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Thit Kirkeby--Hinrup
Tlf.: 8646 35
553
E-ma
ail: thk@
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Før dåben skal
s
I vællge minds
st to og
hø
øjst fem fa
addere till barnet.
Fadderne sk
kal selv v
være døbtt og være
e
mationsallderen.
nået konfirm

Viielse

aktisk
k info
ormattion
Pra
Sam
mtale
Sogne
epræsten
n står altid
d til rådig
ghed for
en samtale. Ma
an kan he
envende sig, når
man har
h behov
v for at ta
ale med et
e andet
menn
neske i forrtrolighed
d. Præsten har
100%
% tavshed
dspligt.

Føds
sel
Senes
st 14 dage efter fø
ødslen ska
al
barne
ets fødsel anmelde
es. Hvis en
jordem
moder bis
står ved fødslen,
f
foretager
f
hun fø
ødselsanm
meldelsen
n ellers sk
kal
foræld
drene selv sørge for
f anmeldelsen.
Dette gøres ve
ed at konttakte præ
æsten i
det so
ogn, hvorr I bor.

Navn
ngivnin
ng
Barne
et skal navngives inden sek
ks
måne
eder. Navngivning kan ske i
forbin
ndelse me
ed dåb ve
ed at oply
yse det
ønske
ede navn til præste
en. Skal barnet
b
ikke døbes,
d
eller skal de
et navngiives før
dåb, sker
s
navn
ngivning ved
v
at ud
dfylde en
blank
ket via NemID på borger.dk
b
k.

Dåb
Hvis I gerne viil have jeres barn døbt, så
skal I henvend
de jer til præsten.
p
I aftaler i fælle
esskab et tidspunk
kt for
dåben
n.
Før då
åben mød
des forældre og prræst til
en samtale om
m dåbens forløb og
betyd
dning.

www
w.sogn.dk
Sogne
eportal for Fo
olkekirkens so
ogne og prov
vstier.
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Nå
år man ha
ar fundet en dag, hvor
h
man
n vil
ho
olde bryllu
up, ringerr man til præsten
p
f
for
at lave en aftale.
a
Ind
den bryllu
uppet afta
ales et møde i
hje
emmet eller i præsstegården
n, hvor
præ
æsten og brudepa
arret talerr om viels
sen.
Rittualet gen
nnemgås og i fælle
esskab
væ
ælger man
n de salm
mer, der skal synge
es i
kirrken.
De
esuden væ
ælger bru
udeparret to vidnerr til
vie
elsen.
Ind
den bryllu
uppet ska
al man ind
dhente en
n
prø
øvelsesatttest hos kommune
en, den må
m
hø
øjst være fire måne
eder gam
mmel på
bry
yllupsdag
gen.

Be
egravellse og b
bisættelse
Dø
ødsfald sk
kal inden 48 timer anmeldes til
præ
æsten.
Sæ
ædvanligv
vis kontak
ktes en be
edemand,
som ordnerr papirer o
og praktis
ske ting.
edemande
en eller fa
amilien ko
ontakter
Be
præ
æsten forr at lave a
aftale om
m et tidspunkt for be
egravelse
en eller bisættelsen.
den den kirkelige
k
h
Ind
handling aftales ett
mø
øde i hjem
mmet elle
er præstegården. Her
H
væ
ælges salm
mer til høj
øjtidelighe
eden.

Sa
almer
Se
elvfølgelig er der m
mulighed for
f at find
de
og vælge sa
almer ud fra Den danske
d
Sa
almebog, men deru
udover err der
hje
emmeside
en:
ww
ww.denda
anskesalm
mebogonline.dk
He
er er der mulighed
m
for at se
e salmernes
tek
kster og lytte til sa
almernes melodierr.

Ny sog
gnesekrretær
Vore tre sogne ha
ar i flere år
å ’delt’
sognesek
kretær med
m
Ulstru
up
pastorat.
Merete L
Lund, der har haft kontor i
sognegården i Uls
strup, me
en det er
blevet be
estemt, at
a denne stilling
s
skal udvides til att være en
n
fuldtidsstilling.
Merete L
Lund har valgt
v
at trække sig
g
tilbage o
og nye sit velfortjente otium
m
og overla
ade plads
sen til en anden.

