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Sognepræst
Thit Kirkeby-Hinrup
Tlf.: 8646 3553
E-mail: thk@km.dk

Før dåben skal I vælge mindst to og
højst fem faddere til barnet.
Fadderne skal selv være døbt og være
nået konfirmationsalderen.

Vielse

Praktisk information
Samtale
Sognepræsten står altid til rådighed for
en samtale. Man kan henvende sig, når
man har behov for at tale med et andet
menneske i fortrolighed. Præsten har
100% tavshedspligt.

Fødsel
Senest 14 dage efter fødslen skal
barnets fødsel anmeldes. Hvis en
jordemoder bistår ved fødslen, foretager
hun fødselsanmeldelsen ellers skal
forældrene selv sørge for anmeldelsen.
Dette gøres ved at kontakte præsten i
det sogn, hvor I bor.

Navngivning
Barnet skal navngives inden seks
måneder. Navngivning kan ske i
forbindelse med dåb ved at oplyse det
ønskede navn til præsten. Skal barnet
ikke døbes, eller skal det navngives før
dåb, sker navngivning ved at udfylde en
blanket via NemID på borger.dk.

Dåb
Hvis I gerne vil have jeres barn døbt, så
skal I henvende jer til præsten.
I aftaler i fællesskab et tidspunkt for
dåben.
Før dåben mødes forældre og præst til
en samtale om dåbens forløb og
betydning.

www.sogn.dk
Sogneportal for Folkekirkens sogne og provstier.
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Når man har fundet en dag, hvor man vil
holde bryllup, ringer man til præsten for
at lave en aftale.
Inden brylluppet aftales et møde i
hjemmet eller i præstegården, hvor
præsten og brudeparret taler om vielsen.
Ritualet gennemgås og i fællesskab
vælger man de salmer, der skal synges i
kirken.
Desuden vælger brudeparret to vidner til
vielsen.
Inden brylluppet skal man indhente en
prøvelsesattest hos kommunen, den må
højst være fire måneder gammel på
bryllupsdagen.

Begravelse og bisættelse
Dødsfald skal inden 48 timer anmeldes til
præsten.
Sædvanligvis kontaktes en bedemand,
som ordner papirer og praktiske ting.
Bedemanden eller familien kontakter
præsten for at lave aftale om et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen.
Inden den kirkelige handling aftales et
møde i hjemmet eller præstegården. Her
vælges salmer til højtideligheden.

Salmer
Selvfølgelig er der mulighed for at finde
og vælge salmer ud fra Den danske
Salmebog, men derudover er der
hjemmesiden:
www.dendanskesalmebogonline.dk
Her er der mulighed for at se salmernes
tekster og lytte til salmernes melodier.

Minikonfirmand week-end
Årets minikonfirmander blev i weekenden den 2. – 3. september inviteret
på Ridderskole i Sognehuset i Hvorslev.
Der blev hygget og løst opgaver.
Alle riddere skal jo som bekendt have
deres eget sværd, så børnene skulle
være med til at lave deres eget.

Desuden hørte de om Sct. Petrus og
skulle i den forbindelse løse nogle
opgaver, hvor de så kunne gøre sig
fortjent til de fem eftertragtede sten,
der står for henholdsvis tålmodighed,
ærlighed, venskab, hjælpsomhed og
trofasthed.

- Og selvfølgelig skulle sværdet prøves
af, så der blev udkæmpet nogle
drabelige kampe på sportspladsen bag
ved præstegården.
Søndag eftermiddag kunne far og mor
så komme til gudstjeneste og se, at
alle børnene blev slået til riddere.
Efterfølgende var der velfortjent kage
og saftevand i sognehuset.

