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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
nået konfirm
mationsallderen.

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
h behov
v for at ta
ale med et
e andet
man har
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
n.
dåben
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.
Be
edemande
en eller fa
amilien ko
ontakter
præ
æsten forr at lave a
aftale om
m et tidspunkt for be
egravelse
en eller bisættelsen.
Ind
den den kirkelige
k
h
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.

Korkoncert med lokalkoret Oktavia
Tirsdag d. 23. maj afholdt vi i Vellev Kirke en smuk kor koncert med lokalkoret
Oktavia.
Koret sang danske forårssange af bl.a. Carl Nielsen og der var også tid til lidt
fællessang.
Efter koncerten nød vi en forfriskning i våbenhuset.

Varme hveder
Som alle ved, spiser man varme hveder aftenen
før Store Bededag og i år flyttede vi den tradition
ind i kirken i Gerning.
Så efter en gudstjeneste diskede menighedsrådet
op med de dejligste lune hveder i våbenhuset og
en dejlig tår kaffe.
Det var hyggeligt og mens folk gumlede løs på
hvederne gik snakken lystigt.
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Årets konfirmander

Søndag den 14. maj var den store dag for de tre sognes konfirmander,
der alle blev konfirmeret i Vellev Kirke
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Forårsvandring
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 den 4. juni inviterede vi derfor til en forårsvandring mellem Hvorslev,
Gerning og Vellev Kirker.
Dagen startede med en salme efterfulgt af lille andagt i Gerning Kirke. Inden vi
begav os ud på vandring sang vi ’Må din vej gå dig i møde’ – en smuk Irsk
velsignelsessang, der udspringer af Keltisk spiritualitet.
Så var der forsyninger i våbenhuset, der var frugt og kildevand, man kunne
tage med på sin vandring.

Her er de glade vandrere klar til afgang fra Gerning Kirke

Hvorslev Kirke var næste stop, hvor der
også var en lille andagt med salmesang.
Og inden turen gik til Vellev var der
hyggelig frokost i det grønne foran
sognehuset.

Så var det tid til en
velfortjent kop kaffe
med hjemmebag på
Vellev Kirkegård

Hvorefter vi var klar til at starte turen mod
Vellev Kirke, hvor Helene ventede med
kaffe og småkager efter andagten her.

Må din vej gå dig i møde
og må vinden være din ven.
Må solen varme din kind
og må regnen vande mildt din jord
Indtil vi ses igen, må Gud holde
holde dig i sin hånd.
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Konfirmandernes tur til København
Fortalt med ord og billeder af Tobias Bjerre
Togturen
På togturen derhen lavede vi ikke så
meget andet end at se film og hygge.
Vi skiftede tog i Aarhus, vi havde en
pause på ca. 20 min på banegården,
hvorefter vi skiftede til et DSB tog, som
vi så tog resten af vejen til København.
Da vi ankom til København, gik vi hen til
hotellet, vi checkede ind og da vi havde
fundet os til rette og sat tingene på
plads, mødtes vi nede i receptionen til
hotellet.

Morgenbuffet
Vi vågnede klokken 07:30 og fik søvnen
ud af kroppen, så blev der banket på
dørene og vi gik alle sammen samlet
ned til morgenmadsbuffeten og
begyndte at spise af de mange
lækkerier. Vi gik op værelserne, hvor vi
pakkede sammen til en ny spændende
og hyggelig dag.
Ose i byen
Vi gik ned på Strøjet, hvor drengene gik
på Joe & the Juice, mens pigerne tog i
H&M. Efter pigerne havde været i H&M
mødtes vi alle på Joe & the juice, hvor
turen fortsatte til Rundetårn.
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Aftenturen
Da vi allesammen var mødt op i
receptionen, gik vi hen til bussen og
kørte til Christianshavn, derfra gik vi
hen til Vor Frelser kirke og var til en
lille aftengudstjeneste. Efter
gudstjenesten tegnede vi tegninger i
mørket, drengene tegnede de flotteste
tegninger.
Da kirken lukkede, gik vi tilbage til
hotellet. Da vi næsten var ved hotellet,
så vi en kiosk. Vi gik ind i kiosken og
købte snolder og natmad. Da vi kom til
hotellet, sad vi konfirmander og
hyggede lidt. Klokken 23:30 kom Per
ind og sagde, at vi skulle gå i seng og
vi trætte konfirmander gik til køjs, hvor
vi fik en god og lang nats søvn.

