Johanneskirken i Vorup
Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV
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Gudstjenester og arrangementer

Menighedsrådsvalg
2020
Kom og få indflydelse
på din kirke!
Opstillingsmøde 15. sept.
Konfirmationer 2020
6. og 13. september.
Læs mere på s. 3

Tænkning og tro

Johanneskirken i Vorup

Af Thomas Bau

Johanneskirken - en del af familien

Johanneskirken er kommet på
Facebook. Jeg har haft en vis skepsis over for mediet, idet mine fordomme har været, at det bruges til
at iscenesætte folks liv og sommetider fremstille hverdagen mere
rosenrød, end den egentlig er.
Ikke desto mindre er det også det,
jeg vil gøre nu, nemlig ved at påstå
at Johanneskirken er en af de
bedst fungerende kirker i landet
(og i verden). Det er jo noget af en
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påstand! Men grunden til at den er
det, ligger ikke alene i bygningen
og det, der foregår, det skyldes også mere end noget andet - at
kirken her i Vorup er omgivet af
kærlighed og accept.
I bund og grund er det, der fungerer så godt jo nok, at kirken ikke er
en fremmed fugl på bakken langt
væk fra byen. Men den er en del af
Vorup! Som et familiemedlem uden hvem familien ikke var det,
den er.
Vorup var ikke Vorup uden
Johannesk irken. Ligesom Vorup
ikke var Vorup uden Vorup FB,
uden blokkene, uden engene,
uden alle vores bagere, uden snak
om gamle Vorup.
Vorup var ikke Vorup, hvis ikke det
var en by, hvor mange kender hin-

anden, ser hinanden og holder øje
med hinandens snottede unger og
laver fælleskørsel med dem, når
de skal på Højen.
Vorup var ikke Vorup uden den
venlige tone og usnobbede tilgang
til livet. Vorup var ikke Vorup uden
den dæmpede snak om de andre i
byen nede i Rema og Meny - lidt
sladder men mest af oprigtig interesse. Vorup var ikke Vorup uden
plejehjemmet, som vender ud til
børnehaven, hvor mange beboere
har oldebørn, de kan sidde og kigge på og prale af.
Johanneskirken er med i familien.
Måske som den lidt højtidelige onkel, som kun nølende har bevæget
sig ind på de sociale medier. Men
den hører med til familien, vil de
fleste mene.

Det sker i Johanneskirken
Menighedsrådsvalg 2020
4 år er snart gået i det nuværende menighedsråd. Der
har været gang i mange projekter. De største forandringer er sket på kirkegården, hvor en ny kirkegårdsleder
blev ansat i 2019. Menighedsrådet har i samarbejde
med kirkegårdspersonalet og penge fra Randers Søndre Provsti kunnet igangsætte en stor beplantningsplan
og fået bygget ny mandskabsbygning samt renoveret et
handicapvenligt toilet på kirkegården.

Den 15. september kl 19.00 er der valgforsamling i
kirken, hvilket betyder at der skal laves en kandidatliste med 10 navne til menighedsrådet og 3 navne på
suppleanter. Vi ved, at der skal ske nyvalg, da nogle har
valgt ikke at genopstille til de kommende 4 år. Kom
frit og meld dig som kandidat eller prik en kandidat på
skulderen. Alle i menighedsrådet har mulighed for at
melde sig til opgaver af meget forskellig karakter.

2 nye kordegne er ansat til at varetage opgaverne
på kordegnekontoret og ved kirkelige handlinger.
Kordegnekontoret er flyttet tilbage til Vorup igen. Det
giver mere sogneliv i Johanneskirken i det daglige.
Nu kan alle personalegrupper mødes samme sted og
koordinere aktiviteter og planlægge samarbejdet på
bedste vis. Præsterne har fået indrettet et samtalerum
i kirkens underetage. Desuden er kirkens toiletter
samt tårnets fuger renoveret.

Hvis der ikke kommer flere lister senest den 13.
oktober, er der valgt det menighedsråd, som starter
deres nye arbejdsperiode 1. søndag i advent 2020 og
slutter november 2024.

