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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.

Thit på tavlen
Så har Thit langt om længe fået sit
navn på tavlen i Gerning Kirke.
I hver af de tre kirker er der en
tavle med navne og årstal på de
præster, der har været tilknyttet
kirken.
I Hvorslev Kirke er bogstaver og tal
limet på, så der var opgaven ikke så
kompliceret.
I Vellev Kirke er det et maleri, så
også her kunne rettelsen foretages
forholdsvis smertefrit.

Så skal der bruges kræfter…

Men i Gerning Kirke er tavlen af
granit og en rettelse på sådan en
sten kræver en stenhugger og nogle
meget stærke mænd, da tavlen er
meget tung.
Keld har lavet en lille billedserie (så
slap han jo også for at hjælpe til
med det tunge arbejde)
Først bygger man et stillads, så
man kan komme op til tavlen.

Lidt snilde……

….og en lastbil med kran.
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Indvielse af krybberum
Betlehem havde et berømt
krybberum – (det der fra julenat for
et par tusinde år siden) og nu har
Vellev også et.
Den 23. oktober var der indvielse af
Børnehusets nye krybberum.
Børnene var med til stolt at vise
resultatet frem og de sang for de
fremmødte, der blev trakteret med
kaffe, saft og boller.

Grandækning
Vi synes alle, at gravstederne på
vores tre kirkegårde er smukt
grandækkede om vinteren.
Men de færreste er nok klar over,
hvor stort et arbejde, der ligger bag.
Og selvom graverne er dygtige, så
kan de også have brug for
inspiration og nye tricks.
Dette efterår var de samlede i
Ulstrup på kirkegården, hvor de
sammen med andre gravere fik
finpudset nogle fif.

Kes er som bekendt p.t. en del af
holdet, da det er ham, der sørger
for, at Vellev Kirkegård er
præsentabel.
Helene deltog også, da hun fungerer
som ’konsulent’ på Vellev Kirkegård
og hun kan ikke helt slippe faget.
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Med rygsæk rundt i Sydamerika
Af Thomas Baltzer Holm Hansen

Klokken er 05.30, og jeg er vågnet
tidligt for at stå op og se én af de
mange smukke solopgange - denne
gang i kystbyen Capo Polonio i
Uruguay.

Inden solen bryder frem, er hele
himlen lilla, og refleksionen i vandet er
sublim. Jeg sidder med en chilener og
drikker Matte - en form for the. Capo
Polonio er interessant af mange
årsager, men mest pga. dens øde
beliggenhed. Det er sådan, at der
ingen biler er, ingen veje, stort set
ingen strøm, men ubeskrivelige
sandstrande, charmerende huse og en
imødekommende befolkning.
Sidstnævnte gælder for hele
Sydamerika - et kontinent, jeg havde
æren af at besøge,
da jeg 1. feb. 2015
pakkede rygsækken
og fløj fra Kastrup
Lufthavn til Chiles
hovedstad, Santiago
de Chile.
Forventningerne var
store ved
ankomsten til Chile, men på den anden
side vidste jeg heller ikke helt, hvad
jeg skulle forvente.

