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RÅSTED

KOUSTED

BORUP

TÅNUM

HORNBÆK

Adresseliste

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

SOGNEPRÆST (KBF.)
Dorte Jørgensen
Højbjergvej 11, 8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk
Træffes ikke mandag.

Graver Hanne Mose
Tlf. 86 41 06 27.
E-mail: hornbakgraver@defemsogne.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
11.30-12.00.

SOGNEPRÆST
Mogens Birk Sørensen (vikar)
Tlf. 21 73 44 62
E-mail: mobs@km.dk
Træffes ikke mandag.

Organist Thomas Ede
Tlf. 86 19 89 90. Mobil: 28 35 26 57

HORNBÆK SOGNEGÅRD:
Hornbæk Kirkevej 7,
8920 Randers NV
Kirkekontor:
Kordegn Reelika Raadik Christensen
Træffes tirsdag 11-14, onsdag 14-17 og
fredag 9-14.
Tlf. 86 42 02 60
E-mail: rerc@km.dk
Sognegårdsmedarbejder:
Lis Henriksen
Mobil: 28 71 95 47
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk
Træffes ikke mandag.

TÅNUM MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Birthe Andersen
Tlf. 86 45 44 48
E-mail: vestfal@mail.dk
Kirkeværge Albert Lundgaard
Tlf. 86 45 42 08.
E-mail: lundgaard9@gmail.com
Graver Klaus Højgård Pedersen
Tlf. 60 22 46 91.
Træffes mandag og fredag.
Organist: Se Hornbæk.
BORUP MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Karen Roed
Mobil: 28 87 77 82
E-mail: kbr@sosusilkeborg.dk

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen
Kirkeværge
Tlf. 86 41 50 29.
Annemarie Hansen
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
Tlf. 86 44 31 21.
E-mail:
Kirkeværge Ole Bjerring
Tlf. 98 90 99 01. Mobil: 30 57 56 12. annemariehansen@hotmail.dk
E-mail: olebjerring@yahoo.dk

Hornbæk Kirke:
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

Tånum Kirke:
Tånum Bygade 39
8920 Randers NV

Borup Kirke:
Borup Byvej 83
8920 Randers NV

Kirkebladets redaktion:
Kirkebladet udgives af menighedsrådene. Birthe Andersen
(Tånum), Lillian Hundborg (Tånum), Bent Olufsen
(Hornbæk), Anna Margrethe Beck (Hornbæk), Svend
Olesen (Kousted), Marian Havtorn (Borup), Elisabeth Jensen (Råsted), Dorte Jørgensen og Maja Søgaard Blokager.
Ansvarshavende redaktør Annie Langhoff.
Mobil: 50823475. E-mail: anniekjeld@gmail.com
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 47/2018.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 10. oktober
2018 kl. 12.00

2

Graver Birthe Søby
Tlf. 20 46 97 76
Mail: birthe-soeby@hotmail.com
Organist Bent Faxholm
Mobil: 31 32 97 24
KOUSTED MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Svend Olesen
Tlf. 86 44 34 62.
E-mail: svendb@olesen.mail.dk
Kirkeværge Anders Andersen
Tlf. 86 44 32 84.
E-mail: anma@andersen.mail.dk
Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15. Mobil: 23 20 62 51.
E-mail: edelkock@gmail.com
Organist: Se Borup.
RÅSTED MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Elisabeth Jensen
Tlf. 86 44 31 05.
Mail: elkijen@gmail.com
Kirkeværge
Inger Braad
Tlf. 86 44 32 45
E-mail: ingerbraad@gmail.com
Graver: Se Kousted.
Organist: Se Borup.
LAYOUT OG PRODUKTION:
BUCHS AS

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 taxi fra Kollektivhusets
hovedindgang et kvarter før gudstjenesten. Dato
og klokkeslæt fremgår af opslagstavlerne i Kollektivhuset.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præsterne skriver:

