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Gudstjenester og arrangementer

Julen 2020
Info om
julegudstjenesterne
og de særlige vilkår i
år pga. Corona.
Læs mere på s. 3

Tænkning og tro

Johanneskirken i Vorup

præstepraktikant i johanneskirken

Af Solveig Jeppesen,

Julen er hjerternes fest

Julen er hjerternes fest. Det er sådan
en ting, vi går og fortæller hinanden,
eller som vi kan se i reklamerne. Og
ofte følges udsagnet af et eller andet
argument eller tilbud om noget, vi
bare absolut må købe. Noget vi ikke
vidste, at vi behøvede, men som helt
sikkert vil gøre festen endnu mere
hjertelig, og som knyttes til billeder
af den perfekte julehygge, med familie og sang, gaver, lys i øjnene og
blussende kinder. Hvis vi bare køber
maks. seks pakker smør eller en lyskæde...
Julen er hjerternes fest, kærlighedens
fest. Det er en glædelig og forventningsfuld tid. Vi glæder os til julen
med alle vores finurlige tra
ditioner.
Til en tid, hvor kærligheden og tiden
til hinanden danner grundlag for vo-

2

res samvær. Det er det, vi forsøger at
sige til hinanden i forventningens
glæde, når vi taler om hjerternes fest.
Kærlighed og tid til hinanden. Men
julen gør også ondt. For med så meget fokus på, hvordan det bør være,
bliver det ekstra tydeligt, hvordan det
ikke er. Hjerte rimer som bekendt på
smerte. Og når hjertet i den grad sættes i centrum i julen, så konfronteres
vi også med kærlighedens fravær.
Vi mærker smerten over den, der
ikke er hos os mere, over den der
ikke ville være hos os mere, eller
over ikke at være indbudt mere. Og
vi mærker angsten for, at aftenen
ikke ender, som vi håbede.
Hjerternes fest konfronterer os med
vores væren i verden og med alt
,hvad der er på spil i vores relationer,
eller mangel på samme. Derfor er julen også livets fest og lysets fest,
hvor det i decembers mørke bliver
ekstra tydeligt for os, hvad der er vigtigt. Hvad vi har, hvad vi ikke har,
hvad vi skal have ryddet op i, og hvad
vi vil kæmpe for.
I julen fejrer vi, at Jesus kom til verden med netop lysets perspektiv.

Lyset der gør, at vi må se noget i øjnene, men som dermed også skaber
klarhed og retning i vores tilværelse.
Jesus kom til verden med kærlighedens perspektiv.
En kærlighed der forpligter os på at
kæmpe for hinanden og række hånden ud til vores næste, ligesom
Jesus selv brugte sit liv og død på at
kæmpe for os. Vi fejrer, at vi med
Jesu fødsel til verden måtte vide, at
lige meget hvad vi gør eller ikke gør,
så er vi altid omfattet af Gud levende
hånd, vi er altid allerede elsket. Og
derfor ER julen hjerternes fest!
Men, se den dreng, hvor er han kær!
Nej, se hans fingre! Se hans tæer!
Marias søn af himmelsk rod!
Guds kærlighed i kød og blod!
Fra jul til påske fører han
sin frihedskamp i hjertets land.
Hans våben er eksemplets magt,
han gør det gode, han har sagt.
Det bedste er nu - i mit fald,
med alt mit møg, min lugt af stald,
min angst, mit sprog og mit begær:
Han elsker mig sgu´, som jeg er.

Af Hans Anker Jørgensen
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Coronaregler i Johannekirken
Som kirke er Johanneskirken undtaget de regler, som
gælder mange andre steder i samfundet angående
antallet af personer, som må forsamles. Vi arbejder
naturligvis med, at det skal være så sikkert som muligt at komme i Johanneskirken. Regler om mundbind
gælder som alle andre steder, og vi har gode forhold i
forhold til, at man kan holde god afstand.
Der er i skrivende stund ikke aflyst nogen aktiviteter i
Johanneskirken.
Når vi som kirke har valgt ikke at aflyse aktiviteter,
handler det om ”den mentale sundhed”. Corona er

slemt, men vi skal på den anden side heller ikke blive
syge af ensomhed.
Som udgangspunkt kan vi samles 60 til bisættelser og
gudstjenester i kirkerummet, dog kan vi gå en anelse
op i antal, hvis mange ankommer i familier.
Barnedåb har vi flyttet til efter højmessen, hvis der er
mere end én, for at der ikke sidder for mange i kirken.
Følg i øvrigt med på vores hjemmeside eller Facebook
for at se, hvad vi tilbyder af aktiviteter og for at se, om
der skulle forekomme ændringer.

