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Høstgudstjeneste
Kalle fra Ramasjang i Johanneskirken
Alle Helgen
Julebasar

Tænkning og tro

Johanneskirken i Vorup

af Tania Dondes

Velkommen til hverdagen

Velkommen til hverdagen
Det er blevet hverdag. Ferien er
forbi og snart går sommeren på
held. De lyser nætter fortoner sig,
mens hverdagen går i gang. Vækkeuret ringer, madpakkerne bliver
smurt og børnene cykler i skole
og de voksne på arbejde. Den velkendte gænge begynder igen med
den hverdag som Dan Turell er så
kendt for at elske og som han priser
i digtet: Jeg holder af hverdagen.
Dan Turell hylder morgenkyssene,
postens smæld i entréen, kaffelugten og den rituelle vandring
til købmanden om hjørnet efter
mælk, cigaretter og aviser.
Han fortsætter:
Jeg holder af hverdagen
selv gennem alle dens irritationer
bussen der skramler uden for på
gaden
telefonen, der uafladelig forstyrrer
det smukkeste, blankeste stille
stående ingenting i mit akvarium
fuglene, der pipper fra deres bur
ungen, der skal hentes i børne
haven netop som man er kommet
i gang
den konstante indkøbsliste i jak
kelommen
med sine faste krav om kød, kartof
ler, kaffe og kiks
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Digtet slutter efter endnu flere opremsninger af hverdagens almindeligheder og besværligheder med en
skæv kærlighedserklæring:
Hold da helt ferie hvor jeg holder af
hverdagen
jeg holder stinkende meget af
hverdagen.
Og selvom der her sidst på sommeren kan melde sig en vemodighed
over, at årets længste ferie er slut
og over at efterårsmørket snart igen
vil sænke sig over Danmark og sende os ind i stuerne til stearinlys og
varmeapparater, så tror jeg mange
af os er enige med Dan Turell.
Selvom vi elsker ferie og fester, så
er hverdagen med dens krav og
monotone trummerum alligevel
både tryg og elskværdig. Men
alligevel så er det festerne og
højtiderne vi mest lægger mærke
til og glæder os til og derfor er der
også en mand, der som svar på
DanTurells digt har skrevet:
Jeg holder af højtiden
allermest holder jeg af højtiden.
med dens merværdi
med dens ekstra materiale
jeg holder af højtiden
allermest holder jeg af højtiden.
Højtiden hvad enten det er kirkeårets højtider eller de mere personlige fester og sammenkomster
eller årets ferie, de er det særlige
og derfor tillægger vi dem en merværdi. Det er her det hele skal være
perfekt og give mening, og derfor
er der også mange, der puster ud,
når hverdagen igen gør sit indtog,
for højtiderne kræver meget af os.

Hverdagen, det velkendte, rutinerne, giver os en tryghed og ro
og uden hverdagen ville vi slet ikke
kunne svinge os op til højtiderneog bare vent snart er det jul!
Det fine ved Dan Turells digt er, at
han understreger vigtigheden af
både hverdag og fest, når han siger:
Fint nok med fester
al plads for euforien
lad de tusinde perler boble
men hvilken lykke så bagefter at
lægge sig i hvilens og hverdagens
seng.
Det er netop denne vekselvirkning
mellem det rolige og forudsigelige
og det festlige og sprudlende som
gør livet skønt. Men det som Dan
Turell minder os om det er, at højtiderne netop ikke har mere værdi
end hverdagen og heldigvis for det,
for livet er fuld af hverdage.
Det er den både i kirken og hjemme,
for ligesom vores liv veksler mellem fester og hverdage, så består
kirkeåret også af de mange fester fra
advent til pinse, men resten af tiden,
ja lige nu er det kirkens hverdag som
vi kalder Trinitatis.
Kirkeårets fester fejrer, at Gud
kommer til vores verden i sin Søn
og i sin Helligånd. Og måske er det
mest til jul og påske, at vi husker, at
det med Gud også har betydning i
vores liv. Derfor kan det være godt
at blive mindet om, at Gud også
går med os ud af kirken og ind i
hverdagen.
Glædelig Guds hverdag!

