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Julebasar i Johanneskirken
Julens Gudstjenester
Fastelavn for børn
Gudstjenestekalender

Tænkning og tro

Johanneskirken i Vorup

af Tania Dondes

Verdens lys

Ved indgangen til 1900-tallet var
der stadig 125 kilometer mellem
Bovbjerg og Blåvands Huk på den
jyske vestkyst, hvor skibene måtte
klare sig uden fyrtårn.
Damperen Avona af Bergen
strandede ved Bjerghuse mellem
Ringkøbing og Thorsminde den 31.
januar 1903. De 24 mand ombord
begik den største fejl: De gik i
skibets redningsbåde.
Et øjenvidne fortæller: ”Alle på
Stranden. Tilskuere og Redningsmænd fulgte efter lysene langs
kysten, men saa lige med eet hørte
vi et skrig derudefra, og Lysene
forsvandt, og alt blev igen stille,
uhyggeligt stille.”
Senere på natten drev skibet længere ind, til det stod fast bare 50 meter
fra land. Var besætningen blevet
ombord, kunne de nu være reddet
uden større dramatik, men de drev
ind som lig i de samme timer.
Så tragisk fortælles der om ét af
de mange skibsforlis, der gennem
tiden er sket ved den jyske vestkyst.
Og når man står ude ved Vesterhavet på en stormfuld vinterdag og
ser den enorme kraft som bølgerne
ruller ind med, så forstår man godt,
hvorfor besætningen skyndte sig
i redningsbådene af frygt for at gå
ned med det store skib.

Det må have været bælgmørkt
omkring dem, de har ikke haft en
chance for at vide, at kysten var
ganske tæt på, at der faktisk var
håb og folkene på stranden kunne
ikke komme i kontakt med dem
eller hjælpe dem på nogen måde.
Det fortælles videre, at efter den
tragiske stranding rettede den norske stat henvendelse til Danmark
med opfordring om at bygge endnu
et fyrtårn på den farlige vestkyst.
Opfordringen blev taget til efterretning og Lyngvig fyr blev bygget i
de efterfølgende år.
Nu står det så der og lyser i natten
i al slags vejr, som et pejlemærke,
der får skibene sikkert op langs
kysten og det har sikkert allerede
reddet mange liv i de hundrede år,
der er gået.
Ligesom sømændene er dybt
afhængige af de lys i mørket som
fyrtårnene sender ud over de store
have for at kunne færdes sikkert,
så har vi alle brug for pejlemærker
i livet for at kunne finde vores vej
på livets ocean.
For vi har alle prøvet at livet føles
som om vi er så langt ude på oprørt
hav, at det virker utænkeligt at vi
igen skulle kunne få fast grund
under fødderne.
Fornemmelsen af at der ikke er et
lys i mørket, den kender vi fra den
mørke vinter, vi netop nu går ind
i og den kender vi fra vores eget
indre mørke.
Det er derfor vi har julen som en
lysfest netop her hvor vintermørket
er tættest, fordi det er umuligt at
navigere i mørket, hvis ikke der
er lys at skimte et sted. Sangeren
Leonard Cohen skriver et sted, at

Forsidebillede (bund): Johanneskirken set fra Hjørringvej
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kun de druknede kan se Jesus.
Måske skulle vi hellere sige, kun os,
der har været ved at drukne ved,
hvor meget vi har brug for at se og
mærke Jesus.
Når vi er ved at drukne i vores liv, fordi vi træder vande i en trist hverdag
eller fordi stormene i vores liv gør det
umuligt at holde sig oven vande, så
har vi brug for et lys i mørket.
Den allerførste julenat, da Jesus
blev født i en stald i Betlehem
tændtes et ganske lille lys i mørket.
Det var kun en lille flamme i den
store mørke verden, men det var
et lys, der var stærkt nok til at
sprede mørket.
Det lille lys voksede og blev til et
fyrtårn, der lyser for os, så vi aldrig
skal være i mørket uden at vi kan
skimte et lys.
Da besætningen på skibet ikke
kunne se et lys mistede de håbet
og bukkede under for uvejret, for
uden lys er der intet håb.
Julens lystfest er en fejring af håbet,
en fejring af at Jesus er verdens lys.
Det er Guds gave til os og den bedste gave, vi kan give hinanden er at
række lyset og håbet videre.
Vi har måske kun et ganske lille lys,
men hvis vi alle bærer lyset frem,
så det kan lyse for andre, så er vi
med til at sprede mørket med håb
og glæde.
Glædelig jul.

