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Menighedsrådsvalg
Pilgrimsvandring
Friluftsgudstjeneste
Sankt Hans i Johanneskirken

Tænkning og tro

Johanneskirken i Vorup

Alle er velkomne!
tioner. Noget der er så stort, at vi
knapt kan sætte ord på det.

af Tania Dondes
Når man sidder i kirken, orglet
spiller og lysene skinner, så tror jeg
de fleste af os har oplevet, at her
er et helt specielt rum, som rører
noget i os.
Kirkerummet, hvor generation
efter generation er kommet for
at få deres børn døbt, for at fejre
konfirmation, for at sige ja til den
udkårne og for at sige farvel til
deres døde, er fyldt af en ganske
særlig stemning.
Kirken er det rum, hvor vi kan
komme med den største glæde og
lykke, men på samme tid er kirken
også det sted, som kan rumme os,
når vi er knugede af sorgen og ikke
føler, at livet igen kan blive værd
at leve.
Kirken kan noget helt særligt når
vi skal markere de forskellige overgange i livet. Også til jul holder vi af
at komme i kirken, for at markere at
det er en ganske særlig aften.
Når man sidder i kirken, så mærker
mange at der er noget, der er
større end os selv. Måske også
noget, der er så stort, at vi kun kan
bruge det i helt specielle situa-
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Jeg husker selv, hvordan jeg som
ganske ung gik forbi kirken en
søndag formiddag, hvor klokkerne
ringede ind til gudstjeneste. Synet
af kirken i den dunkle vintermorgen
og lyset, der strømmede ud rørte
noget i mig og alligevel gik jeg forbi.
Jeg gik forbi, fordi jeg tænkte, at
kirken mest var et sted, hvor man
kunne komme til højtiderne i livet
og til jul.

Kirken er et sted hvor man kan
komme i de situationer, hvor der
slet ikke er andre steder at gå hen,
men kirken er på samme tid et
sted, hvor der hver uge foregår
mange forskellige aktiviteter og
hvor der er plads til alle slags mennesker i alle aldre.
I kirken møder vi det guddommelige på en helt særlig måde, men
på samme tid møder vi hinanden
i de mange gode fælleskaber, som
findes i kirken til hverdag og fest.

Kirken var noget stort og ophøjet
og så kunne det jo ikke nytte at
komme som jeg var, med gamle
cowboybukser og slet ikke klar til
fest og højtidelighed.

Læs her i bladet eller se på vores
hjemmeside, www.johanneskirken.
dk, hvad du kunne tænke dig at
være med til. Kom selv eller tag
dine børn eller børnebørn, en ven,
ægtefælle, kæreste eller nabo med.

Heldigvis fandt jeg med tiden ud
af, at kirken er et sted man kan
komme både til hverdag og fest.

Kom til det, som gir' mening for
dig - du er altid velkommen præcis
som du er!

Det sker i Johanneskirken
Vil du være med i det
nye menighedsråd ?
Så mød op den 13. september kl 19.00 i Johanneskirken, hvor vi afholder offentligt orienteringsmøde.
Her kan du få indsigt i arbejdet i menighedsrådet.
Du kan få svar på dine spørgsmål. Du kan stille op
som medlem.
Ved de seneste valg, har vi kun haft én kandidatliste
med 11 medlemmer og et antal stedfortrædere.
Der er valg den 8. november, hvis der er
opstillet flere kandidatlister.
Erfaringen er, at der i løbet af 4 år er menighedsrådsmedlemmer, der af forskellige årsager træder tilbage,
så det er vigtigt, at vi har stedfortrædere, der kan tage
over, når vi har brug for et medlem af rådet.
Har du lyst til at vide mere, så gå ind på
www.johanneskirken.dk/kontakt/menighedsrådet
og send en mail til formand for Vorup Menighedsråd,
Brita Pedersen.

Påskens gudstjenester
Palmesøndag, søndag den 20. marts
Gudstjeneste kl.10.00
Der er kirkefrokost efter gudstjenesten.
Skærtorsdag, den 24. marts
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 25. marts
Gudstjeneste kl. 10.00
Liturgisk gudstjeneste, hvor hele Jesu Lidelseshistorie læses op.
Helle Marie Nygaard synger til gudstjenesten.
Påskedag, søndag den 27. marts
Gudstjeneste kl. 10.00 (husk sommertid).
2. påskedag, mandag den 28. marts
Gudstjeneste kl. 10.00
Se prædikant i gudstjenestekalenderen midt i bladet.

