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NYTTIGE OPLYSNINGER
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. Jespersen, Gl. 
Ålborgvej 48, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup. 
Mobil: 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 Møldrup. 
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, 
Troestrup, 9500 Hobro. Tlf. 9854 6677.  
Mail: birteahrensbach@mail.dk

V. BJERREGRAV KIRKE
Sognepræst: Se Hersom

Graver og kirketjener: Else Skovlund, Kirke-
toften 12, Bjerregrav, 9632 Møldrup. Mobil: 
2262 4754. Mail: else-skovlund@hotmail.com

Organist: Se Hersom

Kirkesanger: Annette Dahl, Østergade 31,  
9510 Arden. Tlf. 4097 6425.  
Mail: annettesopranodahl@gmail.com.

Menighedsrådets fmd.: Birte Bergman,  
Nordskoven 21, V. Bjerregrav, 9632 Møldrup.  
Tlf. 4029 5557. Mail: birtebergman@fiberpost.dk

Næstformand: Kristian Nørskov,  
Herredsvejen 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: Birte Bergman.  

Mail: birtebergman@fiberpost.dk

Øvrige medlemmer:
Kristian Nørskov. Mail: lisenorskov@hotmail.com

Niels Kristensen. Mail: n.b-k@mail.dk

Birthe Ømark. Mail: oemark@mail.tele.dk

Kirsten Sørensen. 
Mail: kisser.soerensen@gmail.com

Esther Nielsen. Mail: troestrup@energimail.dk

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,  
Fuglevænget 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

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 jordemoder 
ved fødslen, skal forældrene selv anmelde 
fødslen. 
Er forældrene ikke gift, skal de selv indle-
vere en »Omsorgs- og ansvarserklæring« 
til sognepræsten, hvor faderen anerken-
der faderskabet. Herved får forældrene 
fælles forældremyndighed. Blanketten skal 
underskrives af begge forældre samt to 
vitterlighedsvidner. Blanketten skal være 
sognepræsten i hænde senest 14 dage 
efter barnets fødsel. 
Du finder yderligere oplysninger om regi-
strering 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 døbes eller navngives senest 
seks måneder efter fødslen. Når barnet er 
døbt, er det optaget i den kristne menig-
hed og medlem af folkekirken. Derfor 
fejres dåben normalt ved søndagens 
guds-tjeneste. 
Barnets forældre kontakter sognepræsten 
for at aftale en dato for dåben. Præsten 
og forældrene mødes herefter til en dåbs-

samtale. Samtalen kan finde sted i præste-
gården, men sognepræsten besøger også 
gerne de nybagte forældre i hjemmet.
Forældrene finder 2-5 faddere til barnet. 
En fadder skal være døbt og have nået 
konfirmationsalderen.
Læs mere om dåb på folkekirken.dk - det 
er aldrig for sent at blive døbt!

NAVNGIVNING:
Hvis barnet ikke skal døbes, skal det navn-
gives. Børn skal navngives, inden de fylder 
et halvt år. Forældrene sender blanketten 
»Navngivning« til sognepræsten. Blanket-
ten skal underskrives af begge forældre.

BRYLLUP: 
Ved brylluppet siger parret ja til at leve 
som ægtefolk og til at elske og ære hinan-
den til døden skiller dem. 
Når I har besluttet jer for at blive gift, kon-
takter I sognepræsten for at aftale dato og 
tidspunkt for brylluppet og en samtale før 
vielsen. For at blive viet i folkekirken skal 
mindst den ene af jer være medlem. 
Før brylluppet skal I også henvende jer 
til ægteskabskontoret i bopælskommu-
nen. Her udstedes en »prøvelsesattest«. 
Attesten dokumenter over for præsten, 
at ægteskabet kan indgås på lovlig vis. 
Prøvelsesattesten må ikke være mere end 
4 måneder gammel den dag, brudeparret 
siger ja til hinanden.

DØDSFALD:
Et dødsfald skal senest efter to hverdage 
anmeldes til sognepræsten. Ofte kon-
takter de efterladte en bedemand, der 
udfylder dødsanmeldelsen og sender den 
til præsten. Man aftaler også en dato for 
begravelse 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 sognepræ-
sten. En navneændring koster 505,00 kr. 
Du kan læse om navneændringer på 
familiestyrelsen.dk og personregistrering.
dk. Du kan også ringe til sognepræsten for 
yderligere oplysninger.

