Johanneskirken i Vorup
Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV

SOGN & KIRKE

Nr. 2 | September | Oktober | November | 2013

Familiegudstjenester
med fællesspisning
Alle helgen i Johanneskirken
Johanneskirkens julemarked
Gudstjenestekalender

Tænkning & tro

Johanneskirken i Vorup

Det er så yndigt

af Tania Dondes Christensen
Er der noget så yndigt som en kirke,
der lørdag eftermiddag har hejst
Dannebrog, og mens det flagrer op
mod en smuk blå himmel, så begynder kirkens klokker at kime for
at byde velkommen til bryllup?
I god tid er gommen kommet til kirken og står nu og venter spændt på
at se sin kommende hustru i fuldt
skrud. Da han kom til kirken, var flaget allerede rejst, lysene tændt, og
stolene sat frem ved alteret. Kirketjeneren og præsten stod klar til at
vise ham til rette, og efterhånden
som gæsterne kommer, tager kirketjeneren imod og hjælper alle på
plads i kirken.
Til sidst lukkes dørene, og kirketjeneren tager imod bruden og slår bedeslagene, hvorefter hun slår dørene
til kirken op, og orglet begynder at
spille, mens bruden går op af kirkegulvet.
Det er så yndigt at blive gift i kirken,
det er der heldigvis mange, der synes. Men mange har også et ønske
om at blive viet et andet sted end
kirken - og så er de indtil videre

blevet sendt ned på kommunekontoret for at få borgemesteren eller
en anden kommunalansat til at stå
for vielsen. Det har nemlig ikke været tilladt for præster at vie mennesker uden for kirken, medmindre
der var tale om så alvorlig sygdom,
at der ikke var mulighed for, at brudeparret kunne komme til kirken.
For nylig besluttede biskopperne
dog at åbne for en mulighed for at
blive viet af en præst - også uden
for kirken.
I en prøveperiode på to år må de
præster, der ønsker det, vie to, der
elsker hinanden på et sted uden for
kirkerummet, som brudeparret har
et særligt tilknytning til - enten i et
andet lokale eller ude i det fri.
Især ønsket om at blive viet udenfor
i Guds frie natur, er noget som de
fleste præster har mødt. Det er da
også med udgangspunkt i, at vi
også f.eks. i pinsen er begyndt at
holde enkelte gudstjenester udenfor, at biskopperne har fundet det
forsvarligt, at man kan forsøge sig
med vielser udenfor.
Jeg kan kun tilslutte mig, at kirken
skal komme til mennesker, der hvor
de lever deres liv- og jeg har været
ked af at sende de brudepar videre
til kommunekontoret, som egentlig
ønskede at blive viet af en præst,
men på samme tid havde et stort
ønske om at vielsen f.eks kunne
foregå hjemme i deres egen have.
På den anden side må jeg dog også

tilslutte mig biskoppernes udtalelse
om, at kirkerummet stadig må fastholdes som det naturlige sted for
en folkekirkelig vielse.
For kirken er et ganske særligt rum,
der danner rammen om hele livet.
Her blev vi selv båret til dåben- og
her bærer vi vores børn til dåben ligesom det er sket i generation efter generation. Her mødes vi både i
glæde og i sorg - til dåb, konfirmation og bryllup og til begravelse og
bisættelse, når vi må sige farvel til
et menneske, vi har elsket og holdt
af. På den måde har kirkerummet
en tyngde af mening, som det er
svært at finde andre steder. Selvom
man flyver på en lyserød sky af tyl
på sin bryllupsdag, så skaber kirkerummet en ramme om vielsen,
som kalder på andægtighed og ydmyghed.
Og det er nok især det, jeg kan
være bange for, at vi går glip af ved
at flytte vielsen ud af kirkerummet,
selvom både evangeliet og forkyndelsen af det selvfølgelig stadig skal
have en central plads også ved en
vielse hjemme i baghaven.
Det er mit ansvar som præst, at vielsen faktisk bliver en kristen vielse,
og at bønner, evangelium og tale

