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Friluftsgudstjeneste

Tænkning og tro

Johanneskirken i Vorup

af Thomas Bau

Den vigtigste begivenhed i
Europas og Danmarks historie

Reformations
jubilæet
Vi mennesker er de mennesker,
vi er, i kraft af det, vi har gennemgået i livet. Vi er vores historie. Det
samme er samfundet og nationen;
de er formet og dannet af det, der
er hændt. Fortiden lever i nutiden.
Jeg tænker dog, at det er en fremherskende opfattelse idag, at vi selv
vælger, hvem vi er, så vi næsten kan
flygte fra historien ved at glemme
den eller tale dens betydning væk,
selvom den lever i vores DNA.
Jeg mener, at det eneste, der sker,
ved at ignorere historien, er, at vi får
mindre indsigt i, hvem vi selv er, og
hvorfor vi handler, som vi gør.
Jeg kan se, hvordan ordet ”reformation” har en sænkende virkning på
konfirmandernes øjenlåg. Måske
tænker nogle voksne mennesker
også reformationen som en fjern
og uvedkommende begivenhed.
Min påstand er bare, at det der
skete for 500 år siden i år; Martin
Luthers opgør med den katolske
kirke, er den mest skelsættende
begivenhed i Europas og Danmarks
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historie overhovedet! Noget der
den dag i dag har enorm betydning
for, hvordan vi tænker om det at
være menneske og samfund i Danmark og i hele Vesten.
Lad mig vende tilbage til dette.
Først lidt om hvad reformationen
var, og hvad den betyder for os i
kirken:

Hvad var
reformationen
I middelalderen var den katolske
kirke en meget markant magtfaktor, ikke kun religiøst, men også
verdsligt og socialt havde kirken
en enorm magt over mennesker.
Kirken havde monopol som ”frelsesformidler”, kun igennem kirken
og præsterne kunne det enkelte
menneske opnå kendskab til Gud
og dermed frelse.
Luther slog efter sigende 95 teser,
eller sætninger op på kirkedøren i
Wittenberg. Teserne var vendt mod
”afladen”. Afladsbreve var breve,
som den katolske kirkes ”establishment” solgte til mennesker. Pavekirkens påstand var, at man ved
køb af disse breve kunne nedsætte
tiden i skærsilden for sig selv og for
andre. På denne måde kom kirken i
besiddelse af store rigdomme; man
siger at Peterskirken i Rom er bygget for penge fra afladshandlen.
Luther vendte sig imod afladen og
i det hele taget imod tanken om,
at mennesket selv kunne bidrage
til sin egen frelse. Ligeledes vendte
han sig imod pilgrimsvandringer,
klostre og i det hele taget alt det

”bling bling”, der omgav kirkerne.
Menneskets frelse og Guds
kærlighed til mennesket var ikke
afhængig af gode gerninger eller af
bidrag til kirken eller besiddelser
af relikvier. Luther vendte sig også
imod den etablerede præstestand.
Mennesket behøvede ikke præster
som mellemmænd mellem den
enkelte og Gud, ethvert menneske
havde direkte forbindelse til Gud
via ordet i Bibelen og via troen.
Præster var ikke en særlig hellig
stand af elitekristne. De kunne nu i
øvrigt også gifte sig.
Reformationen vandt meget hurtigt
indpas. I 1536 indførtes reformationen officielt i Danmark af Kong
Christian den tredje.

Reformationen og
kirken i dag
I vores lutherske evangeliske kirke
i dag, er det stadig et ufravigeligt
og grundlæggende princip, at man
ikke kan gøre sig fortjent til Guds
kærlighed eller til frelsen! Guds
kærlighed er givet på forhånd. Et
menneske er af uendelig værdi, på
trods af alle de forkerte handlinger
man kan begå. Guds kærlighed
er så meget større, end det vi kan
præstere os til.
”Noget for noget”, ”man får som
fortjent”, ”man skal yde før man kan
nyde” og ”intet er gratis” er eksempler på at vores sprog er fyldt med
det, man kunne kalde en logisk
menneskelig retfærdighedssans.
Tanken om, at man gør sig fortjent
til en præmie eller til sin løn ved at