Legater til lærerstuderende
Det er nu muligt for lærerstuderende fra Vellev Sogn at søge legater fra Peder
Niels Pedersens mindelegat.
Peder Niels Pedersen boede i mange år på Mosegaard sammen med sine
søskende Karl og Margrethe. Peder var egentlig uddannet lærer, men brugte ikke
sin uddannelse og arbejde i stedet på gården. I sit testamente noterede han at
der skulle oprettes et mindelegat til støtte for lærerstuderende. Legatet kan
søges af unge studerende opvokset i Vellev sogn. Ansøgning sendes eller
indleveres til Benny Jensen, Thostrupvej 5, 8860 Ulstrup senest 1. november
2017.
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Sogneudflugt
I år gik sogneudflugten til Viborg
og da det er 500-året for
reformationen, så var det jo meget
naturligt, at Luther skulle være
emnet.
Men det er jo et stort emne, så
hvor skal man begynde og hvad
har interesse for vore sognebørn?
Da var vi så heldige, at Viborg
Bryghus også gerne ville fejre
reformationen og Luther og derfor
i denne anledning har udviklet
nogle spændende øl.

For at citere Biskop af Viborg Stift,
Henrik Stubkjær, der til TV MidtVest
har udtalt: - Luther var glad for øl, og
Viborg har stolte øltraditioner, så hvad
var bedre end at lave en Luther øl, en
Hans Tausen øl og så en øl også for
Hans Tausens kone, Dorothea.
Og når biskoppen er begejstret, så
ville vi også være det!

Den 21. juni kørte bussen fra
Hvorslev mod Viborg med omkring
70 forventningsfulde sognebørn.
Turen startede på Viborg Bryghus,
hvor vi blev delt i to hold, da der
ikke kan være så mange i
krostuen.
Det ene hold blev sendt på rundtur
i Viborg med en meget dygtig og
interessant guide, der fortalte om
det gamle Viborg og de kirker, der
har været der og de der stadig er
der.
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På Bryghuset blev der budt på
smagsprøver af seks forskellige øl og
dem selvfølgelig var mest
interesserede i var jo Luther, Tausen
og Dorothea (de andre tre smagte nu
også godt – red.)

Brygmesteren fortalte om historien
bag de forskellige øl, før vi måtte
smage dem – og der var nogle, der
åbenbart syntes det var så
interessant, eller også havde de ikke
hørt ordentligt efter, eller også
havde de dårlige ben, for de valgte
at blive på Bryghuset en omgang
mere i stedet for at gå en tur i byen
med guiden.

Hans Tausen
- Som Bjørn Nørgaard ser ham
Efter øl-smagningen og byturen
puttede vi folk i bussen igen og så
gik turen til Rindsholm Kro, hvor der
blev budt på sammenkogt ret,
jordbærgrød og hyggeligt samvær.

Da alle var mætte gik turen hjemad
og vi skulle have haft kaffe og kage
ved Tange Sø, men vejret var lidt
lumsk, så af sikkerhedsmæssige
årsager blev det vedtaget, at køre
hjem i Sognehuset og indtage kaffen
og kagen inden døre.
Hans Tausens mindesten

Det var en rigtig hyggelig tur og vi
glæder os til næste års tur.
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Julekoncert
Kan man indlede advent og julemåneden
på en bedre måde end med glad julemusik?
Derfor får vi søndag den 3. december
besøg af Helle og Dynes Skovkjær, der vil
sørge for at strø julestemning ud over
Hvorslev Kirke og sognehus til
adventsgudstjenesten i Hvorslev Kirke.
De har jo tidligere med stor succes gæstet
vore sogne med deres skønne musik og
sang.
Efterfølgende vil der være en hyggelig julemiddag med hvad der tilhører i sognehuset.
Pris: voksne 50.- / børn under konfirmationsalderen 25.Tilmelding til Jette – tlf.: 2947 1959 (gerne SMS)

