Johanneskirken i Vorup
Vorup Boulevard 29, 8940 Randers SV

SOGN & KIRKE

December 2019 | Januar | Februar | Marts 2020

Gudstjenester og arrangementer

KIRKEKONTORET
er fra 1. december placeret i Johanneskirken,
Vorup Boulevard 29.
December måned bliver
en overgangperiode fra
det tidligere fælleskontor til det nye.

Tænkning og tro

Johanneskirken i Vorup

Håb og Forventninger
Adventstiden er begyndelsen
på et nyt kirkeår, her vender vi
bogen og starter et nyt kapitel.
Det er tiden hvor man ser tilbage
på den tid der er gået, men mere
vigtigt, at vi ser frem med håb
og forventninger til den tid som
kommer. Sådan er måske lidt
mere for Johanneskirken i år, da
kirkekontoret vender hjem efter
11 år ude af huset.
Fremadrettet forsætter vi med at
føre kirkebogen for Haslund-Ølst,
Øster Velling-Helstrup-Grensten
samt Øster Bjerregrav-Ålum

sogne. Det er vores forventning
at det bliver nemmere for sognet
at møde kirkekontoret og få den

hjælp, til det I har behov for.
Kirkekontoret ønsker en glædelig
jul samt godt nytår!

Grandækningen 2019
Kære brugere og gravstedejere
I år vil I opleve en anderledes
grandækning end I er vant til.
Ændringen skyldes arbejdsmiljømæssige forhold, da Arbejdstilsynet
kræver, at vi ændrer arbejdsgang.
Vi vil derfor lave det meste af grandækningen stående.
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Selve grandækningen skulle gerne
blive mere enkel, let og smuk.
Håber I vil tage godt imod den nye
måde at grandække på.
I er velkomne til at spørge mig
eller gartnere, hvis I har spørgsmål
eller kommentarer.

Jeg ønsker jer et godt efterår og en
god vinter.
Venlig hilsen
Søren Rasmus Holten
Kirkegårdsleder

Det sker i Johanneskirken
Vorup plejehjem

Fællessogneaften

Torsdag den 12. december kl. 14.00
Thomas Bau

Tirsdag d. 24. marts kl. 19.30
Foredrag med forfatter Anne-Cathine
Riebnitzsky i Kristrup Sognegård.

Torsdag den 9. januar kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 6. februar kl. 14.00
Thomas Bau
Torsdag den 12. marts kl. 14.00
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 9. april kl. 14.00
Thomas Bau

Sogneeftermiddage
Onsdag den 4. december kl. 14.30
Julehygge med bankospil samt
julemusik ved Leila Christensen

Babysalmesang
Onsdag den 8. januar kl. 10.30
Opstart efter juleferien.
Vi mødes en gang om ugen og
den sidste onsdag i måneden
foregår babysalmesangen på
Vorup plejehjem.
Kontakt Dorthe Adamsen for
yderligere information.

Mødes den 2. og 4. onsdag i
måneden kl. 14.30, kom og vær
kreativ sammen med os

Onsdag den 8. januar kl. 14.30
Sogne- og korshærspræst Stine
Tougaard: Om ensomhed.
Onsdag den 5. februar kl. 14.30
24th World Scout Jamboree
ved Ida Buchhave Møller.
Onsdag den 4. marts kl. 14.30
Korsbæk i mit hjerte - MATADOR
ved fortæller/skuespiller Henning
Hansen
Onsdag den 1. april kl. 14.30
Kirkegårdens hverdag og fremtid
ved kirkegårdsleder Søren Holten

Højskoleforeningen
Torsdag den 30. januar kl. 10.30
Visioner for Randers ved borgmester Torben Hansen

Nørklerne

Café
KORS-STING
Julehjælp 2019
Ansøgningsfrist den
3. december
Hvis du ønsker at søge om
julehjælp skal vi have din ansøgning senest 3. december,
hold øje med hjemmesiden
eller reolen i kirken for ansøgningsskemaet.