Forsiden
Vorup skole - bygget i 1931. I forgrunden er der høstet, hvor der nu ligger boligblokke.
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Nyt...
kan bære, så der bliver tale om en
folkekirkelig vielse. Det ansvar er jo
altid præstens, og som sådan er det
ikke noget nyt, men det er klart, at
det bliver en ekstra udfordring, når
man ikke har kirkerummet og orglets smukke toner til at danne rammen om evangeliet.
Det er et ansvar og en udfordring,
som jeg gerne tager på mig- som
en forsøgsordning, men på samme
tid tilfalder der også brudeparret
helt nye ansvarområder. For hvis
man beslutter, at kirken ikke skal
danne rammen om ens bryllup, så
har man hverken orgel eller organist til at spille til salmerne, koret til
at synge med, kirketjeneren til at

stille stole op og tage imod brudepar og gæster- ligesom man selv
skal sørge for, at der er ly og læ for
regn og sol, og at det er muligt for
alle at høre, hvad præsten siger.
Til alle kommende brudepar vil jeg
sige, at alle dem, der arbejder i kirken, står klar til at skabe rammerne
om jeres vielse med alle de forskellige kompetencer, de hver især har- og
at I altid er velkomne i kirken, selvom
I måske endnu ikke har oplevet, at
det faktisk ER jeres kirke. På samme
tid stiller jeg mig også åben for at
gøre mit til, at vi i fællesskab kan skabe en højtidelig vielse med både Gud
og brudeparret i centrum på et sted,
der er ganske særligt for jer.

www.johanneskirken.dk
Følg med på Johanneskirken’s hjemmeside
- vi har mange spændende arrangementer:
www.johanneskirken.dk

Kommende menighedsrådsmøder
Torsdag den 12. sept. kl. 19.00
Tirsdag den 8. okt. kl. 19.00
Tirsdag den 5. nov. kl. 19.00

Høstgudstjeneste
i Johanneskirken
Den 29. september afholder vi
høstgudstjeneste i Johanneskirken. Børn er velkomne til at
medbringe afgrøder fra haven
til kirken, som de kommer ind
med i gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost og auktion over
medbragte afgrøder. Pengene
går til godgørende formål.

Allehelgens dag
Allehelgens dag mindes vi de
døde. I Vorup sogn holder vi en
mindegudstjeneste for alle, der
er gået bort inden for det sidste
år. Vi læser navnene op på
dem, som er blevet begravet,
bisat eller er døde i Vorup Sogn
inden for det sidste år. Der vil
være mulighed for, at tænde et
lys. De pårørende modtager en
invitation, men alle er velkomne. I år er gudstjenesten søndag
den 3. november kl. 16.00 i Johanneskirken. Sanger Helle Marie Nygaard medvirker, ved højtideligheden.
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Julebasar for hele familien i Johanneskirken
første søndag i advent - den 1. december 2013
Vi gentager succesen med julebasar
i Johanneskirken, og traditionen tro
bliver det den første søndag i advent. Gudstjenesten begynder kl.
10.00, og under kirkefrokosten er
der amerikansk lotteri. Dørene til julebasaren i kirkens underetage åbnes kl. 11.30, og det hele slutter kl.
15.00. Kom og oplev den dejlige julestemning og støt Nørklernes arbejde – måske er du eller dit barn en
heldig vinder.
Igen i år vil der, udover fiskedammen, være mulighed for at børnene
selv kreerer deres eget julepynt,
måske en dekoration eller noget
andet. Til de voksne er der alverdens godter og gavemuligheder i
Nørklernes salgsboder, hvor medlemmerne har været i gang med at
skabe, hækle, sy og strikke alle mulige gode ting og sager til både basaren, lotteriet og tombolaen. Vi
spænder vidt, og der vil være så forskellige ting som: striktrøjer til store
og små, baby- og dukketøj, huer og
tørklæder, diverse sokker, futter og

grydelapper, til puder, både små og
store tæpper i alle mulige farver og
variationer. Igen i år vil vi kreere store og små juledekorationer med enkelte eller flere lys, og vi har også
lavet en mængde forskellige dekorationer til kirkegården.
Hvis der bliver brug for en pause,
kan vi tilbyde kaffe, te og saftevand

til børnene evt. ledsaget af æbleskiver og/eller en julesmåkage.
Nørkleklubben har vokset sig stor, og
vi mødes 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.
KOM OG VÆR EN DEL AF JULE
HYGGEN.
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Babysalmesang
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.

