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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.

Nyt fra Præstegården
Så skete det!!
Fra pålidelig kilde har vi hørt, at
antallet af sognebørn i Hvorslev er
blevet forøget, da Thit den 16.
august nedkom med en dejlig og
sund lille Leonora.
Både mor og barn har det godt – og
det har resten af familien
forhåbentlig også.

En aften med Randers Guitarduo
Søndag den 9. august var der i
Gerning Kirke guitarkoncert med
Randers Guitarduo.
Duoen består af Karen Dusgaard
Nielsen og Ole Bisbjerg.
Der var lagt et varieret program for
aftenen og man kan roligt sige, at
der blev begået noget fingergymnastik på strengene og
publikum fik guitarmusik for alle
pengene.
Der var lidt for enhver smag alt fra
William Byrd og Vivaldi til
kunstnere, som man slet ikke kunne
udtale navnene på.
Men ligegyldigt, hvad komponisten
hed, så kunne duoen fortolke
musikken på bedste vis.

Der var også en tango, der lød
forfærdelig (det var duoens egne
ord) og det havde de ret i, men at
den var svær at spille, var der ingen
tvivl om.
Traditionen tro sørgede Lone Torp
for, at der var kaffe og hjemmebagt
kage i våbenhuset, så publikum og
guitarspillere ikke skulle gå sulte
hjem.
Af Inger Grydgaard

Kære hundeejere i Gerning
Husk venligst at tage jeres hundes efterladenskaber med jer fra plænen
omkring p-pladsen ved kirken. Det er til stor gene for kirkegængerne
og os som skal slå græsset, at der bliver efterladt hist og pist.
Husk posen hele året!
Venlig hilsen Keld og Lene
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Årets udflugt
Det var en lun sommeraften i
juni........næ, dét var faktisk lidt gråt
og småkoldt - men hva', det regnede
da i det mindste ikke.
Vi var en lille gruppe, der drog fra
Hvorslev klokken 17 og ud i den store
verden.
Turen i år gik til Skanderborg til
Vestermølle.

studere indretningen og arkitekturen,
som måske virker velkendt, hvilket
heller ikke er en tilfældighed, da
arkitekten hedder Anna Mette Exner
der har nogle forældre, der også
fiflede lidt med arkitektur f.x.
Koldinghus og Hammershus.
Da vi havde sunket den sidste
mundfuld citronfromage (for øvrigt en
rigtig god een af slagsen) kom vores
guide - møllelaugets formand Jørgen
Lund Christiansen.
Han fortalte møllens historie fra det
blev bygget af nonner for over 500 år
siden og op til i dag.

Vestermølle er en gammel vandmølle,
der stod overfor at møde en
bulldozer, men 7 ildsjæle i
Skanderborg var af en anden mening
og det lykkedes dem at skaffe de sølle
36 mill, der skulle bruges til projektet
og i 2010 kunne man lukke dørene op
for et flot kulturcenter, der huser 12
lokale foreninger inklusive
Møllelauget, der står for den daglige
drift.
Efter vi var steget af bussen, gik
turen først til den gamle halmlade,
der er renoveret og bruges som
selskabs-/mødelokale o.l.
Mens vi så indtager en dejlig
hamburgryg med gemyse, kan vi
4

Vi gik så op til riddersalen, der blev
åbnet forrige år efter en stor
renovering. Den fremstår i dag som
den så ud i begyndelsen af 1900tallet.
I dag bruges riddersalen til arrangementer og selskaber i
sommerhalvåret. Den er især populær
til bryllupper.

……..Årets udflugt - fortsat
Så gik vi om på den anden side af
møllen og så helligkilden.
Dens vand skulle efter
sigende være den rene
medicin med et forholdsvist bredt virkefelt.
Om man led af gigt,
lungebetændelse,
kærestesorger eller lignende, var der
hjælp at hente her.
Kilden er meget rig på okker, og der
er ved at blive etableret et
okkermuseum på Vestermølle, så
pladsen omkring kilden skal
gennemgå en renovering.

