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Gudstjenesteliste
Dato              Søndagens navn                   HERSOM                      V. BJERREGRAV              KLEJTRUP

JUNI 2019

2. juni           6.s.e. påske                                                                                                               11:00

5. juni          Grundlovsdag                 14:00 GRUNDLOVSGUDSTJENESTE I PRÆSTEGÅRDSHAVEN

9. juni           Pinsedag                                                                          9:30                                   11:00

10. juni           2. pinsedag, mandag                                                                                                  9:00  Mette Værge

16. juni           Trinitatis søndag              KKK afløser i Skals 9:30        11:00

23. juni           1. s.e. Trinitatis                                                                                                          9:00  Mette Værge

30. juni           2. s.e. Trinitatis              KKK afløser i Skals 9:30        11:00

JULI 2019

7. juli            3. s.e. Trinitatis 11:00                                      KKK afløser i Skals 9:30

14. juli            4. s.e. Trinitatis                                                KKK afløser i Skals 9:30      11:00

21. juli            5. s.e. Trinitatis KKK afløser i Skals 9:30        11:00

28. juli            6. s.e. Trinitatis                                                                                            9:00  Mette Værge

AUGUST 2019

4. august      7.s.e Trinitatis                                                              9:00 Mette Værge                           

11. august      8.s.e. Trinitatis                                                                                                         9:00  Mette Værge

18. august      9.s.e. Trinitatis               11:00                                     KKK afløser i Skals 9:30               

25. august      10. s.e. Trinitatis                                                            9:00 Mette Værge                           

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. 2 - Juni-Juli-August 2019 - 63. årgang

INDHOLD
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Se sognepræstens indlæg på side 3: Pluk jordbær!
Kom til Grundlovsmøde i Præstegårdshaven - se side 13

SOGN&KIRKE
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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. september 2019.
Sidste frist for indlevering af materiale er 1.
august 2019. • Alt materiale til næste num-
mer sendes direkte til LSD-grafisk på mail:

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

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

Pluk jordbær!
Jeg fandt i mine gemmer en gammel rosa
poesibog, omslaget var revnet af tidens ælde
og de tusinde gange, jeg har siddet på loftet
i min drømmestol og læst venindernes vers;
det var dengang, man beseglede sit veninde-
skab med en venindering; dengang man spiste
jordbær med fløde på terrassen om aftenen. 
Længe havde jeg ignoreret min gamle poesibog, ladet
den sygne hen mellem andre gulnede dokumenter, men en af de
første milde dage i maj en sen aftentime kaldte poesibogen pludselig
på mig med sin spæde stemme: »Luk mig op. » Jeg blev en kende
overrasket, eftersom jeg var alene i præstegården med min altid gla-
de hund, men Cohen snorkede højlydt, så det kunne umuligt være
ham, der havde tillagt sig papegøjemaner. »Luk mig op« lød stem-
men igen, hvorefter jeg listede ud i pulterkammeret og febrilsk gen-
nemsøgte de hengemte kasser med gamle minder. Næsten helt eu-
forisk blev jeg, da bogen dukkede af fra bunden af en papkasse, en
gammel rosa poesibog fra barndommens land. Her havde min bed-
ste veninde skrevet til mig på første side:

Når du plukker jordbær
Pluk så en til mig
Når du tæller venner
glem så ikke mig

Det smukke vers fik mig til at huske alt det, som jeg havde glemt;
fortrolighedens vidunderlige univers og timerne, hvor min barn-
domsveninde og jeg plukkede jordbær i min mors kæmpe jordbær-
bed. Øjeblikket, hvor vi sagde til hinanden: »Jordbær er søde og du
er ligesaa.«

Jordbærplanterne med de smukke blomster på forsiden af kirke-
bladet stammer fra mit barndomshjem. Vi har flyttet planterne fra
hjem til hjem, og i dag blomster de i præstegårdshaven i Hersom
Præstegård. Jordbær er indbegrebet af mine sommerminder, måske
også dine? Jordbærplanterne kalder mig ud i haven, og når bærrene
modnes, kalder de mig til at plukke dem. De modne sommerbær
kalder mig til at smage på sommeren glæde. De røde jordbær er
næsten som en gammel poesibog, så mange erindringer åbner jord-
bærblomsten i mit hjerte. Jeg er vild med smagen af jordbær. Vild
med sommer og lykkelig for, at der er nogen, der kalder på mig: en
gammel mølædt poesibog, en hjertens god ven, mine elskede børn,
min hund, men sandelig også lykkelig og lettet over, at Gud kalder.
Han hvisker til os: »Luk mig op, jeg venter på dig et sted derude i
sommeren.«

Med ønsket om en velsignet sommer

Kirsten Krab Koed, sognepræst

Er du
vild med 

at synge?
Så er børnekoret i Klejtrup kir-
ke måske lige noget for dig!
Det er kombinationen af en
hobby og et fritidsjob. Man
skal mindst gå i 4. klasse - lige
nu er der sangere helt til nien-
de klasse. 

