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Tænkning og tro

Johanneskirken i Vorup

af Thomas Bau

DE LETTE LØSNINGER

Vi har et udtryk, der hedder, ”at
springe over hvor gærdet er lavest”.
Dette udtryk er egentlig negativt ladet, man snyder lidt, hvis man springer over, hvor gærdet er lavest i stedet for at tage det lange seje træk.
Men jeg har en kammerat som ser
lidt anderledes på udtrykket. Han
mener at det naturligvis er det klogeste at springe over, hvor gærdet er
lavest. Ja, det er ligefrem det, der har
skabt den vestlige civilisation. Dermed mener han, at vi hele tiden har
søgt efter at finde ud af, hvordan vi
kan gøre ting lettere for os selv, hele
tiden har søgt efter gærdets laveste
punkt. Det kaldes logik eller rationalitet. Hele industrialiseringen er et
langt spring over det laveste punkt.
Det kan han jo have ret i. Alligevel
har man i disse år en snigende fornemmelse af at noget i hans ligning
ikke holder. En fornemmelse af at
det gamle udtryk alligevel har en
pointe. Det er som om, at det hele
er blevet for let. Hvis man lever af let
fordøjeligt franskbrød, får man på et
tidspunkt problemer med maven.
Min påstand er at vi i vore dage
langsomt er ved at bedøve os selv,
ved hele tiden at vælge den letteste
løsning, vælge det mest behagelige,
det mindst komplicerede. Det er f.
eks. lettest at smide kristendommen
ud af det offentlige rum, fordi det er
kompliceret at opstille principper for,
hvor og hvad den må fylde. Dermed
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ryger hele vores kulturelle arv, bevidstheden om baggrunde for vores
samfund også ud med badevandet men skidt pyt!
F.eks.at tænke sig selv som synder er for de fleste i dag - en fremmed
tanke. Måske er det en tankegang,
man tager afstand fra eller ligefrem
laver lidt grin med. Livet handler jo
om at have det godt, så hvorfor tage
det så alvorligt og gøre det besværligt ved at tale om synd ? Men hvis
vi hver især holder op med at tage
alvorligt, at det onde bor latent i os,
hvis vi ikke tænker over, hvad ”vi har
gang i” i vores omgang med andre
mennesker. Hvis vi ikke formulerer
nogle principper og grænser for os
selv, så er der fare for, at vi bliver
tappet for åndelig modstandskraft
og vi vil ikke kunne reagere ordentligt i tidens konflikter og dilemmaer.
Jesus valgte ofte den besværlige vej,
og er der noget, vi kan efterligne ved
hans liv - udover næstekærlighed og
tolerancen i hans omgang med
mennesker - så er det måske dét, at
han aldrig valgte de nemme løs
ninger.
At han aldrig strøg folk med hårene
men lagde sig ud med de magtfulde,
fordi sandheden var vigtigere for
ham end behagelighed. Han opsøgte udskuddet, dem der kunne være
svære at omgås, dem som havde
modtaget så meget ubehageligt fra
omverdenen, at de selv var blevet
ubehagelige. Han valgte heller ikke
12 "Cafe Latte-disciple”, som han på
kultiveret vis kunne tale med om
skriften. Nej ! - Han valgte simple
mennesker uden forudsætninger, og
sidst men ikke mindst, var der alle
de helt konkrete fristelser, han blev
udsat for: Gøre sten til brød, hoppe
ned fra korset. Alt havde det tilfæl-