Hvis man bliver træt af at se
stenkværnen køre rundt, er der
mulighed for i samme rum at læse
den 32-kvm store vægavis, der
fortæller landbrugets historie.
Og vil man så vide mere - og det ville
vi selvfølgelig, nu vi var kommet i
byen, kan man gå op i det gamle
kornlager, hvor der er indrettet et
virtuelt museum, hvor man kan få
indblik i landbrugets historie de sidste
500 år set fra Vestermølle.
Vi fik nu ikke mulighed for at lege
inden virtuelle verden, men det
behøvede vi heller ikke, for vi havde
en meget entusiastisk guide, der, da
han først var snakket varm, slet ikke
var til at stoppe igen.
Så han førte os sikkert
gennem historien om
Anders Nielsen, hans
liv, familie og ikke
mindst om, hvad han
har betydet for andelsbevægelsen gennem
tiderne.

Herefter gik vi op og så vandmøllen,
der også har gennemgået en kraftig
renovering og en turbine ……
Ved hjælp af vandet fra søen sørger
for at der kan komme gang i
stenkværnen.
Melet er doneret af DLG og salget af
melet er med til at dække
Vestermølles årsbudget på 750.000
kr.
Der var flere fra vores selskab, der
købte nogle kilo mel, så vi er meget
spændte på at høre (og måske
smage), om det er så godt, som der
blev sagt.

Men klokken blev 9 og vi skulle videre
på vores færd - næste stop var et
meget stort skur i Klostermølle, tæt
på Mossø, hvor menighedsrådet var
vært ved en dejlig kop kaffe og
diverse hjemmebag.
Herefter gik turen så tilbage til
Hvorslev og alle var vist enige om, at
det havde været en hyggelig tur. Så
nu er vi spændte på at se, hvor, turen
går hen næste år.
Af Inger Grydgaard
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Årets høstgudstjenester
Først var det i Hvorslev……

Efterfølgende var Menighedsrådet vært
for fællesspisning i Forsamlingshuset.
Der var indsamling i kirken og det
indsamlede beløb går ubeskåret til
Møltrup optagelseshjem. Tak for alle
bidragene.

Så blev det Vellevs tur….
Søndag d. 6. september var der
Søndag d. 30. august kl. 17.00 holdt vi Høstgudstjeneste og indskrivning for
Høstgudstjeneste i Hvorslev kirke.
de kommende konfirmander i Vellev
kirke.
Vi var ikke så mange,
da der stadig var en
del som endnu ikke
havde fået høsten i
hus og var ude at
høste i det gode vejr.
Vi fik sunget alle de
klassiske høstsalmer
i kirken med akkompagnement af Rune
Krogshede på trompet, foruden
kirkesanger Inger Grydgaard og
organist Lars B. Olesen.
Selvom vores faste graver Lene havde
fri den dag, havde hun sørget for, at vi
kom til en flot pyntet kirke.

Der var god opbakning til
gudstjenesten og traditionen tro var
der mødt børn og unge op fra Vellev og
omegn for at bære høstgaver ind.

Efter gudstjenesten var Menighedsrådet vært for pølser og drikkevarer i
maskinhuset.
Der var også i Vellev indsamling ved
gudstjenesten, hvor beløbet går
ubeskåret til Møltrup optagelseshjem.
Tak for alle bidragene.
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Interview med graverne ved Hvorslev og Gerning kirker

Da jeg gik i folkeskolen kunne man i de
ældste klasser komme i erhvervspraktikjeg må ærligt indrømme at jeg ikke ved
om ordningen findes endnu. Jeg kan
huske at det var lidt af en øjenåbner for
mig og mine klassekammerater, for der
var så mange ting som man ikke lige
troede hørte med til de forskellige jobs.
Sådan er det også med job i Den danske
folkekirke.
Det er meget synligt hvad vi laver når vi
holder gudstjenester eller vielser eller
begravelser. Men når lysene er pustet
ud, og de sidste gæster er gået hjem
sker der stadig mange ting.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag
ud?
Lene: jeg starter altid med
at låse op for kirken og
lufte ud.
Så er der måske nogle
håndværkere, der skal
ringes efter eller, der skal
bestilles grus eller andet.
Der er også nogle administrative opgaver
med at sende regninger ud. Og så er der
selvfølgelig alt arbejdet på kirkegården
med at holde gravstederne og rive
gangene.

