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Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15. Mobil: 23 20 62 51
E-mail: edel.kock@gmail.com

Kousted Kirke:
Sognevej 20
8920 Randers NV

Råsted Kirke:
Houmarksvej 5
8920 Randers NV

Kirkebil:
Gældende for alle 5 sogne:
ønskes kørsel med taxi til eller fra gudstjeneste/
arrangement, bedes man henvende sig til kirkekontoret
i Hornbæk senest 2 hverdage før gudstjenesten/
arrangementet.
Gældende for udvalgte gudstjenester i Hornbæk Kirke:
Der køres med TAXA fra Kollektivhuset hovedindgang
et kvarter før gudstjenesten. Dato
og klokkeslæt fremgår af opslagstavlerne i Kollektivhuset.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præsterne skriver:
Nete

PRÆSTENS SIDE
Det er en mærkelig tid, vi lever i. Vi er vant til at klare
os selv i vores lille land. Andre steder kan der være
problemer, men her hos os så går alting, som det
plejer. Vi har ingen jordskælv, ingen ødelæggende
tornadoer, ingen tsunamier eller brande, som lægger
alting øde. Her hos os, så går det nok.
Vi er et lille land, hvor få har for meget og færre
for lidt. Vi bestemte i 30’erne under Stauning, at de
der havde, de ville hjælpe dem, der manglede. Og
sådan har det været lige siden. Når det brænder på
for den enkelte, så er der hjælp at hente. Når vi bliver
syge, så står et af verdens bedste sundhedssystemer
til vores rådighed, når vi bliver arbejdsløse, så har vi
en understøttelse, når vi bliver gamle og ikke selv
har sparet noget op, så får vi pension af staten. Når
noget sker, ja, så har vi et samfund, som tager et
medansvar og hjælper til. Det er ikke altid nok – og
ting kan gå galt – men det er bedre end de f leste
andre steder på kloden.
Og så sker der noget, som får os til at forstå, at
vi ikke kan klare alting selv. En mand går ind på et
marked i Wuhan og kort tid efter, lukker en Michelin
restaurant på Bornholm. Man kalder det sommerfugleeffekten, det at når en sommerfugl blafrer med
vingerne i Kina, så starter en skovbrand i Spanien.
Alt det som sker – hvor småt det end er - har en effekt
på alt andet. Og det ser vi omkring os hver eneste
dag i denne tid.
Sådan er det også med vores tro på Gud. Når vi
lever vores liv med Gud, så kan det også mærkes på
os. Og så påvirker det alle omkring os, ja, det påvirker
ALT omkring os. Og den påvirkning breder sig som
ringe i vandet.