les, at det ikke var de lette løsninger.
Når vi i disse uger er ved at slikke sårene efter terrorangrebet i København, så er det ikke tiden til hurtige
konklusioner, hvor fristende de end
måtte være. Vores analyse af situationen må altid være kilde til selvransagelse. Hvis ikke vi prøver at forstå,
hvad det vil sige at føle sig marginaliseret og konstant må lægge øre til
hvor stor en belastning man er for
det danske samfund - og dermed
bringe alle faktorer ind i vores forståelseshorisont - så har vi været for
dovne og overfladiske i vores analyse. Hvis vi tror på en metafysik islamistisk ånd, der bare sænker sig
over muslimer og gør dem til terrorister, uden sammenhæng med sociale og politiske problematikker, så er
der vel nærmest tale om overtro.
Hvis vi ikke prøver at forstå de komplicerede mekanismer, der fører til
terror, hvis vi tror, at vi selv er ufejlbarlige og falder for fristelsen til lette
løsninger – ja, så bliver det alles undergang er jeg sikker på. Alle tiders
fristelse har været, at man har troet,
at man kunne udpege djævelen nøjagtigt og præcist. Han står der, mens
vi selv er på de godes side. Fristelsen har ligget i fristelsen til at tro, at
man ved præcist, hvordan det onde
så ud, og at man selv repræsenterede det gode. Kristendommen er ikke
de lette løsningers religion.
Kristendommen sætter os hele tiden
til at overveje og analysere og kritisere os selv, og når vi hver søndag i
kirken forsager djævelen, er det fordi, vi ved at det onde, selvretfærdigheden, troen på egen ufejlbarlighed,
altsammen er noget der findes også
i os selv, og det er noget, der skal
bekæmpes hver dag i samtale med
andre og i dialog med os selv.

”Årets minikonfirmander sender balloner med bønner op mod himlen”

Det sker i Johanneskirken
Påskens gudstjenester
Palmesøndag, den 29. marts
Gudstjeneste kl. 10.00 (husk sommertid)
Der er kirkefrokost efter gudstjenesten.
Skærtorsdag, den 2. april
Gudstjeneste kl. 18.00
Undervejs i gudstjenesten går vi i sognelokalerne
og spiser påskelam sammen. Vi slutter af i kirken.
Alle er velkomne.
Langfredag, den 3. april
Gudstjeneste kl. 10.00
Liturgisk gudstjeneste, hvor hele Jesu lidelseshistorie læses op. Helle Marie Nygaard synger til
gudstjenesten.
Påskedag, søndag den 5. april
Gudstjeneste kl. 10.00
Jakob Pultz spiller trompet til gudstjenesten.
2. påskedag, mandag den 6. april
Gudstjeneste kl. 10.00
Se prædikant i gudstjenestekalenderen midt
i bladet.

Friluftsgudstjeneste
2. Pinsedag, den
25. maj kl. 11.00
Vi har i mange år holdt friluftsgudstjeneste i
Paderup Mose 2. pinsedag med flere af
kirkerne fra de to Randers provstier.
Fra i år vil det - som noget nyt - kun være
Kristrup Kirke, kirkerne i Haslund og Ølst og
Johanneskirken, der står for arrangementet.
Der er gudstjeneste ved præster fra de tre sogne
ved spejderhytten i Paderup Mose den 25. maj
kl.11.00. Hvis det regner rykker vi gudstjenesten
til Johanneskirken.
Blæseorkestret Søndermarken kommer og spiller
til gudstjenesten og bagefter vil der blive solgt
kaffe og kage af spejderne
og Blæseorkestret Søndermarken vil underholde lidt.
Medbring selv stole eller
tæpper til at sidde på.
Vi håber I vil bakke op
om arrangementet og
glæder os til at se jer
2.pinsedag.

Forårets sidste familiegudstjeneste
Tirsdag den 21. april kl. 17.00. Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning v/ Tania Dondes Christensen.
Næste familiegudstjeneste (september) annonceres på hjemmesiden. www.johanneskirken.dk
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Johanneskirken i Vorup