Vi har brug for frivillige til konfirmandrollespil!
Hvert år har vi en fantastisk dag,
hvor vi sætter et kæmpe rollespil
op. Det handler om reformationen.
Det foregår ved det smukke Fussingø og de fleste konfirmander i
Randers deltager. Der medvirker
mere end 100 frivillige, så vi har
hele tiden brug for nye. Har du
mod på at slås med sværd, går du
med en skuespiller i maven eller
vil du bare lave kaffe og mad til de
frivillige, så skriv til thba@km.dk eller ring til 50 89 82 25 og meld dig
under fanerne? Det kunne være, at
du selv har et barn som deltager,

eller også har du bare lyst til at
dele denne fantastiske dag med
glade børn og voksne.
Det er i år fredag den 23. september fra kl. 8.00 -16.00.

3

Det sker i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag, den 16. maj kl. 11.00
Kristrup, Haslund-Ølst og Vorup gentager arrangementet fra sidste år,
hvor der igen afholdes friluftsgudstjeneste i Paderup Mose. Der er gudstjeneste ved præster fra de tre sogne.

Efter gudstjenesten vil der være
mulighed for at nyde medbragt
mad eller købe i KFUM-spejdernes
bod. 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. I tilfælde af dårligt vejr
flyttes gudstjenesten til Johanneskirken, 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.
Sidste gang inden sommerferien
er den 1. Juni
Første gang efter sommerferien er
den 7. september
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Dorthe Adamsen
Kirke- og kulturmedarbejder
tlf. 20 11 15 66
Dorthe.adamsen@johanneskirken.dk

Det sker i Johanneskirken

Pilgrimsvandring i Vorup Enge
søndag den 10. april 2016 kl. 13.30
Kirkefondet i Århus Stift i samarbejde med menigheden ved Johanneskirken i Vorup i Randers inviterer til
pilgrimsvandring, en eftermiddagstur i det danske forår. Vi skal nyde
naturen sammen, gå i stilhed og
tænke alene eller glæde os over
fællesskabets muligheder med
samtale og oplevelser. Vi skal gå ud
af byen og gennem de fredede
enge med mange fugle med tid til
eftertanke og et par fortællinger og
andagter undervejs. Vi mødes kl.
13.30 i Johanneskirken, Vorup
Boulevard 29, 8940 Randers SV.

høre fortælling og holde andagt.
Ud på eftermiddagen bliver der
serveret en lille forfriskning. Sidst
på eftermiddagen er der en afsluttende andagt i Johanneskirken.
Ved en af dagens andagter er der
altergang. Vi regner med at være
færdige ca. kl. 17.00.

Der er parkeringsplads ved kirken. I
kirken begynder vi med en sang og
introduktion. Ude på ruten vil der
blive et par pauser, hvor vi skal

Prisen er 25 kr. inkl. en forfriskning.
Betaling ved turens start i Johanneskirken i Vorup. Tilmelding til kirkeog kulturmedarbejder Dorthe Adam-

Turen er arrangeret af en gruppe under Kirkefondets udvalg i Århus Stift i
samarbejde med Johanneskirken.
Turen ledes af sognepræst Torben
Nielsen, Skjoldhøj, fra Kirkefondets
udvalg i Århus Stift.

sen på e-mailadressen:
dorthe.adamsen@johanneskirken.dk
senest mandag den 4. april med angivelse af navn(e), antal, mobilnr. og
mailadresse, eller pr.tlf. 20 11 15 66
– nærmere oplysninger kan også fås
her. Husk: En flaske vand og måske
lidt frugt til turen, en lille rygsæk til
at have det i og godt fodtøj (turen
er på ca. 10 km). Påklædning i øvrigt efter vejret.

Foto Randers kommune

Sankt Hans i
Johanneskirken

Sogneudflugt til
Kongernes Jelling

den 23. juni.

den 4. maj

Turen går til Kongernes Jelling, hvor vi først skal høre
et spændende foredrag. Derefter er der mulighed for
at gå rundt og se udstillingshuset med Jellingestenene
fra tiden, hvor Jelling var centrum i den danske historie, hvor Gorm den Gamle og Harald Blåtand levede.
Bagefter er der kaffe og kage på Jelling kro. Vi kører
fra kirken kl. 13.00 og er hjemme ca. kl. 18.30.
Turen koster 125 kroner og der er tilmelding til kirketjenerne eller kontoret senest torsdag den 28. april.