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

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

www.vesterbjerregravkirke.dk
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Kirsten Krab Koed, 
sognepræst

KONFIRMATIONER
2020
KLEJTRUP KIRKE
søndag den 6. september 2020 kl 10.30
Lisa Arkesteijn 
Niklas Bruun Christiansen 
Nicoline Bach Frandsen 
Mathilde Hedelund 
Madeline Svendgaard Jokumsen 
Ryan Orkild Juulsgaard 
Frederik Bjørn Lange 
Bjarke Vester Feldt Mortensen 
Anne-Kathrine Nielsen 
Dagbjørt Ronja Nielsen 
Jonas Bjørn Nielsen 
Lucas Thordahl Nøhr
Emil Kirkegaard Godthaab Pedersen
William Houlberg Sandholdt
Jeppe Ravn Sørensen 
Marie Kirstine Vestfal Pedersen 
Andreas Trinderup  

VESTER BJERREGRAV KIRKE
lørdag den 5. september 2020 kl 9.30 
Karoline Mathilde Aarestrup Borresen 
Nanna Cirkeline Koch Dalsgaard 
Benedicte Haugaard 
Marcus Bechmann Jensen 
Malthe Egelund Bisgaard Kristensen 
Emil Kuch-Nielsen 
Emma Lützau Lund 
Johan Myrthue Nørskov 
Alberte Berg Pedersen 
Jens Erik Pontoppidan Petersen 
Alfred Juul Trangbæk 

HERSOM KIRKE 
lørdag den 5. september 2020 kl 11.30
Thomas Mølgaard

SOGN & KIRKE udgives af menigheds-
rådene og udkommer fire gange om året. 
Bladet er gratis. 

BLADUDVALG: Kirsten Krab Koed, 
Birthe Ømark, Anne Marie Rost og 
Anna Rohde. 

Sats og tryk: Hobro Lyntryk

Lokalhistoriske medarbejdere: 
Ragna Kolind og Birthe Korsbæk.
Hvor intet andet er nævnt, er illustra-
tioner i dette blad hentet fra kirkelige 
publikationer, blade og håndbøger.

Næste nummer: 1. september 2020.

Sidste frist for indlevering af materiale 
er 1. august 2020. Alt materiale til næste 
nummer sendes direkte til: 
Hobro Lyntryk - lm@hobrolyntryk.dk
- og skriv hvad det omhandler.

Velsignet 
duft af jasmin!
Den 16. april 2020 var det 80 år siden, 
at Hendes Majestæt Dronningen kom 
til verden. Naturligvis var flaget hejst 
til tops ved Hersom Kirke til dronnin-
gens fødselsdag, og flaget var også 
hejst ved Hersom Præstegård. Det 
var en særegen dag, en forårsdag, 
jeg aldrig glemmer. Udbredelsen af 
COVID-19 betød, at alle Kongehusets 
planlagte aktiviteter og begivenhe-
der i forbindelse med fødselsdagen 
måtte aflyses. Dronning Margre-
the trådte ikke frem på balkonen 
på Amalienborg Slotsplads mødt af 
folkets jubelråb og vajende flag. På 
fødselsdagen var der tomt på slots-
pladsen, de mange børnehavebørn 
med viftende flag og glade råb blev 
hjemme. Dronningen blev hjemme, 
som også du og jeg blev hjemme. Vi 
gik glip af Majestætens solskinskjole, 
hendes hjertelige smil og klassiske 
vink fra balkonen, glæden ved fæl-
leskabet, syngende fødselsdagssang 
skulder ved skulder og dog - heldig-
vis kan man synge, selvom man ikke 
står på slotspladsen tætpakket som 
sild i en tønde. Mange danskere sang 
for Majestæten fra deres hjem, børn, 
voksne og gamle sang af hjertens lyst 
fra altaner, i haver og på gårdsplad-
ser. 

Vi sang også af karsken bælg på 
gårdspladsen i Hersom. Rørende var 
det at opleve i TV, hvordan hele Dan-
mark med fælles sang hyldede Ma-
jestæten, og tårerne trillede ned af 
mine kinder, da vi sang: I Danmark er 
jeg født, dér har jeg hjemme. 

