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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.

100 nye salmer
Der er i år udgivet et tillæg til Den
Danske Salmebog – 100 salmer.
Vi har investeret i nogle eksemplarer af
det nye tillæg til vores sognehus og til
de månedlige sangaftner i sognehuset
har vi sunget nogle af de nye salmer og
de kan varmt anbefales.

Vi er endnu ikke kommet i gang med at
synge fra den – men fortvivl ikke, det
kommer i løbet af næste år og så vil I
høre nærmere.

Månedens salme
Januar
En morgenstund med sne i byens
gader (nr. 801)
En morgenstund
med sne i byens gader,
og somrens sidste roser svøbt i is.
I birkens grene flagrer blå musvitter
som engle i et vinterparadis.

Vi besluttet at indføre ’månedens
salme’ og I kan se her i kirkebladet,
hvilke salmer det er. Så synger vi dem
til gudstjenesterne i den pågældende
måned.
På Youtube er der mulighed for at
høre salmerne (så kan I jo øve jer
inden gudstjenesten)

Salmebogen har fået en
’lillesøster’

En hviletid
for alt, hvad Herren skabte,
for korn og pindsvin dybt i vinterhi,
en eftertankens tid for os, der haster
de nøgne, sorte buske travlt forbi.
Gå langsomt nu
med Kristus ved din side,
så skaber han sit rige på din vej,
hvor du kan se de andre med hans øjne
og elske dem, som han har elsket dig.

Der er sket mere på den front, for
’Kirkesangbogen’ er udkommet og
anmelderne skriver:

Han er dig nær,
hans Ånd er i dit hjerte,
og vækker tro og håb og kærlighed,
så du kan sprede lys i vintrens mørke,
han er velsignelsen, du bringer med.

Kirkesangbogen går nye veje for at
imødekomme det 21. århundredes kirke- og
kulturliv. Ambitionen er at videreudvikle og
dermed styrke den helt unikke danske
tradition for kirkelig fællessang.

Gå langsomt nu
i disse korte dage,
naturen hvilker, kræfterne fornys,
til solopgangen kommer fra det høje
og vinterbuske blomstrer i hans lys.

Også her har vi investeret i nogle
eksemplarer til sognehuset.

Erling Lindgren 2004
Lisbeth Smedegaard Andersen 2004
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Årets høstgudstjenester
Årets høstgudstjenester i alle
sognets tre kirker var godt besøgt.
Og som sædvanlig havde graverduoen pyntet flot, så man kom i
den rette stemning.

I Vellev var der igen i år røde
pølser i maskinhuset efter
gudstjenesten, hvor man kunne få
en pølse og en hyggelig snak.

I Gerning Kirke bar nogle af
sognets børn høstofre ind i kirken
under præludiet.

Og i forsamlingshuset bagefter blev
der afholdt auktion over de
indkomne høstofre.
Birgit svingede auktionshammeren
(eller rettere ’auktions-skeen, da
de ikke kunne finde en hammer).

Kurt kom forbi
Den 22. februar er der foredrag i sognehuset med Kurt Leth.
’Kaffe med Kurt’ og ’Kurt kom Forbi’ har været blandt de mest sete og
populære programmer på TV SYD og TV2 Østjylland.
For Kurt handler det om at lave tv med almindelige mennesker med 3en
ualmindelig historie.
Kurt er en institution i danske tv. Hvad Kurt har mødt af spændende
mennesker igennem årene er ikek småting. Nu besøger Kurt Leth
Sognehuset i Hvorslev, hvor han vil levere et underholdende foredrag med
indsigt, sjov og ballade, anekdoter og lidt røverhistorier.
Alle er velkomne.

Kyndelmisse
Den 4. februar kl. 17.00 i Gerning Kirke
I år falder kyndelmisse en fredag, søndagen efter fejrer vi det med en
lysgudstjeneste i Gerning Kirke.
Efterfølgende serveres lidt mad i våbenhuset.
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Påskens gudstjenester
Påskehistorien er en stærk fortælling
Vi bevæger os fra det jublende indtog i Jerusalem palmesøndag, over skærtorsdags
måltidsfællesskab og langredags lidelse frem mod påskedags opstandelse og håb.
Samtidig bevæger vi os også rundt i sognets forskellige kirker.
Prøv at tage gudstjenesterne som en sammenhængende helhed med tid til
eftertanke eller vælg en enkelt gudstjeneste til fejringen af kristendommens største
højtid.
Palmesøndag kl. 10.30 i Gerning Kirke
søndag den 25. marts

Jesus rider ind i Jerusalem – og ind til påskeugens
drama – tiljublet af folkeskaren, som
Langfredag kl. 10.30 i Hvorslev Kirke
breder palmegrene ud på vejen foran
Fredag den 30. marts
ham.