Konfirmander 2020
Konfirmander, der skulle være konfirmeret i maj, skal
deltage i følgende undervisning:
I skal møde op i Johanneskirken. Her vil I få alt at
vide om konfirmationen. Vi øver og spiser sammen.
Datoer for undervisning:
A klassen: tirsdag den 1. september kl. 17-19.
B Klassen: onsdag den 2. september kl. 17-19.
C klassen: tirsdag den 8. september kl. 17-19.
D Klassen: onsdag den 9. september kl. 17-19.
NYE TIDER!
Søndag den 6. september ved Tania Dondes Christensen:
Jer der skulle være konfirmeret kl. 9.30
Drengene flyttes til kl 9.00
Pigerne flyttes til kl 10.00
Der er fælles fotografering kl. 9.40

Søndag den 13. september ved Thomas Bau:
Jer der skulle være konfirmeret kl. 9.30
Drengene flyttes til kl. 9.00
Pigerne flyttes til kl. 10.00
Der er fælles fotografering kl. 9.40
Jer der skulle være konfirmeret kl. 11.30
Drengene flyttes til kl. 11.00
Pigerne flyttes til kl. 12.00
Der er fælles fotografering kl. 11.40
Vi glæder os rigtig meget til at se konfirmanderne igen og
til en festlig konfirmationsdag med dem og deres familier.

Jer der skulle være konfirmeret kl. 11.30
Drengene flyttes til kl. 11.00
Pigerne flyttes til kl. 12.00
Der er fælles fotografering kl. 11.40
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Det sker i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

Fælles sogneaften i Johanneskirken
Mandag den 26. oktober kl. 19.30
Lasse og Mathilde spænder vidt i dansk musikliv. De
er danske ind til benet men henter inspiration fra hele
verden. De har gennem årtier stået for høj kvalitet og

komponeret musik til dansk lyrik af særlig kaliber.
Det var i 1975, at Mathilde Bondo’s første soloplade
”Pigesind” med tekster af Tove Ditlevsen og musik af
Lasse Helner udkom. Og det blev starten på duoen,
på scenen og privat. De var med til at åbne showet
for Joan Baez, Bob Dylan og Santana i Parken 1981.
Internationale musikalske forbindelser gav et tæt
samhørighedsforhold til New Orleans og byens rige
musikliv. Men Lasse og Mathilde skriver også musik
til tekster af fx Poul Henningsen, Piet Hein og polarforskeren Knud Rasmussen.
Ved koncerten vil man opleve et herligt mix af alt det
ovennævnte – fra blues til poesi, lidt jazz, lidt rock,
tekster med kant og til eftertanke, og ind imellem et
par kommentarer, der forklarer det hele og løser op
med underfundig humor.
Bagefter serveres en lille forfriskning. Entré 50 kr.
Arrangører: Kristrup, Vorup, Haslund og Ølst
Sogne.

Sogneeftermiddage
Den 2. september kl.14.30
Musik, sange og digte ved Leila Christensen,
Monica Møller og Tania Dondes Christensen
Den 7. oktober kl. 14.30
Sogneeftermiddag om en af én af vores histories
mærkeligste og utroligste kvindeskæbner: Leonora
Christine. Et af de måske mest farverige stykker danmarkshistorie fortælles usædvanligt levende af
Lisbeth Weitemeyer Cand. Mag., dramaturg.

Sogneeftermiddage
er altid den første
onsdag i hver måned fra kl. 14.30 –
ca. 16.30.
Lisbeth Weitemeyer

Den 4. november kl. 14.30
Sogneeftermiddag med Menighedsrådsformand i
Sct. Mortens Kirke Merete Nissen, der kommer og
fortæller om sin far, der var i modstandsbevægelsen og medlem af Hvidstengruppen.

Det er meningen,
at der hver gang
skal være tid til
både sang, snak og
et lille foredrag.
Merete Nissen
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Det koster ikke noget og her serveres
altid bagværk og
kaffe.

