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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.

VIGTIGT – angående 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.
Der er tidligere blevet
annonceret at minikonfirmand
weekenden skulle afholdes i
maj, men det bliver i stedet d.
2.-3. september.
Hvis du har et barn i
minikonfirmandalderen, som ikke
har fået en indbydelse til
weekenden, er du velkommen til at
kontakte præsten på THK@KM.DK

Nyt menighedsråd i Hvorslev
Hvorslev Sogn har holdt
udfyldningsvalg, eftersom vi
manglede kandidater til
menighedsrådet.
Det nye menighedsråd har nu
konstitueret sig.
Rådet består af:
Michael Poulsen
Formand
Formand – valgbestyrelsen
Kirkegårdsudvalg
Redaktionsudvalg – kirkebladet
Tegningsberettiget

Bent Nielsen
Kasserer
Bygningssagkyndig
Kirkegårdsudvalg
Præstegårdsudvalg
Kontaktperson
Bente Dalsgaard
Kirkeværge
Kirkegårdsudvalg
Jette Klostergaard Sørensen
Valgbestyrelsen
Kirkegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Udflugtsudvalg

Jens Skytte
Næstformand
Valgbestyrelsen
Kirkegårdsudvalg
Tegningsberettiget
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Ny gravermedhjælper i Vellev
Vore tre sognes trofaste to gravere Lene og Keld har fået assistance til
pasningen af de tre kirkegårde.
Der er pr. 1. april ansat en gravermedhjælper – og vi spurgte, hvad hun var
for én:
Jeg hedder Mette og bor på et
nedlagt landbrug uden for Fårvang,
sammen med min mand, hund,
katte, høns og bier.
At opholde mig udendørs er noget af
det bedste jeg ved, både i mit
arbejdsliv men også i min fritid. At
høre fuglene der synger, duften af
nyslået græs, en regnbyge der
frisker alt op og sidde på en bænk
og bare nyde livet, duftene og
lydende, ja, det er lige mig.
Igennem 25 år har jeg været
spejder og fungere nu som
spejderleder for en flok børn hos
KFUM Spejderne i Thorsø.
Det er så livsgivende at være
sammen med børnene og lære dem
færdigheder indenfor
spejderbevægelsen og om livet.

Meget af min fritid tilbringes i haven
og ikke mindst i køkkenhaven, hvor
jeg forsøger mig med forskellige
grønsager og blomster. Opholder jeg
mig ikke udendørs findes jeg ofte i
køkkenet i gang med at bage brød
eller i lænestolen sammen med et
strikketøj.
Ved siden af medhjælperjobbet på
kirkegården i Vellev, arbejder jeg
også som gravermedhjælper på
kirkegården i Laurbjerg. Det er et
job jeg nyder rigtig meget. Nu
glæder jeg mig til at komme igang i
Vellev og til at møde alle jer som
besøger kirkegården.
- Vi glæder os alle meget til at
arbejde sammen med Mette, så vi
byder hende velkommen.
Kærlig hilsen personalet
Hvorslev-Gerning-Vellev

Elektroniske kirkegårde
Vore to gravere er kommet ind i det
21. århundrede. De er gået til
tasterne! Administrationen af de tre
kirkegårde er ved at blive
’elektronificerede’.
Så der er blevet målt og noteret –
med tungen lige i munden er
makkerparret på vej i mål med i
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indtastningerne af alle gravsteder og
de informationer, der hører til.
Men der er et lille stykke vej endnu,
før alt er tastet ind og klar til brug.
Der skal jo også luges lidt engang i
mellem – og det sker stadigvæk
med håndkraft.

Visionsdag
Lørdag d. 25/2 kl. 10-14.00 blev der
afholdt fælles visionsdag for de 3
sogne i sognehuset i Hvorslev.
Det blev afholdt med fuld opbakning
fra både personale og
menighedsråd.

Emnerne var bl.a. børnegudstjenester, alm. Gudstjenester og
forskellige arrangementer i de 3
sogne.

Det startede med et oplæg fra Thit
omkring, hvilken retning vi ønskede
arbejdet med gudstjenesten i
centrum skulle føre hen.

Det var en rigtig god dag med
mange gode diskussioner og
samvær.