Skærtorsdag kl. 19.00 i Vellev Kirke
Torsdag den 29. marts

Disciplene spiste et vigtigt måltid sammen
med Jesus skærtorsdag. Under måltidet
forfærder Jesus disciplene ved at sige, at én
af dem vil forråde ham. Alle 12 disciple føler
sig ramt – vi bærer alle på forræderiets
mulighed og må spørge ’Det er vel ikke
mig?’
Judas skiller sig ud, men inden han forlader
stedet modtager han – sammen med de
andre – nadveren til syndernes forladelse.
Et smukt udtryk for at alle, uanset
handlinger, i nadveren modtager syndernes
forladelse fra Gud. Dette markerer vi ved
også at skabe et måltidsfællesskab i kirken,
hvor vi sammen nyder en let anretning.

Selv om angst og frygt kendetegner
langfredag, så er der tale om en
dejlig gudstjeneste, som appellerer
til flere sanser.
Igennem læsninger fra salmebogens
sammenstilling af lildelseshistorien
følger vi Jesu vej fra tilfangetagelsen i
Gethsemane Have over Pilatus’ dilemma
mellem sin egen opfattelse af
Jesu uskyld og ypperstepræstens
krav om dødsdom. Jesus kommer i en
bundløs følelse af forladthed, da han
korsfæstet ser på folkemængden
og skriger efter Guds nærvær.
Tekstlæsningerne veksler med skønne
påskesalmer.

Påskedag kl. 10.30 i Gerning Kirke
søndag den 1. april

Påskedags festgudstjeneste fejrer og understreger, at end ikke døden
kan overvinde Guds kærlighed til os mennesker. Jesu opstandelse viser,
at Gud også er tilstede i vores død – og vi får et håb om livets
fortsættelse på den anden side af døden.
For at understrege det festlige ved dagen vil koret ’Spicy Voices’
deltagge i gudstjenesten.
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Luther på spil
****Sidst

lørdag i september var alle konfirmander fra Favrskov Provsti samlet på
Fussingø, hvor de skulle gå i Luthers fodspor.
I grupper på otte blev de sendt fra Rom til Nürnberg og en tur i klosteret i Ehrfurt
og blev udsat for mange prøvelser på vejen.
Menighedsrødder og frivillige fra sognene havde revet en dag ud af kalenderen for
at klæde sig ud som krigere, munke og andet godtfolk, så kulissen kunne blive
levendegjort for konfirmanderne.
Det var en sjov og anderledes dag og herligt at se, at konfirmanderne gik op i
opgaverne og levede sig ind i spillet.
Vor Herre syntes åbenbart også om idéen, for det holdt tørvejr lige indtil vi var på
vej hjem.
Spillet startede oppe ved
hovedbygningen, hvor de
første opgaver skulle løses

Konfirmanderne skulle også have en
seriøs diskussion med ’de adelige’

I Rom skulle der udkæmpes
drabelige kampe.

Formanden for Vellev
menighedsråd måtte vi
desværre sige farvel med
tidligt, da han faldt i
kamp.
Han blev overmandet af en
konfirmand (en pige!!)

Side 6

Det er nu godt, at Thit er
præst til daglig – da
præstekjolen klæder
hende bedre.