Om aftenen holdt Majestæten end-
nu en historisk tale, og vi sad foran 
skærmen og ”krammede” hvert et 
ord. 

Nok kunne man opleve, at ens verden 
var kold og forladt, når man sad ale-
ne i sit køkken med den velduftende 
kaffe dampende i de kongeblå krus. 
Verden forekom skræmmende kold, 
når man ikke kunne mærke barne-
barnets kys på kinden og den lille 
hånd i ens egen hånd, hvad nytter 
det da med digitale medier? Når man 

end ikke måtte kramme sine kære, 
men skulle sidde med to meters af-
stand, hvor skulle man da finde trøst? 
Dronningen bad om, at man ikke 
sendte hende blomster på fødselsda-
gen, men alternativt sendte blomster 
til én, der savnede selskabets varme 
og mange fik blomster på den kon-
to. Historisk uhørt var også kirkens 
dør låst i de dage, hvor mørkets sky-
er mange steder trak sammen over 
hjemmene, og man ængstedes for 
fremtiden. Hvor længe måtte man 
lide afsavn; de gamle sidde isoleret 
på plejehjemmene fra deres familie, 
de unge holdt hjemme fra skolen, de 
mange fester der måtte aflyses, selv 
konfirmationerne, og de livgivende 
festerne der hører med, blev udsat, 
i mange sogne ovenikøbet af flere 
omgange. 

”Når nu min verden bliver kold og 
forladt…”, hvor skal man da finde 
trøst? Har man en kreativ åre som 
Majestæten kunne man klippe mo-
tiver med drømme og saks, papirsil-
houetter af den fineste slags - men 
jeg fik end ikke malet et eneste ma-
leri, skønt indkøbt store lærreder til 
formålet. 

Paulus siger i Romerbrevet kapitel 14 
vers 7: For ingen af os lever for sig 
selv, og ingen dør for sig selv; for når 
vi lever, lever vi for Herren, og når vi 
dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi 
altså lever eller dør, tilhører vi Her-
ren. 

I gode som i mindre gode dage, er 
man i Guds stærke hånd. Uanset man 
blev hjemme og græd sine smerteli-
ge tårer, er man i Guds stærke hånd. 
Gud har aldrig lovet os mere end 
det; men det er trods alt også en del. 
Hvad der end sker os, er man i Guds 
varetægt. Sådan var det for 80 år si-
den, sådan er det i dag. I dåben har 
jeg rod, derfra min verden går!

Jeg ønsker alle en coronafri sommer, 
en velsignet duft af jasmin!
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Befrielsen i maj 1945 
Avisen 5. maj 1956.
Teksten under avisbilledet: Til venstre mindesmærkets 
skaber gårdejer Jens Nielsen. På den øverste sten står: 5. 
maj 1945. Da blev Danmark dit og mit, atter frit. Det er 
Jens Nielsen selv, der har formet denne sætning. På de 
nederste sten er citeret Kaj Munks digt: Drenge, I drenge, 
der døde, I tændte for Danmark i dybeste Mulm, en lysen-
de Morgenrøde. Og verset fra Grundtvigs Isted-sang: Guds 
fred med vore døde i Danmarks rosengård, guds fred med 
dem, som bløde af dybe hjertesaar. 

En bonde huggede i sten og satte den ved kirken
Stemningsfuld højtidelighed ved afsløring af befrielses-
mindesmærket ved Bjerregrav Kirke.

En dag sidste sommer (1955) var der besøg hos gårdejer 
Jens Nielsen i Bjerregrav. Blandt gæsterne var pastor Ha-
rald Sandbæk, pastor Kristensen og Laust Nørskov. Talen 
faldt – som så ofte før – på besættelsestiden, og Jens Niel-
sen nævnede, at han gik med planer om at hugge en in-
skription i en sten, han i sin tid havde fundet. Stenen skul-
le minde om besættelsestiden og befrielsen. Man modtog 

På den øverste sten står: 5. maj 1945. Da blev Danmark dit og mit, atter frit. Det er Jens Nielsen selv, der har formet denne 
sætning. På de nederste sten er citeret Kaj Munks digt: Drenge, I drenge, der døde, I tændte for Danmark i dybeste Mulm, 
en lysende Morgenrøde. Og verset fra Grundtvigs Isted-sang: Guds fred med vore døde i Danmarks rosengård, guds fred 
med dem, som bløde af dybe hjertesaar.

ideen med begejstring. Pastor Sandbæk lovede straks at 
komme og afsløre stenen, og Laust Nørskov sagde: Så gi-
ver jeg kaffe til alle dem, der kommer til afsløringen! Og 
derved blev det.

