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Sognepræst
Jannie Fries
Tlf.: 4238 3102
E-mail: jnf@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.

Ændringer på kirkegårdene
Som de fleste nok har bemærket, er
der sket nogle ting på de tre
kirkegårde.

Det er åbenbart ikke så tidskrævende at slå græs, som det er at
klippe hæk.

Der er blevet sløjfet nogle af de
gamle og tomme gravsteder, der er
blevet fjernet hække og der bliver
anlagt græsarealer i stedet for.

Desuden er der på Gerning
Kirkegård blevet kørt en del af de
gamle gravsten væk.

Det skyldes en ændring af gravernes
ansættelsesforhold.
Efter vi mistede Birgit sidste forår,
er det blevet besluttet, at i stedet
for at have en graver ved hver af de
tre kirker, så skal de to nuværende
gravere sammen med en kirkegårdsmedhjælper varetage
opgaverne på alle tre kirkegårde.
Da kirkegårdsmedhjælperen bliver
ansat på en del færre timer end
Birgit var, bliver man nødt til at
indskrænke arbejdsbyrden på
kirkegårdene.

Det er en tung opgave, og det er
Ulstrup Gravstensforretning, der
står for det tunge arbejde.

Der har så været nogle kloge
mennesker, der har målt og regnet
ud, hvor mange meter hæk, der
skulle fjernes og hvor meget græs
der skal såes, for at regnestykket
kunne gå op.

Nyt ansigt i Vellev
Den 4. april kunne vil byde velkommen til Vinni Svane Christensen
– vores nye kollega, der er ansat
som kirkegårdsmedhjælper på
Vellev Kirkegård.
I det sidste års tid siden vi mistede
Birgit, har vi fra Hvorslev- og Gerning Kirkegård, sammen med

Kes og Helene, passet Vellev
Kirkegård.
Men nu langt om længe er der
fundet en permanent løsning.
Vinni skal være en del af vores
’graver-trekløver’, og vi ser frem til
samarbejdet.
Hilsen Lene og Keld
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Hvem er så denne Vinni?
V tænkte, at den der bedst kunne fortælle
det, var hende selv:

opgaver og min krop og mit hjerne
lader op, og det gør mig glad, når
jeg efterfølgende ser, at mit arbejde
også er til glæde og påskønnelse for
andre der oplever haven og/eller
kirkegården.
Biavl er en anden interesse jeg har
og den fungerer perfekt sammen
med mine andre udendørs gøremål.

Jeg hedder Vinni Svane Christensen
og bor i et lille hus i Hinnerup
sammen med min mand Hendrik,
der er ingeniør, vores to piger Marie
Anine der går i 3. klasse og
storesøster Maja der skal
konfirmeres den 23. april i år.
Jeg er kommunal uddannet assistent
og størstedelen af mit arbejdsliv har
været præget af sagsbehandling
med tilhørende vejledning inden for
beskæftigelses- og
efterlønsområdet.
Ved siden af mit fuldtids arbejde har
jeg arbejdet i Lading Kirke, hvor jeg
har den kirkelige tjeneste. Et job jeg
nyder rigtig meget.
Min have nyder jeg næsten ligeså
meget, jeg roder rundt og planter
om, sår nyt, bruger motorsaven om
nødvendigt.
Det er for mig privileger, selv at
være i stand til at kunne udføre
udendørs, ofte fysisk krævende
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Når jeg endelig, hen på efteråret
begynder at bevæge mig indendørs
og sætter mig i sofaen, er det ofte
forbundet med slægtsforskning, som
jeg finder enormt spændende, lidt
ligesom skattejagt.
Har jeg tid til overs har jeg altid et
hæfte med SUDUKO liggende,
hvilket jeg kan blive helt opslugt af.
Hvilket også nok er det der
kendetegner mig som person - det
at være til stede i det, jeg nu
engang laver.
Ellers vil jeg beskrive mig selv som
værende ekstrovert, jeg griner
meget og jeg er vant til at tale med
mange mennesker hverdag.
En stor motivationsfaktor for mit
engagement og virke, er min
umiddelbarhed og min respekt for
mine medmennesker, der sammen
med mit gode humør er kvaliteter
jeg vil tage med mig til Vellev.
Jeg ser frem til at møde jer alle.
Med venlig hilsen
Vinni Svane Christensen
Ny medarbejder på Vellev Kirkegård

Salmemaraton
Der er i Favrskov provsti begyndt en
salmemaraton – og hvad er så det?
Salmemaraton er dels at synge sig
gennem hele salmebogen, dels at
komme rundt i provstiets 36
spændende kirker og synge alle de
gode gamle kendte salmer og en
masse nye ukendte.