Et glimt fra en præstehverdag
Jeg står foran gulerødderne i Rema, og forsøger for
mit indre blik, at læse indkøbsseddelen som igen
er glemt på køkkenbordet der hjemme. En kvinde
hilser på mig med et smil og et ”hej”, da vi passerer
hinanden. Jeg skynder mig at hilse tilbage, men er
ikke hurtig nok til mentalt at rejse fra indkøbssedlen
i Tånum, til grønsagsafdelingen i Rema i Hornbæk,
så mit smil og mit ”hej!” kommer desværre ikke til
at virke troværdigt. Det kan jeg tydeligt af læse af
hendes lidt forlegne ansigtsudtryk, da hun haster
videre med indkøbsvognen. Hun tror simpelthen
ikke på, at jeg genkender hende. Jeg står et øjeblik
og mærker, at jeg ikke bryder mig om, at hun ikke
tror på, at jeg har genkendt hende. Jeg kan ikke sige
præcis fra hvilken sammenhæng, jeg kender hende.
Men jeg genkender helt klart hendes ansigt og vil
gerne have, hun skal vide det, så hun ikke tror jeg
er arrogant eller dement. Jeg går derfor efter hende
hen til pærerne og æblerne, og forsøger at forklare
hende, hvorfor jeg reagerede så langsomt for et øjeblik
siden. Men inden jeg når til min pointe, siger hun:
Det er okay, der må jo også være ufatteligt mange
mennesker i Rema, du skal hilse på. Nu bliver jeg
virkelig bragt ud af fatning, for med den bemærkning bliver det tydeligt, at hun stadig ikke tror på, at
jeg kan genkender hende, og på et nanosekund når
tanker som: ”Nu tror hun helt sikkert, at jeg både er
arrogant og dement og et slet menneske, og forsøger
oven i købet at undskylde mig” at fare så hurtigt
igennem hovedet på mig, at jeg ikke engang er mig
dem bevidst. Men de får mig til, i et sidste desperat
forsøg på at overbevise hende at replicere med en let
forundring i stemmen, som skal udtrykke - ”Hvordan
kan du overhovedet få den tanke?” at svare: ”Nej, det
er der faktisk ikke!”
Heldigvis har min hjerne endelig tilbagelagt rejsen
fra Tånum og er nået frem til grøntsagsafdelingen i
Rema, så jeg får pludselig travlt med at bevæge mig

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

ned ad gangen til afdelingen for fisk og ost, medens
jeg mentalt slår mig selv oven i hovedet over, at jeg
faktisk lige har løjet hende op i hendes åbne ansigt,
og dermed givet hende ret i alle hendes antagelser.
”Jo, den præst er både arrogant, dement OG løgner!!!”
Gudskelov tror jeg fuldt og helt på en nådig Gud, så
jeg fortsætter en indre dialog med mig selv, medens
jeg smider en brie og et par fiskefrikadeller i kurven,
der går på, at jeg fremover lover den almægtige ikke
at falde i staver i Rema, for ikke igen at havne i en
lignende situation, hvor jeg forbryder mig groft mod
buddet om næstekærlig adfærd.
Jeg løber forbi mælken og snupper en øko skummet og et smørbart produkt, medens jeg skotter
tilbage for at se, om jeg kan nå hen til kassen og ud
før hende, for jeg kan umuligt stå deroppe ved siden
af et menneske, jeg lige har opført mig så ukristeligt
overfor. Køen er heldigvis ikke lang, og dankortet
opfører sig for en gang skyld som det skal. Varerne
i nettet, ud i bilen, hjem, ud af bilen, ind i huset.
”Hej” siger min mand, som har ventet på indkøbene,
så han kan komme videre med madlavningen. Han
kaster et blik på de varer, jeg tager op af nettet, og
lægger på køkkenbordet, medens jeg overvejer, om
jeg skal fortælle ham om min utilstedelige opførelse
i Rema. Da jeg har tømt nettet, og kigger op på ham,
med munden åben og parat til at berette, i håb om
at han som den almægtige også kan forstå, hvordan
det kunne komme så vidt på en simpel indkøbstur
og bevilge mig tilgivelse, møder jeg hans forvirrede
blik og hører hans ord: ”Hvordan kan du glemme
blomkålen og æggene, når det faktisk var det eneste du skulle ha`. Du bliver nødt til at skynde dig i
Rema igen!!!”
DJ
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Hornbæk