Det var et nyt kontinent for mig og
udover at skulle se legendariske Machu
Picchu, havde jeg ikke de store planer.
Jeg vidste, jeg skulle bevæge mig
nordpå gennem Atacama-ørkenen og
langs Andesbjergene. Midt ude i
Atacama-ørkenen ligger backpackerbyen San Pedro de Atacama. En by,
som udelukkende, lever af dens
turisme grundet det sceniske landskab
og en fantastiske nattehimmel, hvor du
hver nat kan se tusindvis af stjerner og
planeter og Mælkevejen lige så
tydeligt. Interessant var her
geyserbadning i 3000 meters højde,
smukke Death Valley med det
karismatiske navn og ikke mindst Moon
Valley, der som navnet meget
passende hentyder til - ligner noget,
der er taget direkte ud af et
månelandskab.
Sydamerika er et virvar af perler arkitektonisk, men mest af alt i
naturen. Her elsker jeg at fremhæve fx
Galapagos-øerne, som jeg besøgte i
april-måned.
Det er intet
andet end
magisk, og
svært at
forestille sig
uden at have
været her.
Men prøv
alligevel at se
det for dig:
koral blåt vand, kridhvide sandstrande
og en let brise. Du kigger hen ad
stranden og ser søløver ligge og sole
sig side om side med mennesker.
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Du tager dit snorkel-grej på og
bevæger dig ud i vandet. På vejen ud
bliver du overhalet af en søløve, som
også vil med ud at lege. Du stikker
hovedet under vandet og opdager et
lige så dyrerigt liv under vand som
over. Vær ikke overrasket, hvis du ser
en sort leguan svømme forbi dig og
nyd et uforglemmeligt øjeblik, hvor du
svømmer side om side med en kæmpe
havskildpadde og de små farverige fisk,
som hurtigt forsvinder, idet hajen
kommer. Det kommer næsten til at
lyde som en salgsannonce, men det er
bare fantastisk der, og et helt sikkert
must-see.

En lokal fiskebutik på Galapagos,
hvor selv fuglene har kø-kultur

Amazonas junglen er også svær at
komme udenom. Her boede vi i hytter
med vores guide. Han var fra en
stamme længere inde i junglen, men
snakkede OK engelsk og ellers spansk.
Det var en ren Crocodile Dundee, som
fangede en cayman(lille krokodille-art)
med hænderne, fangede en fisk i
vandet ved at slå den med en kniv og
viste os en masse tricks til at overleve i
junglen - fx bygge et sted at sove med
bregner og spise en bestemt form for
myrer, som du kunne overleve flere
dage på. Samme sted svømmede
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lyserøde ferskvands delfiner og
piranhaer, bedre kendt som piratfisk,
rundt i floderne, mens hvis du kiggede
op i træerne fik øje på aber, der
legede, og papegøjer i alle regnbuens
farver.
Jeg brugte mange dage på at trekke i
bjergene. Byen Baños i Ecuador ligger i
en dal omkranset af Andesbjergene i
1800 meters højde. Her er masser af
små naturlige vandfald at udforske og
uendelige muligheder for ekstremsport;
White Water Rafting, Canopy,
Bungeejump, Paraglyding etc. Jeg gik
en morgen op fra byen mod en af
bjergtoppene. Jeg ville gerne have et
view af byens samspil med den
omkringliggende natur. Herudover
havde jeg hørt, at det måske var
muligt at se den over 5000 meter høje
vulkan Tungurahua, som ligger tæt
derved. Chancerne var dog meget små,
men om ikke andet ville udsigt over det
vilde bjerglandskab og de frodige
vandfald være der.
Jeg fik dog
mere end bare
vulkanen at se.
For pludselig
begyndte
skyerne at
forsvinde fra
den, og store
tykke røgskyer
begyndte at
stige op - den
var i udbrud. Et fotografisk paradis.
Nu, 7-8 måneder senere, hvor jeg
sidder og skriver dette, giver det
kuldegysninger, og et af de største