Jul i Johanneskirken
Det har været lidt af en jungle at fortolke de mange
regler, der har været i forbindelse med Corona. Regler
som hele tiden har ændret sig og regler, som har skullet fortolkes. Vi har måttet træffe mange valg - også i
forbindelse med juleaften.
Men følgende er den måde, vi har tænkt os at afvikle
det på. Som det ser ud i skrivende stund, er planerne
for juleaften i Johanneskirken således:
Vi afholder julegudstjenester den 24. december
kl. 11.00, kl. 14.00, kl. 15.00 og kl. 16.00.
Her vil være plads til mellem 100 og 125 gæster ved
hver tjeneste (afhængigt af hvor mange vi kan placere i familier). Først til mølle princippet gælder. Dørene åbnes et kvarter før, og man opfordres til ikke at
komme før den tid. Vi håber på forståelse, også for at
nogen vil kunne blive afvist.

Vi streamer gudstjenesten til sognelokalerne, derfor
kan vi være så mange. Gudstjenesterne vil også kunne
ses derhjemme. Følg med på vores hjemmeside eller
Facebook.
Der er almindelig højmesse 1. juledag og Julesøndag
den 27/12.
OBS! På grund af de mange ekstra tjenester, der har
været i Johanneskirken, har vi besluttet at aflyse gudstjenesten 2. juledag den 26/12. Ring til vores kirketjenere, og de vil være behjælpelige med at skaffe en
kirkebil til en anden Randers kirke, hvor der er gudstjeneste den dag.
Følg i øvrigt med på vores hjemmeside eller Facebook
side hvis der skulle komme ændringer
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Sogneeftermiddage
2. december kl. 14.30
Julehygge med lotteri
og julemusik ved Anne
Roed Refshauge og
Monica Møller.

6. januar kl. 14.30
Lars Berg Thomassen,
sognepræst i Langå og
Torup, kommer og fortæller om arbejdet som
feltpræst bl.a. i Afghanistan.

3. februar kl. 14.30
Ole Bach er en af Randers Regnskovs grundlæggere, og arbejder i
dag som udviklingschef.
Ole har siden 1989 arbejdet med udvikling af udstillingen - senest den
nye udstilling Tidsrejsen.
Desuden arbejder Ole
med forskellige metoder til bevaring af truet dyreog planteliv – fra nedfrysning af celler i en biobank
til rewilding med store dyr i landskabet.
3. marts kl. 14.30
Kirkegårdsleder i
Vorup, Søren Holten,
fortæller om kirke
gårdens hverdag og
fremtid.

Indtryk af Vorup sogn
Jeg har i forbindelse med mit praktikforløb haft den store glæde at arbejde med mange aspekter af Vorup sogn.
I den forbindelse har jeg udarbejdet en sogneanalyse,
der både indeholder statistik over sognet og interviews
med sognets medarbejdere og medlemmer. Jeg vil i dette indlæg dele en del af analysens resultater med jer.
Vorup sogn er et meget stabilt sogn, hvad angår antallet af beboere i sognet de sidste 10 år (2011: 6800 og
2020: 6700), mens antallet af folkekirkemedlemmer er
faldet fra 90% til 85% i den samme periode. Andelen
af børn og unge, der bliver døbt i sognet, ligger da også
lavt i forhold til resten af landet (48% mod 65% på
landsplan). Der er dog i de sidste 10 år set et generelt
fald i antallet af døbte på landsplan – en udvikling det
faldende dåbstal i sognet også kan ses som en del af.
Der er generelt tale om et meget velfungerende sogn,
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som i dag nyder godt af fordelene ved at have eget degnekontor på matriklen. Der er et bredt udbud af aktiviteter i sognet, målrettet forskellige aldersgrupper; lige
fra babysalmesang til sogneeftermiddage og nørkleklub – for blot at nævne et par stykker. Tilfredsheden
med kvaliteten af disse tilbud er ved en rundspørge
blandt deltagerne høj, og der er en stor opbakning til
dem. Generelt er kirkens brugere meget tilfredse med
det arbejde både præster, frivillige og kirkens øvrige
medarbejdere ligger for dagen.
Det er mit indtryk, at der er tale om et stærkt sogn med
et vellidt personale, alsidige arrangementer og engagerede sognebørn.
Af Inger Hørning Dyhr,
praktikant fra pastoralseminariet i Aarhus