I går vajede flagene overalt i Bjerregrav. Stenen skulle 
afsløres på den dag, da befrielsesbudskabet lød igennem 
radioen, og ca. 200 var samlet på pladsen foran kirken, 
hvor mindestenen står anbragt i et smukt stendysse-arran-
gement. 

Mange hjalp til
Inden man nåede til afsløringen, var der gået et stort ar-
bejde forud. Jens Nielsen har selv udhugget inskriptionen 
i tre sten, og med hjælp af tidligere smed John Jensen blev 
stenene anbragt omhyggeligt fæstnet i cement, så de kan 
ligge solidt. Smed Jensen hjalp ligeledes til med at få rejst 
flagstangen foran kirken. Masten er skænket af tømrer P. 
Christiansen i Skringstrup, Smed Jensen gav jernstolpen, 
som flagstangen er fæstnet til og Laust Nørskov skænke-
de et flag til flagstangen.
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De sten, som Jens Nielsen anvendte, har deres særlige hi-
storie. Som dreng vogtede han køer ved Løvelbro, og her 
opdagede han en dag et gravkammer. Stenen der lå for 
indgangen til gravkammeret, og som på siden bærer et 
ældgammelt soltegn, blev anvendt til mindesmærket. En 
anden sten, fra graven, er anvendt som overliggeren på 
dyssen. De to andre sten med inskriptioner er hentet ved 
Løvelbro, og tilladelsen hertil fra Stiftsamtmand Egede Lar-
sen og amtsrådsmedlem Th. Østergård, Ålestrup. Stenene 
stammer oprindelig fra den nu forsvundne Mindrup Kirke.

Hvor Sandbækgruppen hørte til?
Der er en særlig grund til i Bjerregrav, at rejse et minde 
for befrielsen. Sandbæk-gruppen hørte til her. I gruppen 
var de 12-14 mand, som under pastor Sandbæk’s ledelse, 
var med i den underjordiske kamp mod undertrykkerne. 
Ved afsløringsfesten i går var en hel del af dem til stede. 

Det var gårdejer Aksel Jensen, Ørris, gårdejer Svend Bohn-
sen, Hærup, gårdejer Henning Sørensen, Hvolris, forpag-
ter Simonsen, Hersom, gårdejer Ole Nørskov, boghandler 
Johs. Bryld, Klejtrup, gårdejer Jacob Østergård, Hersom og 
fru lærer Eriksen foruden Jens Nielsen og pastor Sandbæk.

Et flag – ligeledes med rig historisk baggrund – dækkede 
stenene med deres indskrifter. Flaget er Laust Nørskovs, 
og det var et af dem, der vajede på Dybbøl den 11. juli 
1920. Ordet Dybbøl og datoen er broderet på flaget med 
hvide sting.

Frihedsbevægelsens idé
Pastor Kristensen bød velkommen, og herefter talte pa-
stor Sandbæk. Han sagde bl.a.: For dem, der er unge i 
dag, er besættelsestiden noget, de egentlig ikke har for-
nemmelsen af. Når man overfor disse unge fortæller om 
besættelsestiden, betragtes man, som man selv i sin barn-
dom betragtede veteranerne fra 1864.

Det er rigtigt, når der som her bliver et minde tilbage om 
frihedsbevægelsens idé, sådan at det fremgår, at det ikke 
blot var slagsmål, men at det var en kamp for at være 
menneske. Jo ældre man bliver, desto mere betyder ordet 
frihed for en. Frihed betyder kun, at man har et ansvar, og 
ordet ansvar betyder igen, at det er en selv, det beror på. 
Som træl kan man hverken gøre godt eller ondt, og man 
er derfor ikke noget rigtigt menneske. Det at være men-
neske er at kunne gøre både det onde og det gode. Det 
bliver et liv i sorg og glæde, sejr og nederlag. Under be-
sættelsen var vi slaver. Vi havde vore fornødenheder som 
kreaturerne, og mange havde nok i at leve som et kreatur 
og nøjes med at æde og drikke. Men nogle fik et kald, der 
gjorde, at vi var klare over, at det ikke blot gjaldt om at 
holde ro og orden. Hele vor tilværelse gjorde, at vi fulgte 
dette kald. Vi kunne ikke finde os tilfredse i skidtet. Vi 
måtte have, at Danmark var frit, dit og mit. Det er noget 
vrøvl at spørge, hvad vi fik ud af kampen. Vi fik alt ud af 
det, både godt og ondt, netop som menneskelivet er det. 