Vi er alle sammen kun mennesker, vi begår fejl, vi
kan sige det forkerte og gøre det forkerte, men Jesus
siger, at han vil være med os og hjælpe os hver eneste
dag. Det betyder ikke, at vi vil have succes og et let
liv, at vi altid vil være raske og lykkelige, men det
betyder at vi aldrig vil stå alene, hverken i de glade
dage eller i sorgen. Det betyder, at der altid vil være
en at dele de tunge tanker med og en at gå til med
vores tvivl og nederlag.
Når vi lever med Gud i vores hverdag, så betyder
det, at til trods for alt det hårde og triste, som verden kan overdænge os med, så vil Gud være hos os
med sin fred og sin glæde. Han overøser os med
sin kærlighed og giver os den fred, som ingen kan
tage fra os. Og vi kan komme til at få del i Guds
glæde, den glæde som kommer af, at vi ved at vi er
elsket og hører hjemme hos Gud i hans himmel i al
evighed. Som der står skrevet i en af vores allermest
elskede salmer:
Alt står i Guds faderhånd,
Hvad han vil, det gør hans Ånd;
Af Guds nåde, til Guds ære,
Evig glade vi skal være
I vor Herres Jesu navn.
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Om Corona og Afgrunden
Forhåbentligt ser verden mere genkendelig ud, når
dette kirkeblad er kommet ud til dig kære læser.
Forhåbentlig kan vi sidde sammen om et bord og
drikke kaffe med dem, der betyder noget for os, eller
med selvfølgelighed mødes på en arbejdsplads, eller…
suk.. fejre gudstjeneste sammen. Det har i skrivende
stund netop været den underligste påske i mands
minde for mig som menneske, men endnu mere
for mig som præst. Det har virkelig været underligt
og trist, ikke at skulle holde gudstjenester og på den
måde i fælleskab gennemleve påskebegivenhederne,
som hver gang taler ind i mig og bevæger mig på
alle mulige måder. Men jeg lærte betydningen af tvtransmitterede gudstjenester, da jeg påskedag sad og
sang med på de vidunderlige påskesalmer og lyttede
til Viborg stifts biskop, som var præst i domkirken
den dag. Og jeg glæder mig nu endnu mere over,
at mennesker som af den ene eller anden grund
er forhindret i at komme til kirke, via tv alligevel
kan opleve at være en del af et gudstjenestefejrende
fællesskab. Det var en fin gudstjeneste i domkirken
påskedag og biskoppen sagde mange gode ting, men
en af dem jeg stadig erindrer er, at han i sin indledende bøn ber´ om, at Kristus vil være med os, når
vi i afmagt erfarer, hvor lidt der skal til, for at alt det
vi har bygget op, styrter i grus.
Med de ord synes jeg, biskoppen meget præcist
benævner det, der ramte verden med Covit-19, og
som på ufattelig kort tid forandrede det, vi gennem
mange årtier har bygget op og oplevet som vores
uforanderlige virkelighed. Vi troede, som mennesker
til enhver tid har troet og altid vil tro, at vi kunne
sikre os hele vejen rundt. Men virkeligheden er en
anden, og Covit-19 er bare én af de ting, der kan
styrte verden i grus fra det ene øjeblik til det andet.
For den skinbarlige sandhed er jo, at vi lever hver en
dag på kanten af en afgrund millimeter fra frit fald.
Vi glemmer det bare i larmen fra trafikken, radioen,
arbejdsnarkomanien eller vores tankemylder, og derfor bliver vi så lamslåede og angste, når vi pludselig
bliver tvunget til at forholde os til fakta. Måske det
kan synes hårdt, når jeg italesætter, at afgrunden altid
er lige ved siden af os, men jeg tænker faktisk, at det
eneste der kan hjælpe os til ikke at blive så lamslået og
angst næste gang et eller andet trækker gulvtæppet
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Konen fra landet
I denne coronatid, hvor jeg har været låst fast på
min hjemmeadresse, har jeg benyttet tiden til at
rydde op i mine mange papirer. Derved fandt jeg
følgende lille læserhistorie:
Mødet med fremmede
I disse lidt dystre tider, hvor vi på mange fronter
skal forholde os til ”fremmede”, kom jeg i tanke
om et lille digt/rim.
Det handler helt generelt om mødet med
fremmede, og jeg skrev det for at få mine børn til
at fundere over aspekterne i mødet med andre
mennesker. Jeg tror , at mine børn var syv og otte
år , da jeg skrev det, men jeg oplevede, at også
nogle voksne fik et finurligt smil på læben, når de
hørte det.
Jeg lavede det for at få mine børn til at forstå, at
jo mere underligt de oplevede et andet menneske,
desto mere underligt ville det andet menneske
nok også synes, de selv var.
Et underligt folk:
Først steger de larver og orm på en pande.
Jeg så det selv i de varme lande.
Så danser og ber` de for solen og vandet,
først troede jeg ikke, de kunne andet,
men så mødte jeg en, der kunne en vise,
om et underligt folk – der åd deres grise.

væk under os, er, at vi ser afgrunden i øjnene hver
dag. At vi hver dag erkender og accepterer, at livet
er uendeligt skrøbeligt, og at det når som helst kan
briste, uanset hvor meget vi prøver at sikre os eller
stikke hovedet i busken. For når vi ser afgrunden i
øjnene, vil vi efter nogen tid få øje på, at afgrunden
ikke er det vi troede, men noget helt andet. For afgrunden er ikke et altopslugende uhyggeligt mørkt
ingenting, men Gud. Gud er det og den der møder
os, der hvor verden som vi ser, oplever og opfatter
den ender. Gud er udenfor tid og rum.
Gud er også inden for tid og rum, og derfor kan vi
opleve Guds nærvær, når vi beder om det og mærker
rigtig godt efter. Vi kan også se Guds af billedet i
naturen og for os kristne naturligvis i Kristus. Men
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Gud er også alt det, der er uden for tid og rum, og det
er vigtigt at få øje på, så vi ikke blæses helt omkuld af
de kriser der altid indtræffer i et menneskeliv enten
personligt eller globalt. Corona slår mennesker ihjel.
Også mennesker som uden Corona ville have flere
leveår foran sig. Og det skaber lidelse for mange.
Men den er stadig kun én krise ud af uendelig
mange, som risikerer at ramme os før eller siden.
Så vi kan ligeså godt lære Afgrunden at kende, så vi
ikke lever hver dag og øjeblik i rædsel for den. Se dybt
i din Afgrund og bliv ved at se indtil du får øje på,
at der også er lys der. Et lys som er meget stærkere
end noget andet lys, du nogensinde erindrer at have
oplevet. Ud af det lys blev du født til verden. Og til
det lys vil du før eller siden vende tilbage. Det er ikke
forfærdeligt. Det er mirakuløst. Frygt ikke, tro kun.
DJ.