For at få et indblik i hvad der sker i og
omkring en kirke og en kirkegård har jeg
lavet et interview med Hvorslev-GerningVellevs to gravere Lene Lund Olesen og
Keld Andersen.
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Dagen før en gudstjeneste eller en anden
kirkelig handling tørrer jeg bænkene af,
og støvsuger inde i kirken.
En søndag hvor der er gudstjeneste
møder jeg en time før og ringer med
kirkeklokkerne og hejser flaget. Så
hænger jeg salmenumre op på væggen,
gør klar til nadver og tænder lysene.

jobbet og jeg kan godt lide, at man
følger årstidernes skiften.
Vi dækker med gran til vinteren og til
foråret planter vi blomster og klipper
hække.
Hvad er det værste ved at være
gravere?

Keld:
Det er lidt af det samme
som Lene.
Vores arbejdsdag er jo
meget afhængig af vejret
- når vejret er til det,
hakker jeg ukrudt eller
laver andet udenfor,
og det skal være meget dårligt vejr før
jeg ikke går ud.
Ellers er der jo også opgaver indenfor.
Og så kommer der næsten altid noget
uventet.

Lene og Keld: det er de tragiske
begravelser.

Hvor mange år har I været her?

Lene: ja jeg skal altid lige se på kirker og
kirkegårde; det er nok en arbejdsskade.

Lene: 10 år
Keld: 1. januar 2016 har jeg været ansat
her i 20 år.
Hvorfor ville I egentligt gerne være
gravere?
Lene: Jeg er oprindelig uddannet
mejerist og gik hjemme mens mine børn
var små.
Jeg fik så senere job på et rosengartneri,
og da stillingen i Hvorslev blev slået op
søgte jeg den, og fik den heldigvis.
Det var nok mest friheden og
fleksibiliteten, der trak.
Keld: jeg har før været på Bjerringbro
kirkegård og nogle af de ældre gravere
der sagde, at det var et godt job.
Jeg kan også godt lide friheden ved
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Hvordan tror I fremtidens kirkegård
kommer til at se ud?
Lene og Keld: der bliver nok mere græs.
Der er jo ikke brug for så meget plads
mere, når folk typisk bliver
urnebegravet. Kirkegårdene bliver nok
mere parkagtige.
Når I er på ferie, skal I så lige ind og
se på kirkegårde?

Keld: ja det skal jeg også. Det er altid
interessant at se andre kirkegårde. På
Læsø har de for eksempel ingen hække
på kirkegårdene, og på Ærø findes der
mange runde kirkegårde.
Tak til Lene og Keld for at fortælle om
deres arbejds-dag og alt det som ikke er
så synligt.
Jeg kan tilføje at Lene også hjælper med
mini-konfirmanderne som starter efter
jul.
Af Jannie Fries

Ny biskop
Århus Domkirke var søndag den 6.
september ramme om bispevielsen.
Den nye biskop hedder
Henrik Wigh-Poulsen.
Han overtager bispetitlen fra Kjeld Holm,
der går på pension
efter 21 år i embedet.
Gudstjenesten startede kl. 14.00
med et festligt skue hvor provster,
biskopper i fuldt ornat, gik i
procession ind i en fyldt domkirke.

Der var ca. 1.100 inviterede gæster
der i blandt Dronning Margrethe,
kirkeminister Bertel
Haarder og Folketingets formand Pia
Kjærsgaard
– og ikke mindst
Dorthe og Anne fra Gerning
Menighedsråd, Methea fra Hvorslev
Menighedsråd og fra provstiet bl.a.
Lone Torp.
Det var Københavns biskop, der
foretog ordinationen og der var
læsninger af afgående biskop Keld
Holm, biskop Atle Sommerfeldt
(Norge), biskop dr. Tapio Luoma
(Finland) og biskop Sofie Peersen
(Grønland).

Nyt på hjemmesidefronten
Som mange sikkert har opdaget, så
fungerer de tre sognes hjemmesider
ikke i øjeblikket.

Så inden længe vil der igen blive
mulighed for at klikke sig ind på de
tre sogne.

Det skyldes, at de er været udsat
for hackerangreb – ja, sådan noget
kan åbenbart også ske ude i
fredelige landsogne.

Siderne opbygges sådan, at der
bliver en fælles forside, hvor der
bliver link til de tre sognes sider.

