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Påskens
gudstjenester
Ordet
Sankt Hans i Johanneskirken
Årets sommer udflugter

Tænkning & tro

Johanneskirken i Vorup

Send flere engle!

af Tania Dondes Christensen
Kunne du mon bare for en stund
bevæge dig
lidt mindre mystisk gennem verden?
Kunne du droppe de subtile signaler
og ikke gemme dig i skyer og allegoriske tåger
og fortællinger om får og sønner,
men direkte henvende dig
med store gudeord
eller sende mig en fyndig engel
og for himlens skyld
svare mig på
hvad jeg stiller op,
med alt det, der ikke er dit.
Sådan skriver forfatteren Helle Søtrup i et lille digt i sin digtsamling
”Send flere engle”.
Med dette digt peger hun på nogle
af de store spørgsmål, som vi mennesker stiller både os selv og ikke
mindst Gud. Mange undersøgelser
viser, at de fleste af os danskere, vi
tror på Gud, selvom vi måske ikke
alle sammen kan blive enige om,
hvem og hvad Gud er for en størrelse. Hvis vi er trofaste bibellæsere og
kirkegængere, så hører vi meget om
Gud på netop de måder, som Helle
Søtrup nævner i sit digt.

Forsiden

Her hører vi om Gud og hans forhold til mennesket og verden gennem fortællinger, lignelser og allegorier, og selvom mange af dem gør
det klart, hvem Gud er; En far, en
hyrde, en vingårdsbonde, så er der
også billeder, som ikke lige er til at
forstå. Så kan vi føle, at Gud han er
noget mystisk, der hyller sig i tågen
og ikke er til at se for bare skyer. Jeg
tror, at det er en erfaring, de fleste af
os har gjort, at vi ville ønske, at Gud
ville tale lidt mere tydeligt til os - at
han ville komme frem af tågen og
fortælle os meningen med det heleog hvis han ikke selv har tid til at
komme - ja, så skulle han da netop,
som det foreslås i digtet, sende flere
engle! Englen er netop sendebudet
mellem Gud og mennesker- den direkte forbindelse til Gud, som vi
længes efter. Nu er det ikke alle forundt at møde en engel ansigt til ansigt, der kan give os svar på tilværelsens store spørgsmål - ja, måske kan
man slet ikke se en engel, hvis den
kommer til en, for den er vist gjort af
lidt luftigere stof end mennesker. Så
selvom englen er et sendebud fra
Gud - ja, så er det måske stadig ikke
helt klart, hvad Gud vil sige til lige
netop dig og mig.
Når man står ved havet og ser solen
stå op en strålende morgen, når
man ser barnebarnets lille, bløde
hånd, der holder godt fast i bedstefars krogede gamle hånd, når man
mærker kærligheden i den andens
blik- ja, så er det ikke svært at tro på,
at Gud virkelig er verdens skaber og
opretholder. Men når det kommer til
alt det, som Helle Søttrup kalder

”alt det, der ikke er dit”- når børn
sulter og dør, når kærligheden mellem to mennesker visner og forsvinder, eller når vi bare med en lille
gestus eller et øjekast signalerer til
et andet menneske: du er ikke god
nok til at være med her - når vi møder alt det onde i verden, ja, så er
det let at tvivle og føle, at Gud har
forskanset sig langt borte bag tunge,
mørke skyer.
Når vi føler, at Gud er fjern og uforståelig, så kan vi enten helt opgive at
tro på Gud eller vi kan råbe til Gud:
Giv dig til kende - send flere engle!
Og selvom vi alle oplever ting her i
livet, som virker helt uforenelige
med den gode Gud, ja så må jeg
helt personligt sige, at netop der,
hvor alt synes sort og uforståeligt der giver det af en eller anden grund
allermest mening at vende sig til
Gud og bede. Det løser ikke altid de
problemer eller sorger, man kæmper
med, eller også kommer Guds svar,
som noget helt andet end det, man
selv havde ønsket eller forestillet sig.
Vi kommer nok ikke uden om, at
Guds veje er uransaglige, men det
betyder ikke, at han ikke har en vej
både for dig og for mig. Når vi ikke
forstår og knap nok kan tro hverken
på os selv eller Gud, så må vi bedeog bede til at Guds engel bærer vores bøn op til Gud.
De sidste ord i denne artikel, skal
være Helle Søtrups – ganske få ord,
lyt engang: ”Knælende bliver alting
større. Også jeg selv”.