Tænkning og tro
Familiegudstjenester i Johanneskirken
Tirsdag den 24. okt. kl. 17.00, ved
Tania Dondes Christensen, med
efterfølgende fællesspisning.

Tirsdag den 21. nov. kl. 17.00,
(dåbstræf), ved Thomas Bau, med
efterfølgende fællesspisning.

Tirsdag den 12. december kl.
17.00, ved Thomas Bau, med
efterfølgende fællesspisning.

Kalle fra Ramasjang i Johanneskirken
Tirsdag den 19. september kl. 17.00
Du kender måske Kalle Mathiesen fra Ramasjang og Youtube eller fra
gader og stræder i hele Danmark. Når Kalle kommer i kirken og spiller
koncert vil du have mulighed for at opleve hele hans historie fra fødsel
og op til i dag. Oplev klassiske salmer i nye meget dansable versioner:
”Dejlig er jorden” i festlig sambaversion og ”Nu titte til hinanden” i
groovy reggaeversion. Hør også kompositioner af Edvard Grieg og J.S.
Bach spillet på trommesæt, pivedyr og balloner. Kalle fylder kirkerummet med lyde man ikke er vant til, samt stor musikalsk glæde, og vil
komme med en ny vinkel på musikken i det traditionelle kirkerum.
Kalle i Kirken er et musikalsk show man sjældent glemmer.
Fri entré. Efter koncerten er der fællesspisning i sognelokalerne.

Vorup gamle Kirke
I Vorup har vi to kirker: Johanneskirken og den gamle kirke.
Da Johanneskirken blev bygget
blev det besluttet, at den gamle
kirke primært skulle fungere som
kapel og bruges til begravelser og
bisættelser. Mange mennesker i
sognet har en familiehistorie som
knytter sig til den gamle kirke og
flere har spurgt, om det er muligt
at blive viet i den gamle kirke.
Det har vi valgt at imødekomme og

de første vielser har allerede fundet sted. Menighedsrådet har derfor besluttet at få lavet et knæfald
til brug ved vielserne og det er,
som det kan ses på billederne her,
blevet meget smukt.

Reformationen
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 reformations
jubilæet 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).
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Musik i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

Orgelsafari

Store Kor!

Lørdag d. 7. oktober 2017
kl. 12.00 - 16.30

Johanneskirkens Store Kor
består af unge mennesker
fra ca. 11-16 år.

Tag med på orgelsafari
i anledning af LUTHER
året til 5 af byens kirker.
Hør orgelstykker over Luthers salmer ”Af dybsens nød”, ”Vor Gud
han er så fast en borg” og ”Fra Himlen højt kom budskab her”.
I Sct. Mortens Kirke hører vi først
om orglet som instrument, og så
spilles dagens orgelstykker. Derefter
kører vi i bus rundt til de andre kirker, og hører uddrag af dagens orgelstykker på de forskellige orgler.
Der serveres Luther lagkage og kaffe i
løbet af safarien. Vi lover dig en musikalsk eftermiddag af de sjældne.
Tilmelding før d. 1. oktober til Hanne Lund Nielsen, organist@andreaskirke.dk. I bussen er der plads til

50, men man kan evt. køre selv.
Arrangementet er gratis.
Kl. 12.00: Sct. Mortens Kirke.
Organist: Christian Præstholm.
Kl. 13.20: Hornbæk Kirke.
Organist: Thomas Ede.
Kl. 14.05: Johanneskirken.
Organist: Monica Møller. LUTHER
lagkage og kaffe
Kl. 15.20: Enghøj Kirke.
Organist: Britta Nedergaard Hansen.
Kl. 16.00: Sct. Peders Kirke.
Organist: Karsten Blond.

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,
organist, tlf. 25 85 22 62 /
mocamm@mail.dk
Johanneskirkens Lille Kor
Der vil i skoleåret 2017/2018
ikke blive oprettet Lille Kor i Johanneskirken.






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 efter sommerferien er onsdag den 6. september.
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Det sker i Johanneskirken
Børnegudstjeneste
Søndag den 29. oktober, kl.10.00
er gudstjenesten i Johanneskirken en børnegudstjeneste.
Den sidste søndag i oktober er
en såkaldt ”BUSK” dag.