Mødes onsdage i lige uger
kl. 19.00 med start efter jul den
8. januar.

Torsdag den 27. februar kl. 10.30
Grønland i litteratur, kunst og myter ved cand. mag., skribent og
litteratur konsulent Anne Valbjørn
Torsdag den 26. marts kl. 10.30
Aktiv dødshjælp - aktiv hjælp til
døende ved filosof, forfatter og
debattør Jacob Birkler

Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 14. januar 2020
Onsdag d. 19. februar 2020
Torsdag d. 12. marts 2020
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Det sker i Johanneskirken
Kyndelmisse
gudstjeneste
Kyndelmisse markerer, at vi er
halvvejs igennem vinteren og
at vi trods kulde og mørke nu
går mod lysere tider.
Vi fejrer lysets komme ved
en gudstjeneste i Johannes
kirken søndag den 2. februar
kl. 19.00.
Kirken vil være udsmykket
med lanterner som konfirmanderne har lavet.
Efter gudstjenesten er der
pandekager i sognelokalerne.
Gudstjenesten er ved
Tania Dondes Christensen.
Alle er velkomne.

Julens
gudstjenester i
Johanneskirken
2019
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
Den 30. dec. Julesøndag:
Kl. 10.00
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Johanneskirken i Vorup

INDSAMLERE SØGES
Hjælp os med at gøre verden kli
maklar. Folkekirkens Nødhjælp
kaster (næste)kærligheden på
klimaet, når den årlige sogne
indsamling løber af stablen søn
dag den 8. marts 2020. Som ind
samler kan du klæde verden på
til klimaforandringerne.
Hvad nytter det egentlig? Du kan
skære ned på oksekødet, sortere dit
affald og droppe flyrejsen – men
hvor meget forskel kan du egentlig
gøre ene mand eller kvinde? Godt
spørgsmål... Det er let at føle sig
magtesløs, når vi gang på gang hører om klimaforandringernes konsekvenser. Men her er din chance for
at gøre noget, der virkelig nytter. Atter i år vil der blive arrangeret indsamling i Vorup Sogn. Vi søger derfor indsamlere, der er villige til at

bruge nogle timer denne dag til formålet. Sidste år samlede vi 10.929,ind, og vi håber, at vi igen i år kan
bidrage med et godt resultat.
Meld dig som indsamler til indsam
lingsleder Carl E. Kristensen, tlf.
40 19 22 43 eller til én af præsterne: Thomas Bau, tlf. 50 89 82 25,
Tania Dondes Christensen, tlf. 86 43
68 24. Du er også velkommen til at
møde op på indsamlingsdagen i Johanneskirkens lokaler. Vi starter efter gudstjenesten, kl. ca. 11.00.

Så langt rækker pengene
Her kan du se eksempler på, hvad de indsamlede penge bruges til
•

For 20 kroner kan en fattig afrikansk familie få en høne

•

 or 60 kroner kan et menneske, der er ramt af katastrofe eller
F
krig, få krisehjælp

•

 or 125 kroner kan en flygtning få akut hjælp i form af mad og
F
tag over hovedet i en uge

•

 or 150 kroner kan en flygtningekvinde i Afrika starte en inF
sektfarm, der giver proteinrig mad

•

 or 175 kroner kan en afrikansk familie i en flygtningelejr få
F
en bæredygtig køkkenhave

•

 or 225 kroner kan et menneske i en katastrofesituation få en
F
overlevelsespakke med mad, vand, sæbe og en presenning

•

 or 275 kroner får en fattig familie en ged, der giver kød,
F
mælk, skind og penge

•

 or 300 kroner vil en kvinde kunne åbne en butik, der løfter
F
familien ud af fattigdom

•

 or 400 kroner giver vi en familie på min. seks mennesker
F
kontanter som livreddende nødhjælp i Sydsudan

Det sker i Johanneskirken
Konfirmation
2022
Datoerne og tidspunkterne
for konfirmation
2022 offentliggøres den
1. februar 2020 på
Johanneskirkens
hjemmeside:
www.johanneskirken.dk

INDSAMLINGER
1/12 - 26/12: 
Menighedsplejen i Vorup
29/12 - 5/1:
Det danske bibelselskab
12/1 - 29/3:
Kirkens Korshær

Julebasar første søndag i Advent
Traditionen tro åbner Nørklerne
dørene til årets Julebasar første
søndag i advent, den 1. december
2019. 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.