Vi synger en hel masse forskel-
lige sange, både noget der pas-
ser i kirken, og helt andre ting.
Vi mødes og øver og hygger os
hver tirsdag eftermiddag fra kl.
15.15 til 16.30.

Børnekoret medvirker ved
gudstjenester i Klejtrup kirke,
og som sanger får man løn for
hver tjeneste.

Hvis du er interesseret, så ring
eller skriv til korleder og orga-
nist Rikke Bendtsen på telefon
3042 5731. 

Du er også velkommen til at
komme forbi en tirsdag og væ-
re med for sjov.
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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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Inden længe er det tid til salmesang for små igen i Bjerregrav kirke. – Når jeg svinger ind på kirkens par-
keringslads, for at starte nye hold med både dagplejere og babyer, er forventningens glæde stor. Både
gensynet med velkendte og forventningsfulde ansigter, og mødet med nye mødre og babyer er så dej-
ligt.

Med babyerne og dagplejebørn skal der synges salmer og børnesange med fagter, der skal danses,
sanserne bliver stimuleret, motorikken trænet og nærværet med hinanden er i højsædet. Her er det bør-
nenes tid!

Alle mødre eller fædre kan deltage med deres baby, der er intet krav om at man skal kunne synge. -
børn elsker deres forældres stemmer uanset mængden af talent. -  Her er det nærværet der tæller!

Torsdag d. 22. august, 29. august, 
5. september, 12. september, 19. september, 

26. september, 3. oktober og 10. oktober,

Dagplejere kl. 9.30 og babysalmesang kl. 10.15.

Vel mødt i Bjerregrav Kirke Laila

Årets konfirmander ...

Salmesang for små

Konfirmeret i Klejtrup kirke
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Årets konfirmander ...

Konfirmeret i Hersom kirke

Konfirmeret i V. Bjerregrav kirke



- af Katrine Bak Thomsen

Konfirmanderne fra
Hersom-Bjerregrav og
Klejtrup var torsdag
den 4. april samlet for
at deltage i en lidt alter-
nativ gudstjeneste,
»gospelgudstjeneste«.
Gospel kommer oprin-
deligt fra USA og er en
kirkelig musikgenre.
Ordet gospel bety-
der evangelium.
Planen med dagen
var, at vi konfirman-
der skulle lære nogle
gospelsange som vi
senere skulle fremvise
til gudstjenesten i

Klejtrup kirke. Dagen startede ud omkring
klokken 15.00. Her mødes vi konfirmander i sognehuset i Klejtrup. Her
skulle vi have lidt mad, vi fik boller, kage og saftevand inden workshop-
pen begyndte. Herefter gik alle over i kirken hvor vi skulle lære de første
sange. Dagens instruktør var Rune Herholdt. Han har gået på konserva-
toriet og ved en del om gospelmusik. Rune startede med en kort præsen-
tation af sig selv og en gennemgang af dagens program. Stemningen var
allerede her god og alle var klar til at lære en masse. Sangene blev lært og
der var en del grin og sjove kommentarer undervejs. Jeg tror flere af os
konfirmander oplevede den glæde og gode energi der er i gospelmu-
sikken.

Efter den første del af workshoppen var der aftensmad, vi skulle have
pizza. Efter spisningen gik den sidste del af workshoppen i gang. Her
skulle der finpudses og gøres klar til gudstjenesten. Til gudstjenesten
var forældre, søskende, bedsteforældre osv. mødt op for at høre hvad

vi konfirmander havde
lært i løbet af works-
hoppen. Kirken blev
hurtigt fyldt op, hvor-
efter gudstjenesten
kunne begynde. Un-
dervejs fortalte Ru-
ne flere anekdoter,
b.la. fortalte han
hvordan han selv har
brugt de kristne bud-
skaber når livet har
været svært. Sang og
gamle fortællinger gik
op i højere enhed, og
jeg var ikke i tvivl om
at det har sat et aftryk
i flere af os konfir-
mander. Alt i alt var
det en meget spæn-
dende dag med en
masse af oplevelser og
nye indtryk.

