggende by Christiansfeld, hvor den adventsbegejstrede brødremenighed har til huse. Selvom deres julespecialitet er adventsstjernen, så havde
de også længe lavet adventskranse af
mos, som de hængte op i hjemmene.

Adventskransen var
motivet
på årets
julemærke
1946,
tegnet af
Arne Bang

Kransen
Fra gammel tid har kransen - ligesom
ringen - været opfattet bl.a. som et billede
(symbol) på evigheden.

Vi kan ikke rigtigt forklare, hvad evighed er for noget. Vi plejer at sige, at evigheden er uden begyndelse og uden ende.
Men hvordan skal vi kunne forstå det? Vi
kan jo nemlig meget vanskeligt forestille
os noget, som aldrig er begyndt og aldrig
vil høre op. Det er som om noget sådant
befinder sig uden for vores menneskelige
horisont.
Som mennesker er vi i høj grad bundet
til tiden og historien, hvor alt har en begyndelse og en ende.
Derfor overstiger det evige simpelthen
vores fatteevne. Og dersom vi skal gøre
nærmere rede for evigheden, er vi derfor
henviste til at måtte anvende billedsprog.
På den måde bliver kransen - og ringen
- til et billede på evigheden. For vi kan ikke pege på et bestemt sted på kransen og
sige: »Dér begynder den!« Ejheller kan vi
udpege et sted, hvor den ender. Med andre
ord: den er uden begyndelse og uden ende. Som evigheden.
De fire lys
Som bekendt anbringer vi fire lys på
adventskransen. Men hvorfor nu dét?
Nogen vil sige, at det er fordi der er netop fire søndage i advent. Men er det ikke
tilfældigt? Kunne der ikke lige så godt have været tre eller fem eller syv søndage i
advent og dermed det samme antal lys på
adventskransen?
Noget tyder på, at de der i sin tid bestemte sig for netop fire adventssøndage,
vidste hvad de gjorde.
4-tallet er menneskelivets tal her på jorden. Om alt ellers forløber naturligt, vil vi
således gennemleve fire »aldre«: barndom, ungdom, manddom og alderdom.
Med andre ord: de fire lys på adventskransen er et billede på vort livsløb som
mennesker.
Hvad er det da, adventskransen viser
os, efterhånden som vi - via de fire advetssøndage - når frem til den store højtid?
Kransen viser os for det første, hvorle-

des vort liv som mennesker hviler på - og
bæres oppe af - det evige.
For det andet ser vi på adventskransen,
hvordan vi - gennem alle vore fire levealdre - efterhånden brænder helt ned i det,
der er evighed i. Og når det fjerde lys er
ved at brænde ud, er vi allernærmest ved
evigheden.
Hvilket svarer til, at barnefødslen i
Betlehem står for døren og indvarsler et
lysfyldt evighedsrige af uanede dimensioner!
Advent og jul
Adventstiden er en forberedelsestid. Vi
forbereder os til julen med Jesu fødsel.
Samtidig er det en mørk tid, ja, den
mørkeste tid på året. Ligesom vort menneskeliv her på jorden i en vis forstand
ligger hen i mørke. Der er så meget i vores tilværelse, vi ikke forstår. Der er så
meget, der er skjult for os - eller uigennemskueligt.
Vi ser vort eget liv som gennem tågede
brilleglas.
Derfor er adventstiden oprindeligt også
en tid for bøn og eftertanke. Af samme
grund er adventskransen hængt op i violette silkebånd. For violet er bodsfarven.
Det kan være en svær tid at komme igennem.
Dette illustreres meget tydeligt gennem alle de bibeltekster, vi hører i kirken
på de fire adventssøndage. Og når vi
kommer hen til slutningen af adventstiden, ser det allermørkest ud for os, ligesom natten breder sig over det meste af
døgnets timer.
Men så bryder Lyset frem - det store
evighedslys - da Jesus fødes.
Det er Gud selv, der hermed lyser ind i
vort mørke for at fortælle os, at også vi
hører til i Hans store, evige sammenhæng.
På sin helt egen stilfærdige måde hænger adventskransen og peger frem mod alt
dette.
Frederik Birkler
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Fra Bjerregrav

Siden sidst

Lidt om året ved Bjerregrav kirke
Nu nærmer tiden sig, hvor året igen
skifter, og vi har tænkt tilbage på nogle af
de tiltag, der er blevet gennemført i og
omkring kirken i årets løb.