Kl. 19.00 i kirken
Kort gudstjeneste ved sognepræst Thomas Bau.
Kl. 19.20
Båltale ved biskop
Henrik Wigh-Poulsen
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,
kaffe, te, øl, vand og kage.

Art+Com
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Søndag den 24. kl. 10.00
9. søndag efter trinitatis
(Luk. 12, 32-48 eller Luk. 18, 1-8)
Tania Dondes Christensen

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

Mandag den 28. kl. 10.00
2. påskedag
(Joh. 20, 1-18)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 27. kl. 10.00
Påskedag
(Matt. 28, 1-8)
Tania Dondes Christensen
(Husk sommertid)

Fredag den 25. kl.10.00
Langfredag
(Jesu Kristi lidelseshistorie)
Thomas Bau

Søndag den 29. kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
(Luk. 12, 13-21)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 22. kl. 10.00
Trinitatis søndag
(Matt. 28, 16-20)
Thomas Bau

Søndag den 7. kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis
(Luk., 36-50)
Tania Dondes Christensen

AUGUST

Søndag den 31. kl. 10.00
10. søndag efter trinitatis
(Matt. 11, 16-24)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 17. kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
(Matt. 7, 22-29)
Anne Hanson

Søndag den 8. kl. 10.00
6. søndag efter påske
(Joh. 17, 20-26)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 16. kl. 11.00
2. Pinsedag
Fællesgudstjeneste for sognene
Kristrup, Haslund, Ølst og Vorup i Paderup Mose.
(Se omtale side 4)

Søndag den 10. kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis
(Matt. 10, 24-31)
Thomas Bau

Torsdag den 5. kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag
(Luk. 24, 46-53)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 20. kl. 10.00
Palmesøndag
(Mark. 14, 3-9 eller Joh. 12, 1-16)
Tania Dondes Christensen
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost

Torsdag den 24. kl. 18.00
Skærtorsdag
(Joh. 13., 1-15)
Thomas Bau
Undervejs i gudstjenesten går vi ind i sognelokalerne, hvor der serveres lam som nadver
(Bemærk tidspunkt)

Søndag den 3. kl. 10.00
6. søndag efter trinitatis
(Matt. 19, 16-26)
Thomas Bau

Søndag den 1. kl. 10.00
5. søndag efter påske
(Joh. 17, 1-11)
Thomas Bau

Søndag den 13. kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
(Luk. 1, 46-55)
Thomas Bau

JULI

MAJ

Johanneskirken i Vorup

MARTS

Marts | April | Maj | Juni | Juli | August | 2016

Gudstjenestekalender
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Søndag den 28. kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
(Joh. 5, 1-15)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 21. kl. 10.00
13. søndag efter trinitatis
(Matt. 20, 20-28)
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

Børnepasning & kirkekaffe

Ved nadveren i Johanneskirken bruges druesaft, for at alle, børn som voksne kan komme til alters. Alle er velkommen ved Herrens bord.

Nadvervin

Søndag den 26. kl. 10.00
5. søndag efter trinitatis
(Matt. 16, 13-26)
Thomas Bau

Torsdag den 23. kl. 19.00
Kort Sankt Hans gudstjeneste
med efterfølgende bål.
Se omtale side 5
Thomas Bau

Søndag den 19. kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis
(Matt. 5, 43-48)
Thomas Bau

Søndag den 12. kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
(Luk. 12, 11-32)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 5. kl. 10.00
2. søndag efter trinitatis
(Luk. 14, 25-35)
Thomas Bau

JUNI

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

Søndag den 24. kl. 9.30 og 11.30
4. søndag efter påske
Konfirmationer
(Joh. 8, 28-36)

Fredag den 22. kl. 9.30 og 11.30
Store Bededag
Konfirmationer
(Matt 7, 7-14)
9.30: Tania Dondes Christensen
11.30: Thomas Bau

Søndag den 17. kl. 10.00
3. søndag efter påske
(Joh. 14, 1-11)
Tania Dondes Christensen

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

Søndag den 3. kl. 10.00
1. søndag efter påske
(Joh. 21, 15-19)
Tania Dondes Christensen

APRIL

Søndag den 14. kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
(Matt. 12, 31-42)
Tania Dondes Christensen

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

Forårets sidste familiegudstjenester
Tirsdag den 15. marts kl. 17.00.
Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning v/ Thomas Bau
Tirsdag den 19. april kl. 17.00.
Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning (grill).
v/ Tania Dondes Christensen.
Næste familiegudstjeneste (september) annonceres på hjemmesiden:
www.johanneskirken.dk

Fremtidige konfirmationer

Specielt for konfirmationer 2018:
Kommende konfirmander der nu (2016) går i 5A og
5B skal konfirmeres Store Bededag den 27. april 2018.
Kommende konfirmander der nu (2016) går i 5C og
5D skal konfirmeres søndag den 29. april 2018.