Efterfølgende var der diskussioner i
3 forskellige grupper omkring
emnet, hvilke gudstjenester og
arrangementer vi kunne tænke os i
løbet af kirkeåret.
Michael Poulsen
Menighedsrådsformand
Hvorslev
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Påskens gudstjenester
Påskehistorien er en stærk fortælling. Et drama med alle livets store følelser:
venskab og nærhed, svigt og frygt – sorg, fortvivlelse, jublende glæde og endeløs
kærlighed.
Vi bevæger os fra det jublende indtog i Jerusalem palmesøndag, over
skærtorsdags måltidsfællesskab og langfredags lidelse frem mod påskedags
opstandelse og håb. Prøv at tage gudstjenesterne som en sammenhængende
helhed med tid til eftertanke eller vælg en enkelt gudstjeneste til fejringen af
kristendommens største højtid.
Palmesøndag den 9. april
kl. 10.30 i Hvorslev Kirke

Langfredag den 14. april
kl. 10.30 i Vellev Kirke

Jesus rider ind til Jerusalem – og ind
til påskeugens drama – tiljublet af
folke-skaren, som breder
palmegrene ud på vejen foran ham.

Selv om angst og frygt kendetegner
langfredag, så er der tale om en
dejlig gudstjeneste, som appellerer
til flere sanser.

Skærtorsdag den 13. april
kl. 19.00 i Gerning Kirke

Igennem læsninger fra
Johannesevangeliet følger vi Jesu
vej fra tilfangetagelsen i Getsemane
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.

Disciplene spiste et afgørende 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.
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Tekstlæsningerne veksler med
skønne påskesalmer.
Påskedag den 16. april
kl. 9:00 i Hvorslev Kirke
kl. 10.00 i Gerning Kirke
kl. 11:00 i Vellev Kirke
Påskedags festgudstjeneste fejrer
og understreger, at end ikke døden
kan overvinde Guds kærlighed til os
mennesker. Jesu opstandelse viser,
at Gud også er til stede i vores død
– og vi får et håb om livets
fortsættelse på den anden side af
døden.

Bededagsgudstjeneste
Torsdag d. 11. maj er det aftenen
før bededag.
Der holdes bededagsgudstjeneste kl
19:00 i Gerning Kirke.
Efter gudstjenesten er der varme
hveder og hyggeligt samvær.

Lidt om bededag
Dagen, som oprindelig hed
ekstraordinær, almindelig bededag,
blev indført i 1686 af biskop Hans
Bagger fra Roskilde. Han fik i løbet
af sine to første år som biskop
indført hele tre faste- og bededage,
men der er altså kun den ene
tilbage i dag.
Dagen blev indvarslet allerede
aftenen før, når kirkeklokkerne
ringede som et signal til, at kroer og
forretninger skulle lukke. Alle skulle
faste, indtil gudstjenesterne var
afsluttede, og i øvrigt afholde sig fra
arbejde.

Traditionen kan dokumenteres fra
midten af 1800-tallet, men er
sandsynligvis ældre.
Rygtet siger, at Christian VII's
livlæge Struensee indførte
bededagen, men det er ikke rigtigt.
Dagen fandtes længe før hans tid,
men han får ofte æren for den,
formentlig fordi det var en af de
helligdage, der overlevede den store
helligdagsreform i 1770, som
Struensee stod bag.

Det betød, at bagerne ikke kunne
levere friskbagt brød på bededagen.
Derfor bagte de hvedeknopper
aftenen før, som folk kunne spise
lune eller varme op dagen efter.
Heraf følger altså den skik, som de
fleste danskere stadig kender: Man
spiser varme hveder aftenen inden
bededag.

Lensgreve
Johann Friedrich Struensee
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Årets konfirmander
Vi glæder os til at kunne ønske årets konfirmander tillykke med dagen.
Der holdes i år kun konfirmation i Vellev Kirke, efter ønske fra
konfirmanderne og deres forældre.
Konfirmationen finder sted søndag d. 14. maj kl 11:00
Konfirmanderne er:
Kathrine Laursen
Helena Thorgård Wilhelmsen
Emma Gaba Nielsen
Akita Meng
Bjørg Skulevold
Benjamin P. Justesen
Tobias Bjerre
August Hald
Søren B. Rasmussen
Pamila Pratumel Madsen
Cecilie Christiansen

Forårsvandring i pinsen
Efter et langt forår trænger vi i
pinsen til at komme ud i naturen og
have gudstjeneste på en anden
måde.
Pinsen drejer sig om at sende folk af
sted. Det er i pinsens ånd, at vi
bliver sendt på vej. Går ud og
tænker over vores liv. Tænker over,
at vores liv er en vej, hvor vi møder
mennesker.
Pinsedag inviterer vi derfor til en
forårsvandring mellem Hvorslev,
Gerning og Vellev Kirker.
Vi begynder i Gerning Kirke kl 10 og
går eller cykler mod Hvorslev Kirke
for til sidst at slutte dagen i Vellev
Kirke.
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Ved kirkerne vil der være
forfriskninger, skønne forårssange
og et par ord til eftertanke.
Vi arrangerer kørsel fra Vellev kirke
til Gerning for de der har brug for
dette.
Vandringen er åben for alle – men
kontakt gerne præsten på
tlf. 2423 1026 (SMS er ok) for
nærmere oplysninger om
vandringen.