Glaskunst malet af minikonfirmand

Det forestiller Lukasevangeliet kap. 19 vers 1-9: Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed Zakæus, han
var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen
og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde:
»Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus. « Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så
det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre,
halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus
om ham: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og
frelse det fortabte.«
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Nyt fra Johanneskirken
Familie gudstjeneste
med spisning
(årets sidste. Vi vender tilbage
til september)
29. april kl. 17.00
ved Tania Dondes Christensen

Tøndeslagning ved efter
fastelavnsgudstjenesten.

TAK

Farverig pinse
2. pinsedag, mandag den 9. juni
kl. 11.00 er der friluftsgudstjeneste for hele familien i Paderup
Mose.
Gennem flere år har flere folkekirker i Randers arrangeret en
fælles gudstjeneste i det fri.
Temaet i år er farverig pinse, og
der vil blive noget for alle sanser.
Efter gudstjenesten kan man blive og spise sin medbragte mad
eller købe pølser og drikkevarer
hos KFUM-spejderne. Gudstjenesten holdes på KFUM-spejdernes

grund i Paderup. Medbring også
gerne et tæppe eller en havestol
til at sidde på.
I tilfælde af regn flyttes gudstjenesten til Sct. Clemens Kirke og vil så
begynde kl. 11.30. Man kan orientere sig om en evt. flytning søndag
morgen ved at se på kirkens hjemmeside eller følge med i den facebookgruppe, der er oprettet under
navnet ”Farverig pinse”.
Velkommen til en anderledes
gudstjeneste for hele familien.

til alle, som samlede ind søndag den 9. marts, og til alle,
der modtog indsamlerne så godt, at vi igen fik et godt
resultat på 20.161 kr.
/ Olaf Kaag

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.
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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

Café

KORS-STING

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

Sankt Hans
i Johanneskirken
Kl. 19.00 i kirken:
kort gudstjeneste
Kl. 19.20
Båltale
Kl. 19.35
Vi synger midsommervisen mm.
Kl. 19. 50
Bål, aktiviteter for børn,
snobrød og pølser,
kaffe te, øl, vand, kage
kan købes.

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 11. kl. 10.00
3. søndag efter påske
(Joh 14,1-11)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 13. kl. 10.00
Palmesøndag
( Mark. 14,3-9 eller Joh.12,1-1621, 1.9)
Tania Dondes Christensen
Efter gudstjenesten kirkefrokost!

Søndag den 27. kl. 10.00
1. søndag efter påske
(Joh 21,15-19)

Mandag den 21. kl. 10.00
Anden påskedag
(Joh 20,1-18)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 20. kl. 10.00
Påskesøndag
(Matt.28,1-8)
Tania Dondes Christensen

Fredag den 18. kl. 10.00
Langfredag
Thomas Bau

Søndag den 1. kl. 10.00
6. søndag efter påske

JUNI:

Torsdag den 29. kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag
(Luk 24,46-53)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 25. kl. 9.30 og kl. 11.30
5. søndag efter påske
Tania Dondes Christensen
Konfirmation med konfirmander fra
Vorup skole!

Søndag den 18. kl. 10.00
4. søndag efter påske
(Joh 8,28-36)
Thomas Bau

Fredag den 16. kl. 9.30 og kl. 11.30
Bededag
Thomas Bau
Konfirmation med konfirmander fra
Søndermarkskolen!

Søndag den 4. kl. 10.00
2. søndag efter påske
(Joh 10,22-30)
Thomas Bau

Søndag den 6. kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag
(Luk 1,46-55)
Thomas Bau

Torsdag den 17. kl. 18.00
Skærtorsdag
(Joh 13,1-15)
Thomas Bau
I forbindelse med gudstjenesten er der
fællesspisning. Det koster ikke noget
at deltage.