Nørkleklubben
Nørkleklubben mødes
2. og 4. onsdag i
måneden kl. 14.30 –
16.30 i Johanneskirkens sognelokaler.
Babysalmesang er hver onsdag
fra kl. 10.00. Første gang er den
4. september 2013.
Dorthe Adamsen
Sognemedhjælper tlf. 20 11 15 66
Dorthe.adamsen@johanneskirken.dk

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.

Familiegudstjenester
Tirsdag den 24. sept. kl. 17.00. Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning, Dorthe Adamsen
Tirsdag den 22. okt. kl. 17.00. Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning, Thomas Bau
Tirsdag den 19. nov. kl. 17.00. Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning Tania Dondes Christensen
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Søndag den 6. kl. 10.00
19. søndag efter trinitatis
(Mark 2,1-12)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 13. kl. 10.00
20. søndag efter trinitatis
(Matt 22,1-14)
Thomas Bau
Søndag den 20. kl. 10.00
21. søndag efter trinitatis
(Joh 4,46-53)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 27. kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis
(Matt 18,21-35)
Thomas Bau

Søndag den 1. kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
(Luk 17,11-19)
Thomas Bau

Søndag den 8. kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
(Matt 6,24-34 )
Tania Dondes Christensen

Søndag den 15. kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis
(Luk 7,11-17)
Thomas Bau

Søndag den 22. kl. 10.00
17.søndag efter trinitatis
(Luk 14,1-11)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 29. kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
(Matt 22,34-46)
Thomas Bau
Høstgudstjeneste
Efter gudstjenesten: Kirkefrokost
Medbring afgrøder fra haven til vores
høstauktion!!

Oktober

September:

September | Oktober | November | December | 2013

Johanneskirken i Vorup

Søndag den 24. kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
(Matt 25,31-46)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 17. kl. 10.00
25. søndag efter trinitatis
(Matt 24,15-28)
Thomas Bau

Søndag den 10. kl. 10.00
24. søndag efter trinitatis
(Matt 9,18-26)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 3. november kl. 16.00
Allehelgens gudstjeneste
Alle navnene på afdøde i sognet læses op
Tania Dondes Christensen og Thomas Bau

Søndag den 3. november kl. 10.00
Alle helgens søndag
(Matt 5,1-12)
Thomas Bau

November

Gudstjenestekalender
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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

Søndag den 1. kl. 10.00
søndag i advent
(Luk 4,16-30)
Tania Dondes Christensen
Efter gudstjenesten: kirkefrokost og
julemarked. Se omtale i bladet!

December

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

Café

JOHANNESKIRKEN

KORS-STING

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

Koncert og foredrag i Kristrup Kirke / Sognegård d. 3 okt. kl. 19.00

Cahit Ece og Fuat Talay
De har begge læst musik på universitetet og konservatoriet i Istanbul.

Fra arresterede og torturerede
- til landflygtige pga. deres musik
- til stolte danske statsborgere

Cahit Ece og Fuat Talay var som
teenagere med i en protestgruppe i
Tyrkiet. De lavede bl.a. et tv-program,
hvor de sang kurdiske folkemusiksange, som de tyrkiske myndigheder
havde bandlyst. Derfor blev de arresteret og tortureret i 23 dage og senere idømt 15 års fængsel. Det lykkedes dem at flygte ud af landet og
til sidst ende i Danmark, hvor de
begge to nu bor og arbejder.

Cahit og Fuat blev født i Kurdistan i
byen Van (i Østtyrkiet), et område
hvor kurdisk, armensk, aserbajdsjansk og tyrkisk kultur mødes.
Da Cahit og Fuat var 10 år gamle,
besluttede de sig for at lære at spille instrumenterne kaval og baglama, som de i dag mestrer som få i
verden.

