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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 470,00
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: 2330 3910. Mail: tthj@dlgmail.dk.

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, Skårupvej
66, Skårup, 9500 Hobro. 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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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. juni 2019.
Sidste frist for indlevering af materiale er 1.
maj 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.

Konfirmander
Følgende forventes konfirmeret 

i kirkerne i 2019

Klejtrup Kirke - Bededag,
fredag den 17. maj kl. 10.30:

Patrick Erik Krupsdal Thoft Andersen
Cilas Cæsar Kjeldal Bak
Frederikke Nørgaard Bull
Emilie Kallestrup Grydgaard
Kris  Pedersen Johannesen
Lau Orkild Juulsgaard
Julie Kristiansen
Zacharias Kristensen Krogh
Sofie Madsen
Asbjørn Vester Feldt Mortensen
Sofie Nannberg
Oliver Munkholm Nielsen
Anders William Rasmussen
Freya Buus Sørensen
Marius Krogh Udengaard
Malte Skov Vammen
Philip Henrik Kyed Jensen

Hersom Kirke
søndag den 19. maj kl. 9.30

Mikkel Fyllgraf
Sofie Bundgaard Jacobsen
Asbjørn Bech Kjeldskov
Nynne Oddershede 

Korsgaard Kristiansen
Andreas Nielsen
Andrea Rahbek
Emma –Sofie Rahbek
Katrine Bak Thomsen
Lucas Thorsager Brøndum. 

Vester Bjerregrav Kirke
søndag den 19. maj kl. 11.30

Johanne Tovgaard Børgesen
Christina Meldgaard Jørgensen
William Kaas
Jonathan Bergman Lunddorph

I Østen stiger 
solen op ...

Kirsten Krab Koed, sognepræst

Som et barn af det havblå rige, som en ung blond pi-
ge stod jeg ved Sinai-bjergets fod i 1.500 meters højde.
Jeg bar den danske sang i hjertet, når den dybest klinger,
og hvilken salme rækker bedre ind i barndommens land end B. S. Inge-
manns: »I Østen stiger solen op«.  

Som barn af det havblå rige stod jeg ved foden af Moses-Bjerget. Min teen-
agerrygsæk var pakket med ungdommens farvestrålende drømme. Jeg drøm-
te om at bestige bjergets top 2.285 meter over havet. Jeg drømte om at se
Guds herlighed farve bjergsiden rødglødende. Jeg længtes efter at se: »Her-
rens herlighed lignede en voldsom ild på bjergets tinde«, som der står skrevet
i Det Gamle Testamente. 

Alene derfor var jeg rejst ind i ørkenen. Jeg glædede mig som et lille barn til
vandreturen til bjergets top. Jeg drømte om solopgang, lykke og lyse nætter.
Med ungdommens gåpåmod ænsede jeg ikke, at stien blev stejlere og mere
stenet, nej, jeg tænkte kun på at se solen stå op, og i det svage månelys nyn-
nede jeg »I Østen stiger solen op«. Jeg bemærkede knap, at den stenede sti
var blevet til 750 trin af nogenlunde flade klippestykker, men af uens form,
længde og bredde. 

Endelig når jeg toppen, nok en smule træt, men saligt venter jeg i månelyset
på solopgangen. Jeg synger sagte endnu engang »I Østen stiger solen op«.
Jeg har nået toppen og står netop der, hvor Moses fik de to stentavler med
De 10 Bud af Gud. 

Nu lysner det i Øst, og solen stiger langsomt fra Paradisets Have, solen stiger
insisterende ind i din og min verden og forvandler Sinais forrevne bjerge til
et betagende maleri af Guds egen Hånd. »Herrens herlighed lignede en vold-
som ild på bjergets tinde«. 

Jeg venter på solen, som kommer fra Paradiset Have. Jeg drømmer om sol-
kuglen, der får alle stjerner til at neje. Også jeg nejer og bøjer mig mod jor-
den i taknemmelighed, da solen endelig viser sig med sin glans fra Paradis.
Og der klappes, der jubles og salte glædestårer rammer den brændende tor-
nebusk. Solen er kommet med glimt fra lysets hjem. 

Konfirmanderne fra Hersom og Vester Bjerregrav har illustreret »I Østen
stiger solen op«. Forsidebilledet forestiller, som jeg tolker det, Adam og Eva
i Paradiset Have. De har spist af det forkerte træ, og bliver sendt ud af Guds
Have. De får nu de samme vilkår som os andre: de skal leve på jorden og
arbejde for føden. Heldigvis får de lov at tage Guds sol med ind i verden.
Adam og Eva får lov at beholde en spire af Guds Herlig-
hed. Han giver dem solen i hænderne. Han 
velsigner dem og holder hånden under dem. 