Vorup Højskoleforening

Johanneskirken i Vorup

Torsdag den 28. januar

Livet som journalist og tv-vært
v. Kim Bildsøe Lassen - Journalist. tv-vært, tidl. udenrigskorrespondent.
Hvad er det for udfordringer nutidens journalister har, når de på splitsekunder skal analysere og forklare verden? Vi kommer med på en underholdende tour de force gennem dansk journalistik fra et personligt perspektiv, når Kim Bildsøe Lassen fortæller om sine møder med statsledere,
præsidenter og statsministre. Kim Bildsøe Lassen er en af Danmarks mest
kendte journalister og har i ca. 30 år fortalt om Danmark og Verden.
Torsdag den 25. februar

Rundt om Jeppe Aakjær
v. Lillian Hjorth-Westh - fortæller, tidl. forstander for Bornholms Højskole.
Jeppe Aakjærs mange og dejlige sange synges stadig meget. Hans forfatterskab omfatter desuden romaner, noveller, skuespil og lokalhistorie.
Han var fortaler for åbenlys kritik af enhver form for undertrykkelse og
umyndiggørelse. Han levede i mange år på gården Jenle i Salling og gjorde den til et kulturelt samlingssted sammen med sin hustru Nanna A akjær.
I foredraget om en af Danmarks mest skattede digtere er der naturligvis
fællessang.
Torsdag den 25. marts

Oplevelser blandt
kurderne i Syrien
v. Nina Rasmussen og Hjalte Tin
- Eventyrere og forfattere
"Dem der blev. En rejse i Syrien til kurdernes
ukendte revolution." Det er titlen på eventyrernes bog. Den er et enestående portræt af
den gruppe, der blev i det krigshærgede
land. De krydsede ind i krigsområdet, besøgte modige kvinder, boede hos gæstfrie
familier og talte med lederne. De så ødelagte byer, en stædig genopretning og hverdagen med fest, smil og optimisme midt i et
land i krig. Foredraget ledsages af billeder.

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.
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Gudstjenestekalender
November | December 2020 | Januar | Februar | Marts | April 2021

NOVEMBER

DECEMBER

JANUAR

Søndag den 29. kl. 10.00
1. søndag i advent
(Matt 21,1-9)
Tania Dondes Christensen
Kirkefrokost er aflyst, men der
holdes julemarked.

Søndag den 6. kl. 10.00
2. søndag i advent
(Luk 21,25-36)
Thomas Bau

Fredag den 1. kl. 15.00
Nytårsdag
Luk 2,21
Thomas Bau

Søndag den 13. kl. 10.00
3. søndag i advent
(Matt 11,2-10)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 3. kl. 10.00
Helligtrekongers søndag
(Matt 2,1-12)
Tania Dondes Christensen

Søndag den 20. kl. 10.00
4. søndag i advent
(Joh 1,19-28)
Thomas Bau

Søndag den 10. kl. 10.00
Første søndag efter
Helligtrekonger
(Luk 2,41-52 eller Mark
10,13-16)
Thomas Bau

INDSAMLINGER:
:
Menighedsplejen i Vorup
6/12 - 26/12
Bibelselskabet:
27/12 – 3/01
Kirkens Korshær:
10/1 - 28/3

Familiegudstjenester
Tirsdag den 8. dec. kl 17.00
Tirsdag den 19. jan. kl. 17.00
Tirsdag den 23. feb. kl 17.00
Tirsdag den 23. marts kl 17.00

Torsdag den 24.
Juleaften
(Luk 2,1-14/Matt 1,18-25)
Kl. 11.00 Tania Dondes Christensen
Kl 14.00 Tania Dondes Christensen
Kl.15.00 Thomas Bau
Kl.16.00 Thomas Bau
Fredag den 25. kl. 10.00
Juledag
(Luk 2,1-14)
Thomas Bau
Onsdag den 26. kl. 10.00
Anden juledag, Sankt Stefans
dag
Ingen gudstjeneste
Søndag den 27. kl. 10.00
Julesøndag
(Luk 2,25-40)
Tania Dondes Christensen

