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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.

…Tilbage fra barsel
I løbet af sommeren er jeg,
sognepræst Thit Kirkeby-Hinrup,
kommet tilbage fra min
barselsorlov.

I den kommende til glæder jeg mig
meget til at møde årets nye
konfirmand-hold og lære dem bedre
at kende.

Det har været en skøn tid med lille
Leonora som straks indtog sin plads
i familien, præstegården og vores
hjerter, men det er også dejligt at
være tilbage i embedet!

Jeg glæder mig til at hilse på jer alle
igen og siger stor tak til min dygtige
vikar, Jannie, som har varetaget
kirkerne på smukkeste vis i
perioden!

Jeg kom tilbage til embedet lige i
tide til bryllupssæsonen og har
glædet mig over at fejre
kærligheden og ægteskabet med
flere dejlige, nye ægtepar.

Mange hilsner

Kirkegårdene
Som det kunne læses i sidste
kirkeblad, har der været en større
oprydning på vore kirkegårde.
På grund af nedskæringer og
omrokering af gravernes timeantal,
er der blevet fjernet hække og
tomme gravsteder.
Disse arealer er i stedet blevet
tilsået med græs, da det er mindre
tidskrævende at slå græs end at
klippe hæk.

Græsset er begyndt at komme op på
disse arealer, så nu er kirkegårdene
ved at blive pæne igen.

Thit Kirkeby-Hinrup

Farvel og tak til Vinni
Til april i år blev Vinni ansat som
kirkegårdsmedhjælper på Vellev
Kirkegård, hvor hun sammen med
de to andre gravere, skulle indgå i
et samarbejde om at få passet vore
tre kirkegårde.
Men ak, glæden varer til tider så
kort, for Vinni har valgt at søge nye
udfordringer i en større stilling et
andet sted.
Det er vi alle kede af, da Vinni var
et dejligt menneske, der gik positivt
og glad til opgaven og passede godt
ind i graver-trekløveret.
Men vi er glade for at have lært
hende at kende og vi ønsker hende
al held og lykke fremover i sin nye
stilling.
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Byggeprojektet
Rejsegilde på årets varmeste dag.
Torsdag den 25. august var der
rejsegilde på det nye Sognehus i
Hvorslev.
Det skal være alle tre sognes hus,
og det skal signalere, at der også
kan foregå aktiviteter, der ikke
direkte har med kirken at gøre.
Et nyt sognehus er et tiltag i at
skabe større aktivitet i sognene.
Som fællesformanden Lars Bruun
Hansen siger det: ” Der skal sørges
for udvikling, ellers får vi afvikling.

Sognehuset er på 180 kvadratmeter
og består af et stort mødelokale
med god plads til 50 personer.
I heraf en stor foyer, der via en
foldevæg kan lægges sammen med
det store rum.
Også et køkken, depot, to toiletter
hvoraf det ene er handicaptoilet
samt et lille mødeværelse er med i
huset.
Sognehuset forventes færdig til
ibrugtagning ca. 1. november.

….Nu begynder det at ligne et hus
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Byggeriet blev beundret (og sikkert
diskuteret) af de tilstedeværende

…Men intet rejsegilde uden
mad og drikke – og flere
kloge diskussioner

- og der var da også tid til et gruppebillede
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Salmemaraton i Vellev Kirke
Så syng da Danmark
lad hjertet tale!
Kom og oplev denne spændende
mulighed for at lære salmebogens
salmer bedre at kende.
Arrangementet er gratis og forløber
fra kl 19:00-20:30 med en lille
kaffepause.
Salmesangen bliver understøttet af
kirkesanger og organist.
Vi synger salmerne fra Den Danske
Salmebog Sl 519-542
Igennem det sidste år har Favrskov
provsti indbudt til salmemaraton i
sognets mange kirker.
Tirsdag den 22. november
kommer turen til Vellev Kirke.

