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Gudstjenesteliste
Dato              Søndagens navn                   HERSOM                      V. BJERREGRAV              KLEJTRUP

SEPTEMBER 2019

1. sept.         11.s.e.Trinitatis KKK dækker Skals 9:30                                                  11:00  

8. sept.         12.s.e.Trinitatis                                                            11:00                                     9:30  

15. sept.         13.s.e.Trinitatis                11:00

22. sept.         14.s.e.Trinitatis                 KKK afløser i Skals 9:30       11:00 Høstgudstj./
                                                                                                                                     Indskrivning 

til konfirmation 
og høstfrokost

29. sept.         15.s.e.Trinitatis                                                                                                        11:00  Høstgudstjeneste/
                                                                                                                                                                                           visitats. Biskoppen

besøger menigheden

OKTOBER 2019

6. okt.          16.s.e.Trinitatis                                                              9:00 N.N.                                      

13. okt.           17.s.e.Trinitatis                                                            11.00

20. okt.           18.s.e.Trinitatis                                                                                                          9:00  Knud Erik Nissen

27. okt .          19.s.e.Trinitatis                11:00                                              

NOVEMBER 2019

3. nov.          Alle Helgen                                                                  19:00 Mindegudstjeneste         17:00  Mindegudstjeneste

6. nov.          ONSDAG                                                                                                                 17:00  Anderledes
                                                                                                                                                                                           gudstjeneste

10. nov.          21.s.e.Trinitatis                11:00 KKK afløser i Ulbjerg 9:30             

17. nov.          22.s.e.Trinitatis                                                              9:00 N.N.                                      

24. nov.          Sidste sønd. i kirkeåret                                                                                             9:00  HNK

Gudstjenester kl. 11:00
er som hovedregel 

med altergang!
De tre menighedsråd har besluttet, 

at der vil være kaffe/the i våbenhuset
efter gudstjenesterne. 

I Klejtrup
dog kun  efter 

gudstjenesterne 
kl. 9:30.

SOGN&KIRKE
Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne
Nr. 3 - Sept.-Okt.-Nov. 2019 - 63. årgang

Den gamle eg i troldeskoven
...læs sognepræstens artikel på side 3
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SOGN & KIRKE udgives af menighedsråde-
ne og udkommer fire gange om året. Bladet
er gratis.. • BLADUDVALG: Kirsten Krab
Koed, Birthe Ømark, Anne Marie Rost og
Anna Rohde. Sats og tryk: LSD-grafisk,
2077 6024. • Lokalhistoriske medarbejdere:
Ragna Kolind og Birthe Korsbæk. • Hvor
intet andet er nævnt, er illustrationer i dette
blad hentet fra kirkelige publi kationer, blade
og håndbøger.

Næste nummer: 1. december 2019.

Sidste frist for indlevering af materiale er 1.
november 2019. • Alt materiale til næste
nummer sendes direkte til LSD-grafisk på
mail:

lsd-grafisk@mail.dk
og mærkes i emnefeltet: 

»Sogn & Kirke juni 2019« 
– samt hvad det omhandler.

Den gamle eg
i troldeskoven
Kirken er et gammelt hus, klokkerne kimer og kal-
der på både gammel og ung, kirkens klokker kalder
på os, men kan man høre dem? Har man blik for
Guds mysterium?

Mange husker sikkert en salme, som man har sunget jule-
aften omkring skovens smukke træ, måske husker man en salme, man sang
til sit bryllup eller til et elsket menneskes begravelse. Man græd og begravede
sin forgrædte kind på puden, men salmen borede sig dybt ind i hjertet. Fol-
ketroen sidder i særdeleshed i salmerne.

Kirken er et gammel hus, men gamle huse kan man rive ned og erstatte med
nye huse, installerede jordvarme og etablere tagterrasser med eksotiske plan-
ter. Sådan er det med gamle huse, men et 900 år gammelt egetræ fælder
man ikke, dets rødder er rodfæstet, og mange har siddet under det krogede
egetræs skygge, drukket kaffe, holdt om hinanden, mens tårerne tørrede
ind, og måske er en hund eller to også blevet kløet bag øerne. Man fælder
ikke et gammelt egetræ; dets historie rækker langt tilbage i tiden, akkurat
som også kirkens.  

Kirken er et gammelt hus og gud ske lov for det. Vi er netop selv det gamle
hus, vi er de levende stene, som bygger kirken, er du med på det? Lyt til
klokkerne og lad dig drage, stig op på bjerget og hør Guds mageløse fortæl-
ling, kom til gudstjeneste i din kirke og lad dig opbygge. Som kunsten og
naturen er sjælens balsam, en iltmaske, man kan ånde igennem, er gudstje-
nesten et fristed, hvor man kan få sit liv iltet. Alene Gud gør det umulige
muligt! 