- Og hvem skulle have
troet, at graveren fra
Gerning havde ’hattehoved’

Vinterhygge i Sognehuset
Torsdag den 15. februar kl. 9.30 til kl. 12.00 vil vi gerne invitere til vinterhygge i
sognehuset.
Vi vil finde en masse kreative ting frem og der vil komme et par Bibelhistorier mens vi
hygger.
Vi giver kakao og boller og det er ganske gratis at deltage.
Alle er velkomne uanset alder, men er man under 7 år, skal man have en voksen med.
Har man lyst til at give en hjælpende hånd med, så modtages det med glæde – det
samme gælder, hvis man gerne vil bage et par boller.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til materialer.
Så ring eller skriv en SMS til Thit på tlf.nr.: 2423 1026 eller send en mail: THK@KM.dk

Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 1. marts kl. 17.00 til kl 18.45 holder vi spaghettigudstjeneste i Hvorslev
Kirke.
Spaghettigudstjeneste er et tilbud til børnefamilier om at få en fælles oplevelse for hele
familien, uden at skulle tænke på aftensmad og oprydning. Alt er tilrettelagt for børn
fra børnehavealderen op til ca. 3. klasse.
Vi begynder i Hvorslev Kirke med fortælling og sang, og derefter går vi til sognehuset,
hvor vi spiser spaghetti med kødsovs sammen.
Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding af hensyn til bespisning
(senest den 23. februar)
Så ring eller skriv en SMS til Thit på tlf.nr.: 2423 1026 eller send en mail: THK@KM.dk

Sangaftner i Sognehuset
Den 1. onsdag (eller måske torsdag) i hver måned har vi i efteråret holdt sangaftner i
Sognehuset, hvor organist og kirkesanger står i spidsen for sang og musik.
Vi synger sange fra Højskolesangbogen, salmer fra salmebogen og det nye tillæg.
Folk kan komme med ønsker og så prøver vi, om vi kan synge de ønskede
sange/salmer, ellers lærer vi dem.
Så kom og vær med – se datoerne i aktivitetskalenderen på side 11.
Næste gang er den 3. januar og Irene Søgaard har lovet at bage kage.
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Kvinde i en mandeverden
Torsdag den 18. januar er der
foredrag i sognehuset.
Birgitte Jakobsen er politiassistent i
Østjyllands Politi, hvor hun
fungerer som uddannelsesleder for
de politistuderende. Hun har
medvirket i flere TV-programmer
bl.a Station 2 og DR Dokumentaren
”Et splitsek.”

Månedens salme
Februar
Når vinterstorme hærger (nr. 802)
Når vinterstorme hærger
og vælter mine træer,
når uvejr knuser livet
og alt hvad jeg har kær,
da råber jeg til himlen:
Hvor er retfærdighed?
Hvorfor skal jeg gå under
når du er kærlighed?
Gud hører mig i stormen
og giver ingen svar,
men spørger kun sin skabning:
fortæl mig hvor du var,
da jord og himmel skabtes
og alle stjerner lo,
da mørke skyer svøbte
det vilde hav til ro.

Vi skal høre et foredrag om livet
som kvindelig politibetjent i en
mandsdomineret verden, hvor
kvinderne først kom i uniform og
blev ansat på lige fod med
mændene for knap 40 år siden.
Tilhørerne bliver inviteret med på en
”hverdagspatrulje”, hvor de får
indblik i, hvad rigtigt politiarbejde
går ud på og finder måske ud af, at
det ikke helt er, som TVprogrammerne ofte udstiller det?
Der fortælles levende og ærligt om
både barske og sjove oplevelser fra
den virkelige politiverden.
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Du menneske som kræver
et svar af himlens Gud:
Var det ved dine næver
at livets træ sprang ud?
Har gnister fra dit øje
gjort himmelranden rød?
må sol og måne bøje
sig for din skaberglød?
Jeg er din Gud og skaber,
mig lyder vind og hav.
Jeg rejser dine kære
af dødens mørke grav.
Når vinterstorme raser
og knækker mast og mod,
så står jeg i orkanen
og lyser for din fod.
Erik Sommer 2011 /
Inge Hertz Aarestrup 2009

Nytårskoncert
Søndag den 7. januar er der i Gerning Kirke nytårskoncert med koret Growing Gospel.
Vi håber på en hyggelig aften med mange gæster og selvfølgelig vil der være en lille
forfriskning i våbenhuset efterkoncerten.

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.

Spicy voices
Søndag den 1. april kl. 10.30 i Gerning kirke vil vi fejre påsken og opstandelsen og for
at understrege det festlige ved dagen, vil koret ’Spicy Voices’ deltage i gudstjenesten.