Vorup Højskoleforening
Torsdag den 24. september 2020 kl.10.30-13.30

Norden rundt
i 80 dage
v. Inge og Kai Hartmeyer - TV-journalist
ved TV Midtvest og frue.

Torsdag den 29. oktober kl.10.30-13.30

Om Benny Andersens
digtning
v. Hanne Hjørlund – tidl. Sognepræst og provst.
"Livet er ikke det værste, man har." Med denne linje er
tonen slået an til en god formiddag om Benny Andersen,
vores folkekære digter, der med humor og sproglige finurligheder og skæve synsvinkler indkredser, hvad det vil
sige at være menneske. Han er ikke bare til underholdning - der er en holdning under. Han kalder til menneskeligt nærvær og kredser om livskunsten: "Til stadighed
at komme til verden." Så kom og oplev en formiddag i
selskab med Benny Andersen og Hanne Hjørlund.
"Er sammenholdet i Norden en saga blot?
- Vi jagter den nordiske sjæl."
Inspireret af den franske forfatter Jules Vernes bog:
"Jorden rundt i 80 dage" drog ægteparret på en
eventyrlig rejse rundt til de fjerneste nordiske egne
for at finde den nordiske sjæl med en ambition om
at benytte så mange forskellige transportformer,
som det var muligt. Undervejs var de på en ekspedition med det gamle skib Nordstjernen.
Rejsen dækkede alle 8 nordiske landområder, som
er med i Nordisk Råd. I løbet af foredraget vises billeder fra rejsen.

Praktiske oplysninger: Billetter kan købes
ved de enkelte møder. Pris: 70 kr. pr. foredrag
eller 450 kr. for en hel sæson. Kirkebil kan
bestilles af deltagere fra Vorup Sogn på
tlf. 50 89 82 23. Bestilling senest kl. 9.00.

Torsdag den 26. november kl.10.30-13.30

Musikalsk foredrag om
vinter- og julesange
v. Jeannet Ulrikkeholm – cand. mag., musiker
Som optakt til advent og jul synger og spiller Jeannet
Ulrikkeholm smukke vinter- og julesange med både
verdsligt og religiøst indhold. Undervejs fortæller
hun om sangene. Det er
mest danske sange, men
der er også en lille afdeling med julesange fra
Frankrig, England, Italien
og Tyskland og en på latin. Vi får også et par julehistorier, bl.a. historien
om Jeppe Aakjærs første
jul. Programmet indeholder fællessang.
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Gudstjenestekalender
September | Oktober | November 2020

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

Søndag den 6. kl 9.30 og
11.30
Konfirmationer
Tania Dondes Christensen,
Dorthe Adamsen

Søndag den 4. kl. 10.00
17. søndag efter trinitatis
(Luk 2,14-22)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 1. kl. 10.00
Alle Helgens dag
(Matt 5, 13-16 eller Matt 5,
1-12)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 13. kl. 9.30 og
11.30
Konfirmationer
Thomas Bau
Søndag den 20. kl. 10.00
15. søndag efter trinitatis
(Luk10,38-42)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 27. kl. 10.00
16. søndag efter trinitatis
(Johan 11,19-45)
Thomas Bau
Høstgudstjeneste med
kirkefrokost
Hvis det tillades

Søndag den 11. kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
(Joh 15,1-11)
Thomas Bau
Søndag den 18. kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis
(Matt Joh 1,35 -51)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 1. kl. Kl.16.00
Alle Helgens dags andagt I
Johanneskirken. Vi læser
navnene på alle der er døde
eller Begravet/bisat i Vorup
sogn indenfor det sidste år.
Ved Tania Dondes Christensen og Thomas Bau

Søndag den 25 kl. 10.00
20. søndag efter trinitatis
(Matt 21,28-44)
Thomas Bau

Søndag den 8. kl. 10.00
22. søndag efter trinitatis
(Matt 18,1-14)
Thomas Bau

INDSAMLINGER:
2/8-26/12:
Menighedsplejen i Vorup
27/9:
Høstoffer deles ligeligt mellem Bibe
lselskabet, Kirkens
Korshær, KFUM og KFUK, Folkekirk
ens Mission,
Folkekirkens Nødhjælp og Menighe
dsplejen i Vorup.

TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN
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Søndag den 15. kl. 10.00
23. søndag efter trinitatis
(Mark 12,38-44)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 22. kl. 10.00
Sidste søndag i kirkeåret
(Matt 11,25-30)
Thomas Bau
Søndag den 29. kl. 10.00
1. søndag i advent
(Luk 11,1-9)
Tania Dondes Christensen
Kirkefrokost og julemarked

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

Familiegudstjenester
Tirsdag den 29 september. kl 17.00:Familiegudstjeneste ved Thomas Bau og fællesspisning.
Tirsdag den 20. oktober kl. 17.00: Teaterkoncert for børn v. Tine Mynster og fællesspisning.
Tirsdag den 17. november kl. 17.00: Familiegudstjeneste ved Tania Dondes Christensen og fællesspisning.

Teaterkoncert
Velkommen til en gudstjeneste i børnehøjde. Tine
synger og fortæller om Skabelsen i et enkelt og
umiddelbart sprog, og bruger sin erfaring fra mere
end 20 år musikformidling til børn og deres voksne.
Som performer og kirkemusiker kan hun formidle
både sange og salmer, så nutidens børn og voksne
bydes indenfor i salmernes fællesrum.

blanding af salmer og Tines egne sange. Musikken
er indspillet, så den kan lyttes til derhjemme, og til
gudstjenesten med Tine vil de moderne fortolkninger af nogle af de gamle salmer synges sammen
med Tines sange.

Skabelsen handler om liv og glæden ved, at vi har
fået livet. Sammen med børn og voksne skaber Tine
Mynster et fantastisk billede med himmel og hav, dyr
og planter og sol, måne og stjerner.
Tine Mynster har en række udgivelser bag sig blandt
andet Himmelsejlet og Engledans - der begge er en
Tine Mynster

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

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

Børnepasning & kirkekaffe

Kirkebil

Ved de fleste søndagsgudstjenester i Johanneskirken er der børnepasning under prædikenen
– og efter gudstjenesten kirkekaffe!

Der kan bestilles kirkebil til gudstjenesterne og til
Johanneskirkens arrangementer ved henv. til kirketjenerne på tlf. 50 89 82 23 og senest søndag kl. 9.00.

TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN
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Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken

Johanneskirken i Vorup

Høstgudstjeneste
Søndag den 27. september kl 10.00 afholder vi høst- Efter gudstjenesten er der kirkefrokost og auktion
gudstjeneste i Johanneskirken. Menigheden er velkom- over medbragte afgrøder. Pengene går til
ne til at medbringe afgrøder fra haven til kirken, som de godgørende formål.
kommer ind med i gudstjenestens begyndelse.

Nørklerne
Lørdag den 10. oktober kl. 10-14.
Johanneskirkens mange dygtige
nørklere holder lørdagssalg! Vi syr,
hækler, strikker og meget andet –
og alt det, vi kreerer, sættes til salg.
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
Vorup Menighedspleje.

Vi glæder os til at se dig i Johanneskirken, Vorup Boulevard 29,
8940 Randers SV – du finder os i
underetagen.
Nørklerne mødes den 2. og 4. onsdag i måneden kl.14.30, kom og vær
kreativ med os.
Kontakt: Kirsten Rasmussen,
Telefon: 22 99 23 44

Julebasar første søndag i advent
Traditionen tro åbner Nørklerne
dørene til årets julebasar første
søndag i advent, den 29. november
2020. 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.
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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 udsolgt.
Vi kan klare det meste i trøjer, huer,
tæpper og hvis ikke lige vi 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.