øjeblikke og vigtigste minder jeg har
taget med derfra. Det hele fejrede vi
selvfølgelig med en god flaske vin.
For vin er også noget, de kan finde ud
af i Sydamerika. Anbefalelsesværdigt
er især vine fra Chile og Argentina,
særligt området Mendoza har rigtig
lækre vine. I Buenos Aires finder du vin
fra hele Sydamerika. I Buones Aires
finder du faktisk alt - det er en by i
rivende vækst og et bud på et mere
vestligt/europæisk lignende
Sydamerika. Her findes
franskinspirerede arkitektoniske
vidundere og dejlige parker i bymidten
- Sydamerikas svar på New York. Eller
hvis du skulle befinde dig i Rio de
Janeiro så snyd ikke dig selv for at
nyde en cocktail på en skybar på
Copacabana, iagttage udsigten fra
Cristo Redentor eller mæsk dig i de
mange buffeter, som du finder overalt i
Brasilien.
Det er svært at begrænse sig med ord,
når man har været af sted i 6
måneder, og hver dag har været en
oplevelse - et eventyr fristes man til at
sige. Når det hele er fremmed og så
langt fra den trivielle verden i vores
lille DK, sætter det kulør på ens
hverdag med alle de indtryk. Man
vokser som person og som menneske
på sådan en tur. Det er heldigvis ikke
slut med at rejse, faktisk er den næste
allerede på tegnebrættet. Inden da har
jeg lige to uger i New York her i
december, hvor jeg vil nyde den
fantastiske belysning her i juletiden og
lade mig gribe af denne farverige
multikulturelle storby. Sydamerika har

som sagt været en ære, og det bliver
ikke et 'adios'(farvel) herfra men et
stort rungende 'Nos vemos'(vi ses).

Saltflagerne i Uyuni dækker
12.000 kvadratkilometer

Iguazu-falls, som ligger på
grænsen mellem Brasilien,
Argentina og

Smuk udsigt i verdens højeste
beliggende hovedstad, La Paz, i
Bolivia.
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Halloween
Fredag d. 30. oktober
var der Halloween
gudstjeneste i Vellev
kirke, hvor både store
og små var mødt op.
Nogle af de fremmødte (primært de
yngste) var uhyggeligt udklædte –
vi havde besøg af både Shreck og
spøgelser.

Vi sang nogle (ikke uhyggelige)
salmer og hørte blandt andet
historien om Jack O`Lantern, som
handler om hvorfor vi udhuler
græskar til Halloween.
Lene havde sørget for, at der efter
gudstjenesten var et pænt pyntet
bord i våbenhuset, med juice og
chips og kaffe, så man lige kunne få
lidt til knas og noget at drikke,
sammen med en lille hyggesnak
med de andre.

Kirken var flot pyntet med græskar
som skolen og børnehaven havde
udskåret og fra lysekronerne hang
der store edderkopper, som
børnehaven havde lavet.

Advent
hvor Grethe Koch diskede op med
en god flæskesteg og ris a’lamande
til dessert.

1. Søndag i Advent var der i år
gudstjeneste i Hvorslev kirke.
Gudstjenesten startede med Lucia
optog hvor årets konfirmander bar
lyset ind.
Efter gudstjenesten tog størstedelen
af de fremmødte i forsamlingshuset,
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2. søndag i advent var det så
Gernings tur. Endnu engang stillede
konfirmanderne op til Lucia optog.
Vi sang adventssange og hørte de
læsninger, der hører advent og jul
til.
Efter gudstjenesten var der også
her, traditionen tro, spisning i
forsamlingshuset. Lone Torp havde
endnu en gang kogt risengrød til
den stor guldmedalje og menighedsrådet sørgede for serveringen.

Advent fortsat….

Efter maden var der
underholdning med
Emma Jensen fra
Thorsø, der med
stort og velfortjent
bifald spillede og
sang både sine egne
og andres julesange.
3. søndag i advent var Vellev kirke
rammen om den sidste
adventsgudstjeneste i sognene.
Også her var der Luciaoptog – nu
både med konfirmanderne og børn
fra de andre klasser på Vellev skole.

For tredje gang gjorde Luciabrudene det godt, og der var også
For tredje gang gjorde Luciabrudene det rigtig godt og der var
desuden opbakning fra et par Luciabrudesvende denne gang.
Vi sang for sidste gang inden jul de
traditionelle adventssalmer og hørte
læsninger om Jesu fødsel.
Efter gudstjenesten var der planlagt
fællesspisning i forsamlingshuset,
men på grund af manglende
tilmelding besluttede
menighedsrådet at aflyse
spisningen.