Gudstjeneste med gang i ...
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»Vig bag mig, Satan!«
Konfirmanderne fra Hersom, Vester Bjerregrav og
Klejtrup er nu konfirmerede ved tre fine konfirmatio-
ner henholdsvis i Hersom, Vester Bjerregrav og Klej-
trup kirker. Det var en sand fornøjelse at konfirmere
de glade unge mennesker, som nu fortsætter på livets
rejse med den kristne tro i rygsækken. Må de nysud-
klækkede konfirmander alle være båret af familie og
venner på deres vandring; må konfirmanderne også
alle være løftet af Guds velsignelse på rejsen gennem
livets bakker og dale. Det håber jeg for dem. 

Jeg glæder mig i skrivende stund over disse bille-
der fra konfirmationsforberedelsen i Hersom Præ-
stegård. Konfirmanderne er i gang med at forberede
rollespil over bibelens fortællinger. På et af billeder-
ne ser vi Jesus, som sagde til Peter:« Vig bag mig,
Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke,
hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.« (Matt. 16,
23) Konfirmanderne anno 2019 har valgt at be-
kræfte, at de vil, hvad Gud vil. De har med kon-
firmationen iført sig Guds rustning. Så kan man
ikke være bedre klædt på. 

Konfirmander 2019-20
Jeg ser frem til at møde de nye konfirmander ef-
teråret 2019. Man kan allerede nu digitalt melde
sit barn til konfirmationsforberedelse på folke-
kirken.dk under linket konfirmandtilmelding.

Man logger ind på systemet ved at benytte sit NemID. Når den ene forælder
har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link,
så vedkommende også kan skrive under med sit NemID. Prøv det☺
Via skolerne får børnene også en invitation til et velkomst arrangement, når
sommeren atter går på hæld. Nærmere information følger i næste kirkeblad.

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Glade konfirmander ...
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Har Gud vasket vores purløg?
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AAllllee  øønnsskkeess  
eenn  rriiggttiigg  ggoodd  ssoommmmeerr!!

Om at gå til minikonfirmand
Børn går rundt med mange tanker og mange spørgsmål - Ofte meget større end vi lige forestiller os. Kirken
tilbyder med minikonfirmandforløbet en sammenhæng, 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 stjer-
nerne? Hvorfor skal man dø? Og regner 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 ting, hvor svarene ikke altid giver sig selv. 

Minikonfirmandforløbet er et tilbud til børn i 3. klasse. Undervisningen kommer til at ligge i hhv. oktober
og januar/februar. Nærmere info i næste sogneblad - Hvis du allerede er interesseret, så skriv til mini-
konfirmandunderviser Rikke Bendtsen på alminde@gmail.com
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Der er tradition for dejlige
 gudstjenester, gode taler, 
festligt kaffebord 
samt god underholdning,
når der indbydes 
til det traditionelle
Grundlovsmøde 
i Præstegårdshaven 
i Hersom  (se side 13)

Her er et par stemningsbilleder fra 
et af de tidligere møder.

TA’ CHANCEN: 
Kom og vær med 

til nogle fornøjelige timer.

Du vil ikke fortryde det!

Fælles for alle tre sogne!



indsat i Hersom-Bjerregrav-Klejtrup i 1884
være ganske utækeligt, hvor intet Bondebryllup kan und-
være en Mellemret og fin Dessert. 

I hine Tider var Mennesker der Kår bekendt og satte Tæring
efter Næring. Ved denne Lejlighed bestod Spisesseddelen af
Sødsuppe,fortræffelig Klipfisk og en fadbagt Sukkerbrøds-
kage, bestrøet med Melis. Den sidste var på grund af sin
Tørhed ikke nem at få ned, hvilket for så vidt også var er-
kendt af rette vedkommende, som Vinen først nu kom på
Bordet. To glas blev der skænket op for Præsten og hans Ko-
ne; flere glas kom ikke til Syne; de øvrige gæster måtte  ven-
te, til vi uværdige var blevet tilfredsstillede. Jeg var lidt be-
tænkelg og holdt mig tilbage, fordi jeg ikke kendte »Skik-
ken«; hvad har man en Kone til, om ikke for at bryde isen?
Altså opfordrede jeg hende til at begynde, og hun nippede
til Vinen med det yderste af Læberne, men i det samme slog
det mig, at denne Tilbageholdenhed måske var meget ilde
anbragt; den kunne opfattes som en Mistillid til Varernes
godhed. Etikketten på flasken, hvor der med kraftige Bog-
staver stod »Kirsebærvin«, var heller ingenlunde tillidsind-
gydende. Altså puffede jeg til Drude og sagde: Drikud!
Hvorpå jeg modigt tømte mit eget Bæger og med tilfreds-
hed så hende gåre det samme. Man kan forstille sig, hvor
flov jeg blev, da glassene atter blev fyldte og gik videre; da
viste det sig, at min Drudes kvindelige Takt straks havde