Tirsdag den 10. maj kl. 19.00
er turen så kommet til
Hvorslev Kirke
Det starter kl. 19.00 og slutter
omkring kl. 20.30.
Der vil være ca. 15 minutters pause
nogenlunde midtvejs, og da man
nok har sunget sig lidt tør i halsen,
vil kirken være vært for en lille
forfriskning.
De salmer, der skal synges denne
aften er numrene fra 370 til 392.
Senere på året den 22. november er
der salmemaraton i Vellev Kirke,
hvor repertoiret er salmenumrene:
519-542
I foråret den 21. marts 2017 er der
salmemaraton i Gerning Kirke – der
synges salmenumrene: 691-715.

Salmemaratonen begyndt i Hammel
Kirke den 1. september 2015, hvor
provst Anders Bonde, indledte
aftenen med nogle gode ord om
salmer og salmebøger.
Stemningen var i top, og de mange
lovsange, som indleder salmebogen
var med til at løfte stemningen
yderligere.

Projektet er på nuværende tidspunkt
gennemført i de første 11 kirker og
det har været en stor succes, der er
mange, der følger med rundt til alle
kirkerne – så kom i god tid, der
bliver rift om pladserne.

Den 2. maj 2017 afsluttes
salmemaratonen, det sker også i
Hammel Kirke, så er ringen sluttet
og alle 791 salmer er blevet sunget.
Har man lyst til at vide mere om
salmemaraton og se, hvilke kirker,
der besøges hvornår, er der flere
oplysninger at hente på den dertil
oprettede hjemmeside:
www.salmemaratonfavrskov.dk
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Årets konfirmandtur
Vi var en flok friske konfirmander,
der torsdag morgen mødtes på
Ulstrup togstation. Taskerne var
pakket og alle var klar til at tage af
sted.
Vi var i alt 12 konfirmander og 2
voksne, som skulle prøve at holde
styr på en flok teenagere.
Togturen gik via Aarhus H, hvor vi
skiftede til toget mod København.
Men det var først i toget fra Aarhus
til København, at turen sådan rigtig
startede, da vi der havde pladsbillet
og kunne sidde samme sted og ikke
spredt rundt i hele toget som i
Arriva toget.
Da vi så nåede frem til
Hovedbanegården i København, fik
vi os en hurtig sandwich (og fodret
duer) og gik derefter hen til Cabinn
City, som kun lå omkring 500 meter
fra Hovedbanegården, for at checke
ind.
Hotellet lå rigtig godt, og nogle
værelser med udsigt til Tivoli. Vi
skulle efter vi havde checket ind,
hen på Nationalmuseet, hvor vi
havde bestilt en rundvisning som
handlede om
hvad der er
sket fra 1660
til 2000, så
som kvinders
rettigheder
og alt det
elektronik vi
er omgivet
af, som
udvikler sig
hele tiden.
Men nogle af os blev nok lidt døsige
efter en hel times historie og høj
varme i mange af rummene.
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Da vi var færdige på nationalmuseet
gik vi mod Christiansborg. De lå ikke
forfærdelig langt fra hinanden, så vi
kunne let gå.
Det første syn
der mødte os
var den fine
ridebane og
Christiansborg
bag ved, da vi
kom. Vi gik
dog kun rundt
udenfor, og
nogle af os
håbede nok på
at få Lars
Løkke eller en af de andre fra
folketinget at se.
Efter Christiansborg gav vi os på vej
mod strøget. Her gik de fleste nok
og så efter en sej trøje eller noget
andet at købe. Vi skulle dog lige en
smut forbi Trinitatis kirken ved siden
af Rundetårn.

Det var en rigtig flot kirke, fint
dekoreret og med flotte mønstre.

