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Tænkning & tro

Johanneskirken i Vorup

En anden slags magt
mand for mod på livet at se sig ydmyget på denne vis. Ydmyget af et
syn på livet som kun har én uimodsagt værdi; magt! Der findes ikke
moral, der findes ikke næstekærlighed, der findes kun magt. Den, som
er stærkest bestemmer. Også selv
om hans beslutninger er ødelæggende og meningsløse.
af Thomas Bau
I den svenske fim ”Den enfoldige
morder”, ser man en meget rig og i
lokalområdet dominerende fabrikant
Høglund, som elsker magt. Hele
glæden ved den formue, han har
opbygget, består i, at hans position
giver ham mulighed for at dominere
andre svagere mennesker. En af
hans arbejdere, en fattig familiefar
skylder ham penge. Arbejderen tigger og beder om at få henstand.
Bare til vinteren er ovre. Han kan
godt betale nu, men det vil betyde,
at hans familie skal sulte vinteren
over. Men der er ikke noget at gøre.
Han skal betale til tiden. Og en aften
går han så op til fabrikanten med
pengene, alt, hvad han ejer, og alt
hvad han har kunnet pantsætte sig
til, er lagt ned i en konvolut. Fabrikanten leger med sit barnebarn,
mens han fraværende modtager
pengene. Han fortæller, at det jo
ikke er pengene, det drejer sig om,
dem har han nok af, men det er
princippet, som tæller, man skal betale til tiden. Lige i det den fattige
mand skal til at forlade lokalet, smider Høglund så hele pengebundtet i
kaminens flammer. Ydmygelsen er
lammende. Det tapper den fattige

Forsiden
Juleengel
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Vi lever i en tid, hvor vi er ved at gå
i panik over, at magten skal køre os
over lige som den lille mand. Kineserne kommer, de andre udkonkurrerer os, vi bliver til grin, fordi vi ikke
kan følge med naboen materielt.
Hvad gør vi? Jo, vi opruster.
Opruster! Ikke åndeligt ved at diskutere vores historie eller fælleskabets styrke, ej heller ved at forsøge
at fordybe os og suge viden og forståelse til os. Nej, vi opruster, så vi
selv kan sidde i redningsbådene,
den dag stormen kommer. Vi opruster for at få magt over tilværelsen
og for at sikre os selv. Vi sender
børnene på eliteskole, så de ikke
bliver sænket af dem, der har svært
ved at lære. Vi øver os i at holde facaden og ligne dem, der fører det
perfekte lykkelige liv - med speltboller i ovnen, succes i arbejdslivet
og gerne en halvmaraton i ny og
næ. Sørger for at råbe højt når ungerne er til sport, for de skal vide, at
verden er en konkurrenceplads,
hvor kun de stærkeste står tilbage.
Æd de andre før de æder dig! Vi vil
ikke være til grin som det godmodige fjols, der ser sine penge blive
brændt i kaminens flammer.

Julens budskab er noget så gammeldags som en modhistorie til tidens magt idealer. Augustus var en
vældig mand med et vældigt rige.
Hvis Gud skulle trumfe ham, så
skulle der seriøs magt på bordet,
tænkte man. Men hvad kom der så;
Det lille barn i krybben som i sin lidenhed bragte et budskab, der ”giver fingeren”, om jeg må være så fri,
til magt og vælde. Styrke ligger i at
turde gøre sig svag og afhængig af
andre. Sådan fungerer magtens
modsætning, kærligheden, som han
repræsenterer. Men det er selvfølgelig en tros sag, om man tør være
menneske og indrømme sin absolutte afhængighed af andre mennesker og af Gud.
Ja, der er to måder at forholde sig til
denne historie om barnet i krybben
på; ryste på hovedet af det barnagtige pjat. Eller tage til efterretning at
Gud den nat introducerede nogle
andre værdier i verden. Værdier, der
fortæller os, at et menneske er uendeligt meget værd, allerede inden vi
har gjort noget som helst, allerede
inden vi har udfoldet nogen former
for magt eller kunnen. Jesus i krybben er historien om, at det guddommelige bor i verden, ja i os
mennesker. Det guddommelige,
som bor i os, betyder netop ikke sådan, at vi kan udvikle os til at blive
uovervindelige og uafhængige i vores magt. Det guddommelige er at
turde være et skrøbeligt menneske,
turde være afhængig af andre og alligevel tro, at vi som mennesker er
af uendelig værdi.