Kirkekoncerter
Koncert med Essenbæk Voksenkor
Koncerten fra foråret med Essenbæk Voksenkor er flyttet til den 30. september kl.19.30. Fri entré.
Vi skal høre en blandet buket i efterårsfarver med klassisk musik for kor. Af sange på programmet kan nævnes
'Vi pløjed og vi så'de', som er en af vores allermest kendte efterårssalmer, og en lidet kendt sang 'Flyv, vilde
and', med tekst af Harald Bergstedt (ham med 'Jeg ved en lærkerede') og musik af Erik Messell.
Der er også fællessalmer på programmet – nogle af vore elskede efterårssalmer.
Essenbækkoret ledes af Kirsten Pultz.

Klassiske favoritter
Koncert onsdag d. 7. oktober 2020
kl. 19.30
Fri entré.
Medvirkende:
Ole Simonsen, tuba, og Steffen
Jungild, orgel.

“Så Englene Synger”
Koncert søndag d. 22. november 2020 kl. 16.
Med koncerten “Så Englene Synger” præsenterer
violinist Agnes Hauge og pianist Cecilie Holst Bodin
nogle af de mest inderlige og udtryksfulde værker for
violin og klaver. Programmet består af Cesar Francks
både inderlige og dramatiske sonate, Mozarts
melankolske og sangbare sonate i e-mol samt værker
for soloklaver af Bach og Chopin. Begge musikere har
deres debutkoncerter i første del af 2021 og
koncertprogrammet er således en “greatest of” fra to
debutkoncerter.
Fri entré.

9

Det sker i Johanneskirken
Præste
praktikanter
Vi får i efteråret to præstepraktikanter i Johanneskirken. De vil deltage i både
gudstjenester og andre arrangementer, og vi håber I
vil byde dem godt velkommen.

Johanneskirken i Vorup

Nyansat
Vorup Menighedsråd har pr. 1/8-2020
ansat ny kirketjener Pia Overgaard.
Pia har gennem mange år arbejdet i tøjbutik i Randers og siden som pædagog. Hun
har i 2017 været i praktik i Johanneskirken,
og er derfor et kendt ansigt her. Pia bor i
Vorup med sin mand, nyder fritiden med
børn og børnebørn.
Vi ser frem til samarbejdet med Pia, og et
stort velkommen skal lyde.

Sommerhilsen fra kirkegården
Vi har fået lavet en del i løbet af
vinteren og foråret. Vi har fået anlagt flere staudebede og græsplæner. Mandskabsbygningen, hvor kirkegårdskontoret også ligger, er
blevet renoveret, og indgangen til
kontoret vender nu ud mod kirkegården. Bygningen ligger midt på
kirkegården (Hjørringvej 9). Handicaptoilettet på kirkegården ved kapellet er også blevet færdigt.
Til jer, der har urnegravsteder i afdeling UE og UF er vi blevet nødsaget
til at skifte buksbomhækken ud, da
den er blevet ramt af sygdom og
ikke kan reddes. Den vil blive gravet
op i løbet af sensommeren og der
vil blive plantet en ny takshæk samt
blomstrende stauder og buske.
Jeg har nu været kirkegårdsleder i 1
½ år og jeg er faldet godt til her på
kirkegården. Jeg har sammen med
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gartnerne fået udrettet meget og vi
har mange planer for fremtiden.
Der vil blive anlagt nye stenmelsstier i skoven, så folk kan nyde skoven
endnu mere. I vil opleve, at vi omlægger og planter nyt. Menighedsrådet og jeg går også med tanker
om at få taget vores skov i brug til
urnenedsættelser - det er bare én
af mange idéer som er på tegnebrættet i de kommende år.
Rigtig god sommer til alle.
Venlig hilsen
Søren Rasmus Holten
Kirkegårdsleder

Vigtig info fra kirkegården:
Vi begynder at grandække mandag
i uge 43. Vi vil i den forbindelse
være nødt til at fjerne personlige
ting, der er blevet sat på gravstederne i løbet af året. Vi opfordrer til
at disse ting bliver afhentet inden
grandækningen påbegyndes. De
ting, der ikke bliver afhentet, vil blive opbevaret i vores materialegård
frem til nytår.