Vi gik ikke op i Rundetårn, da
næsten alle havde været der. Da vi
også var færdige der, gik vi videre
op ad strøget.
Vi gik lidt og drejede til venstre og
før vi vidste af det stod vi foran den
jødiske synagoge på Krystalgade.
Jeg tror vi alle ved hvad der er sket
der, og der blev hurtigt meget stille i
gruppen. Det var dog ikke muligt at
komme der ind, da man skulle have
en særlig tilladelse. Men vi skulle
også videre og satte nu kursen mod
Domkirken, Vor Frue kirke.

Denne var dog ikke helt så flot som
Trinitatis, men jeg skal love for der
var gang i den, der sad nemlig en
mand og spillede orgel, så vi blev
nødt til at holde os for ørerne.
Bagefter gik pigerne på café og
drengene gik i Netto for at købe slik
til om aftenen.

pizza, spaghetti med kødsovs eller
lassange.
På hjemturen til hotellet holdt vi lige
ind da nogle skulle på McDonald’s
for at købe is og andre i Tiger
butikken. Hjemme på hotellet igen,
ville nogle mene vi burde gå i seng
efter en lang dag. Men mange af os
mente akkurat det modsatte og
begyndte at løbe rundt på gangene,
løbe ind på hinandens værelser og
snuppe hinandens værelsesnøgler…
Klokken 3:30 faldet de sidste i søvn
og det tror jeg hotellets andre
gæster var rimelig glade for.
Næste dag stod vi op omkring
klokken otte. Der var morgen buffet
på nederste etage, så der kunne vi
stille sidde og vågne over en
ostemad. Vi skulle dog bagefter op
for at pakke vores ting sammen, da
vi skulle hen til hovedbanegården.
Vi skulle med toget omkring klokken
12, så indtil da måtte vi gå rundt i
de butikker, der nu var på
hovedbanegården. Nogle gik på
McDonald’s, andre på 7eleven, og
sådan gik vi rundt indtil klokken
halv 12 hvor vi mødtes. Det blev en
stille og rolig rejse hjem, hvor vi
ligesom på turen modsat skiftede i
Aarhus, og så kan jeg jo passende
slutte modsat af hvad vi startede. Vi
var en flok trætte, men glade
konfirmander der ankom til Ulstrup
togstation.
Skrevet af Martin Bitch,
7. Klasse Vellev Skole

1,5 time efter eller sådan noget, gik
vi ind på en pizza-restaurant, hvor
vi havde bestilt bord i forvejen. Det
var en pæn og hyggelige restaurant
med tjenere der talte italiensk med
hinanden. Vi kunne enten vælge:
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Sogneudflugt
Torsdag den 16. juni
Igen i år bliver der arrangeret sogneudflugt i de tre sogne.
Turen går til Stenvad Mosebrugcenter på Djursland.

Stenvad Mosebrug i Stenvad ved Ørum er et aktivt museum, der
skildrer tørvegravningens og mosebrugets historie. Museet drives
af ’Djursland for fuld Damp’.
Museet udstiller de redskaber og maskiner, der har været anvendt
til tørvegravning.
Udendørs findes ælteværket, og det er muligt at køre en tur med
det lille mosebrugstog på den del af den 7 km. lange
smalsporsbane, der er lagt ud i mosen.
Fornem mosens mystik, mennesker og maskiner på Stenvad
Mosebrugscenter. Her kan du se udstillinger om, hvordan man
levede og arbejdede i mosen i gamle dage.
Egnstæppe
To år tog det en stor gruppe kvinder
under ledelse af væveren Annie
Bang Sørensen at færdiggøre
egnstæppet, som nu har fået en
central placering på Stenvad
Mosebrugscenter.
Tæppet består af lutter små
sammenvævede motiver med
egnshistorisk indhold i en slags
tidslinie fra stenalderen til vore
dages Nørre Djurs. Alle de næsten
200 motiver er tegnet ned til
mindste detalje af tegneren Rebecca
Bang Sørensen. Tæppet blev
færdigt i juni 2005.
Inspirationen til motiverne er hentet
i egnens historie og var tegnet på
papir, der hang bag trenden. I en
specialbygget ramme blev trenden
sat op, og langsomt men støt
voksede motivet frem fra bunden.
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Violinkoncert
Lørdag den 14. maj kl. 14.00
Hvorslev Kirke
Atter en gang får vi besøg af Strygeorkesteret
fra Randers musikskole, som vi har haft
fornøjelsen af 2 gange tidligere.
Orkestret ledes af Janne Fredens og Joaquin
Pall Palomares.
Der er fri entré