De fem sogne på
Facebook
De fem sogne har deres egen Facebook-side.
Her kan du, ligesom i kirkebladet og
hjemmesiden, finde mange af de aktiviteter som
der foregår i de fem kirker.
Udover dette kan du også
følge lidt med i de ting som
sker i hverdagen.
Du kan følge med ved at
gå på Facebook og trykke
”Synes godt om”.
Find os ved at søge på
De fem sogne.

Menighedernes liv
Orienteringsmøder tirsdag den 9. juni
Oprindeligt var det meningen, at møderne skulle
afholdes den 12. maj (i Hornbæk den 13. maj), men på
grund af coronakrisen har Kirkeministeriet bestemt,
at møderne skal udsættes til den 9. juni i håb om, at
de så kan gennemføres til den tid. Møderne skal ses
som en optakt til det kommende menighedsrådsvalg
den 15. september (herom senere i næste kirkeblad).
Så vi må væbne os med tålmodighed, med dette
som så meget andet i denne tid. Møderne afholdes:
• Tånum kirke tirsdag den 9. juni kl. 19.00.
Menighedsrådet af holder orienteringsmøde
i kirken ang. valget til efteråret. Efter mødet
vil menighedsrådet være vært ved en lille forfriskning.
• Borup af holder mødet tirsdag den 9. juni kl.
19.30 i Borup kirke
• Kousted: Mødet holdes i Kousted Kirke kl. 1900
• Råsted afholder mødet tirsdag den 09.06. kl.
18.30 i Råsted kirke
• Hornbæk afholder mødet den 9. juni kl. 19.00
i Hornbæk sognegård

Konfirmationerne
På grund af at alting har været lukket ned, og i skrivende stund forventeligt stadig vil være det et stykke
tid endnu, blev det i marts besluttet på provstiplan
(som i resten af landet), at flytte konfirmationerne,
som i De fem sogne skulle være af holdt i maj, til
sidst i august. Vi håber endnu i skrivende stund,
at kunne af holde dem der, men hvordan det hele
ser ud, når du kære læser sidder med Kirkebladet,
ved vi ikke. Ønsker du at følge med i hvornår vi har
konfirmationer, kan du gå ind på vores hjemmeside
www.defemsogne.dk og orientere dig.
Gudstjenester
Skulle det mod forventning stadig ikke være tilladt
at afholde gudstjenester, kan du også se/høre søn/
helligdagens prædiken mv. på vores hjemmeside
under punktet ”Aktuelt”. Her har vi lagt dem ud helt
fra første aflyste gudstjeneste tilbage i marts måned.
Præsterne
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Kirkerne bragte påsken
ud til børnene i
Coronatiden
Da Corona ramte Danmark blev alt forandret. Hermed også kirkernes aktiviteter, og vi kunne ikke
fortsætte som planlagt.
Der var bl.a. planlagt en påskejagt for børn i alle
aldre, i Borup kirke som måtte aflyses.
I stedet fik vi sat en påskejagt sammen, som
kunne udføres i folks eget hjem.
I var mange som tilmeldte sig  Vi har fået tilsendt dette billede af et af de børn som deltog i den
udsendte påskejagt.

Sommer-skattejagt for
børn og deres familier
ÅH NEJ…
Jesus har 12 disciple, men de er blevet væk for
ham.
Derfor har han brug for børnenes hjælp til at finde
dem! I skolernes sommerferie, uge 27 til og med uge
32, kan du og din familie tage på sommer-skattejagt
ved en af kirkerne i De fem sogne.

6

Ved både Hornbæk, Tånum, Borup, Kousted og
Råsted kirke vil være skattekort som hænger ved
kirkernes informationstavle.
Disse bruges til at gå på jagt rundt ved kirkens
område, hvor I skal finde de 12 disciple.
Når I har fundet disse, og udfyldt skattekortet
kan denne medbringes til sognegården i Hornbæk
hvor der fra 3. august og frem er diplom og en lille
præmie til alle børn som har deltaget 

Du og din familie kan
altså tage på skattejag t
lige når det passer jer i ug
erne 27 til 32, ligesom
skattejag ten kan finde
s ved alle fem kirker.
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Aktiviteter
Mandag 4. maj 2020

NY DATO: Søndag 9. august 2020 klokken 19.30

Friheds- & alsangs arrangement i
Borup Kirke – UDSAT

Kom til Cash koncert i Borup Kirke

Desværre blev friheds- & alsangs arrangementet i
Borup Kirke udsat. Ny dato er ikke fastsat endnu,
men vi forventer at det bliver i løbet af sensommeren at vi kan mødes, høre dejlig musik fremført
af Trio Solis og ikke mindst synge sammen.

