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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.

2

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.

Farvel fra vikaren
Mens jeg sidder og skriver mine
sidste ord til kirkebladet, er det tæt
på at være et år siden, jeg startede
som barselsvikar i HvorslevGerning-Vellev sogne.
Jeg kan ikke helt forstå, at tiden er
gået så hurtigt, men jeg er sikker
på, at det er, fordi jeg har været i
godt selskab de sidste 362 dage.
Jeg har været glad for at arbejde i
sognene, og jeg synes, at det har
været en helt særlig oplevelse at
prøve at være præst tæt på, hvor
jeg bor.
Jeg er altid blevet modtaget med
venlighed, uanset om det har været
glædelige eller sørgelige
omstændigheder, som har ligget
bag mit besøg.

Noget helt særligt ved dette vikariat
– og som jeg ikke har prøvet før
selvom jeg har haft mange hold
konfirmander – er, at jeg var med
konfirmanderne på tur til
København. Det var både sjovt og
lærerigt, og herfra skal lyde en stor
ros til konfirmanderne for den gode
opførsel.
Jeg vil her til sidst gerne sige tak til
menighedsrådene, fordi de valgte
mig til opgaven, og jeg vil også
gerne sige tak til personalet, som
altid har været flinke og
hjælpsomme fra min første dag her i
Hvorslev-Gerning-Vellev.
Tak for nu.
Mange hilsner
Jannie Fries

Farvel fra os
Vi husker vel alle vores skoletid,
hvor man fik at vide, at klasselæreren var syg og der ville komme
en vikar.
Man var spændt på at se, hvad den
der vikar var for en størrelse.
Det ændrer sig ikke, selvom man
bliver voksen.

Så det var lidt med sommerfugle i
maven, vi tog imod Jannie.
Men hun kom og tog os med storm,
med sin glade og positive
fremtoning, så det er med vemod, vi
siger farvel til hende.

Vi var, da vi fik at vide, at Thit gik
på barsel meget spændt på at se,
hvad vi fik i stedet for.

Det kan være vanskeligt at blive en
del af en medarbejder-stab, der har
arbejdet sammen i flere år, men
Jannie faldt hurtigt til og blev ’en af
holdet’.

Var det nu én vi kunne lide, én der
var til at arbejde sammen med
o.s.v.

Så fra os, skal der lyde en stor tak
til Jannie for en god indsats og held
og lykke fremover.
Med venlig hilsen
Kirkepersonalet
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Andreas Nielsen
Kristian Krag Karlsen
Maja Andersen Fisker Lykke
Marie Dyhr Sørensen
Maiken Schiødt Schmidt
Martin Dahlskov Bitch
Jasmin Pratummet Madsen
Freja Dissing Toftdahl Nielsen
Cecilie Kristiansen Pedersen

Nanna Timmermann
Oliver Bach
Lucas Achton Graugaard
I Hvorslev kiggede en flok
guldkonfirmander forbi
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Salmemaraton

Den 22. november er der
salmemaraton i Vellev Kirke, hvor
repertoiret er salmenumrene: 519542
Den 21. marts 2017 er der
salmemaraton i Gerning Kirke – der
synges salmenumrene: 691-715.

Tirsdag den 10. maj kom Favrskov
Provsti’s salmemarathon til
Hvorslev.
Det var en meget spændende
oplevelse.
Der var mødt næsten 90 mennesker
op fra fjern og nær og alle var klar
med stemmebåndene.
Vi sang salmerne nr. 370 til nr. 392
og selvom vi er nogle, der går i
kirke jævnligt, var der alligevel
salmer imellem, som vi ikke havde
hørt før.
Så det var sjovt at lære nogle nye
salmer.
Der var midtvejs en kaffepause med
hjemmebagt brød og her gik
snakken lystigt, da flere af de
fremmødte jo kendte hinanden, da
en del af dem var garvede
’maraton-deltagere’, der havde
været med hele vejen rundt til
salmemaraton i de foregående
kirker.

Har du 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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Violinkoncert

Den 14. maj var der violinkoncert i
Hvorslev Kirke.
Vi havde besøg af Strygerorkesteret
fra Randers Musikskole under
ledelse af Janne Fredens og Joaquin
Pali Palomares.
Det var nogle dygtige og meget
engagerede børn og unge
mennesker, der leverede en flot
koncert.