Nytårsaften
Den 31. december kl. 15.00 lukkede
Gerning Kirke dørene op for en
nytårsgudstjeneste.
Gudstjenesten var godt besøgt og vi
fik sunget nytåret ind med bl.a.
’Vær velkommen Herrens år’ og
andre ’gamle kendinge’.

Det var en stor kurv fuld af
spændende øl, som Keld sikkert kan
få god gavn af her i den mørke og
kolde vintertid.

Efter udgangsbønnen, hvor alle var
klar til at rejse sig og kaste sig over
kransekagerne i våbenhuset, kom
der en lille overraskelse.
Vores kære graver Keld havde
nemlig 20 års jubilæum og det
skulle da fejres.
Menighedsrådsformand for Gerning
Dorthe Johansen holdt en pæn lille
tale for Keld og på menighedsrådets
vegne overrakte hun ham en gave.

Så overtog Inger ordet og
lykønskede Keld fra kollegerne.
Her var der også en lille gave – det
var en lille trold til at stille i haven.
Så var tiden kommet til næste punkt
på dagsordenen: kransekage og
champagne i våbenhuset, hvor alle
kunne ønske hinanden godt nytår.
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Forårets konfirmandhold
Her er der en oversigt over hvem
der skal konfirmeres hvor og
hvornår.
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
Gerning Kirke
fredag den 22. april (bededag)
kl. 10.30
Andreas Nielsen
Vestergårdsvej 21, Gerning

Vellev Kirke
søndag den 24. april kl. 9.30
Maja Andersen Fisker
Højvejen18, Enslev
Lykke Marie Dyhr Sørensen
Skjesbjergvej 15, Vellev
Maiken Schiødte 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

Kristian Krag Karlsen
Orholmvej 3, Gerning

Minikonfirmand
I Januar starter minikonfirmandundervisning i Vellev sognehus.
Undervisningen er om tirsdagen og
vi slutter af med en familiegudstjeneste søndag d. 13. marts kl.
10.30 i Vellev kirke, hvor
minkonfirmanderne medvirker og
hvor der bagefter er kaffe og kage i
våbenhuset.
Alle børn i 3. klasse som bor i
sognet har fået en invitation.
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Hvis du går i 3. klasse og ikke har
fået en invitation og gerne vil gå til
minikonfirmand, kan du eller din
mor og far melde dig til hos mig:

JNF@KM.DK

4238 3102.

Det der kommer…..
Nytårskoncert
Søndag den 31. januar kl. 19.00 i Gerning Kirke
Helle Skovkjær (Toner af Guld) gæster
Gerning Kirke, hvor hun med sin
fortryllende og rene stemme vil fejre
nytåret i sang og toner.
Vi har før haft mulighed for at høre
Toner af Guld til en nytårskoncert – det
var i Vellev Kirke, og her rørte de selv
hjerter af sten.
Vi glæder os til at høre Helle igen –
denne gang akkompagneret af vores
egen organist.

Minikonfirmander
Søndag den 13. marts kl. 10.30
Minikonfirmandafslutning i Vellev Kirke.
Der er kaffe og kage efterfølgende i våbenhuset.

Kirkebladet
-

Hvor intet andet er nævnt, er de ansvarlige for det skrevne Jannie Fries
og Inger Grydgaard.

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.

grydgaard@hotmail.dk

2361 8832
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Gudstjenester
Hvorslev
3. januar

Gerning

10.30

10. januar

Ingen gudstjenester

17. januar
24. januar

9.00

19.00 (Nytårskoncert)
10.30

14. februar

9.00
10.30

21. februar

Ingen gudstjenester

28. februar
6. marts

10.30

10.30

31. januar
7. februar

Vellev

10.30

9.00

9.00

13. marts
20. marts

10.30
10.30

9.00

24. marts (skærtorsdag)
25. marts (langfredag)

19.00
10.30

27. marts (Påskedag)

10.30

28. marts

Hvem er vi…..

9.00

Ingen gudstjenester

Hvorslev

Gerning

Vellev

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

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

