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Nyt menighedsråd!
Nye datoer for
konfirmationer!
Julens gudstjenester!
Fastelavn i Johannekirken

Tænkning & tro

Johanneskirken i Vorup

Ordet

Året har 16 måneder, siger forfatteren Henrik Nordbrandt: ”november,
december, januar, februar, marts,
april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, november,
november, november”.
November måned kan unægtelig føles lang, sommeren føles langt borte-foråret endnu længere væk, og
selv julen kan stadig fortabe sig i de
tågede novemberdage.
Men nu er den her; december, nu
har vi overlevet dette års november
og er landet midt i decembers paradis af julekugler og pebernødder.
Nu skal vi alle være glade, men så
sker der desværre det, at de, der er
allermest kede af det, slet ikke har
fået overstået den lange november
indeni. For hvor vi har fred til at have
lidt ondt af os selv, og det er helt acceptabelt, at man går og tumler med
de mere dystre sider af livet i november måned, ja, så er freden nu
forbi. Nu må vi ud af vores vinterdvale, for nu skal alt være perfekt til den
store højtid. Der skal være rent og
fint, der skal være gaver til alle, maden og bagværket skal dufte brunt

og ikke for brændt, og alle i familien
skal gerne vise sig fra deres bedste
side, så vi kan få den perfekte jul.
Og selvfølgelig er det det, vi gerne
vil have, en dejlig jul i familiens
skød, og det skal vi også ønske hinanden. Men vi skal også give plads
til hinanden der, hvor der er ridser i
glasuren, og vi måske alligevel aner,
at hverken vi selv eller andre er perfekte - heller ikke i december.
Og hvis der ikke er plads til det
uperfekte menneske ude i verden
her i december måned, ja, så er der
plads i kirken - både i december og
i årets andre måneder.
Her har vi hele året lov til at lade vores optagethed af det perfekte liv blive udenfor. Vi har hver søndag lov at
sidde på kirkebænken og lade orglets toner strømme igennem os og
lade Guds ord befri os for vores evige trang til at udvikle os frem mod
et mere og mere perfekt liv.
Ude i verden skal vi udvikle os, ellers
er vi håbløse og ved at gå i stå, men
inde i kirken har vi, med Søren Ulrik
Thomsens ord, lov til at afvikle os.
Han tager udgangspunkt i sætningen: ”Herre forbarm dig over os”.
Og det gør han fordi, han mener, at
det netop er denne sætning sammen
med synderens forladelse i nadveren,
der aflaster mennesket fra sin evige
trang til udvikling og optimering.
”Når jeg sidder på kirkebænken, føler jeg en slags personlig afvikling,
fordi jeg ikke sidder her i min egenskab af psykologisk individ men slet
og ret som et menneske, der lever
på nøjagtig samme vilkår som en-

hver anden, om end vore liv og
skæbner er forskellige.
Det kunne også kaldes at tabe ansigt over for Gud, for det første, fordi jeg altid må erkende min ufuldkommenhed, og for det andet, fordi
jeg bliver ligestillet med mine medmennekser”.
Når vi er trætte efter at have halset
rundt efter det perfekte liv og den
perfekte jul hele ugen, ja, så står kirkedøren åben for enhver hver søndag - også for dem, der ellers kun
kommer juleaften eller slet ikke.
Her bydes vi alle indenfor til personlig afvikling, hvor vi får lov at
slippe vores stræben efter at blive
større og mere perfekte, og vi får
lov til at sidde som de uperfekte
mennesker, vi alle er.
I kirken og i Guds øjne har vi lov at
være mennesker med alt, hvad det
indebærer. Og netop ved juletid bliver det allermest tydeligt, at Gud
kommer mennesket i møde og giver det sit ja.
Julenat steg Gud selv herned på jorden i sin søn Jesus, han blev selv
menneske for at komme os i møde.
Og i Jesus giver Gud alle mennesker
sit ”ja”, uanset om man er perfekt udstyret til en snehvid jul med glimmer
og gaver eller bare har brug for et
sted, hvor man også må gruble over
sine novembersorger, selv om verden
udenfor bruser af trængsel og alarm.
Jeg vil ønske for alle, at et glimt af
det lys og den glæde, der sænkede
sig over jorden den første julenat,
må finde vej ind i alles hjerter.
Tania Dondes Christensen.