Højttaleranlæg
Der er nu kommet højttaleranlæg ind i
kirken, hvilket har været nødvendigt specielt ved begravelser med mange deltagende.
Mursejlerne
Til alt held blev vi i tide af en fugleven
og tidligere beboer i Bjerregrav gjort opmærksom på, at i forbindelse med reparation af taget på kirken, var hullerne, som
mursejlerne benytter som landingsplads
og redeindgang hvert år, når de vender tilbage fra Afrika, blevet tilmuret. Selvsamme mand rensede hullerne igen, så nu
er kirken fortsat bolig for mursejlerne.

Nye kirkegårdslåger
Som det nok vil være mange bekendt,
er de gamle og ret medtagne kirkegårdslåger i det forløbne år blevet udskiftet.
Det har ikke været muligt uden videre
at fastslå, hvor gamle de tidligere låger
var; men i et referat i den gamle protokol
af 31/7 1945 er det noteret, at »Lågen
mod vest repareres« (nu ofte benævnt
som »Hannes låge«). D.v.s. at de gamle
låger i hvert fald må være fra første del af
1900-tallet, og kan man så forlange mere?
Menighedsrådet kiggede på forskellige
låger, men vi havde en grundidé om, at
der skulle indgå et motiv med viekorsene
fra koret i Bjerregrav Kirke. Og efter indhentning af forskellige tilbud blev opgaven overgivet til Tom Jensen, »Ferrotech«, i Klejtrup, som efter forelagt udkast har fremstillet disse stilfulde og
smukke låger, som fryder én, hver gang
man går igennem dem.
Flisebelægning
Der er lagt nye belægningssten langs
med kapellet, så der nu er mere sikkert og
tørt at færdes.
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Med venlig hilsen
Bente og Gunhild
Medlemmer af Bjerregrav Menighedråd

Siden sidst
Døbte i Hersom Kirke:
Martin Emil Nielsen
Begravede i Hersom:
Hans Rødgaard
Døbte i V. Bjerregrav Kirke:
Alfred Juul Trangbæk
Emil Kuch-Nielsen
Silas Throksø Frederiksen
Viede i V. Bjerregrav Kirke:
Anne Mette Præstiin Kjær Jensen
og Jan Ørris Pedersen
Begravede i V. Bjerregrav:
Svend Henning Jensen
Thomas Egon Bay
Døbte i Klejtrup Kirke:
Andreas Trinderup
Mathilde Hedelund
Viede i Klejtrup Kirke:
Bettina Værum og Jens Provst Jensen
Begravede i Klejtrup:
Johannes Evald Christensen
Margit Nielsen
Verner Jensen

Indsamlinger:
Folkekirkens Nødhjælp (Mellemøsten):
634,25 kr.
Høstoffer:
Hersom Kirke
473,75 kr.
V. Bjerregrav Kirke
530,00 kr.
Klejtrup Kirke
420,00 kr.
Kommende indsamlinger:
Juleaften og Juledag:
Børnesagens Fællesråd.
Nytårsdag: Det Danske Bibelselskab.
3.s.e.H.3 Konger (21. jan.):
Kirkens Korshær.