En ting, der er godt ved dette minde, er, at det ligesom 
minderne i gamle dage er gjort af folket selv. Her står 
en sten, som en bonde, der boede i én gård ved siden af 
kirken, huggede efter besættelsestiden. Han skrev på en 
sten efter gammel dansk tradition. To piger klædt i hvidt, 
fjernede flaget fra stenene, og pastor Sandbæk sluttede 
med at sige: Jeg beder sognet holde dette sted i ære!

De er kommet til Klejtrup
Herefter bød Laust Nørskov på kaffe i skolen, hvor alle 
lokaler var ryddet for at skaffe plads til de mange.

Der blev plads, og man fik en både hyggelig og stemnings-
fuld eftermiddag, hvor man mindes tiden før og efter 4. 
maj 1945. Pastor Kristensen talte om tiden, da gruppens 
folk sad i Frøslev-lejren, og man ikke vidste deres skæbne. 
Vi glemmer ikke den følelse af befrielse, der fyldte os, da 
vi blev klar over, at ikke blot var krigen forbi, men at de, 
der havde, været borte, kom hjem igen. Jeg husker, hvor-
ledes jeg søndag formiddag den 5. maj på cykel var på 
vej til Hersom Kirke. På en bakketop blev jeg standset af 
mælkekusk Jens Laustsen, som blot sagde: De er kommet 
til Klejtrup. Så vidste både jeg og alle andre besked. Til 
eftermiddagsgudstjenesten i Bjerregrav Kirke nåede lærer 
Dichmann Poulsen lige at komme med. Det var et meget 
bevæget øjeblik, da han trådte ind i kirken, et øjeblik som 
vi, der oplevede det, aldrig glemmer. Begivenheder bli-
ver historie, men historie kan vække og live op igen. Jeg 
håber, at mindesmærket tid efter andet må føre levende 
tale for enkelte eller for mange. Vi vil ønske denne drift 
med frihed, som stenen skal være inspiration til at kæmpe 
for, hvad man har kært. Jeg siger på sognets vegne Jens 
Nielsen tak for hans store arbejde og fordi han har opsat 
sin mindesten ved siden af kirken. Vi siger Laust Nørskov 
tak for kaffen og for flaget, han skænkede os.

Laust Nørskov fortalte derefter minder fra tiden omkring 
5. maj 1945. Han skulle sammen med redaktør Mortensen, 
Viborg og landstingsmand H. Hauch til København for at 
deltage i drøftelserne forud for dannelsen af frihedsrege-
ringen. Transportmulighederne var få, men man fik heste-
eksportudvalget til at stille en bil til rådighed! 

Lykkelig er den, der har levet sådan en tid med sit folk, 
sagde Nørskov, der meget bevæget berettede om rigsda-
gens genåbning den 9. maj 1945 om Kong Christian.
Jeg siger tak til pastor Kristensen, for hans forbøn i vore 
kirker i krigens tid for dem, der var i Frøslev. Vi mindes 
lærer Dichmann Poulsen, som aldrig forvandt det knæk, 
han fik i fangenskab.

Nørskov sluttede sin tale med at udbringe et leve for Dan-
mark. Indimellem talerne blev der sunget danske sange, 
og det blev sent, før pastor Kristensen sluttede sammen-
komsten.

Et avisudklip udlånt af Aage Nielsen, søn af Jens Nielsen.
Indsendt af Bodil Dalsgård.