Autenticitetstrang gennemsyrer vor dagligdag. Tror jeg nok, føler jeg nok,
kan jeg se mig selv i det her? Man kan godt føle sig en kende overbelastet,
mange strabadser trænger sig på, og man skulle gerne kunne melde rent ku-
lør og være sikker i sin sag - men er det nu også altid nødvendigt? 

Er det i virkeligheden et mareridt altid at skulle føle efter? Man kunne også
bare være undervejs, sætte sig på bænken og se, hvad der sker! Tænk hvis
man kunne komme til kirken og give sig under Guds banner, bøje sit hoved,
slå korsets tegn og knæle? Træde ind i et fortryllet rum slet og ret? Finde
velsignet ro som man kan finde under egetræets skygge. 

Denne sommer ferierede jeg sammen med min familie på Øland. En skøn
sommerdag besøgte vi Troldeskoven, en vidunderlig skov i det nordøstlige
Øland, hvor træstammer kroger sig mere, end man tør tro, det var muligt.
I troldeskoven fandt vi en gammel kroget eg, Ølands ældste eg, som skulle
have henved 900 år på bagen. Tiden stod stille under egetræets skygge, og
selv vores hund Cohen fornemmede, at her var noget enestående på spil.
Den gamle eg fortalte os sin historie, kirkeklokkerne ringede, og det stod
klokkeklart for mig, at alene Gud kan gøre det umulige muligt! Det står
ikke til forhandling. Netop derfor står kirken stadig. Det gamle hus kan
ikke erstattes.

Giv mig gerne et kald og kom forbi til en snak. Jeg er præst i det gamle hus
og har tid til at lytte og tavshedspligt! 

Med ønsket om et velsignet efterår

Kirsten Krab Koed, sognepræst

Anderledes
gudstjeneste

i Klejtrup Kirke
den 6. november kl. 17:00

med efterfølgende 
spisning i Sognehuset

Som tidligere gøres brug af klaver
og musikanlæg, og sopran Nanna
Clara Josef Johannessen med den
smukke stemme medvirker.

Tilmelding: Få en spisebillet hos
Klejtrup Bageri eller send en mail til
ij@klejtrup.dk om, hvor mange I
kommer.

I sognehuset spiser vi god mad og
synger et par sange.

Vi håber igen på fyldt kirke og sog-
nehus.

Klejtrup Menighedsråd
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Adresser ...

FORSKELLIGT
FØDSEL:
Når et barn bliver født, modtager sogne-
præsten en fødselsanmeldelse fra sygehu-
set eller jordemoderen. Er forældrene gift,
skal de ikke foretage sig yderligere. 

Hvis der ikke medvirker en jordemo-
der ved fødslen, skal forældrene selv an-
melde fødslen. 

Er forældrene ikke gift, skal de selv
indlevere en »Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring« til sognepræsten, hvor faderen aner-
kender faderskabet. Herved får forældre-
ne fælles forældremyndighed. Blanketten
skal underskrives af begge forældre samt
to vitterlighedsvidner. Blanketten skal
være sognepræsten i hænde senest 14 da-
ge efter barnets fødsel. 
Du finder yderligere oplysninger om re-

gistrering af et barns fødsel og om anmel-
delse af faderskab på familiestyrelsen.dk
og personregistrering.dk. Herfra kan du
også udskrive blanketten.

DÅB: 
Et barn skal dø-
bes eller navngi-
ves senest seks
måneder efter
fødslen. Når bar-
net er døbt, er det
optaget i den
kristne menighed
og medlem af fol-
kekirken. Derfor

fejres dåben normalt ved søndagens
guds tjeneste. 

Barnets forældre kontakter sognepræ-
sten for at aftale en dato for dåben. Præ-
sten og forældrene mødes herefter til en
dåbssamtale. Samtalen kan finde sted i
præstegården, men sognepræsten besøger
også gerne de nybagte forældre i hjem-
met.

Forældrene finder 2-5 faddere til bar-
net. En fadder skal være døbt og have nå-
et 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 blan-
ketten »Navngivning« til sognepræsten.
Blanketten skal underskrives af begge for-
ældre.

BRYLLUP: 
Ved brylluppet siger parret ja til at leve
som ægtefolk og til at elske og ære hin-
anden til døden skiller dem. 

Når I har besluttet jer for at blive gift,
kontakter I sognepræsten for at aftale da-
to og tidspunkt for brylluppet og en sam-
tale før vielsen. For at blive viet i folke-
kirken skal mindst den ene af jer være
medlem. 

