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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, og
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,
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.

SIDEN SIDST …

Forårskoncert med Spicy Voices
Onsdag d. 16. maj gav det rytmiske kor,
Spicy Voices, koncert i Gerning Kirke.
Det var en skøn sommeraften, men i
kirken var der svalt og heldigvis lagde
mange vejen forbi.
Koret havde forberedt et dejligt blandet
program til os. Højdepunkterne var et
par vel-arrangerede a cappella-numre og
solististiske indslag – bl.a. på
mundharmonika – Et par fællessange
blev det også til. Humøret var højt da vi
efter koncerten fik en lille forfriskning
inden vi tog hjem i den lyse aften.
Johnny Cash
– mennesket, myten og musikken
Søndag d. 22/4 leverede virtuosen Dennis Lydom
et særdeles flot og spændende koncertforedrag
om legenden Johnny Cash. Drengen, hvis
musikalske karriere tog sin begyndelse, da han
mistede sin storebror og hørte sin far sige, at det
havde været bedre, om Vorherre havde taget
Johnny.
Dennis delte ud af sin uudtømmelige viden og
trakterede publikum med en perlerække af Johnny
Cashs mest kendte numre, og flere af os blandt
publikum fandt ud af, at Johnny Cash aldrig – som
mange ellers tror – har siddet i fængsel, men
derimod gennem mange år havde indsatte som
kernepublikum.

Pinsevandring
Pinsedag flyttede vi kirken udenfor efter
en kort andagt i Vellev Kirkes skygge.
Det blev til en dejlig pinsevandring ad
den gamle kirkesti mellem Vellev og
Hvorslev med høj sol, godt humør og
gode vandringssange. For flere var det
lettere grænseoverskridende at skulle gå
syngende rundt, men ikke desto mindre
endte alle med at synge med af karsken
bælg på ”Den glade vandrer” ned
gennem Amstrup Bakker. Efter turen nød
vi en sandwich sammen under bøgen.
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Påskeoptakt med Nordvestjysk Brass Band

Nordvestjysk Brass Band (NVBB), der hører til i Aalborg, består af ca. 30
musikere. Bandets medlemmer har en stor aldersspredning og kommer fra alle
egne af Nordjylland – fra Frederikshavn i nord, Løgstør i vest og Hadsund i syd.
NVBB blev stiftet i 1987 i Thisted af organist og korleder Preben Nørgaard
Christensen. Orkesteret flyttede i 1997 til Aalborg for at sikre muligheden for at
tiltrække musikere med et højt musikalsk niveau. NVBB har opnået en række
meget flotte resultater. Orkesteret har blandt andet vundet Silkeblæs og
Greenland International Brass Festival samt opnået fine resultater ved DM.
NVBB dirigeres af den walisiske dirigent Huw Thomas, som har arbejdet med
mange britiske top-brassbands og vundet flere priser for sin direktion.
Ved koncerten i Vellev forsamlingshus spillede NVBB fra et stærkt, klassisk
brassband repertoire, krydret med populær musik, march, tango og en bolero.
Koncerten blev indledt med gudstjeneste i Vellev Kirke. Ca. 40 veloplagte
tilhørere var mødt op, og NVBB’s medlemmer roste efterfølgende akustikken i
Vellev Forsamlingshus.

Vikar for gravermedhjælper
Gravermedhjælper, Mette Guldbram Madsen går pr. 30/6 på barsel. Menighedsrådet
arbejder på at finde en vikarløsning. Vi ønsker Mette lykke til med den forestående
barsel.
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KONFIRMANDER 2018
Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker ønsker årets konfirmander tillykke.

Hvorslev Kirke d. 29/4-2018:

Martin Lund Olesen
Gerning Kirke d. 27/4-2018:

Dicte Fabricius Olsen

Joachim Gjerulff
Frederik Holm Hansen

Vellev Kirke d. 29/4 -2018:

Maiken Dalsgaard Pedersen, Kristina N. Andersen, Marcus A. Sørensen, Marcus
Søndergaard Bak, Mark Kristiansen Pedersen, Mettemarie Dahlskov Bitsch,
Michelle Hadberg, Mille Andersen Fisker, Natasja Thorgård Wilhelmsen, Sabrina
Aagaard Vejrup, Sofus Falk Volder Hammershøj, Dion Manlid Jensen.
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Tidspunkt
Lørdag – søndag
d. 1.-2. september
Søndag d. 12/8
Søndag d. 26/8