Pladsen err blevet b
besat af Christina
C
Hillebrecht
H
t, der glæ
æder sig til
t at
komme i gang.
g
For at Christina kan
n komme godt i
gang og få
å tid til att komme på de
re
ette kurse
er, da derr jo er en
n del at
sæ
ætte sig ind
i
i, træ
ækker Merrete sig
ik
kke helt tilbage en
ndnu, men
n
hjælper Ch
hristina i en overgangsperiode.

Men lad os læ
ære Chriistina liidt bedr
re at ke
ende:

Mit navn
n
er
Christina
Hille
ebrecht,
jeg er
e 35 år
gam
mmel og e r
pr. 1 dec.
2016
6 startet i
en nyoprettet
n
t
fuldttidsstilling
g
som sognesekretærr for Ulstrrupbro-V.. VellingSdr. Ving
ge sogn, Hvorslev sogn,
Gerning sogn og Vellev
V
sog
gn.
Primært vil jeg ho
olde til i Ulstrupbro
U
o
sognehus, hvor je
eg vil tage
e imod
henvendelser perrsonligt, pr.
p telefon
n
eller maiil. Mine opgaver blliver
meget allsidige, da jeg skal fungere
e
som sekretær for 2 præste
er og 4
ge menigh
hedsråd, samt stå
forskellig
for regns
skabet for 4 kirkek
kasser.

Personligt er jeg se
elv gammelt
so
ognebarn
n fra V. Ve
elling, har gået i
Ulstrup
U
skole og er således godt
g
lo
okalkendtt. I dag err jeg bosiiddende i
Værum
V
sammen m
med min kæreste
k
Rasmus.
R
Jeg er oprrindeligt uddannet
u
sy
ygeplejerrske, men
n har nu valgt
v
at
gå i en helt ny retn
ning, hvilk
ket jeg
glæder mig meget til at prøv
ve
kræfter med. Såled
des vil jeg
g i løbet
af især forråret 2017
7 deltage
e på
kurser, forr på sigt a
at kunne kalde
mig
m kordegn.

- Vi glæd
der os alle
e meget til
t at
arbejde sammen
s
m
med Chriistina, så
vi vil også gerne ffra vores tre
sogne øn
nske Chrisstina velk
kommen
Kæ
ærlig hilsen personalett
Hvo
orslev-Gern
ning-Vellev
v
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Nye menighedsråd
Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker
bliver, som alle andre kirker i
landet, ledet af menighedsråd.
Menighedsrådene er sammensat af
frivillige, som vælges for en periode
af fire år.
Menighedsrådet udgør den lokale
kirkes ledelse og har sammen med
præsten ansvar for at skabe gode
rammer om kirkens liv og vækst.
Dertil har menighedrådet ansvar for
kirkens økonomi og er arbejdsgiver
for alle personalegrupper undtagen
præsterne.
For at blive valgt til kirkens
menighedsråd skal du være medlem
af folkekirken og tilhøre det sogn,
hvor du ønsker at engagere dig.
Rådet mødes ca. 10 gange om året.
Ud over de faste menighedsrådsmøder er rådets medlemmer tit
involveret i forskellige udvalg,
aktiviteter og opgaver i kirken.
Nogle af disse udføres sammen med
andre frivillige.
Normalt har hvert sogn et
menighedsråd bestående af 5
medlemmer plus sognets præst.

De tre menighedsråd er konstitueret
således:

Der har desværre ikke været så
mange kandidater til
menighedsrådene ved efterårets
valg.
Det betyder at Gerning sogns
menighedsråd må søge om
dispensation for at fungere med 4
medlemmer i stedet for 5.

Vigtige datoer i forbindelse med
udfyldningsvalget i Hvorslev
Sogn.
Den 17. januar:
Offentligt orienterings- og
opstillingsmøde i Sognehuset.