Forsiden: Billede fra friluftsgudstjenesten i Paderup Mose 2016.
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Reformationen og
samfundet i dag

yde et stykke arbejde, er langt hen
ad vejen den måde vi har indrettet
vores samfund på.
Men denne retfærdighed, alle disse
ordsprog, taler vores evangelisk
lutherske kirke midt imod. I den
lutherske kristendom er Guds nåde
og Guds kærlighed ganske gratis.
Man behøver ikke overholde specielle religiøse habitus, for at gøre
sig fortjent til frelsen. Guds kærlighed til den enkelte er ikke proportional med, hvordan man opfører
sig, og hvor mange gode gerninger,
man gør. Menneskeheden er falden
og ude af stand til - hvor meget
man end anstrenger sig - at frelse
sig selv, men Gud har gennem Kristi
liv, død og opstandelse retfærdiggjort syndere gennem troen.
Over for Gud er vi alle som små
hjælpeløse spædbørn, der bare
kan tage imod. Tage imod den
kærlighed Gud hver dag sender ned
til os ganske gratis. Vi skal ikke gøre
os fortjent til Guds kærlighed, vi har
den hver især - alene i kraft af vores
skabthed.
Derfor har vi lov til at føle, at vi har
værdi hver især. En værdi der ikke
afhænger af om vi har slået til og
fået det fineste job, det største
hus, og den mest overskudsagtige
Facebook profil!

Individualisering og demokrati
Men uden for kirken, i vores samfund, hvor er det da, at jeg ser, at
kristendommen og reformationen
har enorm betydning?
Martin Luther mente ikke, at kirken
var den nødvendige frelses vej til
Gud. Det var individet, som selv
måtte tage stilling. Derfor oversatte
man Bibelen til nationale sprog.
Derfor var det også statens og kirkens opgave at lære folk at læse.
Reformationens tanker om, at alle
skulle uddannes til selv at tage
stilling til Bibelens ord, har en stor
betydning for vores tanker om lige
adgang til uddannelse.
Dette arbejde, uddannelsen af
mennesker og ideen om, at man
selv skulle lære at tage kritisk stilling, er forudsætning nummer et
for rationelle argumenters magt, for
oplysning og for videnskab. Og det
er uomtvisteligt forudsætningen for
demokratiet.
Reformationen er således forudsætningen for den enkeltes mulighed for at stille kritiske spørgsmål
til autoriteter. Reformationen er
forudsætningen for, at vi ikke har
et klassesamfund hvor enkelte
bestemmer.

De kristne og lutherske tanker har
således gennem århundreder nået
ud i næsten alle forgreninger i
vores menneskeforståelse og vores
samfundsforståelse. I en tid hvor
samfundets udvikling går meget
hurtigt, og hvor der er en tendens
til, at vi i vores jagt på vækst og
bundlinje, måske er i gang med at
kaste disse værdier overbord, er det
nødvendigt, at vi gør os klart, hvor
vigtig kristendommen har været,
og i høj grad stadig er, for vores
samfund.
I år 2017 er det 500 år siden Luther
slog sine 95 teser op på kirkedøren
i Wittenberg. Det fejres verden
over, for det blev startskuddet til
reformationen. Også her i Randers
vil reformationsjubilæet på forskellig vis markeres, ved bl.a. foredrag
og musik.

På følgende hjemmesider kan
man finde arrangementerne:
www.randersreformation.dk
(lokale arrangementer).
www.luther2017.dk
(arrangementer på landsplan).

Velfærdstaten
Reformationen lod det være op til
den enkelte at følge buddet om
næstekærlighed. Efterhånden blev
buddet om næstekærlighed sat
på formel og systematiseret, så
det blev forudsætningen for vores
velfærdstat hvor vi i fælleskab
hjælper dem, der er svage, og dem
der er syge. Altså socialhjælp og
sygehushjælp.
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Påskens gudstjenester
Palmesøndag, den 9. april
Gudstjeneste kl. 10.00, ved Thomas Bau
Med efterfølgende kirkefrokost.
Skærtorsdag, den 13. april
Gudstjeneste kl. 18.00, ved Tania Dondes Christensen
Efter gudstjenesten går vi i sognelokalerne og
spiser påskelam sammen.
Vi slutter af i kirken.
Alle er velkomne.
Langfredag, den 14. april
Gudstjeneste kl. 10.00 ved Tania Dondes Christensen
Liturgisk gudstjeneste, hvor hele Jesu lidelseshistorie
læses op. I år vil der blive læst fra forfatter Ida Jessens
gendigtning af Bibelen. Helle Marie Nygaard synger
ved gudstjenesten.
Påskedag, søndag den 16. april
Gudstjeneste kl. 10.00, ved Thomas Bau
2. påskedag, mandag den 17. april
Gudstjeneste kl. 10.00, ved Thomas Bau