sagt hende det rette; alle de øvrige nippede kun til Væsken,
min høflige Flothed på Værtens Bekostning havde. Kort
sagt, været ganske upassende ved Hærup Sø, selv under et
Bryllupsgilde, ja, måske mest der, hvor Mennesker sad og
agtede på hinanden med hemmelig øjekast og naturligvis
særlig op de unge Præstefolk.

Indskrevet og videregivet til Anna
fra Bodil D. Dalsgaard

Pastor Benzon og frue i deres senere Aar

Da vinteren gik på hæld, forestod vo-
res dygtige organist Rikke Alminde
Bendtsen en vederkvægende sangaf-
ten i Hersom Kirke. I kirkerne hører
vi mest orgelet, men engang imellem
er det meget fint, at klaveret også ta-
ges i brug, og Rikke mestrer det hele. 

Til skærtorsdagsgudstjenesten i Her-
som Kirke, hvor vi blandt andet sang
»Det er påske« fra 100 salmer, et sal-
mebogstillæg, sad Rikke også ved kla-
veret. Det gav god mening. Og efter
gudstjenesten gav menighedsrådene
en god påskefrokost. Og påskefroko-
sten smagte godt. Du er også velkom-
men ved gudstjeneste og bordet næste
år.

Kirsten Krab Koed
Sognepræst

Sommeren står for døren ...
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- af P. E. Benzon, indsat sognepræst den 26. November
1884, dagen efter hans syv og tyvende Fødselsdag for
Hersom-Bjerregrav-Klejtrup Menigheder.

Peter Eggert Benzon var Præst her i 6 år. Han var hgan-
dicappet med vores sprog nu. Han selv kaldte det hans
»Vanførhed«. - Hans store ønske om at blive præst, var
åbenbart  en besværlig sag for ham pga. hans handicap, så
han henvedte sig i flere år efter hans eksamen, hvor han
havde stor tillid til en som  havde været (ikke haft stor tro
på det) Censor på daværende tidspunkt, ender med ordene,
at »den lange præstekjole« kunne skjule hans halten, og at
en præst, om galt skulle være kunne uddele Nadveren og
forrette Dåben med venstre hpnd. - Til sidst henvendte han
sig Biskoppen i København, og med lodder og trisser blev
han ordineret, af en lang og noget besværlig omvej:

Bryllupshistorie fra 1884
Der kunde det også hænde i vore dage, næsten ligeså utæn-
kelige, at man tvang sin Datter, og at hun lod sig tvinge, til
at gifte sig med en Mand, som hun hverken vilde eje eller
have. Ved en sådan naturstridig Forening har jeg, rigtignok
i god tro, gjort Tjeneste ved alteret i Hersom Kirke. Det var
to jævnaldrende unge Mennesker af Familier, som begge bå-
de socialt og af moralsk Valuta hørte til de bedste. Det var
to kønne, unge mennesker, der pyntede hinanden, så man
blev i godt lune ved at se på dem og måtte tænke på den
lykke, som livet, muligvis gemte til dem. På hende var der
ikke noget særligt at mærke; ja, bevæget var hun; men det
er så mange brude, og det kan en Præst rigtig godt lide, »at
srå« overfor en Træklods, det indbyder i langt ringere grad
til at åbne Mund og Hjerte. Og netop ved dennelejlighed
talte Præsten – på grund af det, som fulgte efter, husker han
så tydeligt - særlig glad og løfterigt om Kærlighed mellem
to unge og om, hvad de bør håbe af livet, om de bliver deres
Kærlighed Tro. Ja, så kom efterspillet, som jeg gerne kunne
have været skånet for; thi »hvad Øjet ikke ser , og Øret ikke
hør’, det Hjertet ikke rør’«, men det var den brave lærer Ras-
musssen, som ikke kunne vare sig for at fortælle mig, at Bru-
den havde en anden kær og afskyede ham, hun havde fået.
Jeg håber nu alligevel på, at samlivet har lært hende at sætte
Pris på den gode Mand, som blev hendes.