I Hvorslev er der kun opstillet 1
kandidat. Det er ikke tilstrækkeligt
til at varetage opgaven og vi holder
derfor udfyldningsvalg.
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Gerning:
Formand:
Birgit Krag, Orholmvej 3
Kasserer:
Anna Marie Hald, Ringsøhøjvej 2
Kirkeværge:
Anne-Mette Pedersen, Mågårdsvej 8
Næstformand og kontaktperson:
Anne Hulshoff, Vestergårdsvej 5
Vellev:
Formand og byggesagkyndig:
Benny Jensen, Thostrupvej 5
Kirkeværge:
Per Vestergård, Enslevvej 22
Næstformand og kasserer:
Gert Bjerre, Skjesbjergvej 34
Kirkegårdsudvalg:
Marianne Drejdal, Kræmmervejen 5
Sekretær og kirkegårdsudvalg:
Ivan Madsen, Thostrupvej 1
Hvorslev:
Formand:
Michael Poulsen, vinkelvej 12

Den. 24.-31. januar:
Indlevering af kandidatlister.
Den 14. marts
Afholdelse af valg.

Høstgu
udstjenesterne
e
Igen i årr har der været
v
høstguds
stjenester i vore trre kirker
og tradittionen tro
o var der efter
e
gudstjen
nesten i Gerning
G
hø
østmiddag
i forsamllingshuse
et og i Velllev var
der efterrfølgende pølsegild
de i
maskinhuset, hvo
or der varr varmet
op i den store gru
ukedel og pyntet
pænt op med efte
erårsblom
mster på
bordene..
I Hvorsle
ev Kirke havde
h
ma
an i år
flyttet sp
pisningen til våben
nhuset,
hvor menighedsrå
ådet serverede en
dejlig bik
ksemad (dog uden
n spejlæg
– hilsen red.).

Når
N der i våbenhus
v
set skal væ
ære en
buffet og det
d meste
e af et
menigheds
m
sråd, er d
der ikke så
s meget
plads tilbage til den
n spisende
menighed,
m
, så vi ryk
kkede ind
di
kirken, hvor folk sa
atte sig, hvor
h
der
var plads og
o det ble
ev en rigttig
hyggelig aften.
Dog
D
havde
e gravere
en vist lidtt
re
engørings
sarbejde bagefter, da der
vist var sp
pildt lidt b
biksemad et par
stteder og en enkeltt
ru
ugbrødskrumme e
eller to ha
avde vist
også funde
et vej ind
d på nogle
e
kirkebænk
ke – vi hå
åber, Lene
e kan
tilgive os.

Hallow
ween

Så kom Halloween til Velle
ev Kirke.
Man blev
v budt velkommen
n allerede
udenfor kirken, hv
vor både kirke og
var flanke
eret med græskar
stillads v
kunstnerrisk udskå
årne af bø
ørnene frra
Friskolen
n.

In
nde i kirk
ken
havde
børnehave
en
pyntet med
et flot
edderkopp
pes
pind med
mange
m
fo
orskellige
og kreative
edderkopp
per
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Sogneh
huset

Så blev d
dørene en
ndelig slået op til
det nye s
sognehus
s og der var
v mødt
mange o
op for at deltage
d
i indvielsen
n.

Da
D den forrmelle de
el var overstået,
var der kaffe, kage
emand og
småkager til de fre mmødte.