Vorup Sogns menighedsråd
17. november 2016 konstituerede det
nye menighedsråd sig som følger:
Rækkefølge fra venstre mod højre.
Bagest: Søren Krogh (formand),
Joan Hjersing Knudsen (kasserer),
Berit Nielsen, Signe Pedersen, Lene
Rix Nielsen og Thomas Bau (kirkebogsførende sognepræst).
Forrest: Gerda Kristensen (kirkeværge), Irene Lytzen, Ann Ungstrup Nielsen og Ketty Daugaard
(kontaktperson).
På billedet mangler: Joseph Aruliah
(næstformand) og Tania Dondes
Christensen (sognepræst).

4
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Sogneudflugt til Horsens gamle fængsel
Onsdag den 3. maj, kl. 13.00 – 18.00
Årets sogneudflugt i maj går til det
gamle fængsel i Horsens. Vi kører fra
Johanneskirken kl. 13.00.
Efter en rundvisning i fængslet (en
rundvisning uden trapper), går turen
til Cafe Dollys, hvor der serveres kaffe, boller og lagkage.

Turen koster 130 kr. og der er tilmelding til kirketjeneren i Johanneskirken, tlf. 50 89 82 23. Tilmelding
senest onsdag den 26 april.

Til sidst kører vi lidt rundt i det flotte
forårslandskab ved Horsens. Vi forventer, at være hjemme ved Johanneskirken kl. 18.00.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag, den 5. juni kl.11.00
Kristrup, Haslund, Ølst og Vorup
gentager arrangementet fra sidste år,
hvor der igen i år afholdes friluftsgudstjeneste i Paderup Mose.
Der er gudstjeneste ved præster fra
de fire sogne. Søndermarkens blæseorkester medvirker.
Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at nyde medbragt mad el-

ler 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. Vel mødt!

Sankt Hans i Johanneskirken
Den 23. juni
Kl. 19.00 i kirken
Kort gudstjeneste ved
sognepræst Anne
marie Birgitte Ross.
Kl. 19.20
Båltale ved direktør
for Randers Kunstmuseum, Lise Jeppesen.

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.
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Mandag den 17. kl. 10.00
Anden påskedag
(Luk. 24, 13-35)
Thomas Bau

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

Fredag den 14. kl.10.00
Langfredag
Jesu lidelseshistorie.
Tania Dondes Christensen
I år vil der blive læst fra forfatter
Ida Jessens gendigtning af Bibelen.

Søndag den 13. kl. 10.00
9. søndag efter trinitatis

Søndag den 6. kl. 10.00
8. søndag efter trinitatis
(Matt. 7, 15-21)
Thomas Bau
Søndag den 28. kl. 10.00
6. søndag efter påske
(Johs. 15, 26-16,4)
Tania Dondes Christensen

JUNI

AUGUST

Søndag den 30. kl. 10.00
7. søndag efter trinitatis
(Luk. 19, 1-10)
Thomas Bau

Søndag den 23. kl. 10.00
6. søndag efter trinitatis
(Matt. 5, 20-26)
Thomas Bau

Torsdag den 25. kl. 10.00
Kristi himmelfarts dag
(Mark. 16, 14-20)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 21. kl. 10.00
5. søndag efter påske
(Johs. 16, 23b – 28)
Thomas Bau

Søndag den 14. kl. 9.30 og 11.30
4. søndag efter påske
Konfirmationer
(Johs. 16, 5-15)
9.30 Tania Dondes Christensen
11.30 Thomas Bau

Søndag den 9. kl. 10.00
4. søndag efter trinitatis
(Luk. 6, 36-42)
Tania Dondes Christensen