Må også du få et velsignet forår.
Må solen varme din kind.
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N. F. S. Grundtvigs teologi
...

N. F. S. Grundtvigs teologi for så
vidt angår antropologi og vækst-
tanke i Den Christelige Børne-
lærdom

– af sognepræst 
Kirsten Krab Koed

Mennesket skabt i Guds billede 
»Vor Herre! Til dig må jeg ty«, skriver
N.F.S. Grundtvig. De fleste kender
mange af Grundtvigs salmer, og mange
associerer Grundtvig med folkelighed
og højskolebevægelsen. Der er en tid
for alting, og akkurat i vor tid aktuali-
seres Grundtvigs råb fra salmen: »Vor
Herre! Til dig må jeg ty«. Gudstjene-
sterne på landet står model til messe-
fald, og det spejles ikke umiddelbart i
gudstjenestelivet, at folket mærkbart
tyer til Vorherre, skønt hans kirkeklok-
ker uafladelig kalder. 

Mit ærinde er, at Grundtvig igen brin-
ges ind på midterbanen. Han hører i
den grad også hjemme blandt menne-
sker på landet. Grundtvig formidler på
en folkelig måde, at der er mere i vente
end den mørke grav både her og hisset.
Det giver mennesket en særlig værdig-
hed og naturligvis også et tankevæk-
kende ansvar, at det er skabt i Guds bil-
lede jf. 1. Mosebog kp. 1, 26-27. Skabt
i Guds billede kan livet ikke være den
rene elendighed. 

Hvad er et menneske? 
Har det en medfødt herlighed, 
en reminiscens af gudbilledligheden
iboende hjertet?
Grundtvigs artikelsamling Den Chri-
stelige Børnelærdom danner udgangs-
punkt for min research. Man finder
hos Grundtvig en væksttanke, som fol-
kekirken med succes kan præsentere
for de mange, der tørster efter sam-
menhæng i deres liv. Det er almindeligt
at frekventere psykologer, coaches og
spirituelle filosofier som for eksempel
mindfulness, hvor man koncentrerer
sig om at vende tilbage til sig selv i ste-
det for at vende om til Gud. Spørger
man folk, om de tror på Gud, svarer
rigtig mange forbavsende hurtigt, at de
opfatter sig selv som kulturkristne,
men at de ikke tror på Gud.  Gud er
for langt væk, og han ligner ikke almin-
delige mennesker, der bøvler med stort

og småt.  Bor Gud da for langt væk fra
os? Kommer han ikke på visit og drik-
ker kaffe af de gamle, skørnede kopper?
Er Jesus blot en tosse, som bilder sig
ind, at han er Guds søn? 

Ifølge Grundtvigs teologi, som den
blandt andet er udfoldet i Den Chri-
stelige Børnelærdom, er Gud ikke en
fremmed herre. Grundtvig advokerer
for, at der er et gran eller spire tilbage
af den medfødte herlighed. Mennesket
blev ikke totalt fremmed for Gud, ej
heller totalt ødelagt eller udslettet ved
Syndefaldet. Grundtvig skriver, “at
Menneske-Livet, før og efter Syndefal-
det og før og efter Gienfødelsen, er al-
deles  eensartet  og igrunden  det  selv-
samme,  thi  dersom Adams Menne-
ske-Liv i Guds Billede  var  tilintetgjort
ved Syndefaldet,  da hverken kunde
Gud tiltale den faldne Adam eller
Adam svare ham«. Nok fik mennesket
ved Syndefaldet en »grundskade«, men
Gud har ikke skiftet sindelag og i vrede
smækket porten i. Gud giver ikke slip
på os menneskebørn, og i dåben gen-
føder han os til sin herlighed. 