Nyt fra Johanneskirken
Barselsvikar
Julehjælp
Igen i år uddeler Johanneskirken Julehjælp. Ansøgningsskema kan hentes i Johanneskirken
på kirkekontoret Absalonsvej 2,
Kristrup eller hos præsterne fra
uge 48.
Det udfyldte skema afleveres
samme steder. Julehjælpen gives fortrinsvis til familier med
børn. Ansøgningsfrist er den 8.
december.
I december måned
er sognepræst Thomas Bau
på barselorlov. Embedet
varetages af præst
Laila Hansen.

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

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.

Nyt fra kirkegården
Tiden går, og træerne vokser,
og der er behov for at reducere i træernes antal.
Menighedsrådet har sammen
med kirkegårdslederen besluttet, at der over en tid skal fældes og beskæres træer samt
fjernes hækplanter. Det vil give
mere lys og skabe mere sammenhæng i alle afdelinger på
kirkegården. De resterende
træer vil hermed få bedre
vækstbetingelser.
Det drejer sig om afd. UH og
afd. K.
Der vil blive sendt et brev ud
til de gravstedsejere, som bliver mest berørte.
Personalet på kirkegården vil
udføre arbejdet over en længere periode.
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Det sker i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

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.
Babysalmesang er hver onsdag
fra kl. 10.00.
Dorthe Adamsen
Sognemedhjælper tlf. 20 11 15 66
Dorthe.adamsen@johanneskirken.dk

a
v
t
l
F sea n
Fastelavns søndag den 2. marts kl. 15.00
Vi fejrer fastelavn i Johanneskirken. Efter en gudstjeneste for
børn er der fastelavnsboller kaffe og sodavand og til sidst naturligvis tøndeslagning.
Kom gerne udklædte store og små!! :-)
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Julebasar for hele
familien
i Johanneskirken første søndag i advent den 1. december.
Traditionen tro holder
Nørklerne julebasar den
første søndag i advent.
Gudstjenesten begynder kl.
10.00 og under kirkefrokosten er der amerikansk lotteri. Dørene til julebasaren
i kirkens underetage åbnes
mellem kl. 11.30 og 15.00.
Der vil bl.a. være fiskedam til børnene, og for de voksne har vi alverdens godter og gavemuligheder at
se 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 tom
bolaen.

Vi spænder vidt, og der vil være så
forskellige ting som; striktrøjer til
store og små, baby- og dukketøj,
huer og tørklæder over diverse sokker, futter og grydelapper, til puder,
både små og store tæpper og 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
mægde forskellige dekorationer til
kirkegården.
Kom og oplev den dejlige julestemning og støt Nørklernes arbejde måske er du eller dit barn en heldig
vinder!

Nørkleklubben
Nørkleklubben mødes
2. og 4. onsdag i
måneden kl. 14.30 –
16.30 i Johanneskirkens sognelokaler.
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 9. kl. 10.00
Første søndag i fasten
(Luk 22,24-32)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 16. kl. 10.00
Anden søndag i fasten
(Mark 9,14-29)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 23. kl. 10.00
Tredje søndag i fasten
(Joh 8,42-51)
Thomas Bau
Søndag den 30 kl. 10.00
Midfastesøndag
(Joh 6,24-35)
Thomas Bau

Søndag den 5. kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
(Matt 2,1-12 eller Joh 8,12-20)
Laila Hansen
Søndag den 12. kl. 10.00
Første søndag efter Helligtrekonger
(Mark 10,13-16)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 19. kl. 10.00
Anden søndag efter Helligtrekonger
(Joh 4,5-26)
Thomas Bau
Søndag den 26. kl. 10.00
Tredje søndag efter Helligtrekonger
(Luk 17,5-10)
Thomas Bau

Februar:

Tirsdag den 24.
Juleaften
(Luk 2,1-14 eller Matt 1,18-25 )
Kl. 11.00 Tania Dondes Christensen
Kl. 14.30 Tania Dondes Christensen
Kl. 16.00 Laila Hansen

Onsdag den 25. kl. 10.00
Juledag

Søndag den 22. kl. 10.00
4. søndag i advent
(Joh 3,25-36)
Laila Hansen

Søndag den 15. kl. 10.00
3. søndag i advent
(Luk 1,67-80)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 8. kl. 10.00
2. søndag i advent
(Matt 25,1-13)
Laila Hansen

Søndag den 2. kl. 10.00
Fastelavns Søndag
(Luk 18,31-43)
Thomas Bau
(Desuden er der Børnegudstjeneste
Med tøndeslagning kl. 15.00
ved Thomas Bau )

Onsdag den 1. Kl. 15.00
Nytårsdag
(Matt 6,5-13)
Tania Dondes Christensen
Efter gudstjenesten er der
champagne og kransekage i
kirkens forhal.