Høstgudstjeneste
i Johanneskirken
Søndag den 24. september, kl. 10.00 afholder vi høstgudstjeneste
i Johanneskirken. Menigheden er velkomne til at medbringe afgrøder fra haven til kirken, som de kommer ind med i gudstjenestens
begyndelse.
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og auktion over medbragte
afgrøder. Pengene går til godgørende formål.

”BUSK” betyder Børn, Unge, Sogn
og Kirke. Gudstjenesten vil blive
arrangeret sammen med de
grønne pigespejdere og VorupKristrup spejderne.
Alle børn og forældre er meget
velkomne, men gudstjenesten
henvender sig nok mest til børn
over 8 år.

Alle Helgens dag
Alle Helgens dag mindes vi de døde. I Vorup Sogn holder vi
en mindegudstjeneste for alle, der er gået bort inden for
det sidste år.
Vi læser navnene op på dem, som er blevet begravet, bisat
eller er døde i Vorup Sogn inden for det sidste år.
Der vil være mulighed for, at tænde et lys. De pårørende
modtager en invitation, men alle er velkomne. I år er gudstjenesten søndag den 5. november kl. 16.00 i Johanneskirken.
Sanger Helle Marie Nygaard medvirker ved højtideligheden.
Ved Tania Dondes Christensen og T homas Bau.

5

Søndag den 24. kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
(Matt. 6, 24-34)
Thomas Bau
Kirkefrokost efter gudstjenesten

Søndag den 17. kl. 10.00
14. søndag efter trinitatis
(Luk. 17, 11-19)
Tania Dondes Christensen

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

Søndag den 3. kl. 10.00
12. søndag efter trinitatis
(Mark. 7, 31- 37)
Thomas Bau

SEPTEMBER

Søndag den 1. kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis
(Luk. 7, 11-17)
Thomas Bau

Søndag den 27. kl. 10.00
11. søndag efter trinitatis
(Luk. 18, 9-14)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 29. kl. 10.00
20. søndag efter trinitatis
BUSK-gudstjenester – spejderne medvirker
(Matt. 22, 1-14)
Thomas Bau
Kirkefrokost efter gudstjenesten
NB: Sommertid slutter

Søndag den 22. kl. 10.00
19. søndag efter trinitatis
(Mark. 2, 1-12)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 15. kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
(Matt. 22, 34-46)
Thomas Bau

Søndag den 8. kl. 10.00
17. søndag efter trinitatis
(Luk. 14, 1-11)
Thomas Bau
Tania Dondes Christensen

OKTOBER

AUGUST

August | September | Oktober | November | December | 2017

Johanneskirken i Vorup

Søndag den 3. kl. 10.00
1. søndag i advent
((Luk. 4, 16-30)
Tania Dondes Christensen
Kirkefrokost og Nørklernes Julebasar
efter gudstjenesten

DECEMBER

Søndag den 26. kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
(Matt. 25, 31-46)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 19. kl. 10.00
23. søndag efter trinitatis
(Matt. 22, 15-22)
Thomas Bau

Søndag den 12. kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis
(Matt. 18, 21-35)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 5. kl. Kl.16.00
Alle Helgens mindegudstjeneste
med navneoplæsning
Tania Dondes Christensen
og Thomas Bau

Søndag den 5. kl. 10.00
Alle Helgens dag
(Matt. 5, 1-12)
Thomas Bau

NOVEMBER

Gudstjenestekalender
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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 velkomne ved Herrens bord.

Nadvervin

Alle arrangementer er omtalt på Johanneskirkens hjemmeside: www.johanneskirken.dk
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Møde i
Besøgstjenesten
Vi har her i Vorup Sogn en velfungerende besøgstjeneste. Der
er allerede mange aktive besøgsvenner, som kommer på besøg
hos enlige, der har brug for et andet menneskes selskab.
Tirsdag den 10. oktober kl. 17.00
vil vi gerne indbyde til et møde
for besøgsvennerne i Johanneskirken. Mødet er både for alle nuværende besøgsvenner og alle
der har overvejet at blive besøgsven er meget velkomne til at
komme og høre nærmere. Der vil
være en kort introduktion og derefter erfaringsudveksling og der
vil blive serveret kaffe og kage.
Tilmeldinger modtages gerne til
formand for menighedsplejen
Tania Dondes Christensen på
tdc@km.dk eller 86 43 68 24. Og
man er også velkommen til bare
at dukke op til mødet.