Arkitektffirmaet Linjen var mødt op
og holdt en lille ta
ale, men vigtigst a
af
alt, så ha
avde de en
e gave med.
m
Så sogne
ehuset ha
ar nu et puslebord
p
,
så det blliver spændende at
a se, når
det enga
ang bliverr hængt op
o på
toilettet.
Så var det Bennys tur til at sige et
par ord. Han forta
alte, at de
et har
været sp
pændende
e at følge
e byggerie
et
lige fra s
start til slut.
Vi ser fre
em til en masse ak
ktiviteter i
sognehuset og hå
åber, at nogle
ælper
frivillige melder sig og hjæ
præst og
g menighe
edsrådene med att
udfylde rrammerne.
Det er i h
hvert fald
d et godt udgangs-punkt med et flott hus, hvo
or der er
gode lok
kaler og et godt veludstyrett
køkken.
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De
D to kage
emænd fa
aldt i god jord, så
de fik hurttigt ben a
at gå på.
Der
D var no
ok
til alle og der
d
var vist fle
ere,
der tog me
ere
end én gang
af kagen.

og som altid var det en succes, da
Helle jo har utrolig smuk stemme.
Vi fik lov til at høre en bred vifte af
kendte oprette- og musicalnumre.
Desuden var der en julesang og
afslutningsvis den smukke salme
’Der står et slot i Vesterled’.
Der var også sørget for
underholdning til kaffen, den stod
Helle og Dynes for.

Så vi kan med sikkerhed sige, at
akustikken er afprøvet og godkendt i
sognehuset.

Der var en hyggelig og rar stemning i salen, hvor folk fandt
sammen og fik lille snak til kaffen.

Den anden kage smagte også godt

7

Salmemaraton
Den 21. marts 2017 når maratonen
så til Gerning.
I Gerning skal der synges fra
salmenummer 691 til salmenummer
715, så vi kan allerede nu gå i
’træningslejr’.

Der har nu været afholdt
salmemaraton i to af vore kirker.
Sidst var det i Vellev og
arrangementet var godt besøgt.
Der var en lang ’dagsorden’, der
skulle synges fra salmenummer 519
til salmenummer 542.
Nogle af salmerne var mere kendte
end andre, men det jo altid
spændende at lære nye melodier og
salmer.

Minikonfirmander
Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker inviterer hvert år sognets børn til
minikonfirmationsforberedelse.
Det er et frivilligt tilbud, hvor børnene bliver introduceret til kirken og
kristendommen.
I 2017 vil vi for første gang forsøge os med at lægge minikonfirmandforløbet i en weekend.
Weekenden bliver afholdt lørdag-søndag d. 20.-21. maj 2017.
Mere information og et program for weekenden kommer senere.
Det er GRATIS at deltage i weekenden for alle børn, der går i 3.
klasse.
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Adventsgudtjenesterne
1. søndag i advent startede i
Hvorslev Kirke og efterfølgende var
der dækket op i det nye sognehus

2. søndag i advent var i Gerning
Kirke og her var gudstjenesten også
godt besøgt.
Traditionen tro fortsatte vi efter
gudstjenesten til forsamlingshuset,
hvor der var risengrød i større
mængder, så ingen skulle gå sulten
fra bordet.

Vi var ca. 40 til spisning og vi fik
flæskesteg og ris a la mande, og det
smagte rigtig godt. Det var fra Menu
i Thorsø. Sovsen var også rigtig god
og kunne hænge ved både kartofler
og tallerkner.
Derfor var køkkenpersonalet lidt på
den, da der ikke var varmt vand i
hanerne. Men Jan og Niels kravlede
op til fyret, som står ovenpå over
teknikrummet, og det viste sig, at
der manglede vand på fyret, hvorfor
der ingen cirkulation var.
Koldt var det vist også ved at være
for nogle af gæsterne. Men en
vandpåfyldning løste problemet.
Men så skulle vi lave tevand, og
indtil vi fik tænkt os lidt om,
undrede vi os meget over, at vi ikke
kunne få vandet i en almindelig
kedel i kog på det nye komfur, der
er med induktion. Men gæsterne
syntes godt om huset, og det er rart
at være der, når man lige lærer det
hele at kende.

Efter spisningen var der igen i år
underholdning, hvor Emma Jensen
fra Thorsø sang og spillede guitar.
Og igen i år må vi sige, at det lød
rigtig godt.
Vi er flere, der er sikre på, at Emma
har en lys fremtid inden for musik
og sang, da hun har en skøn og
særpræget stemme, og en evne til
at fortolke sangene, så de giver
tilhørerne gåsehud.
Hun havde et lille udvalg af
forskellige julesange med til os – det
strakte sig fra Shinea Twain, Wham
og Elton John til den gamle danske
’Nu tændes Tusind Julelys’.
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3. søndag i advent...