Grundtvig forstår det på den måde, at
i dåben fødes det lille Jesusbarn i den,
der døbes.  Menneskelivet i Guds bil-
lede er ikke ødelagt, og det medskabte
forhold mellem Gud og mennesket er
ikke udslettet. Ganske vist er der sket
et fald, da Adam spiste den forbudne
frugt, men Grundtvig insisterer på, at
Gud har oprejst det faldne menneske,
ja Gud har helbredt den faldne og i då-
ben genfødt ham hos den kristne me-
nighed, ja bemærk venligst, netop hos
den kristne menighed. Saligheden fra
Paradisets have er en perle; en spire, der
vokser i hjertes dyb, akkurat som det
mindste sennepsfrø, der vokser sig til
en stor plante til glæde for Himlens
fugle. Som sennepsfrøet, der har en la-
tent kraft i sig til at vokse, bevirker då-
ben kvit og frit genfødelse, fornyelse og
helliggørelse. Dåben er til frelse, og der
fordres ingen gode gerninger for at op-
retholde dåbens frelse. Mennesket er
med andre ord ikke dømt til altid at
spise af det forkerte træ. Tværtom in-
sisterer Grundtvig på, at mennesket er
født til at kunne vokse i herlighed her
på jorden, eftersom det gemmer en re-
miniscens af gudbilledligheden i hjer-
tet.  

Kontinuitet mellem skabelse 
og genfødelse
Ifølge Grundtvig må der nødvendigvis
være sammenhæng mellem Paradisets
evige glæde og menneskelivet på Jor-
den med dets vekslen mellem sorg og
glæde.

Grundtvig udtrykker det blandt andet
med den sætning, at »Salighedens Sag
umulig kan være det evige Livs Sag,
uden at have kjendelig Indflydelse på
det timelige Menneske-Liv«. Han ser
det som en absurd tanke, at mennesket
billedlig talt kan gå afblomstret om-
kring på Jorden, hvorefter det i Evig-
hedens Have spiller på harpe og synger
jubelsange, mens englene akkompag-
nerer med vidunderlige himmeltoner.
Grundtvig pointerer, at Guds spire i
hjertet afføder, »at det kristelige Liv be-
standig kraftigere og klarere kan og
maa aabenbare sig.« Nok adlød Adam
og Eva ikke Gud. De spiste af det for-
kerte træ, og derfor smed Gud dem på
porten; dog glemte de aldrig den her-
lighed, de oplevede i den levende Guds
blomsterhave. Derfor blev de blev ved
med at drømme om haven. Gud gemte
selv i deres hjerter et gran, en spire af
Guds herlighed, og denne spire er også
gemt i dit og mit hjerte.

≠
Treklangen tro, håb og kærlighed 
Læser man Grundtvigs salmer, finder
man her, at troens kilde også springer
fra hjertet. For Grundtvig udtrykker
treklangen tro, håb og kærlighed »hele
den menneskelige indvortes Billed-Lig-
hed med Gud«. I Paradisets have erfa-



rede Adam og Eva tro, håb og kærlig-
hed. Derfor er treklangen lagt som en
guddommelig perle i menneskets hjer-
te. En perle, som Adam og Eva bragte
med sig til Jorden, endskønt de traf det
forkerte valg i haven og blev smidt
udenfor. »Grundskaden« var indtruffet,
men sagligheden i Paradis ikke glemt.

Det gamle menneskes tro, håb og kær-
lighed må ifølge Grundtvig være ana-
loge til det ny menneskes tro, håb og
kærlighed. Han skriver i den sammen-
hæng: »det gamle Menneskes Tro og
Haab og Kjærlighed maa være ensarte-
de med det ny Menneskes, da det ellers
var umuligt, at det gamle Menneske
kunde ved nogen som helst Aabenba-
ring faa en rigtig Forestilling om det ny
Menneskes Tro, Haab og Kjærlighed,
som han dog nødvendig maa have, for
at eftertragte dem og gjenkjende den
hos sig«.

Mennesket har i sit hjerte bevaret en
genlyd af Guds skaberord. Da menne-
sket rakte ud efter den forbudne frugt,
tabte det Guds lighed, men en spire af
Guds billede blev bevaret i hjertets dyb.
Mennesket har ikke glemt Guds røst,
som den lød, da han kaldte lyset frem
af mørket skabelsens morgen. Derfor
kan vi høre genlydsordet, ja en efter-
klang af Guds skaberord i hjertet. Man
har et dunkelt minde i sit bryst, en
erindring, som aldrig viskes bort. Det
er spild af tid at rende forvildet hid og
did for at søge efter guldet. Det er over-
flødigt at gå over åen efter vand. Den
guddommelige spire i hjertet giver os
den tætte relation til Gud. Man kan ta-
le til ham, som man taler til sine kære,
der sidder omkring middagsbordet. Vi
har efterklangen af Gud i vores bagage,
evnen til at høre og tale, og menneskets
tale er en genlyd af Guds tale – men
hvor gemmer sig selve gudbilledlighe-
den?  I det blodrøde hjerte, eller hvad? 