Forsiden

Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til
Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at
tilbede ham.« Matthæusevangeliet kap. 2 vers 1 -3
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Nyt i Johanneskirken
Tak !
Det nye

menighedsråd!
Der er stillet et nyt menighedsråd.
Rådet er opstillet på en fælles
liste. Ved redaktionens slutning
er det endnu ikke besluttet, hvem
der indtager de forskellige poster.
Fra mig personligt skal lyde en
kæmpe tak til Bent for den tørn,
han har taget som menighedsråds formand i de snart 8 år, jeg
har været i Johanneskirken. Det
siger sig selv, at det har været en
kæmpe fordel at have en formand, som har kendt det kirkelige system som sin egen bukselomme.
Men først og fremmest, må jeg
takke ham for altid at have holdt
fast på de gamle dyder; at evangeliets forkyndelse er kirkens formål i alt, hvad vi foretager os, og
at højtideligheden i vores højmesse er noget, vi ikke bare må
kaste over bord, fordi det ikke er
moderne.
Samtidig vil jeg takke ikke kun
Bent, men hele det afgående
menighedsråd, fordi de har været fremsynede, engagerede og
realistiske: De har skabt gode arbejdes betingelser for os i kirken,
og alle de frivillige. Således at Johanneskirken har mange tidsvarende og velbesøgte arrangementer. Kirken fremstår som
hele sognets kirke; et venligt
sted, hvor alle er velkommen!


Thomas Bau

Rådet ser ud som følger:

1

Jens Peter Bay

Svendborgvej 59 – 8940

2

Kirsten Torre Eriksen

Aalborggade 66 – 8940

3

Brita Pedersen

Tebbestrupvej 59 – 8940

4

Gerda K. Kristensen

Tebbestrupvej 56b – 8940

5

Søren Krogh

Horsensvej 14b – 8940

6

Thorleif Haar Nielsen			

7

Joan Hjersing Knudsen

Mælkevej 1c – 8940

8

Hannah Laulund

Vorup Boulevard 27b – 89400

9

Ann Ungstrup Nielsen

Bøsbrovej 78 – 8940

10 Ketty Daugaard

Skanderborggade 24 – 8940

11 Joseph Aruliah

Mosevej 1 - 8940
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Tilbageblik

Johanneskirken i Vorup

1978 - 2012

Bent Christoffersen

Johanneskirken blev indviet søndag
den 27. august 1978, og det blev
samtidig starten på mit nye arbejde
som kordegn i Vorup Sogn. Et arbejde der strakte sig frem til april 2004.
I den periode skiftede arbejdsgiveren ansigt 8 gange. Hver gang efter
et menighedsrådsvalg. Jeg fik lov til
at arbejde sammen med 5 præster
og flere præstevikarer. Jeg har arbejdet sammen med flere kirketjenere,
organister, kirkegårdspersonale og
kordegnevikarer. Når jeg ser tilbage,
ser jeg en stor flok af dejlige og
spændende mennesker.
Som kordegn i sognet har jeg fundet
mig selv som en katalysator; tålmodig og måske også lidt usynlig.
I sidste halvdel af 80´erne blev det
spændende og interessant at lege
med computer. Flere og flere kirker
anskaffede it-udstyr, og den 19. september 1989 fik jeg computer på
kontoret. Ved menighedsrådets beslutning om anskaffelse af sådant
udstyr udtalte menighedsrådets formand, jeg citerer ordret: ”Nu håber
jeg ikke, at det kommer til at stå
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ovre i hjørnet og samle støv”. Som tiden har vist, kom det ikke til at ske.
Før den tid skete al kommunikation
manuelt. F. eks. skete mangfoldiggørelse af dagsorden o.l. med en hånddrevet spritduplikator. Papirer blev
sendt med posten. Frimærkekontoen var stor. Det var endnu gode tider
for postvæsenet.
Nu blev det nye tider. Siden er det
gået meget stærkt, men samtidig er
det også blevet mere kompliceret.
En af de helt store og spændende
opgaver, jeg fik lov til at være med til
at løse, var om- og tilbygningen af
kirkens sognelokaler i 2002. Det gav
nogle nye og gode muligheder for
aktiviteter i og omkring vores kirke.
Vi fik et godt og harmonisk kirkekompleks, som nu benyttes af rigtig
mange mennesker; både børn og
unge og ældre.
Jeg forlod stillingen som kordegn i
april 2004.
Ved menighedsrådsvalget i november 2004 blev jeg valgt ind i menighedsrådet. Jeg blev udfordret i opgaven som formand. Det var en stor
omvæltning fra at være ansat til nu
at være med direkte i beslutninger.
Som tiden har vist, tog den elektroniske udvikling fart. Samtidig med at
det elektroniske medie skulle gøre
alt kontorarbejde lettere, blev der
også åbnet op for flere muligheder.
Det blev f. eks. muligt at lave langt
mere detaljerede regnskaber. Ministerialbøgerne blev digitaliseret. Det
skulle blive så let og nemt.
Det er også nemt og let, men det
kræver et professionelt personale.