MAJ:

APRIL:

April | Maj | Juni | Juli | August | 2014

Johanneskirken i Vorup

AUGUST:

Søndag den 27. kl. 10.00
6. søndag efter trinitatis
(Matt.19,16-26)
Thomas Bau

Søndag den 20. kl. 10.00
5. søndag efter trinitatis
(Matt. 16,13-26)
Anne Hanson

Søndag den 13. kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis
(Matt.5,43-48)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 5. kl. 10.00
3. søndag efter trinitatis
(Luk 15,11-32)
Tania Dondes Christensen

JULI:

Søndag den 29. kl. 10.00
2. søndag efter trinitatis
(Luk 14,25-35)
Tania Dondes Christensen

Mandag den 23. kl. 19.00
Kort Sankt Hans gudstjeneste
med efterfølgende bålfest.
Se omtalen her i bladet
Thomas Bau

JUNI: (fortsat)

Gudstjenestekalender
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Søndag den 31. kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis
(Luk. 7,36-50)
Thomas Bau

Søndag den 24. kl. 10.00
10. søndag efter trinitatis
(Matt. 11,16-24)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 17. kl. 10.00
9. søndag efter trinitatis
(Luk 12,32-48 eller Luk 18,1-8)
Thomas Bau

Søndag den 10. kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
(Matt.7,22-29)
Thomas Bau

Søndag den 3. kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis
(Matt10,24-31)
Thomas Bau

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 22. kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
(Luk 12,13-21)
Thomas Bau

Søndag den 15. kl. 10.00
Trinitatis søndag
(Matt 28,16-20)
Thomas Bau

Mandag den 9. kl. 11.00
2. Pinsedag
Fællesgudstjeneste for alle sogne i Randers i
Paderup mose. Se omtale her i bladet.

Søndag den 8. kl. 10.00
Pinsedag
(Joh. 14,15-21)
Thomas Bau

(Joh 17,20-26)
Tania Dondes Christensen

Børnepasning & kirkekaffe

Tania Dondes Christensen

Musik
Siden sidst
i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

Essenbæk voksenkor

Uropførelse!
Onsdag den 9. april kl. 19.30
Essenbæk Voksenkor under ledelse af organist Kirsten Pultz opfører et helt nyt værk:
"Påskevandring" for kor, solist og orgel. ”Påskevandring” er, som titlen siger, en vandring gennem påskedagene, fra palmesøndags overstadige glæde over langfredags lidelse og påskelørdags sorg til påskemorgens gyldne jubel. Teksterne tager udgangspunkt i apostlen Johannes’
tekster enten som gendigtning af beretninger eller meditationer over enkelte bibelord.
Musikken er skrevet af Kirsten Pultz til tekster af Anette Broberg Knudsen. Anette Broberg
Knudsen er oversætter og forfatter og har skrevet børnebøger, eventyr, krimier og salmer.
Vores organist Monica Møller spiller orgel, og Frederik Pultz synger solopassagerne.
Entré: Gratis
Alle er velkomne!
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Musik i Johanneskirken

Koncert
Torsdag d. 24. april 2014 kl. 19.30 i Haslund kirke.
Riverside Gospelchoir fra Randers har eksisteret i over 6 år og tæller 20 dygtige
sangere og solister.
Koret har gennem alle årene været ledet energisk og dygtigt af Lene Johnsen, der
er uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium.



Koncerten vil byde på et varieret udpluk af nye og gamle gospelsange - og sikkert
også en fællessang eller 2.
Entré: Gratis
Alle er velkomne!









9

Det sker i Johanneskirken

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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og humoristen

Mogens Blume Sc
hmidt, cand. me
rc.,
foredragsholder.
Næsten overalt ho
s Storm P. er der
tale om
en sympati med
det, der fremkald
er smilet,
altså hverken hå
n eller satire, me
n ægte humor.
Foredraget belys
er dette bl. a. ved
hjælp af
billeder, og der læ
gges op til spørgs
mål
undervejs.