Før brylluppet skal I også henvende jer
til ægteskabskontoret i bopælskommu-
nen. Her udstedes en »prøvelsesattest«.
Attesten dokumenter over for præsten, at

ægteskabet kan indgås på lovlig vis. Prø-
velsesattesten må ikke være mere end 4
måneder gammel den dag, brudeparret
siger ja til hinanden.

DØDSFALD:
Et dødsfald skal senest efter to hverdage
anmeldes til sognepræsten. Ofte kontak-
ter de efterladte en bedemand, der udfyl-
der dødsanmeldelsen og sender den til
præsten. Man aftaler også en dato for be-
gravelse eller bisættelse med sognepræ-
sten. Inden begravelsen har de nærmeste
pårørende en samtale med præsten.

NAVNEÆNDRING:
Ønsker du at ændre navn, skal du sende
blanketten »Navneændring« til sogne-
præsten. En navneændring koster 500,00
kr. 

Du kan læse om navneændringer på
familiestyrelsen.dk og personregistre-
ring.dk. Du kan også ringe til sognepræ-
sten for yderligere oplysninger.

SAMTALE MED PRÆSTEN:
Præsten har tavshedspligt, og man kan al-
tid ringe eller sende en e-mail, hvis man
har brug for en snak. Så finder I sammen
et tidspunkt for et besøg. Præsten foreta-
ger også hjemmealtergang.

BLANKETTER:
På personregistrering.dk kan du udskrive
blanketter. Du kan også ringe til sogne-
præsten, så finder hun de nødvendige
blanketter til dig.

HERSOM KIRKE
Sognepræst: Kirsten Krab Koed, Teglgårdvej 30,

Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 8669 0009 eller
2341 3009. Mail: KKK@KM.DK. • Mandag
er sognepræstens faste fridag.  Mandag dækkes
embedet af den vagthavende præst på Viborg
Østre Provstis vagttelefon 7022 3310.

Præstesekretær: Sekretær Annette Sømod
Mail: annette@somod.dk

Graver og kirketjener: Birgit S. Jes per sen, Gl. Ål-
borgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Mobil:z 2330 3910. 

     Mail: tagejespersen1@gmail.com.
Organist: Rikke A. Bendtsen, Klokbakken 10,

Todbjerg, 8530 Hjortshøj. Tlf. 3042 5731.
Mail:  alminde@gmail.com

Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,
Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901. Mail:
emhoejlod1@outlook.dk

Menighedsrådets formand: Niels Brandt Kristen-
sen, Herredsvejen 145, Hvolris, 9632 Møl -
drup. Tlf. 2324 6844. Mail: n.b-k@mail.dk

Næstformand: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677. 
Mail: birteahrensbach@mail.dk

Sekretær: Anne Marie Rost, Mariendalvej 20,
Hersom, 9500 Hobro. Tlf. 2991 6499. 
Mail:  morrost@outlook.dk

Kasserer: Esther Nielsen, Lundvej 14, Troestrup,
9500 Hobro. Tlf. 9854 6076.
Mail: troestrup@energimail.dk

Kirkeværge: Birthe Ahrensbach, Lundvej 16,
 Troe strup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677. 
Mail: birteahrensbach@mail.dk

V. BJERREGRAV KIRKE
Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Else Skovlund, Kir ke tof -

ten 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil:
2262 4754. Mail: else-skovlund@hotmail.com

Organist: Se Hersom
Kirkesanger: Vakant.
Menighedsrådets fmd.: Birte Bergman, Nord -

skoven 21, V. Bjerre grav, 9632 Møldrup. Tlf.
4029 5557. Mail: birtebergman@fiberpost.dk

Næstformand: Kristian Nørskov, Herreds vejen
69, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. Tlf. 
4057 5711. Mail: lisenorskov@hotmail.com

Sekretær: Anna Rohde, Gl. Aalborgvej 44, 
Bjerregrav. Tlf. 3063 5516
Mail: anna.rohde.39@gmail.com

Kasserer: Elin Brorson, Herredsvejen 78, 
Bjerregrav. Tlf. 2422 1002
Mail: godsetihorup@fiberpost.dk

Kirkeværge: Bodil Dalsgaard, Gl. Aalborgvej 21, 
Møldrup. Tlf. 2924 8204 

PRÆSTEGÅRDSUDVALGET
Formand: Kristian Kristensen. Tlf. 2360 6095.

Mail: kkvand@yahoo.dk.