For at imødegå behovet af de øgede
krav til kontorpersonalet, gav det
god mening at foretage en sammenlægning af kirkekontorerne i Vorup
og Kristrup. Derved opnåede vi en
større driftsikkerhed med et professionelt personale. Vi blev fri for vilkårlige og kortvarige vikaransættelser.
En af de vigtigste opgaver, et menighedsråd kan få, er ansættelse af personale.
Med økonomisk hjælp fra Johanneskirkens Fond lykkedes det at etablere en sognemedhjælperstilling.
Jeg har fået lov til at være med til
ansættelse af to præster, en sognemedhjælper, en kirketjener og en
kordegn.
Jeg er sikker på, at menighedsrådet
har løst disse opgaver samvittighedsfuldt og med et stort engagement.
Jeg har i 8 år været formand og som
sådan været optaget af at leve op til
det formål, der er formuleret i den
erklæring vi som menighedsrådsmedlemmer afgiver på tro og love:
”at fremme kirkens liv og vækst”.
Nu takker jeg af og giver hermed opgaven videre til nye medlemmer i
menighedsrådet.
Som kordegn i mange år havde jeg
min faste plads i kirken ved gudstjenesterne. Min familie havde en anden plads i kirken. De sidste 8 år har
jeg fulgtes sammen med min hustru. Det, håber jeg, fortsat kan ske.
Og på den måde at udfylde det af
vores provst Hanne Hjørlund udtalte:
”at passe det hellige kirkebænkeembede”.
Tak for alle årene som aktiv deltager
i arbejdet omkring Johanneskirken.

Nyt fra Menighedsrådet

Julebasar for hele
familien

i Johanneskirken første søndag i advent den 2. december.
Kom og oplev den dejlige julestemning og støt Nørklernes arbejde –
måske er du eller dit barn en heldig
vinder.
Traditionen tro gentager Johanneskirken succesen med julebasar den
første søndag i advent. Gudstjenesten begynder kl. 10.00 og efter kirkefrokosten, åbnes dørene til julebasaren i kirkens underetage
mellem kl. 11.30 og 15.00.
I år vil der være en nyhed udover
fiskedammen til børnene, og til
de voksne er der alverdens godter
og gavemuligheder. Nørkleklubben
har været i gang med at skabe og
kreere alle mulige gode ting og sager til både basaren, lotteriet og
tombolaen. Vi spænder vidt, og der
vil være så forskellige ting som; juledekorationer, striktrøjer til store
og små, baby- og dukketøj, tørklæder, sofapuder, diverse sokker og
futter, små og store tæpper og me-

get meget mere. Hvis der bliver
brug for en pause, kan vi også tilbyde kaffe, te og saftevand til børnene evt. ledsaget af æbleskiver
og/eller en julesmåkage.
Selvom Nørkleklubben har vokset
sig større, mødes vi stadig den anden og fjerde onsdag hver måned
fra 14.30 til 16.30 i kirkens lokaler,
Vorup Boulevard 29. Alle er velkomne både med og uden håndarbejde, vi har idéer og materialer, men
vi vil altid gerne modtage flere. Vi
begynder hver gang med en sang,
inden vi fortsætter med kaffe/te og
et stykke kage. Undervejs gløder
strikkepinde, hækle- og synåle,
mens vi sludrer og udveksler erfaringer og idéer. I løbet af årene er
der kommet mange forskellige ting
til verden, og vi glæder os til at vise
jer, hvad vi har lavet.
Omsætningen fra salget går ubeskåret til Vorup menighedspleje.