Udover at spille koncerter rundt
omkring i Danmark og i Europa arbejder Cahit Ece til daglig med undervisning af børn på World Music
Center (WMC) under Århus Musikskole. Fuat har taget en musikpædagogisk diplomuddannelse og arbejder som pædagog i København.
I foredraget fortæller Cahit og Fuat

8

om deres liv i Kurdistan/Tyrkiet, deres arrestation, flugt, og kamp for at
få et normalt liv som statsborger i
Danmark.
Om musikken:
Den musik, Cahit og Fuat spiller, er
anatolsk musik. Anatolien betyder
”stedet hvor solen står op” på latin.
Mange mennesker, som har gjort
oprør mod undertrykkelse og som
har talt om kærlighed og broderskab i Anatolien, er blevet dræbt eller deporteret af myndighederne. Et
godt eksempel på dette er Pir Sultan Abdal, Nesimi og forelskede
unge, som er blevet forhindret i at
få hinanden, som Mem & Zîn, Farhad & Shirin og Leila & Majnun, som
er Mellemøstens svar på Romeo &
Julie. De sange, Cahit og Fuat spiller
og synger, er et produkt af de sørgelige kærlighedshistorier, som disse
legender omhandler.

Det sker i Johanneskirken
Store Kor søger flere gode stemmer!
Johanneskirkens Store Kor
består af unge mennesker fra
ca.11-16 år.
At synge i koret er et lønnet arbejde, hvor man synger i turnus-orden. Det drejer sig om søn- og
helligdage, bryllupper, koncerter
m.m.

Henvendelse til Monica Møller, organist, tlf. 25852262 / mocamm@
mail.dk

Vi mødes hver torsdag til korprøve
kl. 16.15 - 18.00.

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 og gerne ved familiegudstjenesterne.

Hvis du har en god sangstemme
og nemt kan stå op søndag morgen, er det måske noget for dig!

Henvendelse til Monica Møller,
organist, tlf. 25852262
mocamm@mail.dk

Musik i kirken

Besøgstjenesten
Vorup Sogns Besøgstjeneste har
brug for flere besøgsvenner. Så hvis
du har tid og lyst til denne opgave
kan du kontakte en af præsterne eller Karen Winkler, besøgskoordinator, på tlf.: 8642 8891.
Her kan du få yderligere oplysninger.










Koncert onsdag den 9. oktober kl. 19.30

Essenbæk Voksenkor
Voksenkoret ved Virring, Essenbæk,
Årslev og Hørning kirker giver koncert.
Koret består af ca. 30 korister: sopraner, alter, tenorer og basser. Koret ledes af Kirsten Pultz, som er organist i
de fire kirker. Det bliver en koncert i

efterårsfarver. Koncerten er en blandet koncert med musik for kor og
kvartet. Vi skal bl.a. høre en sang skrevet af Kirsten Pultz, der handler om
"årets skumringstimer" - altså efteråret, en bøn til Gud om, at vi må få

håb i vore hjerter, så vi kan komme
igennem den kolde vinter. Vi skal også
høre Carl Nielsens smukke aftensang
"Tunge mørke natteskyer". Der er også
fællessalmer på programmet - nogle
af vore elskede efterårssalmer.
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Program for Vorup Højskoleforening
Praktiske oplysninger: Billetter og sæsonkort kan købes ved de enkelte arrangementer.
Pris: 50 kr. pr. foredrag. Sæsonkort: 350 kr. for alle foredrag.
Kirkebil kan bestilles af deltagere fra Vorup sogn på tlf. 5089 8223. Bestilling senest kl. 9.00
Højskoleformiddagene finder sted i Johanneskirkens sognelokaler på torsdage med følgende forløb:
Kl. 10.30: Velkomst og fællessang
Kl. 10.45-11.45: Foredrag
Kl. 11.45-12.15: Frokostpause (madpakke medbringes, drikkevarer kan købes)
Kl. 12.15-13.15: Fortsættelse af foredraget og/eller debat
Kl. 13.15: Afslutning og fællessang
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Gudstjenester
på plejehjemmene
GUDENÅCENTRET
Onsdag den 18. sept. kl. 10.00
Tania Dondes Christensen
Onsdag den 9. okt. april kl. 10.00
Thomas Bau

Sogneeftermiddage
Program
Onsdag den 4. september kl. 14.30
fortæller sognepræst ved
Helligåndskirken i
Århus Henrik Oest
om Storm P.s forunderlige univers.