Aktivitetskalender
Juli – august - september
2018
Sted
Beskrivelse af arrangement
Hvorslev
Minikonfirmandweekend
Kirke/
Sognehuset
Sommerfest (Sportsgudstjeneste)
Konfirmandindskrivning

Onsdag d. 5/9

Vellev Kirke
Gerning
Kirke
Sognehuset

Onsdag d. 19/9

Sognehuset

Informationsmøde for konfirmander og
forældre

Sangaften

Konfirmationer 2019
I 2019 afholdes der konfirmation på følgende dage:
Fredag d. 17. maj i Gerning Kirke kl. 10.30 (St. Bededag)
Søndag d. 19. maj i Hvorslev Kirke kl. 9.30
Søndag d. 19. maj i Vellev Kirke kl. 11.00
Konfirmationsforberedelsen placeres torsdag morgen kl. 8-9.30 i Sognehuset i Hvorslev.
Alle kommende konfirmander og forældre inviteres til indskrivningsgudstjeneste søndag
d. 26. august kl. 10.30 i Gerning Kirke, samt til informationsaften onsdag d. 19.
september kl. 19.30 i sognehuset i Hvorslev.
Konfirmationsforberedelsen aftales i samarbejde med Friskolen Vellev, så den passer ind
i elevernes skema.
Konfirmander, der bor i sognene, men går på andre skoler, er fortsat hjerteligt
velkomne til at blive konfirmeret i pastoratets kirker.
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Gudstjenester
Hvorslev

Gerning

Vellev

1. juli

10.30

8. juli

-

-

-

22. juli

-

9.00
(JFI)
-

-

29. juli

9.00

15. juli

5. august

10.30

-

-

9.00
(Sommergudstjeneste)
-

12. august
19. august

-

-

26. august

9.00

10.30
(Konfirmandindskrivning)

2. september

10.30
(Minikonfirmander
medvirker)

9. september
16. september

10.30
9.00
(JFI)

23. september
30. september

Hvem er vi?
Formand
Kirkeværge
Graver og
kirketjener
Præst
Præstesekretær

17.00
(Høstgudstjeneste)

10.30
(Høstgudstjeneste)

Gerning

Vellev

17.00
(Høstgudstjeneste)

Hvorslev

Jens Skytte
Birgit Kragh
Benny Jensen
Tlf.:
Tlf.: 2045 3583
Tlf.:2893 4894
Bente Dalsgaard
Anne-Mette Pedersen
Per Vestergaard
Tlf.: 5186 5787
Tlf.: 2299 1975
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 (på barsel) - Tlf.: 8646 3939
Sekretærvikar træffes tirsdag og torsdag mellem kl. 12.30 og kl. 14.00
Vakant

Kirkesanger

Helle Skovkjær – Tlf.: 5131 9018
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Hverdagstanker fra en landsbydegn:
Kom, regn af det høje!

Maj 2018 vil gå over i den dansk meteorologisk historie. Mere end en måned med
hedebølge og praktisk talt ingen nedbør har givet anledning til vidunderlige
sommeraktiviteter. Strande og friluftsbade har været velbesøgt, og isforhandlerne må formodes at have profiteret af det gode vejr.
Maj 2018 blev samlet set den historisk solrigeste, og onsdag d. 30. maj måltes
lokalt 29,3 grader. Ikke siden 1889 – altså i 139 år – har der i maj måned været
målt så høj en temperatur indenfor Danmarks grænser. Hylden blomstrer i fuldt
flor og dufter i stuen ind flere uger før end sædvanligt.
Vi er mange, der har glædet os og solet os – i mere end én forstand.
Men skyggesiden? Tørke!
Bekymrede, hændervridende landmænd. Vandings- og afbrændingsforbud.
Dehydrerede småbørn og ældre. Gule, stikkende marker og græsplæder og
udpinte afgrøder. Støv og solskoldninger.
Søndag d. 10. juni åbnede himmelen sig (omsider) i det midt- og østjyske til stor
glæde for mange. Selv er jeg en lykkelig soldyrker, der i perioden maj-september
trives bedst med tropenætter og dagtemperaturer på den gode side af 25 grader.
Jeg har (som mange andre børn og barnlige sjæle) ikke villet begræde det milde
vejr.
Alligevel må jeg tilstå, at jeg aldrig før har frydet mig over et regnvejr, som jeg
gjorde det i går. Duften af sommerregn og synet af græsplæner, træer og
solbærbuske, der begærligt labber vandet i sig. Regnen fra det høje, der – som
der står i Brorsons salme – lader jorden oplive som liljedal.
Det er dejligt at kunne glæde sig og mærke efter for taknemmeligheden – over
alle gode gaver, der kommer oven ned. Hvad enten det er solskin og varme i
sommerens brand eller regnen, som vander mit land.
Helle Skovkjær
Side 8