Menighedsrådet, Borup Kirke.
Torsdag den 6. september Sogneudflugten
Turen for menighederne i De Fem Sogne går i år
gennem det smukke Østjylland til Korning kirke,
hvor der vil blive mulighed for at høre et foredrag
om den smukke kirke og egnens historie.
Bespisningen vil finde sted på Korning kro.
Man er velkommen til at medbringe formiddagskaffe i bussen, da spisningen først vil finde sted
kl. ca. 13.00.
Som fast medlem får man løn. Hvis du er interesseFra kroen kører vi videre gennem den skønne
natur til Ejer Baunehøj, hvor vi vil nyde en kop
buskaffe og en småkage.
Da vi sidste år gjorde den erfaring, at nogle få
deltagere ikke havde tilmeldt sig turen, men blot
dukkede op ved afgangen, er vi nødt til at påpege,
at man skal tilmelde sig turen af hensyn til bestilling af mad og plads i bussen.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret senest 31.
august
Opsamlingssteder og tidspunkter:
Kl. 9.30 Tånum (kirken)
Kl. 9.40 Hornbæk (skolen Gl. Viborgvej)
Kl. 9.55 Sognegården (Hornbæk)
Kl. 9.30 Kousted (Gl. Brugs)
Kl. 9.35 Råsted (forsamlingshuset)
Kl. 9.45 Borup (kirken)
Kl. 9.55 Sognegården (Hornbæk)
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Konen fra landet
Genkendt, hr. pastor!
To præster var på vandretur og kom forbi en sø.
De besluttede sig for at tage en svømmetur. De
trak af tøjet og gik i vandet, og bagefter lagde de
sig nøgne ved bredden og lod sig tørre.
Uheldigvis kom der pludselig en gruppe
damer gående forbi. Den ene præst skyndte sig
at lægge skjorten over sine ædlere dele, mens
den anden skyndte sig at dække sit ansigt til.
”Hvorfor skjulte du ansigtet?” spurgte den
første.
Den anden svarede:
”Tja, jeg ved jo ikke, hvordan det er i din
menighed, gamle ven, men i min kender de
mig altså på ansigtet.
Den lille eftertanke
Det virkelige spørgsmål er ikke,
om der findes et liv efter døden,
Det virkelige spørgsmål er,
om du er i live før døden.
(indisk filosof)

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Menighedernes liv
Efterlønner eller pensionist søges til uddeling
af kirkebladet!

Ny præst til De 5 Sogne:

De fem sognes menighedsråd søger en samvittighedsfuld person til at uddele vores kirkeblade.
Kirkebladet udkommer 4 gange årligt, og uddeles
hver gang i ca. 2500 eksemplarer.
Kan du se dig selv udføre det job, enten i alle fem
sogne, eller i et eller flere af dem, så henvend dig
for yderligere oplysninger til Birthe Andersen på tlf.
nummer: 8645 4448/2118 4466

Da Maja Søgaard Blokager pr. 1 august skal
være vikarpræst i Århus Stift, skal vi i menighedsrådene bruge efteråret på at søge og ansætte en ny præst. Vi håber, at kunne indsætte
vedkommende pr. 1 december 2018 eller senest
1 januar 2019. Indtil da har vi heldigvis fået lov
at beholde Mogens Birk Sørensen, som også er
stiftsvikarpræst, og som har været hos os siden
januar måned 2018.

Hornbæk kirke lukket i oktober måned

Præsentation af graver Birthe Søby.

Brostenene fra hovedindgangen og op til Hornbæk
kirke har meget længe trængt til at blive omlagt.
Det vil foregå i oktober måned, og vi er desværre
derfor nødt til at lukke kirken for handlinger og
gudstjenester.
Vi beklager, de ulemper det medfører, men glæder
os til at kunne præsentere en ny og gangsikker belægning fra november måned.
Hornbæk menighedsråd

Som skrevet i sidste nummer af kirkebladet har
vi fået ny graver i Borup. I dette nummer vil
vi gerne præsentere jer for Birthe Søby. Birthe
kommer fra en lignende stilling ved Værum
Kirke, men fremover er det Borup der får
glæde af hendes indsats. Birthe er en glad, positiv og kreativ person, som både maler og laver
blomster arrangementer. Blomster arrangementerne vil fremover
pryde Borup kirke og
det er dejligt.
På billedet ses Birthe
ved siden af hendes
egne kreationer.
Endnu engang hjerteligt velkommen til
Birthe.