Det
Siden
sker
sidst
i Johanneskirken
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.

er velkomne. I år er gudstjenesten den 1. november kl. 16.00.
Ved Tania Dondes Christensen
og Thomas Bau.

Vi læser navnene op på dem,
som er blevet begravet, bisat eller 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

Julehjælp
Ansøgningsfrist den 2. dec.
I år er der også mulighed for at søge julehjælp i
Vorup Sogn.
Hvis du ønsker at søge om julehjælp skal vi
have din ansøgning senest den 2. december.

GUDSTJENESTER PÅ
VORUP PLEJEHJEM
Endnu er det ikke muligt at afholde
gudstjenester på Vorup plejehjem.
Hvis der bliver åbnet for det, vil der
være gudstjenester:
Torsdag den 10. sept. kl .14.00
ved Thomas Bau
Torsdag den 8. oktober kl. 14.00
ved Tania Dondes Christensen
Torsdag den 12. nov. kl. 14.00
ved Thomas Bau

Café
KORS-STING
Mødes i onsdage i lige uger
kl. 19.00.
Første gang efter sommerferien er 19. august.

Hold øje med hjemmesiden eller reolen i kirken
for ansøgningsskemaet.

Babysalmesang
Opstart efter sommerferien den 2. sept. Kl. 10.30
Vi mødes en gang om ugen, og den sidste onsdag i hver måned
synger vi på Vorup Plejehjem i stedet for i Johanneskirken.
Babysalmesangen er en oplevelse for øjne og ører, men handler
først og fremmest om tæt samvær med det lille barn i kirkerummet.
Babysalmesang henvender sig til
børn fra 2-12 måneder og deres
mødre, fædre eller bedsteforældre.
Alle kan deltage! Det koster ikke
noget.
Opstart efter sommerferien,
tilmelding til kirke – og
kulturmedarbejder Dorte Adamsen.

Datoer for
menighedsrådsmøder i 2020
kl. 19.00
Tirsdag d. 15. september
– Opstillingsmøde til
menighedsrådet.
Tirsdag den 22. september
Onsdag den 21. oktober
Torsdag den 12. november

11

Kirkelig vejviser
Sognepræst Thomas Bau
Mariendalsvej 4
8940 Randers SV

Kirkekontor
Vorup Boulevard 29
8940 Randers SV

Tlf. 50 89 82 25

Tlf. 86 41 30 99

thba@km.dk

Træffes ikke fredage

Sognepræst Tania Dondes
Christensen
Fåborgvej 24
8940 Randers SV
Tlf. 50 89 82 28

tdc@km.dk

Træffes ikke mandage

Menighedsrådsformand
Søren Krogh
Tlf. 30 34 28 02

Kordegne
Anne Roed Refshauge
Kasper Laursen

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. 24 48 17 51
baadsgaard68@live.com

KFUM-spejderne
Niels Krag
Tlf. 21 72 21 75
niels@kragenet.dk
kfum-vk.dk
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Johanneskirken i Vorup

Kirketjener Pia Overgaard
Tlf. 50 89 82 23
Træffes ikke mandage

vorup.sogn@km.dk
Mandag - fredag 9-13 samt
torsdage 16-17

Kirketjener Laila Olesen

Kirkegård
Kirkegårdsleder
Søren Holten

Kirke- og kulturmedarbejder
Dorthe Adamsen

Tlf. 20 22 40 99

Mandag - fredag 8.30-9 samt
mandag - torsdag 12-12.30
Ellers træffes kirkegårdslederen på
kirkegården.

Redaktionsudvalg:
Thomas Bau
Tania Dondes Christensen
Anne Roed Refshauge

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 24
Træffes ikke fredage

Tlf. 20 11 15 66

dorthe.adamsen@johanneskirken.dk
Træffes ikke mandage

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

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 2. oktober 2020
E-mail: vorup.sogn@km.dk
Att.: Redaktionsudvalget