Nyt fra Johanneskirken
Vil du have besøg?
Vi har en velfungerende og aktiv
besøgstjeneste her i Vorup sogn
og vi er så heldige, at vi for tiden
har nogle besøgsvenner, som
gerne vil have en ny at besøge.
En besøgsven kommer på besøg
en gang om ugen eller hver 14.
dag til en snak, hygge, gåture, højtlæsning og hvad I ellers sammen
finder ud af.

Hvis du eller en, du kender, har
lyst til at få besøg, så er du meget
velkommen til at kontakte os i
besøgstjenesten.
Karen Winkler, koordinator for
besøgstjenesten tlf. 86 42 88 91
Tania Dondes Christensen,
sognepræst og formand for
besøgstjenesten tlf. 86 43 68 24

Nyt menighedsråd
... er klar til start, første søndag i
advent, når den nye 4 års periode
for dette menighedsråd begynder.
Ved opstillingsmødet den 13. september 2016, i Johanneskirken, blev
der dannet en kandidatliste, med

10 personer til menighedsrådet,
samt 3 stedfortrædere. Der blev
ikke indleveret flere end denne ene
kandidatliste og derfor aflystes det
egentlige valg, der ellers skulle have
fundet sted den 8. november.

På nuværende tidspunkt har det
nye menighedsråd ikke konstitueret sig. Dette vil blive oplyst i
kirken 1. søndag i advent og på
kirkens hjemmeside:
www.johanneskirken.dk

Fællessogneaften i Haslund Kirke
Torsdag den 23. marts
kl. 19.30 – 20.45
Koncert med "Brothers of Mercy",
der spiller sange af Leonard Cohen i
egne fortolkninger og fortæller om
hans liv og lyrik.
Fri entré.
Arrangører er: Kristrup, Haslund, Ølst
og Vorup sogne.
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Det sker i Johanneskirken
Julens gudstjenester
i Johanneskirken
2016
Den 24. dec. Juleaften:
kl. 11.00, kl. 14.30, kl. 16.00
Den 25. dec. Juledag:
kl. 10.00
Den 26. dec. 2. Juledag:
kl. 10.00
Nytårsdag den 1. jan. 2017
kl. 15.00
Prædikant, se venligst kalender midt i bladet.

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. 10.30. Første gang i 2017 er
onsdag den 11. januar.
Dorthe Adamsen, Kirke- og kulturmedarbejder, tlf. 20 11 15 66
Dorthe.adamsen@johanneskirken.dk

Familiegudstjenester
Tirsdag den 13. dec. kl. 17.00.
Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning, Thomas Bau.
Tirsdag den 17. jan. kl. 17.00.
Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning, Thomas Bau.

Tirsdag den 21. feb. kl. 17.00.
Familiegudstjeneste med efterfølgende
fællesspisning, Thomas Bau.
Tirsdag den 21. marts. kl. 17.00. Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning, Tania Dondes Christensen.

Konfirmation 2019
Datoerne og tidspunkterne for
konfirmation 2019 offentliggøres
i begyndelsen af februar på
Johanneskirkens hjemmeside.

Siden sidst i Vorup Sogn

Billeder fra rollespillet, ”Luther på spil”, den 23. sept., hvor ca. 600 konfirmander og 120 frivillige hjælpere fra
Randers Nordre og Søndre provsti, havde en oplevelsesrig dag ved Fussingø Slot.

4

Det sker i Johanneskirken

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 hånd
arbejde 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

JULEBASAR FØRSTE
SØNDAG I ADVENT
Traditionen tro åbner Nørklerne dørene til årets Julebasar første søndag i
Advent den 27. november 2016. Vi
begynder med gudstjenesten kl.
10.00 og fortsætter med frokost for
alle, der har lyst til at være med. Under frokosten synger vi et par julesange, det amerikanske lotteri vil blive solgt og vinderne fundet ☺
Dørene til underetagen åbnes kl.
11.30 og al verdens lækre varer og
dekorationer står klar til at blive købt

eller vundet. Vi har fyldt godter i
både Tombola, salgs boderne og
caféen. Det hele holder åbent til kl.
15.00 eller til vi har totalt udsolgt.
Vi kan klare det meste i trøjer, huer,
tæpper og hvis vi ikke lige har det,
du søger, er du velkommen til selv
at komme med garn og en opskrift,
så kan én af vores dygtige Nørklere
sikkert hjælpe med produktionen.
Kom og vær en del af julehyggen!

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.