Kirke- kulturmedarbejder – et nyt tiltag!

I de fem sogne er vi i skrivende stund ved at ansætte
en kirke- kulturmedarbejder. Vi forventer, at vedkommende begynder pr. 1. september og vedkommende er
derfor lige tiltrådt, når dette blad når dig kære læser.
Det vi bl.a. gerne vil bruge en kirke- kulturmedarbejder til, er at styrke kontakten til forskellige
sognebørns-grupper, det være sig både ældre, børnefamilier og børn. En af de store opgaver for vores
kirke- kulturmedarbejder, bliver også at skabe et
frivillig netværk til at varetage forskellige opgaver,
som fx at arrangere blomster ved arrangementer,
bage, lave kødsovs til spaghetti gudstjenester og
meget andet. Og så skal kirke- kultur medarbejderen også stå for en Facebook side, således at vi der
igennem kan kommunikere med de af sognenes
beboere, som bedst kan nås af den vej. Vi glæder os
meget. Vi tænker, at vedkommende får mulighed for
at præsentere sig i næste kirkeblad, men prøv om du
kan få øje på vedkommende inden – sådan lidt ”find
Holger” agtigt  Det bliver helt sikkert et rart og
venligt menneske, det kan vi godt afsløre allerede nu.
Menighedsrådene

Ny hjemmeside
Vi har fået ny hjemmeside, så når du går
ind på www.defemsogne.dk har den fået nyt
udseende!
Vi vil løbende arbejde på at få gjort siden så
opdateret og nemt overskuelig som muligt.
Med venlig hilsen
Reelika Raadik Christensen
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Aktiviteter
September
Efterårets første spaghettigudstjeneste afholdes
torsdag den 20. september 2018.
Vi vil denne gang holde såvel gudstjeneste som spis
ning i Råsted kirke. Tilmelding skal ske til kirkekon
toret senest 3 dage før. Efterårets anden spaghetti
gudstjeneste finder sted onsdag den 7. november
2018 i Hornbæk kirke/sognegård. Tilmelding til
kirkekontoret senest 3 dage før.

Forklaringsgudstjenester
På gudstjenesteplanen er der to forklaringsgudstjenester. Den 14. okt. Kl. 10 i Hornbæk
kirke og den 18. nov. kl. 10 i Tånum kirke. Vi
begynder med at spise et rundstykke og drikke
en kop kaffe i henholdsvis sognegård og våbenhus inden vi går ind i kirkerummet. Efterfølgende står præsten for et kort oplæg, der forklarer lidt om gudstjenestens læsninger og evt.
dagens salmer. Således godt rustede til højmessen, sidder vi en stund og lytter til kirkeklokken
kl. ca. 11.30, hvorefter søndagens gudstjeneste
afholdes på helt traditionel vis.

Hjertebøn i Hornbæk kirke:
Den 13. september, 27. september, 11 oktober, 25
oktober, 8 november og 22 november kan man
tilmelde sig Hjertebøn i Hornbæk kirke hver
gang fra kl. 17 – 18.15. Hjertebøn er en kristen
meditationsform, hvor man søger ”hjertets opmærksomhed” ud fra den tankegang, at hjertet
rummer nogle dybe universelle følelser, som
ikke stammer fra os, men har sin oprindelse i
Jesus Kristus. Ved at lære sig hjertekontakt, får
man et redskab til at slippe sindets dominans,
som ofte fører til tankemylder, bekymring og
mental stress. Hjertebøn er derfor særlig god for
dig, som vil i bedre kontakt med din krop, og dermed være knap så styret af dit hoved. Vi vil også
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inddrage bibelmeditationer. Tilmelding nødvendig til sognepræst Dorte Jørgensen email: doj@
km.dk eller tlf. 20 58 5641 Man behøver ikke
kunne komme alle 6 gange, for at melde sig til.