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken
Gudstjenester
på plejehjemmene
GUDENÅCENTRET
Onsdag den 16.4 kl. 10.00
Tania Dondes Christensen
Onsdag den 21.5 kl. 10.00
Thomas Bau
Onsdag den 18.6 kl. 10.00
Thomas Bau
Juli
Tania Dondes Christensen
(Dato ikke på plads
- Se opslag på plejehjemmet)
Onsdag den 20.8 kl. 14.00
Thomas Bau

VORUP PLEJEHJEM
Torsdag den 17.4 kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 15.5 kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 19.6 kl. 14.00
Thomas Bau
Juli
Tania Dondes Christensen
(Dato ikke på plads
- Se opslag på plejehjemmet)
Torsdag den 21.8 kl. 14.00
Thomas Bau

Sogneeftermiddage
og sommerudflugter
Program
Onsdag d. 2. april
kl 14.30 – ca. 16.30
i Johanneskirken
Christa Herum fra Danmission fortæller om de kristne i Egypten før
og nu.
Efter Det Arabiske Forår fejede som
en forårsvind over Nordafrika og
Mellemøsten med folkelige krav om
indførsel af demokrati og ligestilling,
hører vi om voldelige sammenstød
mellem kristne og muslimer. Det
vækker bekymring og spørgsmål
som, hvad vil fremtiden bringe af
udfordringer og muligheder for de
kristne og kirkerne i Egypten er relevante? Har de grund til frygt, eller
kan de stole på, at demokrati og religiøs ligestilling vil sejre over islamisk ekstremisme og diktatur?
Hvordan ser situationen faktisk ud i
det folkerigeste land i Mellemøsten?
Er Egypten i dag et land, hvor borgerrettigheder, trosfrihed og ytringsfrihed er respekterede værdier?
I foredraget fortælles om kirkens historie, kultur og politiske udvikling i
Egypten, og de forskellige fremtidsperspektiver for kopterne - de kristne i Egypten belyses.

Sogneeftermiddage er altid
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.

Onsdag den 4. juni
kl 14.30 – 16.30
Alle er velkomne til samvær i
præstegården på Mariendalsvej 4.
Onsdag den 2. juli
kl14.30 – 16.30
Alle er velkomne til samvær i
præstegården på Fåborgvej 24
Onsdag den 6. august
kl. 13.30
Sognetur!
Turen går til ”de nedre byer”, hvor vi
bl.a. skal se Hald kirke og selvfølgelig have kaffe og kage. Vi kører med
bus fra Johanneskirken 13.30.
Prisen er 50 kr.
Tilmelding i Johanneskirken eller på
kirkekontoret. Tilmeldingsfrist 4.
august.

Onsdag den 7. maj
kl 13.00
Udflugt til Silkeborgsøerne. Vi sejler
med hjejlen fra Silkeborg og drikker
kaffe med mere på Ludvigslyst. Vi er
tilbage ved Johanneskirken ca. kl. 18.
Prisen er 95 kr.
Tilmelding i Johanneskirken eller på
kirkekontoret. Tilmeldingsfrist 5. maj.
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Kirkelig vejviser
Adresser
Sognepræst Thomas Bau
(kirkebogsførende)

Mariendalsvej 4
Telefon 86 42 09 42
Mobil 50 89 82 25

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

undtagen mandag
E-mail: tdc@km.dk
Organist Monica Møller

Orlov

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
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.
Dåb/navngivning
Dåb aftales i god tid med kirkekontoret.
Navnet på barnet samt navne og adresser på mindst 2 og højest 5 faddere oplyses til kirkekontoret. Før dåben vil der
normalt være en samtale med den
præst, der forretter gudstjenesten. Navngivelse skal anmeldes senest 6 måneder
efter barnets fødsel.

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

Faderskab
Er barnets forældre ikke gift, skal der inden 14 dage efter barnets fødsel afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring til
kirkekontoret.
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. juli 2014
Att.: Redaktionsudvalget