Øvrige medlemmer: Birte Bergman, mail: birte-
bergman@fiberpost.dk, Kristian Nørskov, mail:
lisenorskov@hotmail.com, Niels Kristensen,
mail: n.b-k@mail.dk, Birthe Ømark, mail: oe-
mark@mail.tele.dk, og Kir sten Sørensen, mail:
kisser.soerensen@gmail.com

KLEJTRUP KIRKE
Sognepræst: Se Hersom
Graver og kirketjener: Leif Bach Jensen, 

Viborgvej 29, Klejtrup, 9500 Hobro. 
Tlf. 2992 5751. Mail: hanneleif29@gmail.com

Organist: Se Hersom
Kirkesanger: Else-Marie Jeppesen, Fristrupvej 52,

Fristrup, 9500 Hobro. Tlf. 2175 3901. Mail:
emhoejlod1@outlook.dk

Menighedsrådets formand: Jon Pugholm, Fugle-
vænget 48, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2425
9934. Mail: ij@klejtrup.dk

Næstformand: Birthe Ømark, Viborgvej 2, 
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2878 0139. Mail:
oemark@mail.tele.dk

Sekretær: Birthe Ømark, Viborgvej 2, Klejtrup,
9500 Hobro. 
Tlf. 2878 0139. Mail: oemark@mail.tele.dk

Kasserer: Marianne Fruergaard, Fuglevænget 21,
Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 2028 2662. Mail:
fruergaard21@gmail.com

Kirkeværge: Birthe Godthåb Jensen,
     Tlf. 4034 6711. 
     Mail: torbenbirthe@gmail.com
Kirsten Sørensen. 

Mail: kisser.soerensen@gmail.com
Henrik Fjelsted. Mail: karin-fjelsted@privat.dk

KIRKEBIL
Da menighedsrådene ikke p.t. har mulighed for
at tilbyde taxakørsel i området, håber vi, at sam-
kørsel indtil videre kan aftales med anden kirke-
gænger.
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Biskoppen kommer på besøg
til høstgudstjenesten
Søndag den 29. september kl. 11:00 fejrer vi høstgudstjeneste i Klejtrup Kirke. I
år er vi så heldige, at biskoppen over Viborg Stift, Henrik Stubkjær, afholder bi-
spevisitats i vore tre sogne samme søndag, som vi fejrer høstgudstjeneste. Bi-
skoppen har, som altid til bispevisitatser, også provst Bjarne Bæk Markussen med
på besøg i kirken. Visitats betyder besøg og har helt siden Reformationen været
en central del af biskoppens arbejde, nævner biskoppen i sin skrivelse til rådene.
Biskoppens og provstens opgave er at inspirere, opmuntre og vejlede præster og
menighedsråd i deres arbejde. Jeg glæder mig til deres visit. 

Provsten forestår formessen, og biskoppen holder en lille tale til menigheden fra korbuen,
ligesom han varetager nadveren, det er dog stadig undertegnede, der får lov til at prædike.

Heldigvis bor vi et skønt land, hvor man har meget at takke for og mange gode grunde til at være taknem-
melig. Sæt allerede nu kryds i kalenderen søndag den 29. september, kom til en flot pyntet kirke og en
festlig gudstjeneste. Skønt ville det være med en fyldt Klejtrup Kirke, når vi får fint besøg! 

Efter gudstjenesten serverer menighedsrådet sandwich i våbenhus og kirke. 
Hjertelig velkommen! Menighedsrådene

Kirsten Krab Koed

Forrygende 
sangaften
i Hersom

Onsdag aften den 25. septem-
ber er der liv og glade dage i
Hersom. Aftenen begynder kl.
19:00 i Hersom Kirke, hvor den
syngende sognepræst Ken Nør-
gaard spiller på sin guitar og un-
derholder med anekdoter om
salmer og sange. Ken vil også
synge nogle af de nye salmer
sammen med os. 

Efter en stemningsfuld time i kir-
ken serverer menighedsrådet
ostebord med rødvin/sodavand
i konfirmandstuen ved Hersom
Præstegård. Snakken går lystigt,
indtil Ken atter giver os musik-
ken i hjertet. Glæd jer gerne til
fællessang fra Højskolesangbo-
gen, fædrelandssange, Kim Lar-
sen, Benny Andersen og alt mu-
ligt derimellem. Man kan se frem
til en fin aftenrejse.

Alle er hjertelig velkomne! Kirsten Krab Koed
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I erindringens univers ...
I erindringens univers – takket være Kirstens indlæg i det sidste kirkeblad,
over hendes barndomsveninde med det søde poesivers. Det fik også min poe-
sibog og -vers frem i min hukommelse.

Jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, eller hvilken klasse jeg gik i, men
første gang, jeg hørte om dette fænomen, anede jg virkelig ikke, hvad det
drejede sig om; Een af pigerne fra min klasse spurgte, om jeg ville skrive i
hendes poesibog.

Jeg måtte jo sige det, som det var: At jeg ikke anede, hvad man skrev i sådan
een. Hvortil hun svarede: »Ta’ den bare med hjem; så kan din mor nok hjæl-
pe dig!«

Det havde hun så sandelig ret i, og det  vers, min mor lærte mig, har jeg skre-
vet i mange poesibøger, selv endda i sommeren 1967, hvor jeg var på et tre-
måneders højskoleophold ovre ved Slagelse.

Vi var et forholdsvis lille hold, hvilket gjorde, at vi havde et helt unikt sam-
menhold, så vi blev enige om, at vi alle ville have en autografbog, som vi alle
skulle skrive en hilsen i, når opholdet var slut.

Min klassekammerat fra den første gang, jeg skrev det vers, hed Gertrud,
derfor er det med i verset; det bestemte min mor. – Navnet kan erstattes med
»lille ven«.

– Husk, lille Gertrud, vær god mod din mor,
så længe du har hende, hernede på Jord.
For når først hun er borte, da er det for sent
at gøre det gode, du altid har ment.

Jeg synes utrolig godt om det vers – har altid gjort – synes, det siger så meget,
og jeg har tænkt mange gange, hvorfor min mor valgte lige netop dette vers, –
Og jeg ville ønske, at jeg havde fået talt med mor om det. – Om det eventuelt
havde en relation til hendes egen barndom. Hun voksede jo op uden en mor,
men hos en bedstemor, som ikke behandlede hende særlig godt. Til gengæld
holdt bedstefaderen så altid hånden over hende.

Med denne lille fortælling om en længst svunden barndom vil jeg jer sende
jer alle en glad hilsen med ønsket om, at I alle får en fortsat god sommer!
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Høstgudstjeneste og
indskrivning til konfirmation 2019-20

Søndag den 22. september kl. 11:00 fejrer vi høstgudstjeneste og indskrivning til konfirmation i Vester
Bjerregrav Kirke. Indskrivning til konfirmation foråret 2020 i Vester Bjerregrav Kirke er for kommende kon-
firmander fra Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup sogne. 

Hvis man ikke har tilmeldt sit barn på folkekirken.dk under linket konfirmandtilmelding, medbringer man
tilmeldingsblanketten, som skolerne har været så venlige at dele ud for mig. 

Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på en høstfrokost i Bjerregrav Ældrecenter. Glæd jer til en
lækker frokost og et flot pyntet bord.  

Konfirmationsforberedelsen begynder torsdag den 3. oktober. Konfirmander fra Bjerregrav Friskole bliver
hentet i bus ved skolen kl. 12:50 og kørt til konfirmandstuen i Hersom. Vi begynder at lære hinanden at
kende, snakker og hygger med lidt at spise. Kl. 14:25 bliver konfirmanderne kørt tilbage til skolen.

Konfirmander fra Møldrup Skole kommer med skolebussen til Klejtrup og vi mødes ved sognehuset kl.
14:45. Også her får vi lidt at spise, mens snakken går. Konfirmanderne og jeg har en god tid i vente. Jeg glæ-
der mig så meget ☺

Gå til mini-
konfirmand!
Hvis man går i 3. klasse er man stor nok
til at gå til minikonfirmand! Næsten alle
kirker i Danmark tilbyder kortere forløb
for børn i 3. eller 4. klasse, hvor de i af-
slappede og hyggelige omgivelser kan
stille nogle af de spørgsmål de går og ruger over.

Børn går rundt med mange tanker - Ofte meget større end vi lige forestiller os. Kirken tilbyder med mini-
konfirmandforløbet et rum, hvor der er plads til at tale og spørge løs om nogle af alle disse ting. Det er sjov
og kreativ undervisning for børn i en fantastisk alder. Det er nu verden for alvor folder sig ud, og bliver til
tusindvis af spørgsmål. Hvorfor findes der noget? Hvad er der bag stjernerne? Hvorfor skal man dø? Og reg-
ner det, så Gud kan vaske vores purløg?

Gennem sang, leg og billedkunst skal vi ind under huden på nogle af de ting, der virker lidt mystiske, og
tale om emner, hvor svarene ikke altid giver sig selv. Vi skal ind under huden på kirkens symboler og ritualer,
som ofte kan virke lidt mystiske. Efter vinterferien tager vi fat på kirkens helligdage, fra jul, fastelavn og til
påske - Hvorfor er de der, og hvad går de egentlig ud på?