Babysalmesang i efteråret
Et nyt hold babysalmesang starter den 18. septem
ber. Vi mødes i Hornbæk Kirke 10 tirsdage kl. 10 til
en god halv times sang, dans og leg. Efterfølgende
er der mulighed for en kop kaffe/te og lidt hyggeligt
samvær i sognegården.
Babysalmesang er et tilbud til alle babyer fra 0-10
måneder i De Fem Sogne og det er gratis at deltage.
Læs mere om babysalmesang på vores hjemmeside.
Du er allerede nu velkommen til at reservere en
plads på holdet. Tilmelding til Reelika Christensen
på tlf. 2840 9837 eller pr. mail rerc@km.dk.
Lørdag den 1. September kl. 15.00.

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Vibeke Bonde Persson
og Valdemar Dominique Ulrikkeholm
spiller Fransk musik!
Ved denne kaffekoncert, hvor vi musikalsk
bevæger os igennem
det smukke franske
tonesprog, vil vi bl.a.
høre Poulencs fløjtesonate og Henri Dutilleux’ sonatine for fløjte
og klaver.
Vibeke Bonde Persson
er uddannet pianist
fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun er ansat som organist ved
Skt. Andreas og Lem kirker.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Fløjtenisten Valdemar Dominique
Ulrikkeholm går i solistklassen på Det Jyske
Musikkonservatorium.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

begge nærer de en stor kærlighed til jazzens
forskellige stilarter, og når lejligheden byder
sig, spiller de gerne sammen.

Mandag den 10. september kl 19 i Hornbæk Sognegård

Pilgrimsvandring i Norden
Foredrag ved Studenter- og Pilgrimspræst
Anette Foged Schultz
Pilgrimsvandringen mod Santiago de Compostella var vel nok den vandring, der blev kendt
først over næsten hele verden.
Men siden hen begyndte folk også at vandre
mod nordiske pilgrimsmål, som Trondheim og
Vadstena.
Hvorfor er vi – i vores tid - begyndt at begive os
ud på pilgrimsvandring igen?
Hvad får vi med os undervejs? I en luthersk
evangelisk nordisk sammenhæng?
Foredraget holdes som et samarbejde mellem de fem
sogne og Foreningen Norden.
Der er fri entre (kaffe 20 kr)
Søndag den 23. september kl. 11.00 i Tånum Kirke

Høstgudstjeneste
Traditioner tro holder vi høstgudstjeneste, hvor
vi takker for afgrøder på mark og i have.
Efter gudstjenesten i den smukt pyntede kirke,
er menighedsrådet været ved en let frokost i Tånum forsamlingshuset.
Alle fra de fem sogne er hjertelig velkommen.

Oktober
Lørdag den 6. oktober.

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Jazz i sognegården!
Sisse Foged Hyllested og Sven Foged.
Sven Foged har som pianist spillet jazz i
mere end 50 år. Hans datter, Sisse Foged
Hyllested, kan ikke mønstre så mange år, men

Sisse er uddannet som bassist på det rytmiske
konservatorium i Aarhus og København.
Sammen vil Sisse og Sven Foged spille jazz fra
det amerikanske og det nordiske repertoire.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Torsdag den 11.oktober kl. 19

i Hornbæk Sognegård
Den færøske filminstruktør Katrin Ottarsdóttir
kommer og viser og fortæller om en af sine
spillefilm, manden der fik lov at gå. Bagefter
vil der være mulighed for at stille spørgsmål til
instruktøren.
Manden der fik lov at gå er en sørgmunter
komedie om en ældre ægtemand der en skønne
dag finder ud af, at han vil forlade sin kone
tilfordel for datterens svenske veninde, den
meget yngre Maria. Hans kone tager det med
stoisk ro. Hun er hverken vred eller ulykkelig,
men synes at han skal have lov til at løbe
hornene af sig. Hun er overbevist om at han
snart vil komme til fornuft og vende tilbage til
‚lillemor‘.
Det gør han også, men ikke just på den
måde, hun havde forestillet sig... Katrin
Ottarsdóttir er født i Tórshavn, Færøerne. Efter
studentereksamen sidst i 70´erne tog hun til
Danmark, hvor hun stadig bor, forat studere
videre. Hun er barnebarn af den store færøske
forfatter Heðin Brú.
Arrangementet er lavet af Foreningen Norden
Der er fri entre (kaffe 20kr).
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Matador i ord og toner
- koncertforedrag
Onsdag den 31 oktober kl 19,00
I Tånum forsamlingshus
Matador er for længst blevet folkeeje. TVfænomenet, som i 2018 kan fejre 40-års
jubilæum.
Kom til en munter og hyggelig aften, hvor vi vil
høre Helle og Dynes Skovkjær fra Bjerringbro
fortælle om kulturelle og kunstneriske referencer,
og replikker fra serien Matador. De vil krydre det
med Toner af guld spiller og synger om det.
Det er gratis at deltage alle er velkomne
Dog koster kaffen 20 kr.
Med venlig hilsen de fem sogne