Fredag den 12. kl. 9.30 og 11.30
Bededag
Konfirmationer
(Matt. 3, 1-10)
9.30: Thomas Bau, (Dorthe Adamsen)
11.30: Thomas Bau

Søndag den 9. kl. 10.00
Palmesøndag
(Matt. 21, 1-9)
Thomas Bau
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost

Søndag den 16. kl. 10.00
5. søndag efter trinitatis
(Luk. 5, 1-11)
Annemarie B. Ross

Søndag den 2. kl. 10.00
3. søndag efter trinitatis
(Luk. 15, 1-10)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 7. kl. 10.00
3. søndag efter påske
(Johs. 16, 16-22)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 2. kl. 10.00
Mariæ bebudelsesdag
(Luk. 1, 26-38)
Thomas Bau

Torsdag den 13. kl. 18.00
Skærtorsdag
(Matt. 26, 17-30)
Tania Dondes Christensen
Efter gudstjenesten går vi i sognelokalerne
og spiser påskelam sammen. Vi slutter af i kirken.
Alle er velkomne. Bemærk tidspunkt.

JULI

MAJ

Johanneskirken i Vorup

APRIL

April | Maj | Juni | Juli | August | 2017

Gudstjenestekalender
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Søndag den 3. kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
(Mark. 7, 31- 37)
Tania Dondes Christensen

SEPTEMBER

Søndag den 27. kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis
(Luk. 18, 9-14)
Thomas Bau

Søndag den 20. kl. 10.00
10. søndag efter trinitatis
(Luk. 19, 41-48)
Tania Dondes Christensen

(Luk. 16, 1-9)
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 25. kl. 10.00
2. søndag efter trinitatis
(Luk. 14, 16-24)
Tania Dondes Christensen

Fredag den 23. kl. 19.00
Kort Sankt Hans gudstjeneste
med efterfølgende bål.
(se omtale side 5)

Søndag den 18. kl. 10.00
1. søndag efter trinitatis
(Luk 16, 19-31)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 11. kl. 10.00
Trinitatis søndag
(Johs. 3, 1-15)
Thomas Bau

Søndag den 5. kl. 11.00
2. Pinsedag
Fællesgudstjeneste for sognene
Kristrup, Haslund, Ølst og Vorup i Paderup mose.
(se omtale side 5)

Søndag den 4. kl. 10.00
Pinsedag
(Johs. 14, 22-31)
Thomas Bau

Alle arrangementer er omtalt på Johanneskirkens hjemmeside: www.johanneskirken.dk
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Søndag den 30. kl. 10.00
2. søndag efter påske
(Johs. 10, 11-16)
Thomas Bau

Søndag den 23. kl. 10.00
1. søndag efter påske
(Johs. 20, 19-31)
Tania Dondes Christensen

Musik
Siden sidst
i Johanneskirken
Forårets sidste
familiegud
stjeneste
Tirsdag den 25. april kl. 17.00
Familiegudstjeneste med
efterfølgende fællesspisning
ved Thomas Bau.
Næste familiegudstjeneste
(september) annonceres
på hjemmesiden,
www.johanneskirken.dk

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.
Sidste gang inden sommerferien er onsdag den 7. juni.
Første gang efter sommerferien er onsdag den 6. september.

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 22. september
kl. 8.00 – 16.00.

Sogneindsamlingen 2017
Hermed en varm hilsen og stor
TAK for hjælpen i forbindelse med
Johanneskirkens deltagelse i Sogneindsamlingen til fordel for Folkekirkens Nødhjælp, og dermed hjælp
til bekæmpelse af sult i de fattigste
egne af verden.
Ved indsamlingen søndag, den 12.
marts havde vi 38 indsamlere på
gaden (28 ruter) i Vorup Sogn.
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De nåede et kanonflot resultat på i alt
kr. 23.388.
Tusind tak til både indsamlere og
andre medhjælpere. Og ikke mindst
TAK til de beboere i sognet, som
tog godt imod vore indsamlere.
Tak for i år - og på gensyn søndag,
den 11. marts 2018! Carl E. Kristensen, indsamlingsleder (Vorup).