Søndag den 1. kl. 10.00
1. søndag i Advent
(Luk 4,16-30)
Tania Dondes Christensen
Kirkefrokost og julemarked!

Marts:

Januar:

Johanneskirken i Vorup

DECEMBER:

December | Januar | Februar | Marts | 2013/2014

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

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

Søndag den 23. kl. 10.00
Søndag Seksagesima
(Mark 4,26-32)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 16. Kl. 10.00
Søndag Septuagesima
(Matt 25,14-30)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 9. Kl. 10.00
Sidste søndag efter Helligtrekonger
(Joh 12,23-33)
Thomas Bau

Søndag den 2. Kl. 10.00
Fjerde Søndag efter Helligtrekonger
(Matt 14,22-33)
Tania Dondes Christensen
Diakoniens dag. Efter gudstjenesten frokost og
foredrag med Karen Kviesgaard fra kirkens
korshær i Randers.

Børnepasning & kirkekaffe

Søndag den 29. kl. 10.00
Julesøndag
(Matt 2,13-23)
Tania Dondes Christensen

Torsdag den 26. kl. 10.00
2. juledag, Sankt Stefans dag
(Matt 10,32-42 )
Laila Hansen

(Joh 1,1-14)
Tania Dondes Christensen

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken

Café

KORS-STING

Johanneskirken i Vorup

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
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

Fra organisten:
Onsdag d. 4/12 kl. 19.30
Julekoncert med Højbjergkoret,
dirigeret af Ulla Brahms. Engelske
og danske julesange- og salmer.
Entré 30 kr.
Søndag d. 15/12 kl. 16.00
“Vi synger julen ind”
Medvirkende: Johanneskirkens Lille
og Store Kor, Monica Møller.
Efter koncerten er der et lille traktement i sognelokalerne.
Gratis adgang.







med spisning

Familiegudstjenester

Tirsdag den 10.12 kl. 17.00 ved Tania Dondes Christensen
Tirsdag den 21.1 kl. 17.00 ved Thomas Bau
Tirsdag den 18.2 kl. 17.00 ved Tania Dondes Christensen
Søndag den 2.3 kl.15.00 Ved Thomas Bau: Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning
Tirsdag den 18.3 kl. 17.00 ved Thomas Bau
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Johanneskirken i Vorup

Program for Vorup Højskoleforening
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.
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
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Gudstjenester
på plejehjemmene
GUDENÅCENTRET
Onsdag den 18.12 kl. 10.00
Laila Hansen
Juleaftensdag den 24.12 kl. 10.30
Laila Hansen
Onsdag den 15.1 kl. 10.00
Thomas Bau
Onsdag den 19.2 kl. 10.00
Tania Dondes Christensen
Onsdag den 19.3 kl. 10.00
Thomas Bau

Sogneeftermiddage
Program
4. december
Julehygge og lotteri.
8. januar:
Sognepræst Jan Schmidt fortæller
om molboer og andet godtfolk.
5. februar:
Thomas Bau vil fortælle om de største genier, der har gået på jorden.

Sogneeftermiddage er altid
(undtagen januar 2014) den
første onsdag i hver måned fra
kl. 14.30 – kl. ca. 16.30. Det
koster ikke noget og her serveres altid bagværk og kaffe. Det
er meningen, at der hver gang
skal være tid til både sang,
snak og et lille foredrag.

2. april:
Foredragsholderen er ikke på plads.

5. marts:
Provst Hanne Hjørlund fortæller om
Benny Andersen og hans forunderlige sproglige univers, der åbner for
nye horisonter.

Vorup Plejehjem
Torsdag den 19.12 kl. 14.00
Laila Hansen
Torsdag den 16.1 kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 20.2 kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 20.3 kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
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Kirkelig vejviser
Adresser
Sognepræst Thomas Bau
(kirkebogsførende)

Mariendalsvej 4
Telefon 86 42 09 42

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

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

E-mail: 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.

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

KFUM-spejderne:
Niels Krag,
(tlf. 21 72 21 75)
niels@kragenet.dk
kfum-vk-dk
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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
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.
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.

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 28. februar 2014
Att.: Redaktionsudvalget