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!

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.

Koncerter 2020

Fastelavn
Fastelavns
gudstjeneste
den 23. februar
kl. 15.00
Vi fejrer fastelavn i Johanneskirken. Efter en gudstjeneste for
børn er der fastelavnsboller og
sodavand, kaffe til de voksne og
til sidst naturligvis tøndeslagning.
Kom gerne udklædte store
og små :-)

Johanneskirken 28/1 2020 kl. 19.30, fri entré.
Koncert med Tradish – Handmaid Tales
Irsk inspireret musik udført på håndlavede akustiske instrumenter, 15 fortællinger med hver sin historie. Medvirkende: John Pilkinton: Vokal, guitar, bouzouki, step.
Louise Ring Vangsgaard: Violin, bratsch, vocal
Brian Woetmann: Vokal, mandolin, bodhrán og percussion
Johanneskirken 3/3 2020 kl. 19.30, fri entré.
Rytmisk koncert med Randers Egnsteater Kor, dirigeret af Kari Sten
De 16 dygtige sangere leverer et a capella repertoire, der spænder bredt i
den rytmiske musikgenre med kendte pop- og rocknumre af bl.a Ed Sheeran, Lady Gaga, Mads Langer, Alberte og mange flere.
Johanneskirken 25/3 kl. 19.30, fri entré.
Påskekoncert: Djurs Kammerkor opfører bl. a. Erling Lindgrens På vinger
af håb, tekst af Lisbeth Smedegaard Andersen.
Medvirkende Djurs Kammerkor, Mette Mortensen, fløjte, Helle Zederkof,
orgel. Dirigent er Brian Stenger Poulsen.
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Gudstjenestekalender

Johanneskirken i Vorup

December 2019 | Januar | Februar | Marts 2020

DECEMBER 2019

JANUAR 2020

FEBRUAR

Søndag den 1. kl. 10.00
1. søndag i advent
(Luk 4,16-30)
Thomas Bau
Kirkefrokost og julemarked!

Onsdag den 1. kl. 15.00
Nytårsdag
(Matt 6,5-13)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 8. kl. 10.00
2. søndag i advent
(Matt 25,1-13)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 5. kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
(Matt 2,1-12el Joh 8,12-20)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 2. kl. 10.00
Sidste søndag efter
Helligtrekonger
(Joh 12,23-33)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 15. kl. 10.00
3. søndag i advent
(Luk 1,67-80)
Thomas Bau

Søndag den 12. kl. 10.00
1. søndag efter Hellig
trekonger
(Mark 10,13-16)
Thomas Bau

Søndag den 22. kl. 10.00
4. søndag i advent
(Joh 3,25-36)
Tania Dondes Christensen
Tirsdag den 24.
Juleaften
(Luk 2,1-14 eller Matt 1,18- )
Kl. 11.00 Tania Dondes
Christensen
Kl 14.30 Thomas Bau
Kl 16.00 Tania Dondes
Christensen
Onsdag den 25. kl. 10.00
Juledag
(Joh 1,1-14)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 19. kl. 10.00
2. søndag efter Hellig
trekonger
(Joh 4,5-26)
Thomas Bau
Søndag den 26. kl. 10.00
3. søndag efter Hellig
trekonger
(Luk 17,5-10)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 2. kl. 19.00
Kyndelmisse Gudstjeneste
med lys
Tania Dondes Christensen
Søndag den 9. kl. 10.00
Søndag Septuagesima
(Matt.25,14-30)
Thomas Bau
Søndag den 16. kl. 10.00
Søndag Seksagesima
(Mark 4,26-32
Tania Dondes Christensen
Søndag den 23 kl. 10.00
Fastelavns Søndag
(Luk 18,31-43)
Thomas Bau
(Desuden er der Børnegudstjeneste
Med tøndeslagning kl. 15.00
ved Thomas Bau)