Café
KORS-STING
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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Johanneskirken i Vorup

Julehjælp
Igen i år uddeler Vorup
menighedspleje Julehjælp.
Hjælpen gives fortrinsvis
til familier med børn.
Ansøgningsskema
kan afhentes i
Johanneskirken eller på
Kirkekontor Randers Syd,
Absalonsvej 2, Kristrup
fra 13. november.
Skemaet afleveres samme
steder. Ansøgningsstart 13.
november. Ansøgningsfrist
mandag den 4. december.

JOHANNESKIRKEN
Vorup Boulevard 29
8940 Randers SV

Det sker i Johanneskirken
NØRKLERNE HOLDER
LØRDAGSSALG
Vores mange dygtige nørklemedlemmer i Johanneskirken, har i årets løb
produceret meget mere, end vi kan
opbevare i vores skabe og skuffer,
derfor holder vi et stort lørdagssalg:
Lørdag den 7. oktober
kl. 10.00 - 15.00
Lige nu er alle vores depoter fyldt
med gode ting og sager, som du måske får brug for i efteråret eller kan
bruge i den kommende vinter. Mangler du lige et par varme sokker og et

halstørklæde, nu vinteren står for døren, eller måske et lækkert tæppe til
at holde varmen i.
Til lørdagssalget finder vi også stoffer,
tilbehør, hæklenåle, strikkepinde og
alt muligt andet godt frem fra gemmerne. Det hele er på bud og overskuddet går som sædvanligt til menighedsplejen.
Tag gerne familien eller naboen med,
vi har gode muligheder for alle.
Vi glæder os til at se jer!

JULEBASAR FØRSTE
SØNDAG I ADVENT
Traditionen tro åbner Nørklerne dørene til årets Julebasar første søndag
i Advent den 3. december 2017.
Gudstjenesten begynder kl. 10.00 og
dagen 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, salgsboderne 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 en af vores dygtige Nørklere
sikkert hjælpe med produktionen.
Kom og vær en del af julehyggen!

Nørklerne i
Johanneskirken
Hvem er vi?
Vi er damer i alle aldre, som synes det
er hyggeligt at strikke, hækle, sy eller
lave andet håndarbejde sammen med
andre.
Hvad laver vi?
Vi begynder med en sang og så får vi
kaffe med kage, mens vi sludrer, ser
hvad de andre laver, hjælper hinanden
med idéer og meget mere. Alt
sammen mens vi sidder med vores
håndarbejde – nogle gange får vi ikke
lavet så meget, men så når vi måske
lidt derhjemme. Vi sælger alle vores
varer ved bl.a. markeder, på Østervold
og ved arrangementer i kirken, hele
overskuddet går til Menighedsplejen.
Hvem kan komme?
Alle der har tid, lyst og mulighed og
som vil være sammen i et hyggeligt
fællesskab. Håndarbejdsevner er ikke
nødvendigt !!!
Hvornår og hvor mødes vi?
Vi mødes den 2. og den 4. onsdag
(også den 5. hvis en sådan kommer)
i hver måned fra 14.30 til 16.30.
Vi mødes i Johanneskirkens øverste
sal overfor kirkerummet, på Vorup
Boulevard 29, 8940 Randers SV.
Vi håber, du har lyst til at være med i
vores fællesskab og byder dig vel
kommen, når som helst du kommer
forbi.
Husk! Vi tager med glæde imod
rester af garn.
Har du en bestilling, hjælper vi også
gerne !!
Har du f.eks. en opskrift, hjælper vi dig
med at lave opgaven.
Kontakt evt. Kirsten Rasmussen
tlf. 22 99 23 44
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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 /debat
Kl. 13.15: Afslutning og fællessang.