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

Kristi himmelfartsdag fløj flaget til tops - 
kirken genåbner!
Evangeliet, det glædelige budskab, kunne Kristi himmelfartsdag at-
ter høres i landets mange kirker, således også i Hersom Kirke. Samme 
søndag som Jesus Kristus fløj til himmels, ikke fordi han ville forlade 
os, tværtom ville han komme os helt nær og blive allestedsnærvæ-
rende, samme søndag fløj det smukke røde danske flag med det hvi-
de kors til tops over det ganske danske landskab. Gudskelov lader 
håbet sig ikke kvæle i håndvask, forbud og begrænsninger. Kirkerne 
er åbne, dog stadig med restriktioner og retningslinjer, og håbet, 
troen og kærligheden blomstrer, når vi synger, beder og hører Ordet. 
Evangeliets kraft indblæser nyt mod i den modløse sjæl. En næsten 
ørkesløs coronatid har sat sig i sindene, og mange er blevet frygt-
somme, man har været/er bange efter den ”frivillige” fængsling i 
eget hjem. Livet udfolder sig dog primært, når man er sammen med 
andre. Skønt at kunne mødes i tillid uden at frygte, at den anden er 
en mulig smittebærer. 
 
Under Anden Verdenskrig blev englænderne opfordret via plakater 
i gaderne til at: ”Keep calm and carry on”, som kan oversættes til at 
tage det roligt og fortsætte hverdagen. I Danmark blev det pulse-
rende liv sat på standby, men nu kører toget heldigvis igen og vi kan 
fejre gudstjeneste sammen. Ih, hvor er jeg glad for det!

”Frygt ikke, tro kun”. Tro befrier fra frygtens ukonstruktive væsen. 
Tillid til en skabende og opretholdende Gud befrier os fra frygten. Hå-
bets Gud giver os langt mere, end vi mennesker tør drømme om. Giv 
tro, håb og kærlighed rum, og besøg gerne din kirke. Vi følger sund-
hedsmyndighedernes retningslinjer, men glæder os først og fremmest 
til dit besøg. 

NB. Desværre har vi på grund af forsamlingsforbuddet 
måttet aflyse grundlovsfesten i Hersom Præstegårdshave. 

Kirken er åben, men endnu kun på kirkens egen grund. 
Derfor kan vi desværre endnu ikke holde plejehjemsguds-
tjenester.

Konfirmationerne er flyttet til den 5. og 6. september. Vi 
glæder os til at holde en festgudstjeneste for konfirman-
derne. 

Sognepræst
Kirsten Krab Koed

Menighedsrådsvalg 2020
Kom til orienteringsmøde 

og hør om arbejdet i dit menighedsråd
Valgproceduren vil være anderledes i år, idet der skal afholdes orienteringsmøder 18., 19. og 
20./8. (se nedenfor) og efterfølgende valgforsamling 15. september 2020, hvor der skal stemmes 
på de enkelte kandidater (i lighed med valg i f.eks. foreninger).

Hersom-Bjerregrav-Klejtrup Menighedsråd vil derfor gerne 
invitere til orienteringsmøde og vil samtidig være vært ved aftensmaden.

Møderne vil blive afholdt som følger:
Klejtrup: Den 18. august kl. 18.00 i Sognehuset. 

Hersom: Den 20. august kl. 18.00 i Konfirmandstuen.
Bjerregrav: Den 19. august kl. 18.00 i Ældrecentret.

Vi vil gerne have TILMELDING i de enkelte sogne til formændene senest den 12. august:
Jon Pugholm, 2425 9934 • Birte Bergman, 4029 5557 • Niels B. Kristensen, 2324 6844

Med venlig hilsen Hersom-Bjerregrav-Klejtrup Menighedsråd
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OPSLAGSTAVLEN

SOMMERSANG VED 
KLEJTRUP SØ 

Klejtrup menighedsråd arrangerer  
sommersang ved søen 

ONSDAG DEN 17. JUNI KL. 19.
Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage.

Tør
du
u  give dig selv en udfordring, 
u sætte dig et mål og 
u har du det, der skal til?

Spejderne i Klejtrup er klar igen
på Toftehøj, Viborgvej 39.

KOM OG VÆR MED!

Bæverne (bh.kl.-1.kl.): Mødes mandag  
kl. 17:00-18:30.
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 tirsdag 
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 konfirma-
tion.

Det understreges, at det 
kun er til konfirmation og 
kun for konfirmander, konfir-
meret i Klejtrup Kirke.

Prisen er 1.400 kr. incl. be-
stik, service og rengøring. 