Pilgrimsvandring
Foreningen Den danske Klosterrute
fejrer i år 10 års jubilæum og 2.
påskedag – den 17. april startede
jubilæumsvandringen ad den danske
klosterrute i Helsingør og slutter den
24. september i Frederikshavn.
Den 12. august nåede man så til
Vejerslev og dagen startede med en
lille andagt og morgensang i Vejerslev
Kirke ved Thit Kirkeby-Hinrup.
Herefter gik turen gennem Vejerslev
Skov, forbi Ormstrup Gods.
Vejret var måske lidt fugtigt, men det
afholdt ikke vandrerne fra at tage
turen med godt humør.
Våde og trætte nåede alle sikkert frem
til Sahl Kirke, hvor dagens vandring
sluttede med en lille bid mad og en
hyggelig snak om dagens oplevelser.
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X
Det der kommer…..
Den 1. oktober kl. 10.30
Vellev Kirke – Høstgudstjeneste
Efterfølgende – pølser og hygge i maskinhuset

Den 17. december kl. 16.00
Vellev Kirke – Adventsgudstjeneste

Den 8. oktober kl. 17.00
Hvorslev Kirke - Høstgudstjeneste
Efterfølgende – biksemad i sognehuset

Den 17. december kl. 19.00
Gerning – Kirke – Adventsgudstjeneste

Den 15. oktober kl. 17.00
Gerning Kirke – Høstgudstjeneste
Efterfølgende – kartoffelsuppe i våbenhuset

Den 31. december kl. 15.00
Hvorslev Kirke – Nytårsgudstjeneste
Efterfølgende – bobler og kransekage i våbenhuset

Den 29. oktober kl. 9.30
Hvorslev Kirke – Reformationsgudstjeneste
Starter med morgenkaffe i sognehuset

Den 7. januar 2018 kl. 16.00
Hvorslev Kirke - Nytårskoncert

Den 3. december kl. 17.00
Hvorslev Kirke – Adventsgudstjeneste
Julekoncert med Helle og Dynes

Yderligere omtale af arrangementerne kan findes inde i bladet

Nytårskoncert

Den 7. januar 2018 er der i Hvorslev Kirke nytårskoncert medGrowing Gospel.
Growing Gospel har eksisteret siden 1995 og er Randers Musikskoles ældste
gospelkor.
Koret består af ca. 30 sangglade korister, som hver øveaften mødes om
musikken, energien og glæden ved gospelgenren.
Growing Gospel dirigeres af Lene Johnsen Søndergaard-Jensen, som er
uddannet ved Det Jyske Musikkonservatorium, og som også står i spidsen for
4 af byens andre kor
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Gudstjenester
Hvorslev
1. oktober

Gerning

Vellev

9.00

10.30 (Høstgudstjeneste)

8. oktober

17.00 (Høstgudstjeneste)

10.30

15. oktober

10.30

17.00 (Høstgudstjeneste)

22. oktober

Ingen gudstjenester

29. oktober

9.30 (Reformationsgudstj.)

5. november (Aller helgen)

10.30

9.00

12. november

Ingen gudstjenester

19. november

10.30

26. november
3. december

(1. søn. advent)

16.00

10.30
17.00 (Julekoncert)

10.30

10. december (2. søn.advent)

Ingen gudstjenester

17. december (3. søn. Advent)

19.00

16.00

15.00

16.00

24. december (Juleaften)

14.00

25. december (juledag)

10.30

26. december (2. juledag)
31. december (Nytårsaften)

Ingen gudstjenester
15.00

7. januar

Hvem er vi…..
Formand
Kirkeværge
Graver og kirketjener
Præst
Præstesekretær

Hvorslev

16.00 (Nytårskoncert)

10.30

Gerning

Vellev

Michael Poulsen
Birgit Kragh
Benny Jensen
Tlf.: 2972 9438
Tlf.: 2045 3583
Tlf.:2893 4894
Anne-Mette Pedersen Per Vestergaard
Bente Dalsgaard
Tlf.: 2299 1975
Tlf.: 5186 5787
Tlf.: 8696 4248
Lene Lund Olesen - Tlf.: 6024 4586
Keld Andersen - 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