Julehjælp
Igen i år uddeler Vorup
menighedspleje Julehjælp.
Hjælpen gives fortrinsvis til
familier med børn.
Ansøgningsskema
kan afhentes i Johannes
kirken eller på Kirkekontor
Randers Syd, Absalonsvej 2,
Kristrup fra 14. november.
Skemaet afleveres samme
steder. Ansøgningsfrist 6.
december.
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Lørdag den 24.
Juleaften
(Luk. 2, 1-14 eller Matt. 1, 18-25 )
Kl. 11.00 Thomas Bau

Søndag den 18. kl. 10.00
4. søndag i advent
(Joh. 1, 19-28)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 11. kl. 10.00
3. søndag i advent
(Matt. 11, 2-10)
Thomas Bau

Søndag den 4. kl. 10.00
2. søndag i advent
(Luk. 21, 25-36)
Tania Dondes Christensen

DECEMBER

Søndag den 1. kl. 15.00
Nytårsdag
(Luk. 2, 21)
Thomas Bau
Efter gudstjenesten er der champagne og
kransekage i kirkens forhal.

Søndag den 27. kl. 10.00
1. søndag i advent
(Matt. 21, 1-9)
Thomas Bau
Kirkefrokost og menighedsmøde.
Gerda Kristensen fortæller om menighedsrådets
arbejde det sidste år. Nørklernes julebasar.

Søndag den 29. kl. 10.00
4. søndag efter Helligtrekonger
(Matt. 8,23-27)
Thomas Bau

Søndag den 22. kl. 10.00
3.søndag efter Helligtrekonger
(Matt 8,1-13)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 15. kl. 10.00
2. efter Helligtrekonger
(Joh 2,1-11)
Thomas Bau

Søndag den 8. kl. 10.00
1. søndag efter Helligtrekonger
(Luk. 2, 41-52 eller Mark. 10, 13-16)
Tania Dondes Christensen

JANUAR

NOVEMBER

December | Januar | Februar | Marts | 2017

Johanneskirken i Vorup

Søndag den 26. kl. 10.00
Midfaste

Søndag den 19. kl. 10.00
3. søndag i fasten
(Luk. 11,14-28)
Thomas Bau

Søndag den 12. kl. 10.00
2. søndag i fasten
(Matt. 15, 21-28)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 5. kl. 10.00
1. søndag i fasten
(Matt. 4, 1-11)
Thomas Bau

MARTS

Fastelavnsgudstjeneste for hele
familien kl. 15.00
Tania Dondes Christensen
Med tøndeslagning og fastelavnsboller.

Søndag den 26. kl. 10.00
Fastelavn
(Matt. 3, 13-17)
Tania Dondes Christensen

FEBRUAR - FORTSAT

Gudstjenestekalender
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Søndag den 5. kl. 10.00
Sidste søndag efter helligtrekonger
(Matt. 17,1-9)
Tania Dondes Christensen

Mandag den 26. kl. 10.00
2. juledag
(Matt. 23, 34-39)
Tania Dondes Christensen

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

Søndag den 19. kl. 10.00
Seksagesima
(Mark. 4,1-20)
Tania Dondes Christensen

ER:

De bidrag, der
lægges i Johann
eskirkens
indsamlingsbø
sser, går til:
27/11 – 26/12:
Menighedsplej
en i Vorup
1/1 – 8/1:
Det Danske Bi
belselskab
15/1 – 26/3:
Kirkens Korshæ
r

INDSAMLING

(Joh. 6, 1-15)
Tania Dondes Christensen
Husk sommertid !

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

Torsdag den 2. kl. 19.00
Kyndelmisse
Thomas Bau
Der er pandekager og kaffe efter gudstjensten.

Søndag den 25. kl. 10.00
Juledag
(Luk. 2, 1-14)
Thomas Bau

Søndag den 12. kl. 10.00
Søndag Septuagesima
(Matt 20,1-16)
Thomas Bau

FEBRUAR

Kl. 14.30 Tania Dondes Christensen
Kl. 16.00 Thomas Bau

Musik
Siden sidst
i Johanneskirken

Adventskoncert

onsdag den 30. november kl. 19.30
- med Essenbæk Voksenkor
(voksenkoret ved Virring, Essenbæk,
Årslev og Hørning kirker).
Koret består af ca. 25 korister: sopraner, alter, tenorer og basser og ledes
af Kirsten Pultz, som er organist i de
fire kirker.
Det bliver en stemningsfuld koncert
med jule- og adventsmusik, dansk

og engelsk, nyt og gammelt - og så
skal vi naturligvis synge nogle af
vore elskede adventssalmer.
Fri entré.