Sogneeftermiddage i
Johanneskirken er altid første
onsdag i måneden kl.14.30 –
16.30. Der bliver altid både tid
til fællessang, snak, kaffe og en
bid brød samt et spændende
foredrag. Der er ingen tilmelding, og det koster ikke noget
at deltage.

Onsdag den 20. nov. kl. 10.00
Tania Dondes Christensen

Onsdag 2. oktober kl. 14.30

Onsdag 6. november kl. 14.30

Fra Montenegro til Mols

Jørgen Gleerup

Vorup plejehjem

Mila Pajovic tager afsæt i de mange
oplevelser, som hendes liv har budt
hende: Det at vokse op i fattigdom,
skifte land og kultur, blive dansk gift
og mor til 3, arbejde som dansk jordemoder og nu at blive pensioneret
og være "Baba" (Bedste) for sine
børnebørn. Gennem små anekdoter
om mange af de mennesker, hun
har mødt gennem årene, fortæller
hun på sin egen humoristiske og afvæbnende facon, om et indholdsrigt og vedkommende liv, hvor tolerance mennesker imellem og viljen
til gensidig forståelse har været det
gennemgående tema.

Da jeg var lille, og landbruget var
stort, og min bedstemors fætter
var statsminister i Danmark.
Det var dengang hunden Laika
kredsede rundt om jorden, og frøken Hansen underviste i skolen. Der
var dengang Kresten Hjulmand kørte mælk til mejeriet, og Henry From
reddede et straffespark. Det var
dengang kornet blev høstet med
selvbinder og tærsket i tærskeværket. Det var dengang drengene lod
håret gro, musikken hed pigtråd, og
Apollo 11 landede på månen.
En række erindringsbilleder fra livet
på landet i 1950’erne og 60’erne –
krydret med tidens viser og sange.
Livsfortællinger fra dengang for
længe siden.

Torsdag den 19. sept. kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den ? okt. kl. 14.00
Se opslag på aktivitetskalender
på plejehjemmet.
Thomas Bau
Torsdag den 21. nov. kl. 14.00
Tania Dondes Christensen

Aflastningstjenesten
i RANDERS
er et tilbud til pårørende, der passer kronisk syge
og døende i eget
hjem, om at blive aflastet nogle timer en gang om ugen. Tilbuddet er
gratis.
Aflastningspersonerne er frivillige,
modne og motiverede mennesker,
som regel personer, der har arbejdet indenfor sundhedssektoren.
Henvendelse om aflastning kan
ske mandag og onsdag kl. 8-9 på
tlf. 86 42 52 04.

Sogneudflugten i august gik til Hvidsten kro og siden til laden hos vores
sognemedhjælper Dorthe Adamsen.
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Kirkelig vejviser
Adresser
Sognepræst Thomas Bau
(kirkebogsførende)

Mariendalsvej 4
Telefon 86 42 09 42

undtagen fredag
E-mail: tb@km.dk
Sognepræst Tania Dondes
Christensen
Fåborgvej 24
Telefon 86 43 68 24

undtagen mandag
E-mail: tdc@km.dk
Organist Monica Møller
Tlf. 25 85 22 62

mocamm@mail.dk
Træffes ikke mandag

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.

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

E-mail: vorup.sogn@km.dk
www.johanneskirken.dk
Kordegne:
Lene Pind Hansen
Charlotte Buskov Christensen
Diane Smedegaard Nielsen
Sognemedhjælper
Dorthe Adamsen
Tlf. 20 11 15 66

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

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

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

Fødsel og fælles forældremyndighed:
Dit barns fødsel bliver automatisk anmeldt af jordmoderen til kirkekontoret.
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.

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

Navngivelse:
Skal finde sted senest 6 måneder
efter barnets fødsel. Henvendelse om
dette sker til kirkekontoret.
E-mail: kirkekontor@kristrupkirke.dk
Dåb:
Dåb bestilles på kirkekontoret.
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Kirketjener Lone Hesselberg
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:
Brita Pedersen Tebbestrupvej 59
Tlf. 86 40 56 70

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

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 30. oktober 2013
Att.: Redaktionsudvalget