Kamma Julie Eg Græsholt viste sin
kunnen på violin ved at spille
Riedings Concerto i H-mol Opus 35.
Her var det Jacob Græsholt, der sad
ved klaveret.
Der blev sat et flot punktum for
koncerten med Brahms – Ungarsk
Dans nr. 5.

Der blev bl.a. spillet værker af
Pachelbel, Mozart, Jacob Gade og
Brahms.
Anne-Sofie Zhang Møberg-Poulsen
spillede Vuggevise for violin og
klaver af Fini Henriques.
Hun blev akkompagneret af Jette
Skovsted Yde på klaver.
Marie Mark Pedersen, ligeledes
akkompagneret af Jette Skovsted
Yde på klaver spille Jacob Gades
Tango Jalousie.
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Her ses de tre solister hygge sig
med velfortjent kage og sodavand
efter koncerten.
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Sogneudflugt
Endnu i år var vi en busfuld glade
mennesker fra de tre sogne, der drog
på udflugt.
Torsdag den 16. juni kl. 17.00
samledes vi på parkeringspladsen
foran Hvorslev Kirke, hvorfra vi drog
østpå til Stenvad Mosebrugcenter i
Stenvad udenfor Grenå.
Vi startede, da vi nåede frem, med at
spise.
Den daglige leder af centret, Carsten
Jensen fortalte efterfølgende om
centrets historie.

Mosebrugcentret er det tidligere
Pindstrup Mosebrug, der blev startet i
1905 af Johannes Faurschou la Cour,
der startede udgravningen af tørv fra
moserne Fuglsø Mose og Horsemosen
og gjorde det til en industri.
I 1992 stoppede al aktivitet i Stenvad
og Nørre Djurs Kommune købte
produktionshallen og de
omkringliggende seks tønder land,
der i dag er rammen om Stenvad
Mosebrug.

Da den værste sult var blevet stillet,
viste han os rundt i museet og
fortalte meget levende og
entusiastisk om tørvegravningens
historie, hvordan man lavede tørvene
og hvordan arbejderne boede.
Der er udstillet maskiner og værktøj,
der har været brugt i fabrikationen af
tørv.
Der er også en samling af slukningsmaskiner, da en af de største farer i
mosebrug og tørvegravning var
brand.

Den gamle tørvehal er i dag
omdannet til museum og på 1. sal er
der indrettet en flot restaurant/cafe,
der bruges bl.a. til fester o.l. – eller
et sted, hvor en busfuld sultne
mennesker fra Hvorslev, Vellev og
Gerning kan blive mættet
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Desuden var der en udstilling af over
200 træfigurer lavet af Helgo Jensen.

Udenfor er der aktiviteter for børnene
(og barnlige sjæle), bl.a. en stor
sandkasse, hvor især tidligere graver
Helene boltrede sig.

Det var nogle ualmindeligt smukt
snittede figurer, der ville gøre enhver
Emil fra Lønneberg grøn af misundelse.
Det var ikke kun træ, han havde
snittet i, der var også en samling, der
var snittet af suppeben i forskellige
størrelser.

Herefter tog vi en lille gåtur over til
kirken i Stenvad – og den var en
overraskelse.

I museet var der desuden en
udstilling mere, det er om
Auningkvinden – et moselig, der blev
fundet ved Gl. Estrup i 1886.
Inden en hårdt tiltrængt tissepause,
så vi det flotte vævede egnstæppe,
der med næsten 200 små motiver
fortæller egnens historie.
For set udefra ligner den en ganske
almindelig dansk landsbykirke fra
1100-1200 tallet, men det viser sig,
at kirken er opført i 1959, hvilket
man tydeligt kunne se, når man kom
ind i kirken.
Vi gik tilbage til mosebrugcentrets
parkeringsplads, hvor vi fik os en kop
kaffe og kage, før turen gik hjemad
igen.
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Menighedsrådsvalg
Den 8. november 2016 er der valg
til landets menighedsråd og således
også til menighedsrådene ved
Hvorslev, Gerning og Vellev kirker.

Og det kunne jo være, at du sidder
inde med nye og gode ideer til
aktiviteter og fornyelser eller bare
godt kunne tænke dig at være med.