Gudbilledligheden manifesterer 
sig i Ordet
Gudbilledligheden, den væsentlige lig-
hed med Gud, er indlejret i Ordet.
Grundtvig skriver, at »Mennesket i Or-
det beholdt sin kjendelige Lighed med
Gud«. Har mennesket for travlt, er det
uopmærksomt, rører Gud med sin
Ånd vor tunge og siger: “Effata«. Gud
vækker med sit ord efterklangen i vort
hjerte, og tungen begynder at tale. For
Grundtvig er Menneske-Ordet ikke
Guds ord selv, men en genlyd, som af-

bilder Guds-Ordet med større eller
mindre præcision; indeholder forskel-
lige doser af den kraft, sandhed og kær-
lighed, der i et vist mål er i al menne-
sketale.  Altså alene Ordet bevirker, at
man som et ganske almindeligt men-
neske kan skabe samklang med Guds
evighed. Det er såmænd »ved Herrens
eget Munds-Ord, som det lyder ved
Daaben og Nadveren efter hans egen
Indstiftelse, og ikke ved noget andet, at
baade hans Aand og hans Livs-Kraft
meddeles.« Efterdi mennesket er skabt
i Guds billede, forstår vi Ordet, der ly-
der til os ved dåben og ved bordet. Or-
det skaber en tovejskommunikation
mellem Gud og menneske. Mennesket
lever alene af Ordet, som Gud taler.
Ordet fra Gud bevirker, at troen vok-
ser, som det lille sennepsfrø vokser.

Kan troen vokse, 
mens man løber marathon?
Nuvel, så kan man vel nøjes med at slå
sig ned i sofaen med Bibelen på bordet
eller gå en tur i enge og lytte til fuglene?
I givet fald var det måske også på tide
at nedjustere antallet af gudstjenester? 
Men nej, Grundtvig ved præcis, hvor
Guds ord lyder. Gud lægger Ordet i sin
menigheds mund. Når menigheden er
forsamlet til gudstjenester, lyder Guds
genlydsord i salmesang, bøn og læs-
ning. Det er et ord, han »lægger sin
Menighed i Munden«, et ord, som Ån-
den »taler til Menigheden«. Vi fornyes
kristeligt, når vi forsamles til lovsang i

Guds eget hus. Vor kristelighed udvik-
les i gudstjenestens fællesskab. Det en-
kelte menneskes tro vokser som det lille
sennepsfrø, mens det synger salmer, be-
der og lytter. Troen gødes ikke, når
man går på pilgrimsvandring. Troen
gødes alene i menighedens fællesskab.

Grundtvig siger altså, at troen alene gø-
des, når man sætter sig på kirkebænken
sammen med de andre. 

Det er skønt at rejse Jorden rundt, men
næring fra eksotiske rejser, nye køkke-
ner og en aften i Det Kongelige Teater
får ikke troen til at vokse i det genfødte
dåbsbarn. Mennesket vokser alene i
troen i fællesskab med andre troende.
Menigheden er troens blomsterhave,
hvori Grundtvig skriver, »at det kriste-
lige Liv bestandig kraftigere og klarere
kan og maa aabenbare sig«. Med dette
indlæg vil jeg med Grundtvig advokere
for, at det er livsnødvendigt at gå i kir-
ke. I menighedens fælles bekendelse til
Gud inkarnerer ordet sig. Ordet bliver
kød, det skal være »højrøstet« og »san-
seligt«. Ordet fungerer som himmelsti-
ge for Gud og mennesker, idet det ska-
ber kontinuiteten mellem det evige og
det timelige liv. Ordet ved bordet og i
badet etablerer et fælles rum mellem
Gud og mennesket, en samtalesalon
for lyd og genlyd. Man slipper ikke
udenom at gå i kirke. Menighedens
blomsterhave findes i Guds hus. Gud
ske lov.
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Påskegudstjeneste
Skærtorsdag

Begynd din påske i Hersom Kirke 
torsdag den 18. april kl. 11:00 

Påskegudstjenesten er fælles for Klejtrup, Vester Bjerregrav og Her-
som sogne. Efter gudstjenesten serverer menighedsrådene påskefro-
kost i konfirmandstuen ved Hersom Præstegård. 

Tilmelding til Esther Nielsen på tlf. 9854 60 76 
eller på mailadresse:

troestrup@energimail.dk – senest tirsdag den 9. april 

Alle er velkomne!