Billetter købes ved de enkelte a
 rrangementer.
Pris: 60 kr. pr. foredrag
Bestyrelsen for Vorup Højskoleforening:
Thomas Bau - Tove Hougaard - Aage Stenz - Karen Spanggaard
Inge Kaag, formand, 86 42 86 16
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Torsdag den 9. november.

Besøg i moskeen i Sandgade
I forlængelse af foredraget den 26. oktober om integration af Özlem Cekic, vil
der være mulighed for at besøge moskeen i Sandgade
9. Her vil medlem af byrådet Fatma Cetinkaya vise rundt
og fortælle. Mød op foran Sandgade 9, torsdag den 9.
november kl 19.00.
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Torsdag den 30. novem

Tove Ditlevsen
- forfatterskabet
og kvindens univers.
d,
Lene Kirkegaard., can
pæd. højskolelærer.
Tove Ditlevsens
2017 er hundredåret for
tegner et portræt af
en
der
hol
fødsel. Foredrags
nede sig fra sit
fjer
pigen fra Vesterbro, der
atter.
forf
ttet
ska
en
v
ble
miljø og
i sin litteratur og
Hun havde en ægthed
r af temaer, der er
kte
spe
rt
sto
et
v
kre
bes
. I sin prosa og lyrik
eviggyldige i litteraturen
rundt i livets cyklus.
n
veje
kommer hun hele
Kirkebil kan bestilles af deltagere
fra Vorup sogn på tlf. 50 89 82 23.
Bestilling senest kl. 9.00

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken
Gudstjenester

Sogneeftermiddage
2017

VORUP PLEJEHJEM

Onsdag den 6. september

Torsdag den 21. september
kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 5. oktober kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 16. november
kl. 14.00
Thomas Bau

Astrid
Lindgrens
forunderlige
univers.
Anne Valbjørn
Odgaard,
litteraturhistoriker.
Her skal vi på en tur ind i Astrid
Lindgrens populære universer, der
taler til alle aldre. Vi skal se på forfatterens liv, på nogle af hendes mest
populære figurer, undersøge hvordan hun fik inspirationen til at skabe
dem, og hvad budskabet var med
dem. Hvordan kan det være Astrid
Lindgren holder sig så evigt ung og
populær?

Onsdag den 4. oktober
Mit liv som mig
Claus Ørsted fortæller om de mennesker han har mødt på sin vej.

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 menin
gen, at der hver gang skal være
tid til både sang, snak og et lille
foredrag.

Onsdag den 1. november
Når verden forandrer sig
Mogens Thams, sognepræst.
Jeg voksede op i Sønderjylland i
60´erne og 70´erne. Slesvig var
delt, den dansk-tyske grænse lå
fast. Vi var som sønderjyder en del
af Danmark. Dog var fortiden ikke
fjern. Min morfar var med i Første
Verdenskrig på tysk side. Tre af
hans brødre døde ved fronten i
Frankrig. Efter krigen blev Nordslesvig dansk. En svær tid kom i
30´erne og siden Anden Verdenskrig. Hvilken betydning havde disse
dramatiske begivenheder på en
dansksindet familie som min?
Det vil jeg fortælle om, med udgangspunkt i min morfars historie.

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 2017
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 43 68 24
Træffes ikke mandag

tdc@km.dk
Organist Monica Møller

Tlf. 25 85 22 62

Træffes ikke mandag

Kordegne:
Lene Pind Hansen
Charlotte Buskov Christensen
Peter Bak

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
Tlf. 86 41 30 99 / 86 42 50 16
vorup.sogn@km.dk
www.johanneskirken.dk
Kirke- og kulturmedarbejder
Dorthe Adamsen
Tlf. 20 11 15 66
dorthe.adamsen@johanneskirken.dk
Træffes ikke mandag

Kirketjener Lone Hesselberg
Tlf. 50 89 82 23
Træffes ikke mandag

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. 30 34 28 02
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 02.10.2017 email:
kirkekontor@randerssyd.dk
Att.: Redaktionsudvalget