WWW
Da vores tidligere hjemmeside blev
angrebet af virus, måtte den lukkes
og til de, der endnu ikke har
opdaget det, har vi nu fået en ny
hjemmeside op at stå.
Det er en tresognshjemmside,
hvilket vil sige, at alle tre sogne
’deler’ én side.
Så ligemeget om man skriver:
www.gerningkirke.dk,
www.hvorslevkirke.dk eller
www.vellevkirke.dk kommer man
ind på pastoratets forside.
Her vil der løbende blive skrevet
om, hvad der sker i sognene,
kommende og afholdte
arrangementer i kirkerne.

Har man behov for at kontakte
enten præst eller præstesekretær,
kan man via et link sende en mail til
disse.
Vi er ved at få forfattet noget om de
tre kirkers historie, så man kan læse
om, bl.a. hvornår de er blevet
bygget og noget om udsmykningen.
Dette vil blive suppleret med billeder
fra kirkerne.
Der er også mulighed for at
kontakte web-redaktøren, hvis man
har noget på hjerte – ris eller ros til
hjemmesiden eller måske en god ide
til et indlæg enten til hjemmesiden
eller til kirkebladet (da web-redaktør
og kirkebladsredaktør er den samme
person).

Desuden er der en kalender, så man
kan holde sig orienteret om
gudstjenestetiderne i de tre kirker.
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Forårets konfirmandhold
Her er der en oversigt over hvem
der skal konfirmeres hvor og
hvornår.
Gerning Kirke
fredag den 22. april (bededag)
kl. 10.30
Andreas Nielsen
Vestergårdsvej 21, Gerning
Kristian Krag Karlsen
Orholmvej 3, Gerning
Hvorslev Kirke
søndag den 24. april kl. 11.00
Oliver Bach
Vesterled 17, Hvorslev
Nanna Timmermann
Rødevej 4, Hvorslev
Lucas Achton Graugaard
Skråvej 3, Hvorslev

Vellev Kirke
søndag den 24. april kl. 9.30
Maja Andersen Fisker
Højvejen18, Enslev
Lykke Marie Dyhr Sørensen
Skjesbjergvej 15, Vellev
Maiken Schiødt Schmidt
Brorsonsvej 7, Langå
Martin Dahlskov Bitch
Skjesbjergvej 41, Vellev
Jasmin Pratummet Madsen
Thostrupvej 1, Thostrup
Freja Dissing Toftdahl Nielsen
Østergårdsvej 2, Langå
Cecilie Kristiansen Pedersen
Nørregade 7, Ulstrup

Lidt forårsstemning
- fra en søndag morgen, hvor kirkesangeren var kommet for tidligt op

Det er ikke kun blomsterne og
fuglene, der er ved at vågne
op…….
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Det der kommer…..
- Den 22. april kl. 10.30
Gerning Kirke
Konfirmation

- Den 10. maj kl. 19.00
Hvorslev Kirke
Salmemaraton

- Den 24. april kl. 9.30
Vellev Kirke
Konfirmation

- Den 14. maj kl. 14.00
Hvorslev Kirke
Violinkoncert

- Den 24. april kl. 11.00
Hvorslev Kirke
Konfirmation

Yderligere omtale af arrangementerne
kan findes inde i bladet.

..... Hun var kommet meget for
tidligt op
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Gudstjenester
Hvorslev

Gerning

Vellev

3. april
10. april

10.30
16.00

17. april

Ingen gudstjenester

22. april

10.30 (Konfirmation)

24. april

11.00 (Konfirmation)

1. maj

10.30

5. maj (kristi Himmelfart)

10.30

8. maj
10. maj

9.30 (Konfirmation)

Ingen gudstjenester
19.00 (Salmemaraton)

14. maj
15. maj
22. maj

10.30
10.30

29. maj

10.30

5. juni

Ingen gudstjenester

12. juni
19. juni

10.30
16.00

26. juni

Hvem er vi…..

10.30

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
Jannie Fries - Tlf:: 4238 3102 - E-mail: jnf@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