Rundetårn
I Rundetårn så vi en udstilling fra
reformationen og da vi havde set
udstillingen, så gik turen videre op i
toppen af tårnet, hvor vi nød
udsigten over København. Da vi kom
ud af Rundetårn, gik vi ind i
Trinitatis-kirken, som er bygget
sammen med tårnet.
Omverdenen skulle da også
vide, at vi var I Rundetårn

Fra Rundetårn kan man se
meget – her Vor Frue Kirke

Frokost på Italiano
Efter at have været i Trinitatis kirke,
gik vi videre hen på restaurant
Italiano, som er Danmarks ældste
pizzeria. Dér vi fik pizza og pasta.
Maden var rigtig lækker og vi var
rigtig mætte efter måltidet.

Vor Frue kirke
Vi var et smut inde i vor frue kirke,
hvor vi så på de flotte skulpturer.
Kirken var meget skandinavisk, men
det var også en dansk arkitekt, der
havde tegnet den.
Nationalmuseet
Vi var også på Nationalmuseet, hvor
vi så en masse ting fra vikingetiden.
Vi så også solvognen, en kopi af
guldhornene og Egtvedpigen.

Hjemturen
Vi var lige et smut ind i Netto, hvor
vi konfirmander lige kunne få købt
os en madpakke og noget slik. Da vi
havde fået gjort det, så gik turen til
hovedbanegården, hvor vi fik lov til
at gå lidt rundt, indtil toget kom.
Turen hjemad gik med kortspil og
andre lege, indtil vi stod af på
Ulstrup station, hvor vi
konfirmander var trætte og vi havde
haft en rigtig god tur.
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Luther p
på spil
Lørd
dag den 3
30. septem
mber 2017 indtage
er Favrskovs konfirmander Fussingø
ø.
Den Danske F
Folkekirke
e er luthe
ersk-evan
ngelisk. Men
M
hvord
dan er dett nu med Martin
Luth
her. Hvem
m var han, og hvorrfor var h ans arbejjde så vig
gtigt og
revo
olutionere
ende? Dett er spørg
gsmål, so m de færrreste kon
nfirmande
er kan sva
are på.
Derffor sendes konfirm
manderne i ’Luther på Spil’ på
p dannelsesrejse tilbage tiil 1500talle
et til et Eu
uropa i brrydningstiid.
Konffirmanderrne vil ge
ennem spillet møde
e mange forskellig
ge aktørerr, som hv
ver for
sig vil
v bidrage
e til at giv
ve dem et
e billede af, hvem Luther var, og hv
vad det va
ar for
en verden,
v
ha
an og han
ns samtid
dige leved
de i denga
ang. Og ikke mind
dst, hvad hans
arbe
ejde og ta
anker har betydet – også fo
or os i dag
g.
Dettte rollespiil er intet uden de
man
nge rolles pillere, sttatister
og frivillige.
Så vi
v håber, a
at der er mange
frivilllige, der kunne tæ
ænke sig
at væ
ære med til at gørre dagen
til en
n stor og sjov ople
evelse forr
konffirmanderrne.
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Kirkevandring ad klosterruten
Vejerslev Kirke

I samarbejde med Hvorslev, Gerning og Vellev

Kirker har Vejerslev Menighedsråd arrangeret
kirkevandring lørdag den 12. august kl. 10.00 fra
Vejerslev Kirke til Sahl Kirke ved Bjerringbro.
Vandringen er oprettet som en del af en
landsdækkende jubilæumsvandring på Den
Danske Klosterrute, som starter i Hillerød og
slutter i Frederikshavn.
Denne landsdækkende vandring begyndte 2.
påskedag den 17. april og slutter søndag den
24. september. Vejerslev Kirke ligger på
klosterruten og ruten til Sahl ligger på vejen
til Bjerringbro, som er den næste kirke på
klosterruten.