Men allerede nu kunne du begynde
at overveje om, det ikke var noget
for dig at være med i et positivt
arbejdsfællesskab omkring de lokale
kirke og de forskellige aktiviteter,
der foregår her.

Nogle er med i 4-8 år, og der er
nogle der er med i 30-40 år, det er
helt op til dig.

Her i 2016 har vi lige indledt
samarbejdet om pasning af de 3
kirkegårde og byggeriet af et nyt
fælles sognehus/konfirmandlokaler
er nu lige påbegyndt i Hvorslev.
Det bliver en spændende opgave at
få sat en masse fælles aktiviteter i
gang i det nye sognehus.

Er du interesseret, er du velkommen
til allerede nu at kontakte et af de
siddende
menighedsrådsmedlemmer.
Bemærk:
Den 13 september 2016 vil der
blive holdt orienterings/opstillingsmøder som optakt til
valget. Brug derfor sommeren til at
tænke over det!

Det er vigtigt, at vi som
folkekirkemedlemmer interesserer
os for kirken og hvad, der foregår i
og ud fra kirken.

… Og hvordan går det så på
byggepladsen??
Byggeriet af det nye sognehus er som bekendt
påbegyndt og det går fremad.
Det er begyndt at ligne et hus, så det bliver
spændende at følge de næste måneder.
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Omdeling af kirkebladet
Som nogle måske har bemærket
kommer kirkebladet ikke længere
med posten.
Det skyldes til dels, at postvæsnet
er blevet en lidt besværlig størrelse
at arbejde med og dels, at de heller
ikke er et helt billigt bekendtskab.
Derfor har vi besluttet, at vi i stedet
hellere vil lade lokale kræfter om at
stå for uddelingen,

og lade pengene for uddelingen
blive i lokalsamfundet.
Vi indgået et samarbejde med
borgerforeningen i Vellev, der gerne
vil forestå uddelingen og de penge,
de får ind for dette vil så blive brugt
til glæde for børn og unge og
sammenholdet i Vellev by.

Ideer til kirkebladet
Sidder du og brænder inde med en god historie eller har du hørt om én,
der har en god historie at fortælle, så ring eller skriv til mig, så vi kan få
historien med i kirkebladet.
Med venlig hilsen
Inger
Kirkebladsredaktør

Tlf.nr.: 2361 8832

k.dailmto@haardgrydg
:ailm‐e
Mail:
grydgaard@hotmail.dk
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Sæt

X

Det der kommer…..
- Den 18. september kl. 17.00
Gerning Kirke
Høstgudstjeneste
- Den 25. september kl. 10.30
Vellev Kirke
Høstgudstjeneste

- Den 2. oktober kl. 17.00
Hvorslev Kirke
Høstgudstjeneste
- Den 8. november
Menighedsrådsvalg

Yderligere omtale af arrangementerne
kan findes i bladet.

Høstgudstjenester
Søndag d. 18. september klokken
17.00 er der Høstgudstjeneste i
Gerning kirke. Efter gudstjenesten
er menighedsrådet vært for
spisning i Forsamlingshuset. Alle er
velkomne og det er ikke nødvendigt
med tilmelding. Mere info bliver
annonceret senere.
Søndag d. 25. september er der
Høstgudstjeneste i Vellev kirke kl.
10.30. Efter gudstjenesten står
Menighedsrådet for at servere
pølser og drikkevarer i
maskinhuset. Mere info bliver
annonceret senere.
Søndag den 2. oktober er der
høstgudstjeneste i Hvorslev. Efter
gudstjenesten er menighedsrådet
vært for spisning i
forsamlingshuset. Mere info bliver
annonceret senere.
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Gudstjenester
Hvorslev
10. juli

Gerning

9.00

17. juli

Ingen gudstjenester

24. juli

Ingen gudstjenester

31. juli
7. august

Vellev

10.30
10.30

14. august
21. august

9.00 (sommerfest)
9.00

28. august

10.30 (konf. Indskrivning)
Ingen gudstjenester

4. september

10.30

11. september
18. september

10.30
10.30

17.00 (høstgudstj.)

25. september
2. oktober

10.30 (høstgudstj.)
17.00 (høstgudstj.)

9. oktober

Ingen gudstjenester

16. oktober

10.30

23. oktober
30. oktober

Hvem er vi…..

Ingen gudstjenester
9.00 (Lise Melchiorsen)

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