KONFIRMATION I DE KOMMENDE ÅR
Den ændrede skolestruktur har givet anledning til mange spekulationer og usikkerhed om fremtiden
hos forældre til kommende konfirmander. Skolestrukturen kommer
selvsagt også til at indvirke på
konfirmationsforberedelsen i Vorup fremover. Men hvad betyder
det konkret?
Lad mig starte med at sige det, vi
ved: Datoerne for selve konfirmationen i år 2016 og 2017 står fast:
2016:
22. april 	Nuværende 6. klasser på
Søndermarkskolen
24. april	Nuværende 6. klasser på
Vorup skole
2017:
12. maj	Nuværende 5. klasser på
Søndermarkskolen
14. maj	Nuværende 5. klasser på
Vorup skole
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Så ved vi til gengæld ikke ret meget
mere på nuværende tidspunkt! Hverken om hvor konfirmationsforberedelsen kommer til at finde sted, eller
hvilken præst/præster, der kommer
til at stå for undervisningen og for
selve konfirmationen. Ej heller kan
vi på nuværende tidspunkt sige noget om datoer for konfirmationen i
år 2018 og frem.
I den kommende tid vil der være forhandlinger mellem præsterne fra
både Vorup, Kristrup og Haslund og
ledelsen på Tirsdalens skole. Vi ved
ikke, hvornår konfirmanderne vil blive undervist, eller hvorvidt de vil blive undervist sammen med deres
gamle klasse, eller om de kommer til
at følge konfirmationsforberedelse i
en anden kirke sammen med deres
nye klasse. Så snart vi ved noget, vil
det naturligvis blive offentliggjort på
Johanneskirkens hjemmeside.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi som
kirke er lidt kede af at bryde de strukturer, der har været i mange, mange år.

Det har været en fornøjelse at have
sognebørn fra vores eget begrænsede område til konfirmationsforberedelse. Vi har haft mulighed for
at komme til at kende børnene rigtig godt gennem tiden, fordi vi har
haft de samme børn som minikonfirmander og 5. klasses konfirmander - samt gennem arrangementer
og begivenheder i øvrigt. Vi fornemmer, at det er lykkedes gennem årene at give sognets konfirmander en god relation til deres
lokale kirke - Johanneskirken.
Derfor vil vi selvfølgelig også i fremtiden gøre vores yderste for at se
mulighederne i de nye udfordringer
som venter og fortsat at få konfirmanderne til ”at føle sig hjemme” i
deres sognekirke.
Hvad angår minikonfirmander og 5.
klasses konfirmander, håber vi på,
at det gode samarbejde, vi har haft
med de to skoler, fortsætter når
”Den nye Søndermarkskole” slår
portene op efter sommerferien.
Thomas Bau

Det sker i Johanneskirken
Sankt Hans i Johanneskirken den 23. juni.
Kl. 19.00 i kirken
Kort gudstjeneste ved sognepræst Tania Dondes Christensen
Kl. 19.20
Båltale ved biskop Kjeld Holm
Kl. 19.35
Vi synger Midsommervisen m.m.
Kl.19.50
Bål og aktiviteter for børn.
Der vil være mulighed for at købe snobrød, pølser, øl, vand, te, kaffe og kage.

Sogneudflugt til Aros den 6. maj
Vi kører til kunstmuseet Aros og bliver vist rundt i
udstillingen om dansk kunst gennem 200 år.
Derefter bliver der mulighed for at se regnbuen på
taget af museet og nyde udsigten over Aarhus by.
Efter museet kører vi til Marselisborg lystbådehavn,
hvor vi drikker kaffe inden turen går hjem igen.
Afgang kl. 13.00 fra Johanneskirkens p-plads. Vi er
hjemme igen ca. kl. 18.00.
Turen koster 120 kr. og der er tilmelding til kirketjenerne eller kontoret senest mandag den 4. maj.

Udflugt med Menighedsplejen, den 5. august
Turen går i år til Fjordcentret i Voer. Efter en dejlig bustur gennem området vil
vi blive vist rundt i Fjordcentret og derefter vil vi nyde vores eftermiddagskaffe
inden turen går hjem til Randers igen.
Vi kører fra kirken kl.13.30 og er hjemme igen ca. kl. 17.00.
Turen koster 100 kroner og der er tilmelding til kontoret eller kirketjenerne senest mandag den 3. august.
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Søndag den 10. kl. 9.30 og kl. 11.30
5. søndag efter påske
Tania Dondes Christensen kl. 9.30
Thomas Bau kl. 11.30
Konfirmation med konfirmander fra
Vorup skole
Torsdag den 14. kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag
(Mark. 16,14-20)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 17. kl. 10.00
6. søndag efter påske
(Joh. 15,26-16,4)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 24. kl. 10.00
Pinsedag
(Joh. 3,16-21)
Thomas Bau
Mandag den 25. kl. 11.00
2. Pinsedag
Fællesgudstjeneste for sognene Vorup, Kristrup,