Aftenen byder på en hyldest til legenden Johnny
Cash, hans liv, de indre kampe som udmøntede sig
i formidable sange om kærlighed, indre dæmoner
og tro. Glæd jer til en dejlig aften, sammen med
Karsten Holm og hans trio.
Der er fri entré og alle er velkomne – vi glæder
os til at se jer.
Menighedsrådende i ”De Fem Sogne”

Mandag 1. juni 2020

Friluftsgudstjenesten aflyst

Uge 37 2020

Friluftsgudstjenesten i Fladbro er aflyst, da vi
må se i øjnene, at vi inden for de givne fysiske
rammer, ikke ville kunne holde en fornøden sikkerhedsafstand til hinanden og dermed passe på
hverandre. Hele konceptet går netop ud på nært
fysisk samvær og fællesskab, men vi glæder os
allerede til, forhåbentligt at kunne afholde den
næste år.

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt forventes gennemført i uge
37 (2. uge i sep.). Endelig dato og program er
ikke fastlagt på grund af tidens nedlukninger.
Dato og program kommer i næste kirkeblad,
såfremt nedlukningerne er ophævet til den tid,
bladet udsendes i slutningen af august.
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Ungdomskoret
Ungdomskoret (13-18 år) øver tirsdage kl. 16.00-17.30
i Hornbæk sognegård. Koret synger mange forskellige typer af sange, og i forskellige genrer.
Et par søndage om måneden deltager korene i
gudstjenesten i kirken. Ofte synger korene ved disse
lejligheder et ”eget“ nummer.

Hvis du er interesseret, er du velkommen til at kontakte korleder Thomas Ede på tel. 28 35 26 57 eller
mail: thomas_ede@hotmail.com

Koret deltager indimellem ved kirkens koncerter.
Som fast medlem får man løn.

En sommerhilsen fra Thomas
Jeg har lige læst, at Cecil Bødker er død.
Jeg er jo ikke vokset op med Cecil Bødkers fantastiske forfatterskab, men vil her gerne citere fra
”Silas fanger et firspand”. Beskrivelsen af hvordan
musik og rum bliver til en sammenhængende helhed, rammer ret præcist oplevelser jeg selv har haft.
…”Silas havde aldrig været inde i en kirke uden at
der var gudstjeneste, det var ganske simpelt hen aldrig
faldet ham ind at det kunne lade sig gøre.
Vi går bare lige ind og kigger, sagde Japetus.
Silas strøg håret væk fra panden og fulgte bagefter
ind i det højloftede søjlerum. Inden for døren standsede
han overvældet.
Japetus vendte sig om og så triumferende på ham,
men Silas havde kun øje for huset han stod i. Højt oppe
lukkede siderne sig sammen til et tag, søjlerne løb opad
som vældige træstammer og bredte grene ud, stengrene
der holdt loftet på plads. Silas turde ikke så meget som
hviske. Hvad nu hvis det hele skred sammen”…
…”Japetus skød sig ind på en bænk helt foran, og
Silas vidste ikke bedre end at sætte sig ind ved siden af,
mens han hele tiden holdt øje med om noget begyndte
at løsne sig oppe i loftet”…
…”Pludselig fyldtes rummet med en voldsom lyd.
Silas udstødte et brøl af rædsel og for halvt ud af
stolesædet før Japetus fik tag i hans ene arm og af al
magt trak ham tilbage.
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Men gjaldt det da ikke om at komme ud hurtigt? Skulle
de ikke skynde sig? Silas vendte sig mod den anden for at
gøre sig fri, Japetus måtte dog forstå at det var noget galt.
Men Japetus så ud til at more sig kosteligt, han lo
over hele hodet som om det var ham selv der havde
frembragt den vældige lyd for at spille Silas et puds. Og
imens foldede lyden sig ud i rummet og blev til musik,
en større og mere omfattende musik end Silas før havde
hørt, han sank lammet ned på bænken igen.
Det var f løjter. Hele kirken spillede på f løjter, på
mange f løjter på én gang. Lyden kom ud af alle kroge
og han kunne høre trækfuglene over de brusende skove
og bølgeslaget fra fjerne skyer. Det trykkede ham ned på
bænken samtidig med at det førte ham med sig, og han
mærkede ikke mere Japetus eller grebet om armen hvor
den anden stadig holdt fast, følte kun hvordan han selv
blev spilet ud til at være kirkerum, hvordan han havde
det hele inden i sig, søjlerne, loftet, og alle figurerne.
Han blev et hus. Og det var huset der spillede.
Bagefter havde han ingen fornemmelse af hvor længe
det havde varet. Musikken holdt op og Silas fandt sig selv
igen på bænken, og fulgte forvirret efter den anden ud i
solen og den sydende larm fra torvet. Tavs. Ord duede
ikke til at beskrive hvordan han havde det, og han tumlede af sted som om hans fødder ikke var hans egne”…
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SnakSammen.dk – en ny digital
besøgstjeneste
Boblberg.dk og Røde Kors har sammen etableret
en landsdækkende digital besøgstjeneste til de
mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.