Johanneskirken søndag den 4. decembe
r
kl. 16.00
Store og Lille Kor synger
julen ind. Fri entré

Koncert med Politi Sirenerne
Onsdag den 25. januar kl. 19.30
Politi Sirenerne synger både klassisk
og rytmisk, fra salmer til pop, fra B.
S. Ingemann til Beatles.
Koret ledes af Matilde Arenholt Mosekjær, som er uddannet i musikvidenskab og korledelse fra Aarhus
Universitet. Koret akkompagneres af
Jesper Kragh Pedersen.

Politi Sirenerne har eksisteret siden
2008 og giver jævnlig koncerter i
det jyske opland og udlandet.
Koret er det eneste politi-kvindekor
i Jylland og består af 25 kvinder, der
alle har en tilknytning til Østjyllands
Politi og en fælles interesse og glæde i musik og sang.
Fri entré.

Johanneskirken i Vorup

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 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
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
Niels W. Gade
- 200 års
fødselsdag i 2017
Torsdag 16. marts 2017
kl. 19.30
Koncert med Peer K. Andersen, Johanneskirkens Store
Kor og Monica Møller.
Fri entré.
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Kyndelmissegudstjeneste
Kyndelmisse markerer, at vi er
halvvejs igennem vinteren og at vi
trods kulde og mørke nu går mod
lysere tider.

a
F stelavn

Vi fejrer lysets komme ved en
gudstjeneste i Johanneskirken
tirsdag den 2. februar kl.19.00.

Fastelavns
gudstjeneste den
26. februar kl. 15.00

Kirken vil være udsmykket med
lanterner som konfirmanderne
har lavet.
Efter gudstjenesten er der pandekager i sognelokalerne.

Vi fejrer fastelavn i Johanneskirken. Efter en gudstjeneste for
børn, er der fastelavnsboller og
sodavand, kaffe til de voksne
og til sidst naturligvis tøndeslagning.

Gudstjenesten er ved
Thomas Bau.
Alle er velkomne.

Kom gerne udklædte store
og små :-)

INDSAMLERE SØGES
De indsamlede penge går til bekæmpelse af sult i de fattigste egne
af verden. Sidste år samlede vi kr.
15.835 ind, og vi håber, at vi igen i år
kan bidrage med et godt resultat.

Atter i år vil der blive arrangeret
indsamling i Vorup Sogn.

Meld dig som indsamler til:
Indsamlingsleder:
Carl E. Kristensen, tlf. 40192243
eller til én af præsterne:
Thomas Bau, tlf. 50 89 82 25
Tania Dondes Christensen,
tlf. 86 43 68 24.
Du kan evt. også bare møde op på
indsamlingsdagen i Johanneskirkens
lokaler. Vi starter efter gudstjenesten
kl. ca. 11.

Vi søger derfor indsamlere, der er
villige til at bruge nogle timer denne dag til formålet.

Tusindvis af indsamlere går hvert år
på gaden til fordel for Folkekirkens
Nødhjælps arbejde. I 2016 blev der

Foto: Mikkel Østergaard
Søndag den 12. marts 2017
afholdes den årlige indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp.

samlet 12 millioner kroner til mennesker i nød.
Vandpumpe har nidoblet høsten
I samarbejde med Grundfos har Folkekirkens Nødhjælp opsat en solcelledrevet vandpumpe, så disse kvinder
i Malawi nu har nidoblet deres høst
af blandt andet tomater, kartofler og
løg. Overskuddet fra markedssalget
går til bedre huse, madrasser, skoleuniformer og skolegang til børnene.
Foto: Lasse Mejlvang
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Johanneskirken i Vorup

Højskoleforeningen
Praktiske oplysninger:
Højskoleformiddagene finder sted i
Johanneskirkens sognelokaler, Vorup Boulevard 29 på torsdage med
følgende forløb:
Kl. 10.30: Velkomst og fællessang
Foredrag
Frokostpause (madpakke medbringes, drikkevarer kan købes)
Fortsættelse af foredraget og/eller
debat
Kl. 13.15: Afslutning og fællessang.
Billetter købes ved de enkelte
arrangementer.
Pris: 60 kr. pr. foredrag
Kirkebil kan bestilles af deltagere
fra Vorup sogn på tlf. 5089 8223.
Bestilling senest kl. 9.00

Bestyrelsen for Vorup
Højskoleforening:
Thomas Bau - Tove Hougaard
Aage Stenz - Karen Spanggaard
Inge Kaag, formand, 86 42 86 16

Torsdag den 26. januar.