For at få den fulde oplevelse
anbefales det at tage med rundt til
provstiets øvrige kirker.
programmet findes på:
http://salmemaratonfavrskov.dk/

Halloween i Vellev Kirke
Vi starter med en kort gudstjeneste,
hvor vi synger salmer og hører en
historie, og beder Fadervor.
Efter gudstjenesten er der chips og
lidt at drikke i våbenhuset.
Så kom og vær med til at gøre det
(u)hyggeligt.
Igen i år er der Halloween
gudstjeneste i Vellev kirke.
Det er en børne- og
familiegudstjeneste – så alle er
velkomne.
Vellev Friskole sørger for at, der er
udskårne græskar til at pynte i
kirken.
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- Sidste års græskarudsmykning

Sæt

X

Det der kommer…..
- Den 4. november kl. 17.00
Vellev Kirke
Halloween-gudstjeneste

- Den 4. december kl. 17.00
Gerning Kirke
Adventsgudstjeneste

- Den 22. november kl. 19.00
Vellev Kirke
Salmemaraton

- Den 11. december kl. 15.00
Vellev Kirke
Adventsgudstjeneste

- Den 27. november kl. 17.00
Hvorslev Kirke
Adventsgudstjeneste

Yderligere omtale af arrangementerne
kan findes inde i bladet.

Jul og nytår
Julen og nytåret er en dejlig, festlig
og glædelig tid. Lyspunkter af varme
og glæde i en kold og mørk tid.
Traditionen tro afholdes der
adventsgudstjenester med
efterfølgende spisning i de 3 kirker.
Nyd stemningen og fællesskabet
med adventstidens tekster og
salmer i kirken efterfulgt af god
mad.
Juleaften afholdes der gudstjenester
i alle sognets kirker

Juledag holdes der mere højtidelige
julegudstjenester

Den helt perfekte måde af stemme
sindet til højtid for gamle og for
unge

Nytårsaften indledes bedst med en
festlig nytårsgudstjeneste, samt et
glas vin og et stykke kransekage.

–tag gerne julegæsterne med i
kirke.

Det er kl 15:00 i Vellev kirke og alle
er hjerteligt velkomne.
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Gudstjenester
Hvorslev
2. oktober

Ingen gudstjenester

16. oktober

10.30

23. oktober

Ingen gudstjenester
9.00 (Lise Melchiorsen)

4. november
6. november

17.00 (familiegudstj.)
19.00 (mindegudstj.)

13. november

9.00 (mindegudstj.)

10.30
17.00 (adventsgudstj.)

4. december

10.30
17.00 (adventsgudstj.)

11. december

17.00 (adventsgudstj.)

18. december

Ingen gudstjenester

24. december

16.00

14.00

25. december

10.00

11.00

26. december

15.00

Ingen gudstjenester

31. december

Hvem er vi…..

10.30 (mindegudstj.)

Ingen gudstjenester

20. november
27. november

Vellev

17.00 (høstgudstj.)

9. oktober

30. oktober

Gerning

15.00 (nytårsgudstj.)

Hvorslev

Gerning

Menighedsråds
formand

Lars Bruun Hansen
Tlf.: 8767 5523

Kirkeværge

Methea Hedegaard Charlotte Koudal
Per Vestergaard
Tlf.: 8646 3534
Tlf.: 5136 3267
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

Graver og kirketjener
Præst
Præstesekretær

Dorthe Johansen
Tlf.: 2013 6689

Vellev
Benny Jensen
Tlf.: 2893 4894

Kasserer

Inger Merete Skjelborg Lund - Tlf.: 8646 3939
E-mail: mlu@km.dk
Træffes onsdag mellem kl. 11.00 og kl. 12.00
Lone Torp - Tlf.: 8668 2383

Organist

Susan Bank - Tlf.: 2670 7414

Kirkesanger

Inger Grydgaard - Tlf.: 2361 8832