Nørkleklubben mødes
2. og 4. onsdag i
måneden kl. 14.30 –
16.30 i Johanneskirkens sognelokaler.

Nørkleklubben

Formålet er hyggeligt samvær
omkring strikketøj og andre
kreative aktiviteter.
Alle er velkomne til at deltage. – Også uden strikketøj! Alt,
hvad Nørkleklubben producerer, sælges til fordel for det
hjælpearbejde, som udføres af
Vorup Sogns Menighedspleje.
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Søndag den 13. kl. 10.00
Første søndag efter Helligtrekonger
( Luk 2,41-52 eller Mark 10,13-16 )
Tania Dondes Christensen
Søndag den 20. kl. 10.00
Sidste Søndag efter Helligtrekonger
( Matt 17,1-9 )
Thomas Bau
Søndag den 27. kl. 10.00
Søndag Septuagesima
( Matt 20,1-16 )
Thomas Bau

Søndag den 16. kl. 10.00
3. søndag i advent
( Matt.11,2-10 )
Thomas Bau

Søndag den 23. kl. 10.00
4. søndag i advent
( Joh 1,19-28 )
Tania Dondes Christensen

Mandag den 24.
Juleaften
(Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25 )
Kl. 11.00 Tania Dondes Christensen
Kl. 14.30 Thomas Bau
Kl. 16.00 Tania Dondes Christensen

Tirsdag den 25. kl. 10.00
Juledag
( Luk 2,1-14 )
Thomas Bau

Søndag den 10. kl. 10.00
Fastelavns Søndag
( Matt. 3,13-17 )
Tania Dondes Christensen
Desuden er der Børnegudstjeneste
Med tøndeslagning kl. 15.00
Ved Tania Dondes Christensen.
Se omtale

Søndag den 6. kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
( Matt 2,1-12 )
Thomas Bau

Kirkefrokost og julemarked!
Søndag den 9. kl. 10.00
2. søndag i advent
( Luk 21,25-36 )
Tania Dondes Christensen
Luciaoptog ved koret!

Søndag den 3. kl. 10.00
Tredje søndag i fasten
( Luk. 11,14-28 )
Thomas Bau

marts:

Søndag den 24. kl. 10.00
Anden søndag i fasten
( Matt.15,21-28 )
Tania Dondes Christensen

Søndag den 17. kl. 10.00
Første søndag i fasten
( Matt.4,1-11 )
Thomas Bau

Søndag den 3. kl. 10.00
Søndag Seksagesima
( Mark. 4,1-20 )
Tania Dondes Christensen
Diakoniens dag. Efter gudstjenesten frokost og
foredrag ved Aage Salling Poulsen.

Tirsdag den 1. kl. 15.00
Nytårsdag
Luk 2,21
Thomas Bau
Efter gudstjenesten er der champagne og
kransekage i kirkens forhal.

Søndag den 2. kl. 10.00
1. søndag i advent
( Matt.21,1-9 )
Thomas Bau

Februar:

Januar:

Johanneskirken i Vorup

December:

December 2012 | januar | februar | 2013

Gudstjenestekalender
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Juleaftens gudstjeneste i Johanneskirken.
Kl. 11.00 Tania Dondes Christensen
Kl. 14.30 Thomas Bau
Kl. 16.00 Tania Dondes Christensen

Søndag den 2. december fejrer vi 1. søndag i advent. Vi har kirkefrokost og
stort Julemarked i Johannekirken resten af dagen! Beboerne fra vores 2 plejehjem afhentes, så de kan deltage i det hele. Der er noget for både store og
små.

Der kan bestilles kirkebil til gudstjenesterne og til Johanneskirkens arrangementer
ved henvendelse til kirketjenerne på Tlf. 50 89 82 23 senest søndag kl. 09.00

Ved de fleste søndagsgudstjenester i Johanneskirken er der børnepasning under
prædikenen - og efter gudstjenesten kirkekaffe!

TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN!

Kirkebil

Børnepasning & kirkekaffe

Alle arrangementer er omtalt på Johanneskirkens hjemmeside: www.johanneskirken.dk

Juleaften

Søndag den 17. kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag
( Luk 1,26-38 )
Thomas Bau

Søndag den 10 kl. 10.00
Midfastesøndag
( Joh 6,1-15 )
Tania Dondes Christensen

1. søndag i advent

Søndag den 30. kl. 10.00
Julesøndag
(Luk 2,25-40)
Tania Dondes Christensen

Onsdag den 26. kl. 10.00
2. juledag, Sankt Stefans dag
( Matt 23,34-39 )
Tania Dondes Christensen

Øvrige
Siden sidst
gudstjenester
Nye konfirmationsdatoer for Vorup
skole!
At planlægge konfirmation er en
stor ting, både for konfirmanderne
selv, deres forældre og for dem, der
arbejder i kirken.
Derfor har vi besluttet, at fra år
2016 vil konfirmationsdatoen for
alle 7. klasser på Vorup Skole komme til at ligge søndag lige efter Store Bededag. For Søndermarksskolen
vil konfirmationerne ligge som hidtil
på Store Bededag.

Johanneskirken i Vorup

Fastelavn
Fastelavns søndag
den 10. februar kl. 15.00
fejrer vi fastelavn i Johanneskirken.
Efter en gudstjeneste for børn er
der fastelavnsboller, og til sidst
naturligvis tøndeslagning.
Kom gerne udklædte store og
små!! :-)

Tania Dondes Christensen

Børnegudstjenester
i Johanneskirken
med efterfølgende
fællesspisning

Tirsdag den 11. december
kl. 17.00
Tania Dondes Christensen
Tirsdag den 15. januar
kl. 17.00
Thomas Bau
Søndag den 10. februar
kl. 15.00
Tania Dondes Christensen
Fastelavn med tøndeslagning
Kom udklædte!
Tirsdag den 19. februar
kl. 17.00
Tania Dondes Christensen
Tirsdag den 19. marts
kl. 17.00
Thomas Bau
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Johanneskirkens kor
Johanneskirken har to kor, nemlig
Store og Lille Kor.
Johanneskirkens Store Kor består af unge mennesker fra ca. 1116 år. At synge i koret er et lønnet
arbejde, som kræver disciplin.
Men det vigtigste er selvfølgelig, at
man har en fin sangstemme og vil
bruge den i et godt samarbejde.
Vi mødes hver torsdag til korprøve
kl. 16.15 - ca. 18.00 samt på sønog helligdage.
Desuden afholder koret ca. 2 årlige koncerter. Koret synger også til
bryllupper.
Lige nu er der ledige pladser i koret.
Johanneskirkens Lille Kor synger hver torsdag kl. 15.00 - 16.00,
og alle sangglade børn i 2., 3. og
4. klasse er velkomne. Koret medvirker i jule- og sommerferiekoncerterne.
Henvendelse vedr. kor:
Monica Møller. tlf. nr. 25852262.

Det sker i Johanneskirken
Program for Vorup Højskoleforening

Bus 1-3-4-5-6-12 kører dertil.

	
  

Johanneskirken,
torsdag d. 6. december
kl. 19.30:

Johanneskirkens Lille og Store Kor,
ledet af Monica Møller byder juletiden velkommen med nye og gamle
julesalmer - og sange.
Efter koncerten er der et lille traktement i sognelokalerne.
Fri entré.