Men der er håb forude.
Vi har fået kontakt til DKM (Dansk
Kirke Medie) og de vil gerne hjælpe
os med at få tre nye hjemmesider
op at stå.

Der vil stadigvæk være mulighed for
at gå direkte ind på én af de tre
sognes sider, selvom de ’hænger
sammen’ med en ’portalside’.
Af Inger Grydgaard
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Det der kommer…..
Halloween
Fredag d. 30. oktober kl. 17.00
Igen i år er der Halloween gudstjeneste 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. Alle er
velkomne – både børn og voksne- og jeg lover at det kun bliver en lille smule
uhyggeligt.
Af Jannie Fries

Bøøøh…

Her et billede fra sidste års Halloween-gudstjeneste i Vellev Kirke.
Børnene fra friskolen havde skåret både hyggelige og uhyggelige
græskarhoveder, der blev brugt til at pynte kirken med.
Det gav en rigtig god stemning, da der var lys i dem alle, hvilket havde en flot
effekt, da det var begyndt at blive mørkt, da gudstjenesten startede.
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Allehelgen
Søndag d. 1. november
Søndag den 1. november er det Allehelgens søndag og der vil i den anledning
bliver holdt gudstjeneste i alle tre kirker.
Under gudstjenesten vil navnene på de som er døde i sognene siden sidste
Allehelgen blive læst op.
Desuden medvirker Kell Larsen på klarinet.
Gudstjenestetidspunkterne er:
-

Gerning kirke kl. 14.00
Hvorslev kirke kl. 16.00
Vellev kirke kl. 19.00

Af Jannie Fries

Advent
1.søndag i Advent.
Gudstjeneste i Hvorslev kirke kl. 17.00.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i forsamlingshuset. Der vil blive
annonceret nærmere om gudstjenesten og tilmelding, når tiden nærmer sig.
2. søndag i Advent
Gudstjeneste i Gerning kirke kl. 17.00.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning i forsamlingshuset. Der vil blive
annonceret nærmere om gudstjeneste, når tiden nærmer sig.
3. søndag i advent
Gudstjeneste i Vellev kirke kl.17.00
Efterfølgende fællesspisning i forsamlingshuset. Der vil blive annonceret
nærmere om gudstjenesten og tilmelding, når tiden nærmer sig.

Kirkebladet
Er der nogen, der sidder inde med en god historie eller en ide til, hvad vi kan
sætte i kirkebladet næste gang, så giv lyd – vi tager gerne imod.
Skriv en mail: grydgaard@hotmail.dk eller ring:2361 8832
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Gudstjenester
4. oktober

Hvorslev

Gerning

9.00

17.00 (høst)

11. oktober
18. oktober

10.30

Ingen gudstjenester

30. oktober

17.00 (Halloween)
16.00

14.00

8. november
Ingen gudstjenester

22. november

9.00

29. november

17.00 (1. søndag i advent)

6. december

10.30

17.00 (2. søndag i advent)

13. december

17.00 (3. søndag i advent)

20. december

Ingen gudstjenester

24. december

15.00

25. december

11.00

31. decmeber
Menighedsråds
formand
Kirkeværge
Graver og kirketjener
Præst
Præstesekretær

Kasserer
Organist
Kirkesanger

19.00
10.30

15. november

Hvem er vi…..

9.00

10.30

25. oktober

1. november

Vellev

16.00

14.00
10.00

15.00 (Nytårsgudstj.)

Hvorslev

Gerning

Lars Bruun Hansen
Dorthe Johansen
Tlf.: 7254 3944
Tlf.: 2013 6689
Methea Hedegaard
Charlotte Koudal
Tlf.: 8646 3534
Tlf.: 5136 3267
Lene Lund Olesen
Keld Andersen
Tlf.:6024 4586
Tlf.: 2116 2672
Jannie Fries
Tlf:: 4238 3102
E‐mail: jnf@km.dk
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
Susan Bank
Tlf.: 2670 7414
Inger Grydgaard
Tlf.: 2361 8832

Vellev
Benny Jensen
Tlf.: 2893 4894
Per Vestergaard
Tlf.: 8696 4248
Henvendelse til graverne i
Hvorslev og Gerning