Minikonfirmandundervisningen ligger fem gange i oktober og november, og fire gange i februar og marts,
og afsluttes med en festgudstjeneste for minikonfirmanderne og deres familier og iøvrigt alle interesserede.
Efterfølgende inviteres til spisning.

For børnene på Bjerregrav friskole foregår undervisningen tirsdag kl. 13.15-14.25 i Hersom præstegård fra
d. 29/10 - 26/11, og igen efter vinterferien. Vi henter børnene i en bus, og bringer dem tilbage til skolen ef-
terfølgende.

I Klejtrup foregår undervisningen om onsdagen kl. 13.10-14.20 i Klejtrup kirkes sognehus, fra d. 30/10.
Adressen er Skårupvej 20. Jeg henter børnene i skolens SFO.

Tilmelding skal ske til organist og minikonfirmandunderviser Rikke Alminde Bendtsen på alminde@
gmail.com senest fredag d. 11/10. - Skriv barnets navn og kontaktinformation, både email og forældres
telefon.
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En lille fortælling fra det virkelige liv ...
En lille fortælling fra det virkelige
liv – fortalt og oplevet af min fader i
året 1907.

- Så springer vi frem til firserne, da min
fader så fortæller det til mig.Han havde
nogle få dage siddet og »filosoferet«:
Dette udtryk brugte han, når der var
ting fra hans barndom, der dukkedde
op i hans tankegang – og som mange
gange gav ham stof til eftertanke. – Og
det gjorde netop den her begivenhed,
jeg vil fortælle.

Det skete som ssagt i året 1907.

Min far var seks år gammel og havde
mistet sin elskede mor i april måned,
så hans savn og sorg var naturligvis
stort, hvilket var skyld i, at han af og til
gik og græd overr det,

Pigerne, som arbejdede på gården, gik
og gjorde nar af ham når de så, han
græd. De drillede hm og sagde, at han
bare var en forkælet »knæjt«, som skul-
le holde op med det hyleri, men i ste-
det for have nogle »hug«

Det blev gråden jo ikke mindre af, og
så stak han i rend over til sin farmor,
som boede i nærheden.

Hans morforældre var flyttet fra Stub-
begård i Hersom og ned i den lille na-
boejendom (der hvor Krista og Holger
tømrer boede) til »Enghavegaard«, som
mit hjem hedder.

Når mormoderen trøstede ham på sit
skød, fik de en halv kop kaffe godt med
mælk og sukker i, og når den var druk-
ket, tog de hinanden i hånden og fulg-
tes ad til kirkegården, hvor de besøgte
hans moders grav.

En sådan dag fik far øje på en lille fir-
kantet gravsten og spurgte: »Hvad er
det?«, hvorpå mormoderen svarede, at
det bare Zackmanns gravsten, han seslv
havde hugget.

I midten af stenen var der hugget en lil-
le firkant, og i den var der igen hugget
et gotisk Z.

Zackmann var gået konkurs med Her-
somgaard og endte derfor nede i Bjer-
regrav fattighus. 

Det lå der, hvor urnegravstederne er i
dag. Han var jo fattig som en kirkerot-
te, men for at være sikker på at få en
gravsten, blev hqan nødt til selv at lave
den.

Så når vi til sidst i ‘firserne Min far
mindes den sten og kan i tankerne se
den for sig. – Men nu var der jo gået
mange år, så hvad mon der  var blevet
af den?

Min far vidste, at den gamle graver,
Anders Østerby var slem til, når der
havde været begravelse, og kisten skulle
dækkes, at smide forskellige ting, som
han fandt, ned til kisterne. Så var tin-

gene jo væk igen. Og det var en ting,
som far var oprigtig ked af, hvis det var
tilfældet med Zackmanns gravsten.

En dejlig sommerdag fik min far og
mor så besøg af min tante Emma og
farbror Kristian fra Kistrup (oppe ved
Viborg) sammen med en nabokone til
dem. Hun var lige blevet enke og hav-
de givet udtryk for, at hun holdt meget
af at se på kirker og kirkegårde – og et
særligt ønske var at se netop Bjerregrav
Kirke. - De blev derfor enige om at ta-
ge ud til mine forælre til kaffe – for
derefter alle fem at følges ad på kirke-
gårdn. »Damerne« kunne se kirken, og
mændene kunne kigge efter Zach-
manns »sten«.

Vore graver, Else var der og viste da-
merne ind i kirken. Far og farbror Kri-
stian gik til det sydvendte dige for at le-
de.