Kurt kommer forbi
Kurt Leth, Journalist.
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Torsdag den 23.
marts.

Alderdom er
visdom.
Marianne Hesselholt,
Cand.mag.
dansk og fransk
Det er ingen dom at bliv
e gammel.
Man taler meget om alle
de ressourcer, samfundet bruger
på de ældre,
men i virkeligheden find
es der et hav
af ressourcer netop her
, som vi alle
sammen kunne få glæ
de af. Det vidste man alt om i tidlige
re tider. Vi vil
sammen foretage en his
torisk rejse og
se på, hvordan man gen
nem tiderne
har betragtet de forske
llige aldre.

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken
Gudstjenester
på plejehjem
VORUP PLEJEHJEM
Torsdag den 15. december
kl. 14.00
Tania Dondes Christensen

Sogneeftermiddage
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.

Torsdag den 19. januar kl. 14.00
Thomas Bau

Onsdag den 4. januar

Torsdag den 9. februar kl. 14.00
Thomas Bau

Alderdom i fryd og gammen
Mette Marie Gocht-Jensen,
sognepræst i Harridslev

Torsdag den 16. marts kl. 14.00
Tania Dondes Christensen

Et foredrag om
livskvalitet i den
tredje alder.
Sognepræst
Mette Marie
Gocht-Jensen
fortæller om alderdom
og livskvalitet set ud fra et historisk,
poetisk, praktisk og ikke mindst humoristisk perspektiv.

Onsdag den 1. marts
Smil på Dødens Avenue
- en morders bekendelser
En rundrejse i verdens farligste kvarter – blandt voldtægtsforbrydere,
kidnappere, incestofre, politi og politikere….og hvor Jesper stod ansigt til
ansigt med en massemorder med
400 drab bag sig.
Jesper Grønkjær er professionel tryllekunstner. Han har gjort det til sin
mission, at drage ud til klodens fjerneste afkroge, for at leve og optræde
hos ekstreme befolkningsgrupper.
Han drager ugevis igennem junglen
for at opsøge de sidste kannibaler,
lever hos munke i Himalaya eller rejser på tømmerflåde ned af Amazonfloden i Sydamerika m.m.

Onsdag den 1. februar

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.

Libanon
Benedikte Lynderup Kristensen
fortæller om Libanon, med fokus
på arbejdet med
religionsdialog, og sine egne oplevelser i landet, som hun har boet i
gennem et halvt år.

Foredraget er ikke blot om at rejse
ud i verden, men i lige så høj grad
en fortælling om at rejse ind i sig
selv. Det er en varm og smuk beretning om næstekærlighed, håb og
om at turde tro på Gud, selv om
man bor i verdens farligste land.

Dato for menighedsrådsmøder i 2017
Dato og tidspunkt for møder i 1. kvartal 2017 meddeles
på www.johanneskirken.dk

11

Kirkelig vejviser

Johanneskirken i Vorup

Adresser

Sognepræst Thomas Bau
(kirkebogsførende)

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

thba@km.dk
Sognepræst Tania Dondes
Christensen
Fåborgvej 24

Tlf. 86 41 30 99 / 86 42 50 16

Tlf. 86 43 68 24
Træffes ikke mandag

Kirke- og kulturmedarbejder
Dorthe Adamsen

tdc@km.dk

vorup.sogn@km.dk
www.johanneskirken.dk

Tlf. 20 11 15 66

Organist Monica Møller
Tlf. 25 85 22 62
Træffes ikke mandag

dorthe.adamsen@johanneskirken.dk

Kordegne:
Lene Pind Hansen
Charlotte Buskov Christensen
Peter Bak

Tlf. 50 89 82 23
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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Kirkekontor Randers Syd:
Absalonsvej 2, 8960 Randers SØ.
kirkekontor@randerssyd.dk
Kontortid: Mandag - fredag
kl. 9.00-13.00
Torsdag tillige kl. 16.00-17.00

Træffes ikke mandag

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

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.

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:
Ny formand meddeles pr.
27.11.16.
Se www.johanneskirken.dk
Redaktionsudvalg:
Tania Dondes Christensen,
Thomas Bau,
Lene Pind Hansen
og Peter Bak.
Distributører:
Kronjyllands Y´s Men´s Club,
Randers.
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 03.02.2017 email:
kirkekontor@randerssyd.dk
Att.: Redaktionsudvalget