Inden jeg lader Tæppet gå ned over Befolkningen i Hersom
med dets tilknyttede Sogne, vil jeg inden fortælle et par an-
dre Bryllupshistorier, som var a fmindre sørgelig Natur, og
hvis Scene folder uden for Krirken. Der boede i en lille hytte
på Hvilsom Mark et par Folk, som havde en del Børn og
levede helt godt sammen, men der var den Mangel ved deres
samliv, at de ikke var gift. Det var jo trist for en Præst at vi-
de, at en sådan Forargelse trivedes indenfor hans Sogne-
grænser. Men Præsten vidste da heller ingenting; hanv ar
ung og uskyldig og troede godt om alle Mennesker; i Hytten
havde han ikke spurgt om Vielsesattest. Nu står det for mig
således, at der var gennem Sognerådet, jeg blev gjort op-
mærksom på, at Forholdet mellem de to ikke var, som det
burde være. Men min Fornuft fremstiller det rigtig nok som
en Umulighed, at et sogneråd kunne bære sig sådan ad. For
et Sogneråd kender jo da sine Pligter, af hvilke den vigtigste
er denne: At skubbe fra sig, så godt det kan. Hvis disse For-
ældre forbelv i ugist Stand, var der den lykkeligst Udsigt til,
at de Børn, de i Fremtiden kunne få, vilde falde et fremmed
Sogn til Byrde; men blev Forældrende viede, så var samme
eventuelle nagelfaste i Fødesognet med Hensyn til deres For-
sørgelse. Hvorledes jeg nu har fået det at vide, så forblev
Sandheden ikke længe skjult for mig; Altså bedrøvees jeg
ærligt i min nidkære Præstesjæl, indfandt mig sporenstregs
i Hytten og foreholdt de tvende Syndere, hvilket dårligt Ek-
sempel de gav. Manden så betuttet ud, men kunne ikke fin-
de ord; i det hele havde han svært ved at udtrykke sig, han
vilde således inderlig gerne kalde Hr. Pastor; men det ssvære
Ord beredte hans Tunge uløselige Vanskeligheder, det blev
kun til Hr. Patter, og således kaldte han mig endda hele Re-
sten af vort Bekendtskab. Kvinden måtte være Tolk; hun
kunne en dag så meget godt, og da åbenbaredes det, at den
grund til, at de ikke var lovformelig ædteviede, var den, at
det kostede Penge både til Præst og Degn. De havde med
andre Ord aldrig kunne tillade sig den Overdådighed at hol-
de bryllup; de var aldrig kommen videre end til at skaffe
Føden og holde Taget på huset og betale Jordemoderen; for
Børnene de blev jo ved at komme. Præsten er vil blevet no-
get Flov over, at de svære Vanskeligheder, han havde været
forberedt på at møde, opløste sig i intet. Han fortalte dem,
at hverken Præst eller Degn vilde forlange en Øre af dem.
De strålede begge to og blev en Tomme højere; der blev lyst
for dem, og de blev viede og fik enddda bagefter et glas Vin
i Præstegården. Dette Glas Vin burde Præsten have skånet
dem for; Thi de sank igen en Tomme end; de syntes, det var
alt for meget. Jeg personlig kom ikke til at fortryde Vielsen;
men fortrydelsen kom ganske rigtig på Sognerådets Taller-
ken.

Den anden Brylluphistorie
handler også om et Glas Vind, den står så levende for mig,
fordi det var det første Bryllupsgilde, Præstefolkene var ind-
budte til kort efter Drudes (Præstens kone) komme til Her-
som. En Pige, der havde styret Huset for mig i en Tid, da
jeg levde som Græsenkemand i Præstegården, havde Bryl-
lup, og Gildet stod i hendes Hjem ved Hærup Sø. Foræl-
drene havde et Boelssted og nærede ingen Ærgerrikhed efter
at hamle op med Gårdfolk. Alligevel blev vi to Bybæere for-
bavsede over Arrangementet. Tarvelighed, som også vilde

Bryllupshistorier af Pastor P. E. Benzon ...