Sahl Kirke

Vi begynder dagen med en lille andagt og
morgensang ved Thit Kirkeby-Hinrup, og vi
begiver os derefter af sted gennem Vejerslev
Skov, forbi Ormstrup Gods mod Sahl.
Ruten er 7 km og vi vil gå i samlet flok. Der vil være mulighed for transport
retur til Vejerslev. Alle er velkomne til at deltage.

Kom og syng med
Man bliver så glad af at synge sammen.
Og i fællessang er det lysten og glæden der bærer.
Så kom og syng med i Sognehuset i Hvorslev, når vi
mødes og bl.a. synger sange fra højskolesangbogen.
Der vil blive serveret kaffe og småkager.

Arrangementet foregår den første onsdag i
måneden kl 19:30-20:30
Første gang er den 6. september
Inger Grydgaard og Susan Bank
sammensætter programmet, så alle får
mulighed for at udvide kendskabet til
højskolesangbogens nye og gamle sange.
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Ridderskole
Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker inviterer hvert år
sognets børn på 3. og 4. klassetrin til
minikonfirmationsforberedelse. Det er et frivilligt
tilbud hvor børnene bliver introduceret til kirken og
kristendommen. I 2017 vil vi mødes i weekenden d.
2.-3. september.
Weekenden vil forløbe som en ridderskole, hvor vi
skal blive riddere af Skt. Petrus.
Dette bliver man ved at høre historierne om Skt.
Petrus og løse diverse fysiske og kreative
udfordringer, for dermed at gøre sig fortjent til at
samle tålmodighedens sten, ærlighedens sten,
venskabets sten, hjælpsomhedens sten og
trofasthedens sten.
Søndag eftermiddag slås alle deltagere til riddere
ved en gudstjeneste i Hvorslev Kirke, hvor forældre
og søskende naturligvis er hjerteligt velkomne.
Har du spørgsmål angående Ridderskolen rettes de
til sognepræst Thit Kirkeby-Hinrup på tlf. 24231026
eller THK@KM.DK

Sognehusets toilet
I det nye sognehus i Hvorslev er der et offentligt
toilet, der er en del mere komfortabel end det
gamle toilet på kirkegården bagi kapellet.
Desværre har der været flere lejligheder, hvor
nogen har ’invaderet’ toilettet i længere perioder og
svinet med aske og cigaretskod.
Desuden er der blevet brændt mærker i gulvet.
Så, for at sørge for, at man som besøgende på
kirkegården eller i kirken kan komme til et toilet,
der er rent og hygiejnisk at benytte, blevet
besluttet at toilettet aflåses, når der ikke er en
graver til stede på kirkegården.
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Det der kommer…..
- Den 12. august kl. 10.00
Kirkevandring ad klosterruten
Start: Vejerslev Kirke

- Den 6. september kl. 19.30
Kom og syng med
Sognehuset i Hvorslev

- Den 2.-3. september
Ridderskole i sognehuset
Minikonfirmandforberedelse

- Den 30. september
Luther på spil i Fussingø
Rollespil for konfirmander

Yderligere omtale af arrangementerne
kan findes inde i bladet.

Høstgudstjenester i de
tre kirker:
1. oktober
8. oktober
15. oktober
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Gudstjenester
Hvorslev
2. juli

Gerning

10.30

9. juli

9.00
10.30

16. juli

10.30

23. juli

Ingen gudstjenester

30. juli

Ingen gudstjenester

6. august

Ingen gudstjenester
9.00 (Sommerfest)

13. august
20. august

10.30

27. august

9.00

3. september

9.00

10.30

15.00 (afslut. Minikonf.)

10. september
17. september

10.30
9.00 (Knud Bonde Fries)

24. september

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

Vellev

10.30

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