Sæsonens sidste sangaften
Forårets række af sangaftener
afsluttedes på festlig vis d. 6. juni med
besøg af en gæstesolist.
Guitarvirtuosen, Jørn Danielsen, som
blandt andet underviser i klassisk guitar
på Randers Musikskole, leverede flere af
sine egne kompositioner. Denne
afsluttende sangaften vekslede mellem
fællessange, duetter mellem Jørn og
Helle samt solo-numre fra Jørns egen
hånd. Planen var egentlig at være ude
under bøgen, men den liflige brise, vi
blev velsignet med denne aften, tillod
ikke Jørns noder at blive på
nodestativet, og derfor måtte vi rykke
ind i sognehuset.

Også næste forår afsluttes rækken af
sangaftener med besøg af en
gæstesolist. Allerede nu kan I glæde jer
til onsdag d. 1. maj-2019, hvor Kristian
la Cour – komponist, pianist, guitarist
og lærer v/Askov Højskole – gæster
Hvorslev.
Sangaften-traditionen holder nu
sommerpause indtil d. 5. september,
hvor vi mødes igen. Som udgangspunkt
kan man regne med den første onsdag i
måneden i perioden september-maj.
Dette er dog med forbehold for
ændringer, da det også skal passe i
programmet for den organist, som
forhåbentlig bliver ansat inden alt for
længe.
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Uddrag af drengenes beskrivelse af konfirmandudflugt i marts 2018

Vi startede i Trinitatis Kirke,
hvor vi fik en rundvisning af
en, der arbejdede der, og
derefter fik vi en
rundvisning i Rundetårn.
Der var stejlt op ad
trappen, og der gik et hul
fra toppen til bunden, som
man kunne kigge ned i, og
der var langt ned.

Efter rundvisningen fik vi fri leg men ikke i
lang tid. Efter fri leg skulle vi finde vores
hotel, som hed “Sømandshjemmet”, og der
var dejligt varmt.
Så fik vi lov til at pakke lidt ud, og da vi
havde pakket ud og slappet af, skulle vi ud
på italiensk restaurant. Der fik vi noget mad,
før vi skulle ind til operaen.
Vi skulle se La Traviata, som varede i ca. 2
timer. Det var rigtig spændende at se, og i
pausen købte Thit dyrt flaskevand.

Efter forestillingen gik vi hjem for at sove på
hotellet, og vi måtte være vågne til klokken 23.
Da vi havde sovet, skulle vi ned at spise
morgenmad, som var buffet. Da vi havde spist,
skulle vi rydde op på vores værelser.
Så skulle vi afsted til Københavns Domkirke, hvor vi
fik en rundvisning helt op til tårnet, og så skulle vi til
Hovedbanegården og vente på vores tog. På Ulstrup
station blev vi hentet af vores forældre.
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Høstgudstjenester
Traditionen tro fejrer Hvorslev,
Gerning og Vellev sogne høst i
alle kirkerne.
Hver kirke har sine egne
traditioner, men alle er velkomne
til alle gudstjenesterne – uanset
hvorfra man kommer. Tag din
nabo i hånden og vær med til at
fejre høsten og alt det, vi dagligt
tager imod.
Vellev Kirke søndag d. 23.
september kl. 10.30
Børn er velkomne til at bære
høsten ind i begyndelsen af
gudstjenesten, så tøm
æbletræet, bag et brød, pluk
blomster eller kom med andet af
høstens overflod. Det hele vises
frem i kirken.
Efter gudstjenesten serverer
menighedsrådet gratis øl/vand og
pølser.
Voksne er velkomne til at vise
deres taknemmelighed med et
mere kontant høstoffer. Vi samler
ind til Møltrup Optagelseshjem.