Torsdag den 2. kl. 18.00
Skærtorsdag
(Matt. 26,17-30)
Tania Dondes Christensen
Efter gudstjenesten er der fællesspisning
(Bemærk tidspunkt)

Fredag den 3. kl. 10.00
Langfredag
(Jesu Kristi lidelseshistorie)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 5. kl. 10.00
Påskedag
(Mark. 16,1-8)
Thomas Bau

Mandag den 6. kl. 10.00
2. påskedag
(Luk. 24,13-35)
Thomas Bau

Søndag den 12. kl. 10.00
1. søndag efter påske
(Joh. 20,19-31)

APRIL:

Fredag den 1. kl. 9.30 og kl. 11.30
Bededag
Thomas Bau
Konfirmation med konfirmander fra
Søndermarkskolen

Søndag den 29. kl. 10.00
Palmesøndag
(Matt. 21,1-9)
Thomas Bau
Efter gudstjenesten kirkefrokost
(Husk sommertid)
Søndag den 3. kl. 10.00
4. søndag efter påske
(Joh. 16,5-15)
Thomas Bau

MAJ:

MARTS:
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Johanneskirken i Vorup

AUGUST:

Søndag den 26. kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
(Matt. 7,15-21)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 19. kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis
(Luk. 19,1-10)
Karen Stubkjær

Søndag den 12. kl. 10.00
6. søndag efter trinitatis
(Matt. 5,20-26)
Thomas Bau

Søndag den 5. kl. 10.00
5. søndag efter trinitatis
(Luk. 5,1-11)
Thomas Bau

JULI:

Søndag den 28. kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis
(Luk. 6,36-42)
Thomas Bau

Tirsdag den 23. kl. 19.00
Kort Sankt Hans gudstjeneste
med efterfølgende bål.
Båltale ved biskop Kjeld Holm
Se omtale side 5

Gudstjenestekalender
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Søndag den 21. kl. 10.00
3. søndag efter trinitatis
(Luk. 15,1-10)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 14. kl. 10.00
2. søndag efter trinitatis
(Luk. 14,16-24)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 7. kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
(Luk. 16,19-31)
Thomas Bau

JUNI:

Søndag den 31. kl. 10.00
Trinitatis søndag
(Joh. 3,1-15)
Tania Dondes Christensen

Haslund og Ølst
i Paderup Mose. Se omtale side 3

Søndag den 30. kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis
(Luk. 10,23-37)
Thomas Bau

Søndag den 23. kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
(Mark. 7,31-37)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 16. kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis
(Luk. 18,9-14)
Thomas Bau

Søndag den 9. kl. 10.00
10. søndag efter trinitatis
(Luk. 19,41-48)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 2. kl. 10.00
9. søndag efter trinitatis
(Luk. 16,1-9)
Tania Dondes Christensen

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 26. kl. 10.00
3. søndag efter påske
(Joh. 16,16-22)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 19. kl. 10.00
2. søndag efter påske
(Joh. 10,11-16)
Thomas Bau

Tania Dondes Christensen

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

Besøgsvenner
Vi har her i Vorup sogn et godt
netværk af besøgsvenner. Mange
er glade for at få besøg af en af
besøgsvennerne og besøgsvennerne finder også selv en stor glæde
og mening i at være besøgsven.

Det kræver ikke nogen kvalifikationer at blive besøgsven, kun at man
har tid og overskud til en god
snak, en kop kaffe eller en gåtur.
Besøgsvennerne skal ikke hjælpe
med det praktiske i hjemmet.