ENGLE?
Skal vi vove at kalde dem engle
der midt
i mørke decemberdage
i hjælpeorganisationer
og krisecentre
har travlt med at skubbe
skyerne til side - så vi kan se
at Himlen også er blå
og at der endnu er lave solstrejf
et sted i nærheden af horisonten
så vi endnu engang kan tro
at der er mening i skaberværket
at solhverv og opklaring
trods alt
er praktiske muligheder
måske mellem 8 og 9 i dag
eller senere - eller netop nu
når de næste bulletiner
ryger ind
på nyhedsterminalerne
skrøbelige
og usikre beretninger
måske
men en historie om mennesker
der med overskud
af tro og håb
pludselig griber
en blafrende mulighed
hentet ned som et glimt
og forsøgt praktiseret
i vort hjemlige magtapparat
eller kommer ind på tværs
af de større beslutninger
som en bølge af håb
der flytter afgørelsen
blot en anelse væk
fra afgrunden.
Jens Rosendal
fra »Skal vi kalde dem engle«
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Gårdene i Klejtrup
I kirkebladet har jeg tidligere skrevet
om gårdene og møllen i Klejtrup, som har
en interessant historie - set i forhold til de
øvrige gårde i sognet.
Forskellen er, at Klejtrup-gårdene og
møllen i fæstebondens tid hørte under
Domkirken i Viborg - og dermed under
Kongen, hvor alle andre gårde i Klejtrup
sogn - altså Hejring, Fristrup, Hærup og
Skårup - hørte under Hersomgård.
Hersomgård solgte sine gårde i
Klejtrup sogn til selveje sidst i 1700-tallet
og først i 1800-tallet, hvorimod gårdene
og møllen i Klejtrup fortsat forblev fæstegårde til sidste halvdel af 1800-tallet.
På et tidspunkt i første halvdel af 1800tallet blev der oprettet en Seminariefond,
som overtog gårdene og møllen i Klejtrup.
Vi har længe forsøgt at finde ud af noget omkring denne Seminariefond, men
uden held. Ingen på Landsarkivet i Viborg
vidste af, at der havde eksisteret en sådan.
Også biskoppen har været med på banen men uden held.
Men pludselig er det lykkedes Mona
Finderup og Holger Helbo fra Hvornum
at finde noget på denne Seminariefond og
- mere interessant - at finde papirer på
gårdene og møllen i Klejtrup. Nogle af de
mere interessante papirer er fra midten af
1800-tallet, hvor fæsterne forsøgte at få
lov til at købe gårdene til selveje.
Og nok var Klejtrup »langt ude på landet«, men man så sig ikke ringere, end at
man godt kunne skrive til Kongen.
Så det var, hvad fæstebønderne gjorde.
Her gengives en »oversættelse« af brevet
til Kongen med medfølgende anbefaling
fra sognets præst. Begge dele er »oversat«
fra gotisk skrift af Holger Helbo, Hvornum:
»Seminariefondens arkivalier G 222-2Stemplet papir
fjerde klasse 42 rigsbankskilling.
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- af Ragna Kolind

Klejtrup by og sogn, Rinds herred, Viborg
Stiftamt d. 9. februar 1845.
Samtlige fæstere af seminariefondets
gods i Klejtrup by og sogn ansøge allerunderdanigst Deres Majestæt om at få de
af dem fæstede ejendomme tilkjøbs.
Til Kongen
Undertegnede fæstere af seminariefondets gods i Klejtrup by og sogn fordriste
os til i allerdybeste underdanighed at nedlægge vor og vore familiers timeligen
velfærd for tronens fod.
Deres Majestæts, os i slutningen af
sidst afvigte år, igennem vedkommende
over- og underøvrigheder meddelte allerhøjeste resolution, i september 1845 at
bortsælge det Seminariefondet tilhørende
jordegods til arvefæste på vilkår
- at der erlægges en årlig afgift af 21/2 td.
byg pr. td. ny matriculeringshartkorn,
foruden en købesum, en gang for alle,
samt ved hver forandring af besidder, en
recognition, lig et årsafgift.
- at auktionsbuddene blive at approbere
af Cancelliet, samt at denne bestemmelse straks bliver at bekendtgøre for
samtlige fæstere af ommeldte gods.
ville have opfyldt os og vore familier med
den dybeste bekymring for fremtiden,
dersom Deres Majestæts dybe visdom og
landsfaderlige omsorg for alle Deres milde scepters undersåtter, ikke havde været
tilfulde erkendt af den danske bondestand.
Vi fordriste os derfor til, allerunderdanigst at ytre den undersåtlige tillid til
Deres Majestæts landsfaderlige omhu, at
vi fæstere under seminariefondets gods
udi Klejtrup by og sogn, der allernådigst
have erholdt disse ejendomme i fæste efter vore fædre og forfædre, ikke blive an-