Menighedsrådene i Hersom, Vester Bjerregrav og Klejtrup



I Østen stiger solen op ...
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illustreret af årets konfirmander



Himmelske Dage
på Heden ...
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Kim Sjøgren fyldte V. Bjerregrav kirke til nytårskoncert
I Vester Bjerregrav havde en fyldt kirke
fornøjelse af nytårskoncert med Kim
Sjøgren.

En helt igennem fornøjelig aften, hvor
violinisten gav utallige prøver på sin
kunnen og demonstrerede 
violinens mange muligheder 
i de rette hænder.

Den 30. maj til den 2. juni er vi alle
sammen inviteret til Danmarks største
kirkelige folkefest og festival i Her-
ning – Himmelske Dage på Heden.

I løbet af fire dage vil der være myria-
der af gudstjenester, foredrag, koncer-
ter, workshops, tid til eftertanke og et
stort show i Jyske Bank Boxen.

Her er et lille udpluk af det, man kan
komme til at opleve:

Åbningsgudstjeneste
på Herning Torv
En stor økumenisk gudstjeneste skyder
Himmelske Dage på Heden i gang.
Her er alle kirkekor fra stiftet inviteret
til at medvirke i et stort kirkekor, som
synger for på fællessangen. Alle stiftets
menigheder opfordres til at deltage. Bi-
skop Henrik Stubkjær vil være blandt
talerne i gudstjeesten.

Teologisk Døgn
Fredag og lørdag har stiftets teologiske
konsulent sammen med de teologiske
uddannelsesinstitutioner sammensat et
spændende program, hvor stærke teo-
loger fra ind- og udland vil formidle
spændende emner på et folkeligt ni-
veau.

Bibellegeland
Himmelske Dage på Heden er også for
børn. Torsdag, fredag og lørdag er der
en række børneaktiviteter, blandt andet
laver en række kirke- og kulturmedar-
bejdere et Bibellegeland, hvor man kan
møde personer fra Bibelen.

Vinteren går på hæld
SANGAFTEN i Hersom kirke
tirsdag d. 12. marts kl. 19.00

Måske synes du allerede, det er for sent at synge »Der er ingenting i
verden så stille som sne«, når vi mødes den 12. marts for at synge
kendte og elskede sange fra salme- og højskolesangbog i Hersom kir-
ke. I skrivende stund ved vi ikke, om sneen ligger tyk omkring den
gamle kirke den aften, men sikkert er det, at marts altid har ligget lige
der, hvor vinter og vår mødes, og at menneskets længsel efter lys og
varme har inspireret mangen en digter i sangskriverværkstedet. Må-
ske er det bedste tidspunkt at synge om vinteren på, netop når vi kan
se en ende på den - Så kan man med let vemod dvæle ved tanken om
kolde stormes rasen, og knitrende ild i brændeovnen.

Sange om vinter, og om forår er der heldigvis mange af, og denne af-
ten vil vi varme op i sangermusklerne og smage lidt, både på vinteren
der går på hæld, og foråret der kommer os i møde. Hvis du har særlige
ønsker om en sang til programmet, kan du skrive til kirkens organist
på alminde@gmail.com, og jeg vil gøre hvad jeg kan for at passe dit
ønske ind. Efter en god times fællessang byder Hersom menigheds-
råd på kaffe. Vel mødt!



Opslagstavlen!Opslagstavlen!
Himmelske Dage på Heden

Torsdag den 30. maj kl. 12-ca. 18.15
I stedet for at holde gudstjeneste i
sognene, deltager vi i åbningsguds-
tjenesten i Herning. Der er afgang kl.
12.00 fra Revlingen i Møl drup og kl.
12.10 fra Købmanden i Bjerregrav.
Menighedsrådene betaler bussen.

Åbningsgudstjenesten er kl. 14.00 på
torvet i Herning. Herefter er der mu-
lighed for kaffe (Danmarks største
kir ke kaffe bord) og for at se de man-
ge boder.

Vi kører fra Herning igen kl. 17.00 og
er tilbage i Møldrup kl. ca. 18.15.

Se mere om Himmelske dage på for-
rige side. Tilmelding senest 23/5 2019 hos Niels Brandt  Kristen sen på Telf. 2324  6844.

»Kom og Syng med«
Sommersang ved Klejtrup Sø

Mandag den 3. juni kl. 19.00-20.00
– på grunden ved kanoudlejningen, Søvej nr. 12. 