Der gik ikke lang tid, så fandt min far
den, samlede den op og gav den til Else
med orden: »Vil du godt gøre den lidt
ren og stille den sådan, at folk kan se
den? - Og hvis nogen spørger til den,
kan du bare sige, at de kan henvende
sig til mig.

Jeg synes, det er både en spændende og
sjov lille historie/beretning fra det vir-
kelige liv, og jeg er så glad for, at min
far »filosoferede« og så fortalte det til
mig. – Hvis ikke, så var der jo ingen,
der nogensinde fik at vide, hvad der
skete i den forlængst forsvundne, og jeg
glemmer aldrig min gamle fars glade
ansigt, da han fortalte mig om fundet
af stenen, som havde fyldt så meget i
hans tanker. Hans bekymring om:
»Hvad var der blevet af den?«

Min fars strålende og glade øjne var-
mer langt ind i mit hjerte, når jeg tæn-
ker på ham, og det gør jeg faktisk tit. –
Når jeg f.eks. får uopklarede tanker, så
tænker jeg: »Nu skulle du lige være her,
far, for jeg skal spørge dig om noget.

Med håb om, at I har nydt de ti minut-
ter, det tager at læse denne lille historie,
vil jeg ønske og sende jer masser af kær-
lige sommerhilsener fra ...

Bodil D. Dalsgaard



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
Høstkoncert med Clemensknejterne
Klejtrup kirke onsdag d. 30. oktober kl. 19.30
Der er helt fuld knald på, når Clemensknejterne starter op i sangermusklerne! Der er høj
energi, et højt kunstnerisk niveau og en stor og skøn, smittende sangglæde. Det er en fest
at være til koncert med Clemensknejterne, og I skal kun glæde jer til høstkoncerten i Klejtrup
kirke onsdag d. 30. oktober.

Det helt specielle ved Clemens Knejterne er, at korets brede repertoire – der spænder fra
klassiske korsatser og danske sange, til popmedleyer og jazzarrangementer – altsammen
er arrangeret af korsangerne selv, så I kan glæde jer til at høre kendte sange i nye klæder
ved denne koncert!

Clemens Knejterne er en vokalgruppe, der blev stiftet i december 2014 af unge mænd fra
Skt. Clemens Drengekor ved Aarhus domkirke. Siden da er koret vokset, og består nu af 20
drenge i alderen 16-22 år, som alle elsker at synge. Knejterne har bl.a. medvirket ved kon-
certer i Aarhus Domkirke, sunget til tv-gudstjeneste, Sportsgalla 2018 på DR1, sølvbryllup-
per og julefrokoster, samt overrasket folk på gaden med sang.

Gratis adgang
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Opslagstavlen!Opslagstavlen!
Calabash kommer og spiller
i Bjerregrav d. 3/9 kl. 19.30
CALABASH er en duo bestående af marimba og saxofon.
Den smukke kombination af klange fra de to instrumenter
formår at spænde over et meget bredt spektrum af genrer,
og Calabash byder på improvisationer og arrangementer
af musik af bl.a. W. A. Mozart, J. S. Bach, Erik Satie, Beatles,
Ariel Ramirez og Abdulla Ibrahim. De to musikere vil også
duellere i egne kompositioner og arrangementer af mexi-
cansk folkloremusik.

De er begge nordjyske musikprismodtagere, idet Jakob My-
gind modtog årets nordjyske jazzpris i 1994, og Kai Stens-
gaard var den første modtager af Nordjyllands Amts Mu-
sikpris i 1989.

Julekoncert 
i Klejtrup Kirke

med Simone
& Søren Dahl

Torsdag den 28.11. 2019 kl. 19.30

Der venter jer 
en stor oplevelse,  og

der er kun 140 billetter,
som sælges fra den 1. oktober 

fra Klejtrup Bageri.

Billetpris 100 kr.

Arr. Klejtrup Menighedsråd
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Meddelelser ...

INDSAMLINGER
i Hersom Kirke

September DSUK
Oktober Dansk Røde Kors
November Dansk Røde Kors
December Børnesagens Fællesråd

INDSAMLINGER
i V. Bjerregrav Kirke

Pinse: Folkekirkens Nødhjælp
Høstgudstj.: DSUK
Juleaften: Børnesagens Fællesråd
Nytårsdag: Det danske Bibelselskabn

INDSAMLINGER
i Klejtrup Kirke

Nytårsdag: Bibelselskabet
Påskedag: Danske Sømands- 

og Udlandskirker
Høstgudstjeneste: Kofoeds Skole

Juledag: Kirkens Korshær

Menighedsråds-
møder

Datoer for næste møder:
Hersom:

Menighedsrådsmøde i Hersom
11. september kl. 19.00

Mø d erne afholdes i præstegården.