sete i dette for vor timelige velfærd så vigtige fald som alle dem, der have været og
ere disse ejendomme aldeles fremmede
og uvedkommende, men allernådigst forundes adgang til, forinden ejendommen
stilles til offentlig auktion, at kunne få de
fædrene arvesteder tilkjøbs for en købesum, en gang for alle, der ikke ansættes
højere, end at vi kunne have nogen rimelig udsigt dertil, ved flid og streng sparsommelighed, under guddommelig velsignelse at kunne forrente samme.
Og at samtlige fæstere under seminariefondets gods i Klejrup by og sogn, ville nødsages til, rent ud at forrente en
sådan købesum, det må vi - desværre sandfærdigen erklære, og kunne med vor
sognepræsts attest bevise, at ingen iblandt
os har hidindtil kunnet oplægge sig midler ved nogen af disse gårde, der hidindtil
ikkun have ydet enhver af fæsterne et tarveligt udkomme.
Vi fordriste os derfor til allerunderdanigst at ansøge Deres Majestæt, om at ville allerunderdanigst forunde os og vore
børn og efterkommere disse gårde i
Klejtrup by og sogn tilkjøbs for en ren
indkøbssum, hvorimod de stipulerede årlige landgilde allernådigst måtte bortfalde, i betragtning af, at en afgift af 21/2 td.
byg pr. nyt matriculeringshartkorn, en afgift, der for en gård under samme gods i
Sjælland, Fyn og Øster-Jyllands frugtbare
egne, let kunne svares, - ville i så skarp en
egn, som den Klejtrup ligger i, snart blive
så trykkende en byrde, at ingen pengemand ville sætte sine penge i en gård, der
var så hårdt betynget.
Til denne vore allerunderdanigste
ansøgning til Deres Majestæt om at måtte
kunne erholde disse ejendommen med de
fædrene arvesteder tilkjøbs for en ren, og,
i forhold til godsets frugtbare egne, moderat købesum, slutter sig derfor også
vort allerunderdanigste tilbud af 200 Rbd
af hver tønde nyt matriculeringshartkorn,
i hvilken indkøbssum også besætningen
forventes allernådigst at måtte blive ind-

befattet og de nuværende fæsteres indfæstningssum, at måtte komme udi allernådigste betragtning.
Med denne vor allerunderdanigste ansøgning forener sig vore koners og børns
fromme bønner til Deres Majestæt og inderlige forbønner for Deres Majestæts
helbred og kraft, samt held og velsignelse
her ovenfra, til at virke, som hidtil, utrættelig til det elskede fædrelands sande hæder og held.
Klejtrup by og sogn, Viborg Stiftamt,
d. 9. februar 1845
Allerunderdanigst
Jens Nielsen,
sognefoged og sogneforstander
Christen Mortensen, Klejtrup,
med ført pen (m.f.p.)
Peder Mortensen, m.f.p.
Niels Jensen, Dremstrup, m.f.p.
Mads Christensen, m.f.p.
Knud Nielsen, Klejtrup, m.f.p.
Allerunderdanigst Attest
Sandheden tillader mig allerunderdanigst at meddele samtlige 6 gårdfæstere
af seminariefondets gods i Klejtrup by og
sogn et godt vidnesbyrd for flid, ædruelighed og sparsommelighed.
Thi fordrister jeg mig til i allerdybeste
underdanighed at anbefale disse fæsteres
sag til Deres Majestæt, såsom deres allerunderdanigste ansøgning ikkun, efter mit
skønnende, indeholder sandhed, og eftersom de 5 af disse gårdfæstere have en meget talrig familie at forsørge, samt fordi
ingen af disse 6 fæstere i Klejtrup by har,
så vidt mig bekendt er, og efter den almindelige mening i egnen, erhvervet sig mere ved disse skarpe ejendommes besiddelse end det daglige, og det endda kun
tarvelige udkomme.
Allerunderdanigst Daniel Bøggild
sognepræst for Hersom, Bjerregrav og
Klejtrup i Viborg amt
Hersom præstegård d. 9. februar 1845.«
11

Hvornår blev Jesus født?