TAG KALENDEREN UD, DEN ER LIGE TIL AT HÆNGE OP PÅ OPSLAGSTAVLEN
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Søndag den 17. kl.10
2.søndag efter Helligtrekonger
Joh.2,1-11
Tania Dondes Christensen
Søndag den 24. kl. 10.00
Sidste Søndag efter
Helligtrekonger
(Matt 17,1-9)
Thomas Bau
Søndag den 31. kl. 10.00
Søndag Septuagesima
(Matt 20,1-16)
Tania Dondes Christensen

Siden sidst

Johanneskirken i Vorup

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

FEBRUAR

MARTS

APRIL

Tirsdag den 2. kl.19
Kyndelmissegudstjeneste
Tania Dondes Christensen

Søndag den 7. kl. 10.00
Tredje søndag i fasten
(Luk. 11,14-28)
Thomas Bau

Torsdag den 1. kl.18.00
Skærtorsdag
(Matt 26,17-30)
Thomas Bau

Søndag den 14. kl. 10.00
Midfastesøndag
(Joh 6,1-15)
Tania Dondes Christensen

Fredag den 2. kl.10.00
Langfredag
(Matt 27,31-56 /
Mark 15,20-39)
Thomas Bau

Søndag den 7. kl. 10.00
Søndag Seksagesima
(Mark. 4,1-20)
Thomas Bau
Søndag den 14. kl. 10.00
Fastelavnssøndag
(Matt 3,13-17)
Tania Dondes Christensen
(Børnegudstjeneste med
tøndeslagning kl. 15.00 ved
Tania Dondes Christensen. Se
Familiegudstjenestekalenderen)
Søndag den 21. kl. 10.00
Første søndag i fasten
(Matt 4,1-11)
Thomas Bau

Søndag den 21. kl. 10.00
Mariæ bebudelses dag
(Luk 1,26-38)
Thomas Bau
Søndag den 28. kl.10.00
Palmesøndag
(Matt 21,1-9)
Thomas Bau

Søndag den 4. kl.10.00
Påskedag
(Mark 16,1-8)
Tania Dondes Christensen
Mandag den 5. kl.10.00
2. påskedag (Luk 24,13-35)
Tania Dondes Christensen

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

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
sker
i Johanneskirken
Siden
sidst
Kyndelmissegudstjeneste
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 Johanneskirken tirsdag 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.

Fastelavn
Fastelavns
gudstjeneste
den 23. feb.
kl. 15.00

Johanneskirken i Vorup

Folkekirkens Nødhjælp
Vi samler ind til verdens fattigste den 14. marts
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling løber
af stablen søndag den 14. marts
2021. Sammen gør vi en forskel
for mennesker i yderste nød.
Lige nu står problemerne i kø for
verdens fattigste. Mens klimaforandringernes konsekvenser er en
realitet, har corona-pandemien
været med til at forværre problemer, der eksisterede i forvejen.
Sult, ulighed og konflikter.
Som næstekærlige mennesker
må vi ikke vende det blinde øje til
verdens fattigste, der mere end

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!

nogensinde har brug for en
håndsrækning. I stedet må vi bevare håbet og troen på, at vi kan
gøre en forskel.
Det får du helt konkret mulighed
for søndag den 14. marts, hvor vi
samler ind til verdens fattigste.
Her stemmer vi dørklokker på vegne af mennesker, der ikke selv har
muligheden for at bede om hjælp.
Indsamlingen begynder kl. 11 fra
Johanneskirken.
Meld dig som indsamler til indsamlingsleder Carl E. Kristensen
på 40 19 22 43.

Konfirmation
2023
Datoerne og tidspunkterne
for konfirmation 2023 offentliggøres den 1. februar 2021
på Johanneskirkens hjemmeside: www.johanneskirken.dk

Menighedsrådet 2020-2024
Niels Jørgen Lange
Formand

Joan Hjersing Knudsen
Kasserer

Kim Hvidtfeldt Fahlberg
Næstformand

Lena Albers,
Kontaktperson

Ulrikke Baadsgaard Pedersen
Kirkeværge
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Øvrige medlemmer:
Jens Peter Bay
Ann Ungstrup Nielsen
Irene Lytzen
Rekha Kotyza
Joseph Aruliah