Vi vil meget gerne have flere besøgsvenner, så vi kan tilbyde endnu flere her i sognet et besøg.
Man bestemmer selv hvor ofte
man kan og vil komme på besøg
og Karen Winkler, som er koordinator for besøgsvennerne, hjælper med at finde en besøgsven,
der passer til den, der ønsker besøg og hun tager også med til et
introducerende møde med de to.

Hvis man har lyst til at blive besøgsven kan man altid kontakte koordinator Karen Winkler på tlf. 86 42
88 61 eller sognepræst Tania Dondes Christensen på tlf. 86 43 68 24.
Vi indkalder til et uforpligtende
møde for både nuværende besøgsvenner og for dem, der kunne være interesserede i at høre
nærmere onsdag den 16. september kl. 17.00 i Johanneskirken.

TAK

til alle, som samlede ind søndag den 8. marts, og til alle,
der modtog indsamlerne så godt, at vi igen fik et godt
resultat på 15.551 kr.
/ Carl E. Kristensen

Program for Vorup Højskoleforening
Højskoleformiddagene finder sted i Johanneskirkens sognelokaler,
Vorup Boulevard 29 på torsdage med følgende forløb:
Kl. 10.30-10.45: 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. 13.15-13.30: Afslutning og fællessang.
Billetter købes ved de
enkelte arrangementer.
Pris: 50 kr. pr. foredrag
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Alle er meget velkomne til mødet.
Der er kaffe og kage og en åben
snak om det at være besøgsven.
Tilmeld jer gerne til sognepræst
Tania Dondes Christensen.

Torsdag den

Kirkebil kan be
stilles af delta
gere
fra Vorup sogn
på tlf. 50 89 82
23.
Bestilling sene
st kl. 9.00

16. april

Hugo Mortens
en, pensione
ret
kriminalassiste
nt, 30 år i PET.

Hvordan kom
mer
man gennem
livet?

Vær klar til et
godt grin. Ha
n leverer stan
med sin bere
d-up for pens
tning om, hvor
ionister
dan man kom
på trods af us
mer gennem
portslig kropsb
livet
ygning, mangl
og stærkt begr
ende kvindetæ
ænsede intelle
kke
ktuelle ressou
rcer.
Efter foredrag
et frokost og
generalforsam
ling

Musik i Johanneskirken
Koncert med Randers Statsskoles orkester og kammerkor
Elever fra Randers Statsskole holder koncert i Johanneskirken søndag d. 12. april kl. 19.30. Cirka
100 gymnasieelever fra alle tre årgange optræder. Størsteparten af
de medvirkende er sangere i skolens kor. De synger denne aften
bl.a. spirituals og musicalsange.
Randers Statsskoles orkester akkompagnerer koret i flere af sangene og optræder desuden med Big
Band-numre. Endvidere optræder

skolens kammerkor med både
klassisk og rytmisk korsang. Koncerten indeholder også numre fra
”South Pacific”. Det var den musical, som eleverne i november opførte med stor succes for over 1500
mennesker. For de medvirkende
danner koncerten optakt til en koncertturné til Sønderjylland, som
eleverne få dage efter drager på.
Koncerten ledes af musiklærerne
Tomas Bang og Niels Viggo Jensen.

Sommerferiekoncert i Johanneskirken
Søndag den 14/6 kl. 16.00
Koncert med Johanneskirkens Lille
og Store Kor
Fri entré

Store Kor!
Johanneskirkens Store Kor
består af unge mennesker
fra ca. 11-16 år.
At synge i koret er et lønnet
arbejde, hvor man synger i turnusorden. Det drejer sig om søn- og
helligdage, bryllupper, koncerter
m.m.
Vi mødes hver torsdag til
korprøve kl. 16.15 - 18.00.

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. 25 85 22 62 /
mocamm@mail.dk
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.
Henvendelse til Monica Møller,
organist, tlf. 25 85 22 62 /
mocamm@mail.dk
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Johanneskirken i Vorup

Babysalmesang

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.

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.