Orientering om
konfirmationsdatoer
Vi har modtaget en del klager
over, at vi ikke melder konfirmationsdatoer ud i bedre tid end
vi gør. Som det er nu, melder vi
datoerne ud knapt to og et halvt
år i forvejen, til de nuværende
5.-klasser.
Det sker på Johanneskirkens
hjemmeside, www.johanneskirken.dk, hvert år den 1. februar.
Det er tydeligt, at mange ønsker
bedre tid til at booke lokaler,
restauranter osv.
Sagen er, at der er andre kirker
rundt om i Randers som har lidt
sværere end vi, ved at forudsige
datoerne, fordi der angiveligt kan
ske ændringer i skolestrukturen
og skolernes aftaler med kirkerne.
Derfor har vi i provstiet en aftale
om, ikke at melde konfirmationsdatoer ud før disse knapt to og
et halvt år i forvejen. Så er alle i
byen ligestillede med hensyn til
at kunne booke lokaler. Det er
således ikke en aftale vi i Johanneskirken har lov til at bryde.
Det er absolut muligt, at det vil
ændre sig. Men foreløbigt må
man trøste sig med, at det er ens
for alle i byen.

Det sker i Johanneskirken
Store Kor!
Johanneskirkens Store Kor
består af unge mennesker
fra ca. 11-16 år.
At synge i koret er et lønnet a
 rbejde,
hvor man synger i turnus-orden. Det
drejer sig om søn- og helligdage, bryllupper, koncerter m.m.
Vi mødes hver torsdag til k orprøve
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 juleog sommerferiekoncerterne og gerne ved familiegudstjenesterne.

Koncert i Johanneskirken med TrioDo
Tirsdag den 15. august kl. 19.30
På programmet til aftenens koncert
med TrioDo står lyriske arier, melankolske klarinettoner og virtuos
klavermusik. Værker af bl.a. Carl
Nielsen, Sergei Rachmaninoff og
Franz Schubert. TrioDo består af
mezzosopran Louise Sletting Hvilborg, Dorthe Gade, klarinet og Svitlana Leonchuk, klaver. Fri entré.

gyndte hun orgeluddannelsen i
Løgumkloster og startede som
organist i Taulov Kirke i 2005.

Louise Sletting Hvilborg er uddan
net sanger og studerer lige nu i so
listklassen på Syddansk Musikkon
servatorium. Louise kombinerer sit
arbejdsliv med koncertvirksomhed,
kirkesanger i Taulov Kirke og underviser på Den kreative Skole, Fredericia.
Dorthe Gade er uddannet på kla
rinet fra Det jydske Musikkonser
vatorium i Aarhus. I 2000 påbe

Svitlana Leonchuk er uddannet
fra konservatoriet i Kiev på kla
ver. Hun har spillet mange koncerter med virtuos musik af østeuropæiske komponister såsom
Chopin og Rachmaninov. Da Svit
lana kom til Danmark startede
hun på orgeluddannelsen og si
den 2001 har hun virket som or
ganist i Egeskov K irke.



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



Sommerferiekoncert
i Johanneskirken



Søndag den 18. juni kl. 16.00
Koncert med Johanneskirkens
Lille og Store kor. Fri entré.





Koncert med
Vokalgruppen
Concordia
Torsdag den 8. juni, kl. 19.30
Vokalgruppen Concordia består af
26 unge mennesker i alderen 19-30
år med vidt forskellige musikalske
baggrunde og blev stiftet i 2013 af
Matilde Mosekjær, som er uddannet sanger og dirigent fra Det Jyske
Musikkonservatorium. Formålet var
at skabe Aarhus' første a cappellakor, der synger både rytmisk og
klassisk musik på højt niveau.
Fri entré.

Kalle fra Ramasjang
i Johanneskirken
Tirsdag den 19. september kl. 17.00
Kalle Mathiesen, kendt fra bl.a. Ramasjang, Youtube eller fra gader og
stræder i hele Danmark, kommer og fylder kirkerummet med lyde man
ikke er vant til. Det hele leveres med stor musikalsk glæde. Fri entré.
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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 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

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
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Torsdag 20. april.