Forskelligt

Hvornår blev Jesus født?
Den fest, vi skal fejre sidst i december,
er ikke en helt almindelig fødselsdagsfest.
Jesus-barnet kom senere til at få en betydning, som intet andet menneske har haft.
Om Hans fødsel har vi blot to korte beretninger i Ny Testamente, nemlig i kap. 2
hos henholdsvis Mathæus og Lukas.
Vismændene
Det skyldes tre astrologer, at vi kender
historien om en lille dreng, der kom til
verden for et par tusind år siden i en stald
i Judæa i det nuværende Israel.
De tre astrologer var nemlig de første,
der opdagede, hvad der var på færde. Og
sammen med hyrderne på de omkringliggende marker kunne de fortælle historien
videre.
Disse tre stjernetydere var vise mænd.
De sad egentlig i Babylon og studerede
stjernernes bevægelser på himmelhvælvingen. Og da Jesus-barnet blev født,
kunne de ikke undgå at få øje på en nyopdukket stjerne, der opførte sig på en for
stjerner ikke helt sædvanlig måde. Dette
fik dem til at smide alt, hvad de havde i
hænderne. Hurtigt sadlede de deres kameler og begav sig vestpå. For de var klar
over, at noget helt ekstraordinært var under opsejling.
Vore dages naturvidenskabsfolk kan
ikke rigtigt blive enige om, hvad disse
stjernetydere havde set.
Måske har der været tale om en såkaldt
konjunktion (når to planeter står tæt op ad
hinanden) mellem Saturn og Jupiter, som
stod i stjernebilledet Fiskene i år 7 f.v.t.
(før vor tidsregning).
Eller måske det har været en konjunktion mellem Jupiter og Venus i Løvens
tegn i år 2 f.v.t. Dette sidste ville passe
med, at Løven er det astrologiske tegn for
Judas’ slægt og Judæa.
Så er der også dem, der vil hævde, at
vismændene må have set en meteor, en
12

komet eller en supernova (stjerneeksplosion).
Med andre ord: vi kan ikke vide noget
med sikkerhed. Men fæster vi lid til disse
stellare oplysninger, tyder noget på, at
Jesus blev født nogle år før nul.
»Og det skete i de dage ...«
Så har vi den velkendte beretning om
kejser Augustus, statholder Kvirinius,
folketællingen, hyrderne, englene o.s.v.
Historisk befinder vi os her på nogenlunde sikker grund. Augustus var romersk
kejser fra år 31 f.v.t. til år 14 e.v.t.
Med Kvirinius er der derimod et problem, idet hans embedsperiode som statholder i Syrien falder i to perioder: år 6-4
f.v.t. og år 6-7 e.v.t. Og teoretisk kan folketællingen have fundet sted i begge perioder.
Kong Herodes
Et tredie element kan måske føre os lidt
nærmere på en opklaring.
Kongen i Palæstina omkring dette tidspunkt hed Herodes. Han sad på tronen fra
år 37 f.v.t. Og i hele sin regeringstid bekæmpede han enhver tænkelig rival til
tronen. Han var meget brutal.
Kong Herodes døde engang i første
halvdel af år 4 f.v.t.
Jesu fødselstidspunkt kan derfor ikke
have været senere end engang i år 6 eller
7 f.v.t.
Men at Han blev født ind i vores verden
er selvfølgelig også langt, langt vigtigere
end hvornår.
F.B.

Forskelligt
FØDSELSANMELDELSE
Et barns fødsel skal anmeldes til sognepræsten senest 2 hverdage 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.

NAVNEÆNDRING
Ønskes navneændring, kan yderligere oplysninger 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.
KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:
2007
2008
2009
2010
2011

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.
FERIE og FRIDAGE
Sognepræsten holder friweekends 9.-10.
december og 3.-4. marts samt ferie i dagene 22.-28. januar.
Mandag er ugentlig fridag.
I alle tilfælde passes embedet af pastor
Robert Ryholt, Tostrup, tlf. 8669 1003.
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Meddelelser

Meddelelser

Meddelelser
Der afholdes menighedsrådsmøder således:
Hersom: Torsdag d. 11. januar kl. 19,30 i
Hersom præstegård.
Klejtrup: Onsdag d. 10. januar kl. 16,30 i
graverhuset.
Ifølge menighedsrådsloven er alle
menighedsrådsmøder offentlige.
To mødeaftener i præstegården
Religion er for alvor kommet til debat i
det offentlige rum. Og for os i Danmark må
kristendommen naturligvis have den største
interesse. Derfor har kirke og kristendom da
også - endda på flere leder og kanter - været
den centrale baggrund for adskillige mødeaftener i præstegården i de sidste flere år.
Imidlertid har der også indimellem været
udtrykt interesse for orientering om andre
religioner. Antagelig fordi verden synes at
blive stadig mindre, og andre menneskers
tro er rykket os tættere ind på livet. Der var
således stor deltagelse ved et møde i februar, hvor emnet var »Islam«.
Samtidig er også danskernes interesse for
tilegnelse af de fjernøstlige religioner vokset.