Gerning Kirke søndag d. 23. september kl.
17.00
Efter gudstjenesten er der spisning i
forsamlingshuset. Menuen er en overraskelse,
men den er gratis.
Drikkevarer købes separat.
Børnene bærer høsten ind, og høstgaverne
sættes senere på auktion i forsamlingshuset,
hvor overskuddet går til et godt formål. Husk
derfor kontanter og godt humør.
Hvorslev Kirke søndag d. 30. september kl.
17.00
Efter gudstjenesten er der spisning i
forsamlingshuset.
Det koster 50 kr. for voksne 25 kr. for børn
under konfirmationsalderen. Drikkevarer købes
separat.
Tilmelding senest d. 23. september til Jette på
tlf.: 29471959

Sommergudstjeneste og sportsfest
Sædvanen tro er Hvorslev, Gerning og Vellev Kirker med ved sommerfesten i
Vellev med en sommergudstjeneste i Vellev Kirke søndag d. 12. august kl. 9.00
Efter gudstjenesten følges vi til gratis morgenkaffe i Vellev-teltet på Vellev Stadion.
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JULI
Den lange, lyse sommerdag
1. Den lange, lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet til en sang
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden.
2. Jeg rører barken på et træ,
jeg hører bølgebruset,
jeg ser et barn med skrabet knæ
i løb henover gruset:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden.
3. Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,
og tankerne herinde
er flygtige som tidselfrø
på sommeraftenvinde:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden.
4. Her har jeg da mit liv og bor
den korte, lyse sommer,
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden.
Lars Busk Sørensen, 1992

MÅNEDENS SALME
AUGUST
Hvem er Gud?
1. Hvem er Gud? Det er ham du fornemmer
når du mærker at livet er stort
ham der taler med tusinde stemmer
du går dagligt gennem hans port
2. Det er ham der er starten og enden
ham der aldrig har glemt hvem du er
ham der smiler i fjenden og vennen
ham der kender dit lysende værd
3. Det er ham der har sat sig ved sengen
når du føler et glødende savn
ham der summer af sol over engen
ham der altid kan huske dit navn
4. Det er ham der kan gøre dig svimmel
og forvirret og ny indeni
du er midt i hans brusende himmel
og du ånder hans livsenergi
5. Det er ham der kan se når du kommer
og er bange og svag og forladt
og han lægger en endeløs sommer
om din krop når du sover i nat
6. Og er dagene truende tommer?
Kom til ham. Der er altid en vej
og hvis du er for træt til at komme
skal du vide: han kommer til dig
7. Og han kommer og vækker dig stille
og han fører dig ud i sit liv
og hans øjne er brændende milde
og de siger kun: modtag og giv

SEPTEMBER
Du lagde i det mindste frø

Iben Krogsdal, 2015

1. Du lagde i det mindste frø,
Der skjuler sig i jorden,
Den største kraft, som ej vil dø,
Men trodse lyn og torden.
Du skabte ud af dis og dug
Engang for længe siden,
Din skabermagt er stærk og smuk,
du skaber hele tiden.

3. om blomster i et farvespil
af gule, hvide, røde,
der frodigt gror og vokser til
og lyser os i møde;
om druer, der vil være vin,
når gennem stok og ranke,
lidt vand, der møder solens skin,
vil minde om Guds tanke.

2. Nu dukker gule marker op
Blandt græs og grønne blade,
Fra aks og vippers gyldne top
Gør kornets sang os glade,
De nynner om de spinkle strå,
Der strækker sig så gerne,
Som tænker de kun dagligt på
At blive brød og kerne –

4. Og lytter vi os rigtigt ind
i sjælens indre gange,
så findes inderst i vort sind
en lyd af kornets sange,
den bryder ud og toner frem
som takkesang for livet,
for jorden som vort fælles hjem
og alt, hvad den har givet.
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5. Så synger vi vor tak til Gud,
at vi får lov at være,
at alt vil vokse, springe ud
og siden frugter bære –
ja, Gud ske lov for kornets sang,
for dagligt brød på bordet,
vor glæde får sin bedste klang
i tak til skaber-ordet!
Michael Nielsen, 1998