- og det var de kommet godt fra.

Vellev slog rekorden i de tre kirker
med hensyn til kirkegængere.

Der var flæskesteg med alt hvad der
tilhører – og der var rigeligt at det.

I år var der ca. 150 mennesker i
kirke og gudstjenesten blev indledt
med at børn fra sognet gik
Luciaoptog ind i kirken.

Til dessert var der risalamande
(med mandelgave).

Det var i år et stort Luciaoptog, der
var næsten 30 børn i forskellige
størrelser.
Efter gudstjenesten var der spisning
i forsamlingshuset, hvor de lokale
foreninger var gået sammen om at
lave maden.

De mindste børn underholdt med
sang og Luciabørnene gav også
nogle numre akkompagneret af den
lokale harmonika-virtuos Anton
Møller.
(Redaktionen beklager, at der ikke er
billeder fra dagen, men den udsendte
fotograf havde problemer med sit
kamera)

Vi vil da lige sige tillykke til….
Vores organist Susan Bank
- Den 19. november blev hun
gift med manden i sit liv.
(Han hedder Per)
Redaktionens udsendte
medarbejder var på pletten og
kan bekræfte, at de sagde ’Ja’
begge to.

- Den 22. december blev
selvsamme organist 60 år.

Vores alle sammens Lone Torp
- Den 12. december fyldte hun 70 år
(hvem skulle have troet det)
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Det de
er komm
mer…..
- Den 20.-21
1 maj
Minikonfirma
and Week
k-end

Der err ikke på nuværende tidspu
unkt planllagt flere aktivitete
er, men hold
h
øje
med v
vores hjem
mmesiderr og avise
en – det kunne
k
jo være, vi finder på
å noget i
løbet a
af de næs
ste måne
eder.

ebladet
Ideer ttil kirke
Endnu e
engang vil vi opforrdre dig ttil, hvis du
u sidder du
d og bræ
ænder ind
de med
en god historie eller
e
har hørt
h
om é
én, der ha
ar en god historie at fortællle, så
ring elle
er skriv tiil mig, så vi kan få
å historien
n med i kirkeblade
et.
Med ven
nlig hilsen
n
Inger
adsredakttør
Kirkebla

e‐ma
ail: grydgaaard@hottmail.dk

Tllfnr.: 2361
1 8832
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Gudstjenester
8. januar

Hvorslev

Gerning

9.00

10.30

15. januar

10.30

22. januar

10.30

29. januar

9.00 (Knud Bonde Fries)

5. februar

10.30

12. februar

Ingen gudstjenester
9.00

10.30

5. marts
12. marts

9.00
10.30

19. februar
26. februar

9.00

Ingen gudstjenester

26. marts

10.30

2. april

10.30
10.30

13. april – skærtorsdag

19.00
10.30

14. april ‐ langfredag
16. april – påskedag

9.00

10.00

17. april

Ingen gudstjenester

23. april

9.00 (Knud Bonde Fries)

Hvem er vi…..
Graver og kirketjener
Præst

10.30

10.30

19. marts

9. april – palmesøndag

Vellev

Hvorslev

Gerning

11.00

Vellev
Henvendelse: graverne
Hvorslev og Gerning

Lene Lund Olesen
Keld Andersen
Tlf.:6024 4586
Tlf.: 2116 2672
Thit Kirkeby-Hinrup - Tlf:: 8646 3553 - E-mail: thk@km.dk

Organist

Christina Hillebrecht - Tlf.: 8646 3939
E-mail: chi@km.dk
Træffes tirsdag-onsdag-torsdag mellem kl. 10.00 og kl. 13.00
Susan Bank - Tlf.: 2670 7414

Kirkesanger

Inger Grydgaard - Tlf.: 2361 8832

Præstesekretær