En sund sjæl i
et sølle skrog.
Leif Fabricius, vestjyde, visesanger,
tekstforfatter.
Vi kender alle ordene om den
sunde sjæl i det sunde legeme.
Med alderen pålægger kroppen
os visse begrænsninger, og hvad
gør man så? At sætte sig ned og
fortvivle er en dårlig ide.
Et positiv t livssyn og humoristisk
sans er en rigtig god modgift, når
tidens tand gnaver løs, og det er
den modgift, Fabricius forsøger at
sprøjte ind i sine sagesløse tilhørere. Det er vitaminer for sjælen.
Dagen sluttes med generalforsamling.
Frokost tilbydes for egen regning.

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.

Torsdag den 31.
august

Niels Ebbesen
– Danmarks
befrier eller
en gemen m
 order?
Margit Pedersen Sko
uboe, cand.
mag. i dansk og kunsth
istorie.
Foredraget vil gennemgå
de faktuelle,
historiske begivenheder
omkring Niels
Ebbesen: Hvem var han
, hvor kom
han fra, og hvad skete der
egentlig den
aprilnat i 1340 i Rander
s?
I eftermælet besynges han
i folkeviser,
romaner digte og kunstvæ
rker som
Danmarks redningsmand
, men samtidig er der blevet fremsat
den påstand,
at han blot var en gemen
morder, der
slog en forsvarsløs mand
ihjel, og at
det ikke gjorde den store
forskel, at
han ”vog den kullede gre
ve”.
Foredraget vil søge at nua
ncere billedet af ham for at finde
et ståsted
mellem forherligelse og
glemsel.

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken
Gudstjenester
på Vorup Plejehjem
VORUP PLEJEHJEM
Torsdag den 20. april kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 18. maj kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 15. juni kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 27. juli kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 17. august kl. 14.00
Tania Dondes Christensen

Sogneeftermiddage
og udflugter
Onsdag
den 5. april
kl. 14.30 – 16.30
I en tid, hvor vi importerer forskellige
fester og højtider fra udlandet, kan
det være spændende at vende blikket bagud og se på, hvorledes man
blot for nogle få generationer siden
fejrede de danske højtider.
I november underholdt vores hjælpeorganist, Peer Kjær Andersen,
med fortællinger og fællessang om
højtiderne. Han nåede dog kun at
gennemgå den første halvdel af året.
Denne eftermiddag vil han fortsætte
hvor han slap, så vi kan få det hele år
med. Vi er nået til sensommer, efterår
og første del af vinteren.

Onsdag den 3. maj,
kl. 13.00 – ca. 17.30
Udflugt til Horsens. Se omtale side 5.
Onsdag den 7. juni
kl. 14.30 – 16.30
Sommercafe. Vi mødes til en hyggelig eftermiddag i Johanneskirkens
sognelokaler.
Onsdag den 5. juli kl.14.30
Kaffe og hyggeligt samvær i præstegården hos sognepræst Tania Dondes Christensen, Fåborgvej 24. Alle
er velkomne til en hyggelig eftermiddag med sang, kaffe og kage.
Onsdag den 2. august
kl. 13.00 – ca. kl. 17.30
Udflugt med menighedsplejen.
Turen går i år til Mols, hvor vi først
får en rundvisning i Bregnet kirke
og derefter kører ud mod Mols bjerge, hvor vi drikker kaffe og ser det
smukke landskab.

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.

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.

Vi er hjemme igen ca. kl.17.30.
Turen koster 100 kr. og der er
tilmelding til kirketjeneren i
Johanneskirken, tlf. 50 89 82 23,
senest torsdag den 27. juli.

Dato for menighedsrådsmøder i 2017
Torsdag den 20. april
Tirsdag den 16. maj
Torsdag den 15. juni
Tirsdag den 22. august
Torsdag den 14. september

Tirsdag den 10. oktober
Tirsdag den 14. november
Mødetidspunkt kl. 19.00
i Johanneskirkens sognelokaler
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Kirkelig vejviser

Johanneskirken i Vorup

Adresser

Sognepræst Thomas Bau
(kirkebogsførende)

Mariendalsvej 4
Tlf. 50 89 82 25
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:
Søren Krogh, Horsensvej 14B,
8940 Randers SV, Tlf. 30342802
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 09.06.2017 email:
kirkekontor@randerssyd.dk
Att.: Redaktionsudvalget