Bjerregrav:
Møde i V. Bjerregrav menighedsråd

10. september kl. 17.30.

Klejtrup:
Næste møde er endnu

ikke fastlagt.

Møderne er offentlige, 
og alle er velkomne!

Indre
Mission

i Klejtrup
Ved redaktionens slutning
var der ikke indkommet

mødeinformationer
for de næste tre måneder.

Se kirkernes hjemmesider:
www.hersomkirke.dk
www.klejtrupkirke.dk

www.vesterbjerregravkirke.dk

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.

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløverbakken 

Onsdag den 18. september
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 23. oktober
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:45

Onsdag den 20. november 
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Kløverbakken kl. 15:45
Pontoppidan

Fredag den 20. december 
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:45

Kom og
syng med!

Så er det tid til at synge sammen
igen i Landsbyklynge Mariager-
fjord Vest.

Der synges viser og sange fra
højskolesangbogen, undervejs
er der en lille fortælling om by-
en.

Sidste gang for i år 
bliver den 9/9-19 

denne gang i 
Nr. Onsild kl. 19-20.

Adressen er: Forsamlingshuset,
Præstemarken 23, 9500 Hobro.

Det er gratis og du er hjertelig
velkommen. Der er hyggeligt
ved den lille sø.

Medbring evt. en siddeplads. 

Håber vi ses og på gensyn næ-
ste år.

Folkene bag
»Kom og syng med«

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

Bededag: Flg. søndag:

2020 Bjerregrav 9:30 Klejtrup 10:30Hersom 11:30

2021 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11:30

2022 Bjerregrav 9:30 Klejtrup 10:30Hersom 11:30æ

2023 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11.30

Opslagstavlen!Opslagstavlen!
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. 2259 3704.

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 man-
dag kl. 17:00-18:30.

Ulvene (2.-4. kl.): Mødes mandag
kl. 18:30-20:00.

Spejderne (5.-7. kl.): Mødes tirsdag
kl. 18:30-20:30.

Seniorerne (8.-10. kl.): Mødes tirs-
dag kl. 19:00-21:00.

Rovere (17 år -): Aftaler selv møder.

Du kan finde flere oplysninger om
os på: www.spejdernet.dk/klejtrup

UDLEJNING
af Sognehuset

i Klejtrup
Klejtrup Menighedsråd har besluttet,
at det er muligt at leje Sognehuset til
konfirmation.

Det understreges, at det kun er til
konfirmation og kun for konfirman-
der, konfirmeret i Klejtrup Kirke.

Prisen er 1.400 kr. incl. bestik, ser-
vice og rengøring. 

Kontakt Jon Pugholm
Tlf. 2425 9934.

’  S

GENBRUGSBUTIK i KLEJTRUP
– modtager med tak alt brugbart og pænt. – Dødsboer afhentes.

KIG IND I BUTIKKEN
Du kan helt sikkert

finde et rigtig godt tilbud

Åbent mandag til fredag fra kl. 13-17  •  Tlf. 3028 6604: Inger Pugholm

MØLDRUP      PURDLMØ                

Med venlig hilsen fra os spejderledere.

Vi kan træffes på telefon: 
Lene  på 2485 2603 og Else på 2262 4754

Vi er en organisation for børn og unge
mennesker, som prøver at udvikle de
unge til at blive mere selvstændige i
det virkelig liv, lære dem at klare sig
ude i naturen, lave mad over bål, fin-
de rundt på et kort og tage på telttu-
re. Vi bruger også GPS og mobil til di-
verse opgaver.

Vi mødes TORSDAGE:
BÆVERNE (0-1. klasse) kl. 17:00-18:30
ULVE (2.-3. klasse) kl. 18:00-19:30
JUNIOR og SPEJDERE (4. kl. og opefter) kl. 19:00-21.00
– i Spejderhuset på Ahornvej 44, Møldrup, hvis ikke andet er aftalt.

Alle ledere er ulønnede.

MØLDRUP

Koncerter i dette kirkekvartal
- læs mere på de foregående sider under »OPSLAGSTAVLEN«

- - - - -
Tirsdag den 3/9 kl. 19.30: Calabash kommer og spiller i Bjerregrav
Onsdag den 25/9 kl. 19:00: Sangaften i Hersom kirke med den syngende sognepræst,

Ken Nørgaard (se artiklen side 5)
Onsdag den 30/10 kl. 19.30: Høstkoncert med Clemensknejterne i Klejtrup kirke 
Torsdag den 28/11 kl. 19.30: Julekoncert i Klejtrup Kirke med Simone & Søren Dahl
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