Arr.: Landsbyklyngen
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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.

Vi holder FORÅRSUDSALG
fra 4. til 15. marts (INCL.) - Der er 

50% rabat 
på tøj, sko, linned, service, m.m.

I MAJ MÅNED holder vi UDSTILLING/SALG
af fint hvidt linned.

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



11

Meddelelser ...

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløverbakken 

Onsdag den 27. marts
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 17. april
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:45

Onsdag den 8. maj
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

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 Bibelselskab

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
27/3 kl.18.00 og 21/5 kl.19.00.

Mø d erne afholdes i præstegården.

Bjerregrav:
Møde i V. Bjerregrav menighedsråd

21/3 kl. 17.30 og 23/5 kl. 17.30

Klejtrup:
Menighedsrådsmøde i Klejtrup 
tirsdag d. 19. marts kl. 16.30 og

mandag d. 3. juni kl. 16.30. 
Møderne afholdes i Sogne huset.

Møderne er offentlige, 
og alle er velkomne!

Indre Mission
i Klejtrup

Datoer for næste møder:

Juni:
Onsdag den 5.: Bibeltime

Juli: FERIE!

August:
Onsdag den 6.: Bibeltime

Møderne er kl. 19.30.
Alle er velkomne!

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.

KONFIRMATIONER
Konfirmationsdagene ligger fast år for år:

Bededag: Flg. søndag:

2019 Klejtrup 10:30 Hersom 9:30
Bjerregrav 11.30

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 11:30

Julekoncert med Ann Mette Elten og Niels Kirkegaard
Den 27. november 2018 afholdtes den
første af to julekoncerter i Klejtrup kir-
ke. Det var med populære Ann Mette
Elten og hendes mand Niels Kirke -
gaard, som spillede for en fyldt Klej-
trup kirke. Det var en skøn aften med
et par superdygtige musikere, og Ann
Mette har simpelthen en pragtfuld

stemme. Hun kan synge alt, og reper-
toiret spændte da osse vidt – fra klassi-
ske julesalmer over populærmusikkens
julesange og kendte hits og så til opera.
De gjorde det begge helt fantastisk, og
det var en kæmpeoplevelse. Her følger
lidt billeder fra en skøn aften i det bed-
ste musikalske selskab.
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Gudstjenesteliste
Dato              Søndagens navn                   HERSOM                      V. BJERREGRAV              KLEJTRUP

MARTS 2019

3. marts       Fastelavnssøndag           KKK afløser i Skals 9:30               11:00

10. marts        1.s. i fasten                      11:00                                              

17. marts       2.s. i fasten                                                                                                                9:00  Mette Værge

24. marts       3.s. i fasten                      KKK afløser i Hvam 9:30               11:00

31. marts       Midfastesøndag              KKK afløser i Skals 9:30                                                           11:00

APRIL 2019

4. æapril       TORSDAG                                                                                                               19:00  Gospelgudstjeneste
                                                                                                                                                                                           Fælles for pastoratet 

7. april          Mariae bebudelsesdag                                                 9:30                                    11:00

14. april          Palmesøndag                                                               11:00                                     9:30

18. april          Skærtorsdag                    11:00 Med efterfølgende
                                                                               påske frokost
                                                                               i konfirmandstuen
                                                                               Fælles for pastoratet               

19. april          Langfredag                                                                    9:30 Liturgisk gudstjeneste      11:00  Liturgisk gudstjeneste

21. april          Påskedag                                                                     11:00                                     9:30

22. april          2. Påskedag                                                                                                            11:00

                                                                                                                                                           Anderledes guds-

24. april          ONSDAG                                                                                                                 17:00  tjeneste med efter-
                                                                                                                                                                                           følgende aftensmad
                                                                                                                                                                                           i sognehuset

28. april          1.s.e. påske KKK dækker Skals 9:30                11:00

MAJ 2019

5. maj           2.s.e. påske KKK dækker Skals 9:30                                                           11:00

12. maj           3.s.e påske                                                                    9:00 Mette Værge

17. maj           Store Bededag                                                                                                        10:30  Konfirmation

19. maj           4.s.e. påske                       9:30 Konfirmation                   11:30 Konfirmation

26. maj           5.s.e. påske                                                                   9:30                                    11:00

30. maj           Kristi Himmelfartsdag Buslejlighed til gudstjeneste i forbindelse med »himmelske dage« i Herning. 
Se mere om Himmelske Dage på Heden side 8-9

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.