I forlængelse heraf vil der i de kommende måneder inviteres til endnu to aftener i
præstegården med henholdsvis »Buddhisme« og »Hinduisme« på programmet.
Buddhisme
Torsdag d. 15. februar kl.19,30 vil der
blive orienteret om den buddhistiske tro.
Hvor stammer den fra? Og hvad drejer den
sig om?
Efter en kop kaffe/té vil der blive lejlighed til en nærmere drøftelse.
Hinduisme
Torsdag d. 8. marts gælder det så hinduernes tro. Hvad går den nærmere ud på?
Også her bliver der mulighed for at deltage i en drøftelse efter kaffepausen.
Til disse aftenmøder vil enhver interesseret være hjerteligt velkommen.
F.B.

Valg af formand og næstformand
i menighedsrådene
I november er der foretaget de obligatoriske valg i menighedsrådene:
Hersom Menighedsråd:
Jørgen Vindvad genvalgtes som formand.
Jens Nielsen genvalgtes som næstformand.
V. Bjerregrav Menighedsråd:
Bente Svoldgaard blev valgt som formand.
Hanne Jensen blev valgt som næstformand.
Klejtrup Menighedsråd:
Kirsten Hougaard Pedersen blev valgt som formand,
mens Lene Yde genvalgtes som næstformand.
14

Julekoncerter
i vore
tre kirker
Hersom
Onsdag d. 29. november kl. 19,30
får Hersom Kirke besøg af Viborgkoret, som har fået ny dirigent, nemlig organisten fra Søndermarkskirken
i Viborg, Jens Chr. Hansen, som sammen med koret vil fremføre et fint og
varieret program af traditionel julemusik.
V. Bjerregrav
Tirsdag d. 5. december kl. 19,00
kommer traditionen tro Bjerregrav og
Omegns Kor og synger i V. Bjerregrav Kirke. Egon Nielsen er korets
faste leder, og med ham ved roret kan
vi læne os tilbage på kirkebænkene
og komme i julestemning. Det er altid en dejlig oplevelse.
Klejtrup
Torsdag d. 7. december kl. 19,00
afholder både Klejtrup og V. Bjerregrav kirkers børnekor en fælles julekoncert i Klejtrup Kirke. Til de sidste
flere julekoncerter har vi samarbejdet
med en eller flere musikere udefra,
og i år gentager vi samarbejdet med
Mini, den lokale troubadour fra
Hobro, med hvem korene havde et
meget givende samvær for et par år
siden. Det bliver uden tvivl godt at
ses igen.
Venlig hilsen og vel mødt
til tre gode begivenheder.
De tre kirkers organist
Jacob Græsholt

Klejtrup Missionshus
December
Onsdag d. 6.: Bibeltime.
Torsdag d. 28.: Juletræsfest kl. 14,00.
Sognepræst Frederik
Birkler taler.
Januar
Mandag d. 8.: Bedemøde.
Onsdag d. 10.: Bedemøde.
Onsdag d. 25.: Danmission og I.M.
holder generalforsamling.
Februar
Onsdag d. 7.: Bibeltime.
Møderne er kl. 19,30.

Alle er velkomne.

Juleaftensdag i Klejtrup
Det er ved at blive en traditon med to
gudstjenester i Klejtrup Kirke på
Juleaftensdag. De to forrige år har kirken været fyldt både kl. 14 og kl. 16 på
denne dag.
Man vil kunne orientere sig nærmere herom på bagsiden af bladet.
Børne- og juniorklubberne
i Klejtrup Missionshus
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. 16,30-18,30.
Torsdag kl. 14,00-16,00.
Bibliotekarer: Gerda Breum
Andersen/Robert Thygesen.
Sidste frist for indlevering af stof
til næste kirkeblad: 1. februar.
15