Café

KORS-STI NG

JOHANNESKIRKEN
Vorup Boulevard 29
8940 Randers SV

Har du lyst til at møde andre med interesse for håndarbejde, så er chancen der nu
Café Kors-sting er en café, der har håndarbejde som
ledetråd og fælles interesse for gæsterne

Vi mødes onsdage i lige uger kl. 19.00
Der vil være salg af vin, øl, vand, kaffe samt kage
– overskuddet går ubeskåret til Vorup Menighedspleje
Formålet med caféen er at mødes om en fælles interesse for
håndarbejde til gensidig hjælp og inspiration. Desuden vil
der være mulighed for at fremstille ting, der kan sælges til
fordel for Vorup Menighedspleje
For yderligere information kontakt
Dorthe Adamsen tel. 2011 1566
Lone Hesselberg tel. 2117 5307
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Det sker i Johanneskirken
Sogneeftermiddage
i Johanneskirken
Kom op af lænestolene og til sogneeftermiddage i Johanneskirken!
Vi garanterer for en god eftermiddag! (Hvis nogel ikke går gladere,
klogere og mættere derfra, udbetaler Johanneskirken en erstatning).
Den første onsdag i hver måned
er alle velkomne i Johanneskirken.
Der serveres kaffe og hjemmebag.
Der er tid til at snakke, og vi synger et par sange fra højskolesangbogen.
Onsdag den 2. januar
kl. 14.30 hvor præst Haslund og
arresthus præst, Anne Hanson,
kommer og fortæller om sit arbejde i arresten.
Onsdag den 6. februar
kl. 14.30: Program se annonce i
dinavis eller på kirkens hjemmeside.
Onsdag den 6. marts
kl. 14.30: Program se annonce i
dinavis eller på kirkens hjemmeside.

Julehjælp
Takket være nørkleklubben er det
igen i år muligt for Johanneskirken,
at yde Julehjælp til værdigt trængende familier i Vorup sogn. Et ansøgningsskema kan afhentes i kirken, hos præsterne eller på
kirkekontoret på Absalonvej 2.
Sidste frist for ansøgninger er
7. december!
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Johanneskirken i Vorup

Hvordan gik det børnene
fra The Pearl Children’s
Choir?
Et billedforedrag om en studietur til
Uganda.
Tirsdag d. 22. januar kl. 19.30 er der
billedforedrag i Johanneskirkens
sognelokaler. Hjælpeorganisationen
Børn i Afrika var arrangør for børnekoret The Pearl Children’s Choir’s
turné rundt i Nordeuropa i foråret
2012. Ved koncerter i Danmark,
herunder Johanneskirken, Norge,
Sverige, Tyskland og Holland begejstrede det mange tilhørere med en
smittende musikglæde. I dag er
børnene tilbage i Uganda og spredt
rundt i landet. Niels Viggo Jensen
fra Randers deltog i oktober i en 14
dages studietur til Uganda arrangeret netop af organisationen Børn i
Afrika. Ved billedforedraget vil han

Niels Viggo Jensen

fortælle historien om børnekoret, ligesom han vil give et indblik i leveforhold, kultur og natur i Uganda.

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken
Babysalmesang

Gudstjenester
på plejehjemmene
GUDENÅCENTRET
Onsdag den 19. december kl. 10.00
Thomas Bau
Mandag den 24. december kl. 10.30
Thomas Bau
Onsdag den 16. januar kl. 10.00
Thomas Bau
Onsdag den 20. februar kl. 10.00
Tania Dondes Christensen
Onsdag den 20 marts kl. 10.00
Thomas Bau

Babysalmesang er for børn fra 2-11
måneder og deres mødre/fædre eller bedsteforældre. Alle kan deltage! Det koster ikke noget. Man behøver ikke at være god til at synge,
for husk: din stemme er den, barnet
elsker allermest!
Vi skal synge salmevers, mens børnene vugges, eller vi danser. Vi skal
lave fagter, bruge rytmeinstrumenter, se sæbebobler, ligge under
stjernetæppe og meget andet, som
vil give dejlige oplevelser. Vi synger
de samme salmer hver gang, så
man kommer til at lære 7 -8 salmer
udenad.










Babysalmesang er hver onsdag
fra kl. 10.00.