for alle, der har brug for nogen at tale med, og
målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan
dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke
mindst udveksle smil.

Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar
på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en
god samtale om hvad som helst. Tjenesten er

Få et digitalt besøg og en god snak – læs mere
på www.SnakSammen.dk

Udstilling
Ellindurs udstilling i Hornbæk Sognegård er forlænget til og med september, så der er mulighed for at
nå at se de smukke billeder.
Kunstudvalget
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Borup

Dåb
Dato
19.01.2020
19.01 2020
26.01.2020
09.02.2020
09.02.2020
16.02.2020
16.02.2020
01.03.2020
01.03.2020
08.03.2020

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
17.01.2020
Søren Højlund Mogensen
24.03.2020
Karen Madsen

Navn
Anker Klok Rejnhardt Loff
Valde Søegaard Sulbæk
Ole Frost Nilsson
Aura Emilie Stilling Kjærgaard
Vester Neimann Møller
Liva Højland Varberg
Maya Hvid Frederiksen
Anton Worsøe Bentsen
William Fjordvald Mikkelsen
Ea Rejnholdt Mandrup

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
15.01.2020
Svend Erik Christensen
15.01.2020
Ivar Just Lildal
28.03.2020
Anna Bak

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
Dato
13.04.2020

Navn
Pelle Buch Blendstrup

Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
14.03.2020
Anna Lise Nielsen

LIVETS BEGIVENHEDER
Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
Dato
08.02.2020
08.02.2020
05.04.2020

Navn
Luca Lillelund Christensen
Liam Lillelund Christensen
Johan Guldbæk Krogholm

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
26.03.2020
Ove Braad Ovesen
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Det er bopælssognet der registrerer mange
af livets begivenheder såsom fødsel, navngivning, navneændring og bisættelse/begravelse.
På vores hjemmeside www.defemsogne.dk
kan man finde vejledning til at anmelde disse
begivenheder. Man kan også finde hjælp på
www.borger.dk. Dåb og kirkelig vielse eller
velsignelse aftales med kirkekontoret.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Juni
1. juni

2. pinsedag

10.30 NER

7. juni

Trinitatis

14. juni

1. s. e. trinitatis

16. juni

Sommerkoncert i Hornbæk kirke kl. 19

21. juni

2. s. e. trinitatis

9.00 NER

28. juni

3. s. e. trinitatis

10.30 DJ

10.30 NER

9.00 NER
10.30 DJ

9.00 DJ

10.30 NER
9.00 DJ

Juli
5. juli

4. s. e. trinitatis

9.00 NER

12. juli

5. s. e. trinitatis

10.30 DJ

19. juli

6. s. e. trinitatis

9.00 DJ

26. juli

7. s. e. trinitatis

10.30 NER
9.00 DJ
10.30 DJ

10.30 DJ

9.00 DJ
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

August
2. august

8. s. e. trinitatis

10.30 NER

9.00 NER

9. august

9. s. e. trinitatis

9. august

Koncert i Borup kirke kl. 19.30 – “Cash i kirken”, læs side 7

16. august

10. s. e. trinitatis

9.00 NER

23. august

11. s. e. trinitatis

9.00 DJ med
altergang

29. august

Konfirmationslørdag

30. august

12. s. e. trinitatis

11.00 DJ Konf.

13. s. e. trinitatis

9.00 NER

9.00 NER

10.30 NER

10.30 NER
10.30 DJ

9.30 SDK
11.00 DJ
9.00 DJ

9.30 NER
Konf.

11.00 NER
Konf.

September
6. september

10.30 NER

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
NER: Nete Ertner Rasmussen
SDK: Søren Dam Kjeldsen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.