Konfirmationer frem til 2018 er opdelt således:
Vorup Skole:

Søndermarkskolen:

2016: 24. april

2016: 22. april

2017: 14. maj

2017: 12. maj

Konfirmationsdatoer i 2019 annonceres feb. 2017

Program for Vorup Højskoleforening
Højskoleformiddagene finder sted i Johanneskirkens sogne
lokaler, 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

Kirkebil kan bestilles af
deltagere fra Vorup sogn
på tlf. 50 89 82 23.
Bestilling senest kl. 9.00

Torsdag 14. april

Overvåget eller

Frihed, lighed,
engagement
Hanne Roswall
Laursen, cand. ma
g., konsulent.
Foredraget tager
udgangspunkt i
Joachim
Gaucks selvbiografi
”Fra vinter til vår
– mit livs
rejse – fra præst
i DDR til præsiden
t i det genforenede Tyskland
.” Han var aktiv i
borgerretsbevægelsen, der før
te til Murens fald.
Efter genforeningen blev han
leder af afviklingen
/
offentliggørelsen
af Stasiarkiverne.

Torsdag den 25

. august

på fri fod?

iet
echef for lokalpolit
Jan Andersen, linj
iti. Med flere end
Pol
nds
jylla
Øst
ved
reds
i Østjyllands politik
536.000 borgere
rdan
nok at se til. Hvo
har lokalpolitiet
nd almindelige me
holder man øje me
dere? Tilhørerne
bry
lov
le
tiel
ten
nesker/po
,
r noget er synligt
politiarbejdet, hvo
vil få et indblik i
t.
noget er usynlig
ng.
d generalforsamli
Dagen sluttes me
for egen regning
s
yde
tilb
t
kos
Fro
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Torsdag 31. marts

Den, der syng
er, er aldrig al
ene.
- et højskolef
oredrag med
sange, anekdoter og fortæ
llinger om po
esi, begivenheder og men
nesker
Erik Sommer,
musikpædago
g, organist, ko
tidl. lektor og
mponist,
højskoleforsta
nder m.m. Eri
har en omfat
k Sommer
tende kompon
istvirksomhed
mange sange
bag sig med
og salmemelod
ier, hvoraf en
vet optaget i
del er blehøjskolesangb
ogen og i den
Som påskønn
nye salmebog.
else for hans
mangeårige arb
og undervisn
ejde med mu
ing har han mo
sik
dtaget Nutzhorn
købing Amts
s Legat, RingMusikpris og
senest Den Fo
lkelige Sangs
pris.

Musik I Johanneskirken
Koncert med Lars Rosenlund
Nørremark, orgel
Onsdag den 17. august kl. 19.30.
Fri entré.

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.
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, o
 rganist, tlf. 25 85 22
62 / mocamm@mail.dk

"Hyldest til Sankt Cæcilia", musik
inspireret af kvinder og om kvinder. Sankt Cæcilia er skytshelgen
for musikken og de blinde.
Traditionelt anses Iliaden af Homer, som begynder med de berømte, "Vreden, Gudinde! besyng,
som greb Peleiden Achilleus...", at
være europæisk litteraturs første
storværk, og det begynder jo netop med en henvendelse til kvinden, musen. Med udgangspunkt i
dette vil musikken til koncerten
spænde fra variationer over den
gregorianske "Ave Maris Stella",
via charmerende karikaturer over
nonner i et fransk kloster, en hyldest til Dronning Victoria til en

Store Kor!

iscenesættelse af Bizets berømte
opera Carmen for orgel.
Koncerten ledsages af mange
gode historier og video og projektor, så man på lærred kan se organisten spille.

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

Koncert i Johanneskirken med sopran Helene Holm
Nielsen og guitarist Torsten Borbye Nielsen

Sommerferiekoncert
i Johanneskirken

Onsdag den 25. maj kl. 19.30
Fri entré

Søndag den 12. juni kl. 16.00
Koncert med Johanneskirkens Lille
og Store Kor. Fri entré.