Café

KORS-STING

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. Sidste gang inden
sommerferien er den 27. maj. Første
gang efter sommerferien er den 2.
september.
Dorthe Adamsen
Kirke- og kulturmedarbejder
tlf. 20 11 15 66
Dorthe.adamsen@johanneskirken.dk

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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Gudstjenester
på plejehjemmene
GUDENÅCENTRET
Onsdag den 15. april kl. 10.00
Tania Dondes Christensen
Onsdag den 20. maj kl. 10.00
Thomas Bau
Onsdag den 17 juni kl. 10.00
Tania Dondes Christensen
Onsdag den 8. juli kl. 10.00
Thomas Bau
Onsdag den 19. august kl. 10.00
Tania Dondes Christensen

Sogneeftermiddage
og udflugter
OBS: sogneeftermiddagen den 1. april
er flyttet til den 8. april pga.påsken.
Onsdag den 8. april kl. 14.30 - 16.30
Sognepræst i Skt. Andreas kirke,
Thomas Pilgaard Larsen, kommer i
Johanneskirkens sognelokaler og
fortæller om ”Dansk kunst i
mellemkrigsårene”.

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.

Vorup plejehjem
Torsdag den 16. april kl 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 21. maj kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 18. juni kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 9. juli kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 20 august 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. 8.009.00 på tlf. 86 42 52 04.

Onsdag den 6.maj kl. 13.00 – 18.00
Udflugt til kunstmuseet Aros. Se
omtale side 5.
Onsdag den 3. juni kl. 14.30 – 16.30
Sommercafé i præstegården hos
Tania. Der er kaffe, kage, fællessang
og hyggeligt samvær på Fåborgvej
24. Alle er velkomne og man kan
bestille kirkebil hos kirketjenerne.
Onsdag den 1. juli kl.14.30 – 16.30
Sommercafe i sognelokalerne med
Thomas. Da præsteboligen på
Mariendalsvej er under istandsættelse, afholdes den ene sommercafé i
Johanneskirkens sognelokaler. Alle er
velkomne til en hyggelig eftermiddag.
Onsdag den 5. august kl.
13.30 – 17.00
Udflugt med menighedsplejen til
Fjordcentret i Voer. Se omtale side 5.

Dato for
menighedsrådsmøder i 2015
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
Onsdag

den
den
den
den
den
den
den

14. april
20. maj
18. juni
20. aug.
16. sep.
8. okt.
18. nov.
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Kirkelig vejviser
Adresser
Sognepræst Thomas Bau
(kirkebogsførende)

Mariendalsvej 4
Tlf. 50 89 82 25 / 86 42 09 42

Træffes ikke mandag
thba@km.dk
Sognepræst Tania Dondes
Christensen
Fåborgvej 24
Tlf. 86 43 68 24

Træffes ikke fredag
tdc@km.dk
Organist Monica Møller
Tlf. 25 85 22 62

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.: 86 42 88 91.
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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Kirkekontor Randers Syd:
Absalonsvej 2, 8960 Randers SØ.
kirkekontor@kristrupkirke.dk
Kontortid: Mandag - fredag
kl. 9.00-13.00
Torsdag tillige kl. 16.00-17.00
Tlf. 86 41 30 99 / 86 42 50 16

vorup.sogn@km.dk
www.johanneskirken.dk
Kordegne:
Lene Pind Hansen
Charlotte Buskov Christensen
Peter Bak
Kirke- og kulturmedarbejder
Dorthe Adamsen
Tlf. 20 11 15 66

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 jordemoderen til kirkekontoret.
Læs mere på www.personregistrering.dk.
I kan som ugifte forældre erklære, at I
ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og
ansvarserklæring. Dette kan I gøre på
www.borger.dk. Registrering skal foretages inden 14 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.

Johanneskirken i Vorup

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
Peter Bak

Faderskab
Er barnets forældre ikke gift, skal der inden 14 dage efter barnets fødsel udfyldes en omsorgs- og ansvarserklæring på
www.borger.dk.
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. juni 2015
Att.: Redaktionsudvalget