Kirkekoncerter
Klaver-/orgelkoncert
for 2 og 4 hænder/fødder
Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 19.30 i Johanneskirken
med Flemming Dreisig og Steffen Jungild
Flemming Dreisig er af de fleste mest kendt som en virtuos organist med et utal af orgelkoncerter
både i ind- og udland. Mange husker Dreisig fra morgenandagterne på P2 samt som organist ved
kronprins Frederik og kronprinsesse Marys bryllup. Men Flemming Dreisig har også en
pianistuddannelse med undervisning af Victor Schiöler og Anker Blyme. Han har alle årene som
organist holdt klaverspillet ved lige og mestrer i dag begge instrumenter. Flemming har været ansat
som organist flere steder lige fra Rønne på Bornholm til Københavns Domkirke. I dag er Flemming
organist ved Odden kirke, Sjælland.
Steffen Jungild er uddannet organist ved Vestjysk musikkonservatorium med bland andet Peter
Møller og Niels Henrik Nielsen som lærere. Han har gennem sine 40 år som organist ved den
danske folkekirke haft forskellige stillinger lige fra Nordby kirke på Fanø til organistassistent ved
Viborg Domkirke. I dag er Steffen organist ved Bjerringbro kirke.
Ved koncerten i Johanneskirken skal lytterne høre klavermusik for både 2 og 4 hænder. For 4
hænder spiller Dreisig og Jungild nogle af Moszkowskis ”Spanske danse” samt Johan Svendsens
meget festlige ”Festpolonaise”. Derudover bliver der musik af bl.a. Bach, Schubert og Chopin. Fra
orglet bliver der også musik for 4 hænder og 4 fødder samt solostykket ”Carillon de Westminster”
af Vierne.
Velkommen til en festlig koncert med mange fingre i spil. Fri entré.
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Julehjælp

GUDSTJENESTER PÅ
VORUP PLEJEHJEM

Ansøgningsfrist den 2. dec.
I år er der også mulighed for at søge julehjælp i
Vorup Sogn.

Torsdag den 10. december
kl. 14.00: Thomas Bau

Hvis du ønsker at søge om julehjælp skal vi
have din ansøgning senest den 2. december.
Hold øje med hjemmesiden eller reolen i kirken
for ansøgningsskemaet.

Torsdag den 14. januar kl.14.00:
Tania Dondes Christensen
Torsdag den 11. februar kl. 14.00:
Thomas Bau
Torsdag den 11. marts kl. 14.00:
Tania Dondes Christensen

Babysalmesang
Opstart efter juleferien den
6. januar kl. 10.30.
Vi mødes en gang om ugen.
Kontakt Dorthe Adamsen for
yderligere information.

Café
KORS-STING

Nørklerne
holder lørdagssalg den 6. marts
fra kl. 10.00 – 14.00: 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.

Mødes onsdage i lige uger
kl. 19.00.
Første gang efter juleferien
er 13. januar.

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

Datoer for
menighedsrådsmøder
i 2021 kl. 17.00
Torsdag 14. januar,
Torsdag 11. februar,
Torsdag 11. marts
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Nyt
Siden
frasidst
kirkegården
Hilsen fra Søren Holten, kirkegårdsleder

Det summer af liv på kirkegården, for vi har været så heldige at få insekthoteller af De Grønne Pigespejdere. Du kan gå en tur på kirkegården og
se, om du kan finde alle hotellerne (kan afsløre der er seks stk.). En stor
tak til pigerne for det flotte arbejde!

Der er blevet gravet og stampet for at
gøre klar til den nye sti, som bugter sig
gennem de store træer. Stien bliver allerede brugt af alle aldre.

Vi er i fuld gang med grandækning.
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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
Niels Jørgen Lange
Tlf. 52 15 75 33

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.: 50 89 82 28.
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

vorupkirkegaard@gmail.com
Mandag - fredag 8.30-9 samt
mandag - torsdag 12-12.30

Tlf. 50 89 82 24
Træffes ikke fredage

Tlf. 20 11 15 66

dorthe.adamsen@johanneskirken.dk
Træffes ikke mandage

Organist Monica Møller

Ellers træffes kirkegårdslederen på
kirkegården.

Tlf. 25 85 22 62
Træffes ikke mandage

Redaktionsudvalg:
Thomas Bau
Tania Dondes Christensen
Anne Roed Refshauge

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 28 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 1. februar 2021
E-mail: vorup.sogn@km.dk
Att.: Redaktionsudvalget