”De klædte hinanden, sopranen og guitaren. En smuk præstation, også i samarbejdets
kunst; en stor nydelse at lytte
til.
Bornholms Tidende.
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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

Johanneskirken i Vorup

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.
Henv. K. Rasmussen,
tlf. 22 99 23 44.

Himmelske Dage

Kunne du tænke dig at ligge i en
himmelseng i det indre København,
at komme til en gudstjeneste med
nyskrevne tekster og nykomponeret
musik, at tage dit barn eller barnebarn med til babysalmesang eller
høre en nonne fortælle om klosterlivet eller noget helt femte, så kom
til København i Kristi Himmelfarts
ferien fra den 5. til den 8. maj i år.
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København vil summe af liv, når
den store kirkelige festival ”Himmelske Dage”, løber af stablen.
Du kan læse mere om Himmelske Dage på www.facebook.dk/
himmelskedage og på
www.himmelskedage.dk, hvor det
endelige program vil blive offentliggjort primo marts.

De nye hyn
der til bæn
kene i
Vorup Kap
el er nu ta
get i brug.
Ligeledes
er armstole
ne i koret
blevet om
betrukket
i matchen
farver. Res
de
ultatet er ri
gtigt flot.

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken
Gudstjenester
på plejehjemmene
GUDENÅCENTRET
Onsdag den 16. marts kl. 10.00
Thomas Bau
Onsdag den 20. april kl. 10.00
Tania Dondes Christensen
Onsdag den 18. maj kl. 10.00
Thomas Bau
Onsdag den 15. juni kl. 10.00
Tania Dondes Christensen
Onsdag den 6. juli kl. 10.00
Thomas Bau
Onsdag den 17. august kl. 10.00
Tania Dondes Christensen

VORUP PLEJEHJEM
Torsdag den 17. marts kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 21. april kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 19. maj kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 16. juni kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 7. juli kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 18. august kl. 14.00
Tania Dondes Christensen

Sogneeftermiddage
og udflugter
Onsdag den 6. april
kl. 14.30 – 16.30
”Hvid udenpå.
Brun indeni”. Lars
Buch Viftrup,
præst i Skanderborg, fortæller om
sin opvækst i
Bangladesh og Nepal og om udfordringerne med at komme til Danmark. Om at blive integreret i Danmark, selvom han på overfladen
lignede alle andre.
Lars har rejst meget i både Østen
og Mellemøsten og i mange år arbejdet med religionsdialog og integration.
Onsdag den 4. maj
kl. 13.00 – 18.30
Udflugt til Kongernes Jelling.
Se omtale side 5.

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 1. juni
kl. 14.30 – 16.30
Kaffe og hyggeligt samvær i præstegården hos Tania Dondes Christensen på Fåborgvej 24.
Onsdag den 6. juli
kl. 14.30 – 16.30
Kaffe og hyggeligt samvær i præstegården hos Thomas Bau på
Mariendalsvej 4.
Onsdag den 3. august
kl. 13.30 – 17.00
Udflugt med Menighedsplejen. Turen går til Hobro kirke, hvor vi bliver
vist rundt og får kaffe og derefter
kører til Bramslev bakker. Vi kører
fra kirken kl.13.30 og er tilbage ca.
17.00. Turen koster 75 kroner og
der er tilmelding senest mandag
den 1. august.

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.

Dato for menighedsrådsmøder i 2016
Tirsdag den 15. marts
Onsdag den 13. april
Torsdag den 12. maj
Tirsdag den 14. juni
Tirsdag den 23. august

Onsdag den 14. september
Torsdag den 13. oktober
Tirsdag den 15. november
Mødetidspunkt, kl. 19.00,
i Johanneskirkens sogneloakler
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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 eller sognepræst
Tania Dondes Christensen
Tlf.: 86 43 68 24.
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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Johanneskirken i Vorup

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

Kirketjener Lone Hesselberg

Tlf. 86 41 30 99 / 86 42 50 16

Kirkegårdsleder
Henning Bertelsen Gaarde
Tlf. 20 22 40 99
Alle hverdage fra kl. 8.30-9.00
og 12.00-12.30

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.

Tlf. 50 89 82 23
Træffes ikke mandag

Kirketjener Laila Olesen
Tlf. 50 89 82 24
Træffes ikke fredag

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
og 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 17. juni 2016
Att.: Redaktionsudvalget