Torsdag den 26. kl. 10.00
2. juledag, Sankt Stefans dag
(Matt 10, 32-42)
Thomas Bau
Søndag den 29. kl. 10.00
Julesøndag
(Matt 2,13-23)
Thomas Bau

Alle arrangementer er omtalt på Johanneskirkens hjemmeside: www.johanneskirken.dk
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Gudstjenestekalender
December 2019 | Januar | Februar | Marts 2020

MARTS

APRIL

Søndag den 1. kl. 10.00
1. søndag i fasten
(Luk 22,24-32)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 5. kl. 10.00
Palmesøndag
(Mark 14,3-9 el Joh 12,1-16)
Thomas Bau
(Efter gudstjenesten er der
kirkefrokost)

Søndag den 8. kl. 10.00
2. søndag i fasten
(Mark 9,14-29)
Thomas Bau
Søndag den 15. kl. 10.00
3. søndag i fasten
(Joh 8,42-51)
Tania Dondes Christensen
Søndag den 22. kl. 10.00
Midfastesøndag
(Joh 6,24-35)
Thomas Bau
Søndag den 29. kl 10.00
Mariæ bebudelses dag
(Luk 1,46-55)
Thomas Bau

Torsdag den 9. kl. 18.00
Skærtorsdag
(Joh 13,1-15)
Thomas Bau
(Fællesspisning er en del af
gudstjenesten)
Fredag den 10. kl. 10.00
Langfredag
Passionshistorien
Tania Dondes Christensen
Søndag den 12. kl 10.00
Påskesøndag
(Matt 28,1-8)
Tania Dondes Christensen

FAMILIE
GUDSTJENESTER
Tirsdag den 10. december
kl 17.00
Tania Dondes Christensen
Tirsdag den 21. januar
kl. 17.00
Thomas Bau
Søndag den 23. februar
kl 15.00
med efterfølgende
fastelavnsboller og
tøndeslagning.
Thomas Bau
Tirsdag den 25. februar
kl 17.00
Tania Dondes Christensen
Tirsdag den 24. marts
kl. 17.00
Thomas Bau

Mandag den 13. kl.10.00
Anden påskedag
(Joh 20.1-18)
Tania Dondes Christensen

Alle arrangementer er omtalt på Johanneskirkens hjemmeside: www.johanneskirken.dk
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Thomas Bau
Mariendalsvej 4
8940 Randers SV
Tlf. 50 89 82 25
thba@km.dk
Træffes ikke mandage

Kirkekontor
Vorup Boulevard 29
8940 Randers SV
Tlf. 86 41 30 99
vorup.sogn@km.dk
Mandag - fredag 9-13
samt torsdage 16-17

Sognepræst
Tania Dondes Christensen
Fåborgvej 24
8940 Randers SV
Tlf. 86 43 68 24
tdc@km.dk
Træffes ikke fredage

Kordegne
Anne Roed Refshauge
Kasper Laursen

Menighedsrådsformand
Søren Krogh
Tlf. 30 34 28 02

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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Kirkegård
Kirkegårdsleder
Søren Holten
Tlf. 20 22 40 99
Mandag - fredag 8.30-9 samt
mandag - torsdag 12-12.30
Ellers træffes kirkegårdslederen
på kirkegården.

Johanneskirken i Vorup

Kirketjener
Lone Hesselberg
Tlf. 50 89 82 23
Træffes ikke mandage
Kirketjener
Laila Olesen
Tlf. 50 89 82 24
Træffes ikke fredage
Kirke- og kulturmedarbejder
Dorthe Adamsen
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

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.

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 02.02.2020 email:
vorup.sogn@km.dk
Att.: Redaktionsudvalget