Pastor Benzon og frue i Hersom-tiden
10
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GRUNDLOVSMØDE
FÆLLES FOR ALLE TRE SOGNE!

GØGEN KALDER ... kuk-kuk, kuk-kuk, kuk-kuk!
Gøgen kalder på os, der er en tid for alting, og onsdag den 5. juni 2019, grundlovsdag, er tiden atter kommet
til at fejre, at vi lever i et frit land, hvor Dannebrog vajer mod den blå himmel. 

Gøgens særprægede kald har betydet meget for folk gennem tiden. På landet i 1880’ erne hed det i folke-
munde: »Hvis en ung kvinde hører gøgen på fastende mave, vil hun komme galt afsted. » Derfor gik malke-
pigerne altid med en bid brød i forklædelommen, så de kunne putte den i munden på vej ud til køerne. I dag
er man heldigvis ikke længere så overtroisk – i øvrigt behøver man ikke sulte til grundlovsfesten i Hersom;
Bodil Dalsgaard fra Bjerregrav sørger for, at der er velsmagende skærekage (og ikke lagkage, som sæt-
ternissen fejlagtigt fik skrevet i kirkebladet – jfr. Matt.12,34), som man kan putte i munden.

Glæd jer til grundlovsdag; gud ske lov lever vi i et frit land, hvor vi kan fejre gudstjeneste i præstegårdshaven
uden at være bange for islamistiske terrorister; sådan er det desværre ikke overalt i verden. 

Glæd jer også til ÅRETS GRUNDLOVSTALE ved Joan Jomme Andersen fra Møldrup. 

Grundlovsfesten afsluttes med et brag af en koncert. Lømmelband, et 4-mands orkester fra Aarhus, som
har specialiseret sig i at spille kendte blue grass-, folk- og countrynumre, eksempelvis Dolly Parton, Cree-
dence Clearwater Revival, Bruce Springsteen og Johnny Cash, får himlen i præstegårdshaven til at løfte sig.
Glæd jer til at høre de charmerende bondrøve og velklingende unoder.

PROGRAM: 
14:00 - Gudstjeneste 
i præstegårdshaven

15:00-15:30 - Kaffebord

15:30-15:45 - Grundlovstale 
ved Joan Jomme Andersen

15:45-16:45 - Koncert 
med Lømmelband 

Tag dine børn ved hånden
og inviter også børnebørn og naboer

til grundlovsfesten 
i Hersom Præstegårdshave!

Alle er hjerteligt velkomne!

Opslagstavlen!Opslagstavlen!
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Calabash kommer og spiller
i Bjerregrav d. 3/9 kl. 19.30

CALABASH er en duo bestående af ma-
rimba og saxofon. Den smukke kombi-
nation af klange fra de to instrumenter
formår at spænde over et meget bredt
spektrum af genrer, og Calabesh byder
på improvisationer og arrangementer af
musik af bl.a. W.A.Mozart, J.S. Bach,
Erik Satie, Beatles, Ariel Ramirez og Ab-
dulla Ibrahim. De to musikere vil også
duellere i egne kompositioner og arran-
gementer af mexicansk folkloremusik.

De er begge nordjyske musikprismod-
tagere, idet Jakob Mygind modtog årets
nordjyske jazzpris i 1994, og Kai Stens-
gaard var den første modtager af Nord-
jyllands Amts Musikpris i 1989.

Kom og syng med!

Sommersang
ved Klejtrup Sø

Datoen er ÆNDRET til 
MANDAG den 17. juni kl. 19.00-20.00

– på grunden ved kanoudlejningen, Søvej nr. 12. 

Arr.: Landsbyklyngen

Arrangementet var oprindelig planlagt tilden 3. juni!
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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 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
11. september kl. 19.00

Mø d erne afholdes i præstegården.

Bjerregrav:
Møde i V. Bjerregrav menighedsråd

10. september kl. 17.30.

Klejtrup:
Menighedsrådsmøde i Klejtrup 

den 11. 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.

Planlagte
gudstjenester

Blåbærhaven
og Kløverbakken 

Onsdag den 19. juni 
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Blåbærhaven kl. 15:45

Onsdag den 17. juli
Blåbærhaven kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe)

Kløverbakken kl. 15:45

Onsdag den 21. august
Kløverbakken kl. 14:30

(med efterfølgende kaffe) Pontoppidan

Blåbærhaven kl. 15:45
Pontoppidan

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

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
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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