Koret har base i Thorsø og er et blandet kor med ca. 30 medlemmer fordelt på op til
otte stemmer.
Koret har et alsidigt repertoire, som omfatter bl.a. pop, rock, jazz og gospel – så
mon ikke også de kan ryste noget ud af ærmet, der passer til påskedag.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage samt hyggeligt samvær i våbenhuset.
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Månedens salme
Marts

Grandækning

Kirkernes dynamiske graverteam har
I Guds nåde er en vintergæk (nr. 826) været på kursus i grandækning, så de
kan blive endnu bedre til at vinterpynte
Guds nåde er en vintergæk,
gravene.
den er din fostergave
Her er nogle stemningsbilleder
og er du ved at dø af skræk
så plant den i din have
med fastetidens bøn
bli’r jorden atter grøn
i angst og overflod
besejres du af mod
og ene er vi flere.
Guds rige er en ammesø
der spejler himlens fugle
Guds rige er en englekø
om denne skøre kugle
og flere end du selv
har grædt i dette skælv
så sluk din nattesorg
i hytte og borg
lad håbene massere.
Guds øje er en tordensol
der skinner for at gavne
Guds øje er en sampepol
for døbefontens navne
med smertens briller ser
du englene, der ler
så tænd dit morgensmil
og glem den skarpe pil
der mangler noget mere.
Guds kærlighed er skænket dig
på begge hemisfærer
den rydde en alfarvej
barn Jesus er din lærer
og dér, hvor foden gled
bli’r kærligheden ved
så bær stafetten hen
imod en fremmed ven
lad hænderne passere.
Jesper Gottlieb 2007 /
Simon Grotrian 2006
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Efter vi har fået etableret de nye menighedsråd er der også blevet nedsat et
aktivitetsudvalg, der skal være med til at finde spændende arrangementer i
kirkerne og i vores sognehus.
Vi har derfor lavet en aktivitetskalender her, så I kan få et overblik over, hvilke
tilbud der er de næste tre måneder – og hvor i kirkebladet I kan læse mere om
hvert enkelt arrangement.

Aktivitetskalender
Januar-februar-marts
2018
Tidspunkt
3. januar kl. 19.30

Sted
Sognehuset

7. januar kl. 19.00
18. januar kl. 19.00

Gerning
Kirke
Sognehuset

7. februar kl. 19.30

Sognehuset

15. februar kl. 9.30-12.00

Sognehuset

22. februar kl. 19.00

Sognehuset

1. marts kl. 17.00-18.45

Hvorslev
Kirke

8. marts kl. 19.30

Sognehuset

5. april kl. 19.30

Sognehuset

8. april kl. 10.30

Gerning
Kirke

Beskrivelse af arrangement
Sangaften
- Beskrivelse side 7
Nytårskoncert med koret Growing Gospel
- Beskrivelse side 9
Foredrag ’Kvinde i en mandeverden’
- Beskrivelse side 8
Sangaften
- Beskrivelse side 7
Vi inviterer til vinterhygge
Tilmelding til Thit:
tlf.: 2423 1026/ mail: thk@km.dk
- Beskrivelse side 7
Kurt kom forbi
- Beskrivelse side
Spaghettigudstjeneste
Tilmelding til Thit:
tlf.: 2423 1026 / mail: thk@km.dk
- Beskrivelse side 7
Sangaften
- Beskrivelse side 7
Sangaften
- Beskrivelse side 7
Påskegudstjeneste m/ Spicy Voices
- Beskrivelse side 9

Johnny Cash i Vellev Kirke
Den 22. april er der koncertforedrag i Vellev Kirke v/Dennis Lydom.
Men meget mere og det i næste kirkeblad.
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Gudstjenester
Hvorslev

Gerning

Vellev

7. januar

16.00 (Nytårskoncert)

10.30

14. januar

Ingen gudstjenester

21. januar

9.00

28. januar

10.30

4. februar
11. februar

10.30
9.00
17.00

9.00 (v/Jakob Fink)

18. februar

Ingen gudstjenester

25. februar

9.00

1. marts

10.30

11. marts

9.00 (v/Jakob Fink)
10.30

25. marts (Palmesøndag)

10.30

29. marts (Skærtorsdag)
30. marts (Langfredag)

19.00 (m/spisning)
10.30

1. april (Påskedag)

10.30

2. april (2. påskedag)

Ingen gudstjenester

8. april

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

10.30

17.00 (Spaghettigudstj.)

4. marts

18. marts

10.30

9.00 (v/Jakob Fink)

Hvorslev

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