Kontakt Jon Pugholm
Tlf. 2425 9934.

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.

 Med venlig hilsen fra os spejderledere.
Vi kan kontaktes på telefon: 

  Lene på 2485 2603

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

Vi er en organisation for børn og un-
ge mennesker, som prøver at udvikle 
de unge til at blive mere selvstændi-
ge i det virkelig liv, lære dem at klare 
sig ude i naturen, lave mad over bål, 
finde rundt på et kort og tage på telt-
ture. Vi bruger også GPS og mobil til 
diverse opgaver.

GENBRUGSBUTIK i KLEJTRUP

Vi er genåbnet pr. 11. maj og havde rekord-
salg i den 1. uge. 
Der masser af varer i butikken, så kig ende-
lig ind og se, om der er noget, som frister.  
Vi er klar og glæder os til at se jer igen.

Åbent mandag til fredag fra kl. 13-17  
Ved spørgsmål, ring på tlf. 3028 6604: Inger Pugholm

Obs.: Se vor hjemmeside under klejtrup-genbrugs.dk

Modtager med tak alt brugbart og pænt. Dødsboer afhentes.

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

 Bededag:  Flg. søndag:

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

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

2023 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
   Bjerregrav 11:30

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år: Menighedsrådsmøder

INGEN 
PLANLAGTE MØDER

Salmer på keltisk
Nyfortolkning og gensynsglæde

Koncert i Hersom kirke torsdag d. 27. august kl. 19.30
Vi samles i konfirmandstuen bagefter 

til kaffebord og fællessang. 
Der er GRATIS ADGANG!

NY DATO

SALMER PÅ KELTISK er en kirkekoncert, hvor den keltiske folke-
musik, dvs den traditionelle folkemusik fra de britiske øer, er lagt 
nedover et udvalg af vores kendte og elskede salmer som et filter, 
der får det velkendte til at fremstå nyt og spændende.

Menighedsrådene i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup 
har besluttet at aflyse årets Grundlovsfest i 

præstegårdshaven i Hersom. 

Dette skyldes situation med Corona og Covid-19.

Vi håber at få planlagt en rigtig  
god Grundlovsfest i 2021.

Grundlovsfesten er aflyst

Johann Sebastian Bach
for ene-og-alene cello
ER UDSAT TIL 
TIRSDAG D. 9. FEBR. 2021
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Gudstjenesteliste

Hersom V. Bjerregrav Klejtrup

 Dato Søndagens navn HERSOM V. BJERREGRAV KLEJTRUP

JUNI 2020

 1. juni Anden pinsedag  Henviser til nabokirker  

 7. juni Trinitatis søndag   11:00 9:30

 14. juni  1.s.e.trinitatis   9:30 11:00

 21. juni  2.s.e.trinitatis  11:00    

 28. juni 3.s.e.trinitatis 9:30 KKK 11:00 

    
afløser i Skals Kirke

 

JULI 2020

 5. juli 4.s.e.trinitatis   9:30 KKK   11:00 

    
afløser i Skals Kirke

   

 12. juli  5.s.e.trinitatis 9:30 KKK  11:00 

    
afløser i Skals Kirke

     

 19. juli 6.s.e.trinitatis  11:00  9:30 KKK  

     
afløser i Skals Kirke

  

 26. juli 7.s.e.trinitatis     9:00  

      
Malene Dahl

 

 AUGUST 2020

 2. august 8.s.e.trinitatis   9:00  

     
Malene Dahl

   

 9. august 9.s.e.trinitatis      9:00  

      
Malene Dahl 

 16. august 10.s.e.trinitatis  11:00    

 23. august 11.s.e.trinitatis    9:00  

     
Malene  Dahl

  

 30. august 12.s.e.trinitatis 9:30 KKK   11.00 

    
afløser Skals Kirke

    

Altergang:  I Hersom Kirke og Vester Bjerregrav Kirke er der ikke altergang i forbindelse 
 med højmessen kl. 11:00 på grund af COVID-19. 
 I Klejtrup Kirke er der altergang til højmessen kl. 11:00, men vi følger 
 naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer desangående. 

Der serveres kaffe/the efter alle gudstjenester i Hersom Kirke og Vester Bjerregrav Kirke. 

I Klejtrup Kirke er der kaffe/the efter gudstjenesterne kl. 9:30.