Dorthe Adamsen
Sognemedhjælper tlf. 20 11 15 66
Dorthe.adamsen@johanneskirken.dk

VORUP PLEJEHJEM
Torsdag den 20. december kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 17. januar kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 21. februar kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 21. marts kl. 14.00
Thomas Bau
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Kirkelig vejviser
Adresser

Sognepræst Thomas Bau
(kirkebogsførende)

Mariendalsvej 4
Telefon 86 42 09 42

undtagen fredag
E-mail: thba@km.dk

Kirkekontoret Vorup, Kristrup,
Haslund og Ølst:
Absalonsvej 2, 8960 Randers SØ.
Kontortid: Mandag - fredag
kl. 9.00-13.00
Torsdag tillige kl. 16.00-17.00
Telefon 86 41 30 99 / 86 42 50 16

Sognepræst Tania Dondes
Christensen
Fåborgvej 24
Telefon 86 43 68 24

undtagen mandag
E-mail: tdc@km.dk

E-mail: vorup.sogn@km.dk
www.johanneskirken.dk
Kordegne:
Lene Pind Hansen
Charlotte Buskov Christensen
Diane Smedegaard Nielsen

Tlf. 50 89 82 23

Træffes ikke mandag
Kirkegårdsleder
Henning Bertelsen Gaarde
Tlf: 20 22 40 99
Alle hverdage fra kl. 8.30-9.00
og 12.00-12.30
Kirkegårdslederen træffes på Vorup
Kirkegård inden for normal arbejdstid

Menighedsrådsformand:
Menighedsråd - Kirkekontoret,
tlf. 86 41 30 99

Kirkeværge:
Menighedsråd - Kirkekontoret,

Sognemedhjælper
Dorthe Adamsen

tlf. 86 41 30 99

Tlf. 25 85 22 62

Træffes ikke mandag

Tlf. 20 11 15 66

Redaktionsudvalg:
Thomas Bau
Tania Dondes Christensen
Lene Pind Hansen
Diane S. Nielsen

Organist Monica Møller

Vo r u p S o g n s
Besøgstjeneste
Har De lyst til at få en besøgsven eller til selv at blive besøgsven?
Så kontakt besøgstjenestens
koordinator, Karen Winkler på
tlf.: 8642 8891.
En folder om besøgstjenesten kan
hentes i kirken eller De kan ringe
til kirkekontoret og få den tilsendt.

De grønne pigespejdere
Anne Marie Baadsgaard
(tlf. 86 41 16 19)
ab@fc.randers-hf-vuc.dk

KFUM-spejderne:
Niels Kragh,
(tlf. 86 41 58 92)

E-mail:
dorthe.adamsen@johanneskirken.dk
Træffes ikke fredag

Oplysninger
Hvordan gør man?
Attester:
Dåbs-, navne-, vielsesattester, m.v. rekvireres ved henvendelse til kirkekontoret.
Navneændringer se evt. på:
www.borger.dk
www.personregistrering.dk
Fødsel og fælles forældremyndighed:
Dit barns fødsel skal anmeldes til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.
Sædvanligvis foretager jordemoderen
anmeldelsen. Læs mere på www.personregistrering.dk. I kan som ugifte forældre erklære, at I sammen ønsker at
tage vare på jeres barn via blanketten
„Omsorgs- og ansvarserklæring“. Dette
kan I også gøre med Digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel.
Navngivelse:
Skal finde sted senest 6 måneder
efter barnets fødsel. Henvendelse om
dette sker til kirkekontoret.
Dåb:
Dåb bestilles på kirkekontoret.
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Kirketjener Lone Hesselberg

Vielse:
Henvendelse til kirkekontoret for bestilling
af dato for vielse – derefter henvendelse til
Folkeregistret som udsteder prøvelsesattest
– denne bestilles tidligst 4 måneder før vielsen og skal afleveres på kirkekontoret.
Bisættelse/begravelse:
Finder sted fra Johanneskirken eller Vorup Kapel. Pårørende kan henvende sig
personligt eller gennem bedemand til
præst/kirkekontor. Gravsted aftales med
personalet på kirkegården.
Fornyelse og pasning af gravsteder:
Valg af gravsteder samt fornyelse og
pasning og oplysninger om priser, bestilling af renholdelse af gravsteder samt
plantning af sommerblomster m.m.:
Henvendelse på kirkegårdskontoret,
Hjørringvej 9.
Samtale:
Der er altid mulighed for at aftale tid til
en samtale med en af præsterne.
Præster har tavshedspligt.

Stof til næste kirkeblad:
Send det til Kirkekontoret
inden den 15. februar 2013
Att.: thba@km.dk