Lokalkoret Oktavia
Oktavia – latin for 8 er et blandet
kor med 2 korister på hver stemme
(sopran, alt, tenor, bas). Koret blev
oprettet i 2006.
Koristerne er fra lokalområdet
omkring Thorsø, Vejerslev og
Ulstrup området. Mange af dem er
kirkesangere rundt i de respektive
kirker i området til daglig.
Koret består af Mariann Pedersen og
Merete Lund på sopran.
Inge Bugge Christiansen og Ida
Sloth på alt.
Poul Erik Møller og Christian Leth på
tenor.
Og til sidst som bas synger Peder
Lund og Jens Hviid.
Korlederen Inger Jul Jensen er
organist ved Vejerslev-Aidt-Thorsø
Kirker.
Hun har taget den Kirkemusikalske
Diplomeksamen ved Det Jyske
Musikkonservatorium i Århus.

Koret synger ac Capella samt
korværker, hvor der akkompagneres
til af korlederen. Koncerten
suppleres med orgelsolo og
menigheden får også mulighed for
at være med ved et par
fællessalmer.
Til koncerten i Vellev kirke, vil vi
gerne synge foråret og den lyse tid
ind. Der vil blive sunget danske
sange af bl.a. Carl Nielsen.
Korleder og organist Inger Jul
Jensen vil på orglet spille et
festmusik, som hedder Sortie i esdur og er komponeret af Louis
Lefébure-Wély.
Menigheden er også med ved nogle
fællessalmer.
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Sogneudflugt
S
- med øl og reformation
Det var jo munkene der opfandt
øllet, -og da det i år er
Lutherjubilæum vil vi i Hvorslev,
Gerning og Vellev sogne invitere til
en sogneudflugt til Viborg i
reformationens fodspor
onsdag d. 21. juni.

På hjemturen vil vi nyde en middag
på Rindsholm Kro, bestående af krogryde m/ris eller kartofler
Jordbærgrød m/fløde.

Undervejs hører vi om Dorothea,
Luther og Hans Tausen, som har
lagt navn til de tre reformationsøl,
som Viborg Bryghus har lanceret i
samarbejde med Viborg Stift.
Kaffen får vi ved Tange Sø
Pris kr. 120
Tilmelding til Jette på
Tlf.: 2947 1959 (gerne på SMS).

Efter rundvisning på ca. 1 time
slutter turen på Viborg Bryghus,
hvor deltagerne får en ølsmagning
af de tre reformationsøl, samt tre
andre øl fra Viborg Bryghus.

Vi mødes på parkeringspladsen
foran Hvorslev kirke kl 16:15,
hvorefter vi i bus kører til Viborg.
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Det der kommer…..
- Den 13. april kl. 19.00
Gerning Kirke
Skærtorsdag

- Den 23. maj kl. 19.00
Vellev Kirke
Koncert m/ koret Oktavia

- Den 11. maj kl. 19.00
Gerning Kirke
Bededagsgudstjeneste

- Den 4. juni kl. 10.00
Gerning Kirke
Forårsvandring

- Den 14. maj kl. 11.00
Vellev Kirke
Konfirmation

- Den 21. juni kl. 16.15
Sogneudflugt til Viborg
Afgang fra Hvorslev Kirke

Yderligere omtale af arrangementerne
kan findes inde i bladet.
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Gudstjenester
Hvorslev

Gerning

2. april
9. april - Palmesøndag

10.30
10.30

13. april – Skærtorsdag

19.00 (m/let anretning)
10.30

14. april – Langfredag
16. april – Påskedag

9.00

17. april – 2. påskedag

10.00

9.00 (Knud Bonde Fries)

30. april

Ingen gudstjenester
10.30

11. maj

19.00 (m/ varme hveder)

14. maj
21. maj

11.00 (Konfirmation)
10.30

25. maj – Kristi himmelfart.

10.30
9.00 (Knud Bonde Fries)

28. maj
4. juni – Pinsedag

10.00 (Forårsvandring)

5. juni – 2. pinsedag

Ingen gudstjenester
10.30

11. juni
18. juni

9.00 (Lise T. Melchiorsen)

25. juni

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

11.00

Ingen gudstjenester

23. april

7. maj

Vellev

10.30

Hvorslev

Gerning

Vellev

Michael Poulsen
Birgit Kragh
Benny Jensen
Tlf.: 2972 9438
Tlf.: 2045 3583
Tlf.:2893 4894
Anne-Mette
Pedersen
Bente Dalsgaard
Per Vestergaard
Tlf.: 2299 1975
Tlf.:
Tlf.: 8696 4248
Henvendelse: graverne
Lene Lund Olesen
Keld Andersen
Hvorslev og Gerning
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