November
Lørdag d. 3. november kl. 15.00.

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Denne eftermiddag får sognegården besøg af
ensemblet TiRILIL. Ensemblet blev dannet i
2014 og består af de tre sangere Katrine Broch
Møller, Nadja Schmedes Enevoldsen og Susanne
Cecilie Nielsen samt Elena Casquete Medina.
Ved koncerten vil vi høre nordisk folketone,
gamle salmer i nye arrangementer samt satser
fra den rige kirkemusikalske tradition. Nærvær
og intensitet er i højsædet, hvor den rene og
lyse nordiske klang blander sig med den lige så
nordiske tyngde og varme.

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Rundt om Rødhalsen
Fortælle – koncert tirsdag d. 6. november 2018
kl. 17.00 – 19.30 i Borup Kirke
Fortællingen tager sit udgangspunkt i Selma
Lagerløfs fortælling om rødhalsen og en
række iørefaldende sange og lydkulisser, vil
understøtter dramaet i fortællingen.
Men kan man i løbet
af 2 ½ time både lære
nye sange, spise pizza
og få stablet en koncert
med fortælling, sang og
lydkulisser på benene?
Det kan man – og
børnene der deltager skal
nok blive klar til at opføre
forestillingen i Borup
kirke. For organist Thomas Ede, samt komponist
og fortæller Lene Bekhøi, vil guide os alle
igennem det hele.
Kære børn – mød op og tag jeres forældre og
bedsteforældre med. Det bliver sjovt – så ses vi?
Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke
nødvendig.
Med venlig hilsen De fem sogne
Onsdag den 21.november kl.19 i Hornbæk Sognegård

Familie på farten - vandring for livet
Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis
naboen holdt op med at ryge...
Naboen blev røgfri - og Helge på 69 år snørede
vandrestøvlerne...
På 73 dage gik han 350o kilometer fra Nordkap
hjem til Give...
Der vil være a cappella satser, akkompagnerede
satser og musik arrangeret af musikerne selv.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

8

Undervejs var Anne Grethe i den gamle
Landcruiser hans uundværlige støtteteam.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur
og spændende mennesker... men også en varm
fortælling om, at når to står sammen, så bliver
det umulige muligt - også at samle mere end
200.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.
Foredraget holdes som et samarbejde mellem
de fem sogne og Foreningen Norden
Der er fri entre (kaffe 20kr)

Torsdagscafe
I efteråret begynder vi med torsdagscafe
i Hornbæk Sognegård torsdag den 20.
september. Herefter som sædvanlig hver anden
torsdag, dvs. 4. og 18. oktober, samt 1. og 15.
november.
Alle er velkommen til at komme og deltage i
halvanden times hyggeligt samvær fra kl. 10.00
til kl. 11,30.
Hver gang vil der være en kop kaffe med
brød, og god mulighed for at snakke sammen.
Vor musiker underholder ud fra vekslende
musikalske temaer, og derudover vil der være
et indslag, som kan være alt muligt. Vi synger
selvfølgelig også et par sange. Men kom selv og
oplev det. Har du selv en oplevelse, en særlig

LILLE KOR & VOKALGRUPPEN
Lille kor (13-17 år) øver tirsdage i
Hornbæk sognegård.

interesse – eller noget helt andet, du har lyst til
at dele med en flok hyggelige mennesker, så
kontakt en af præsterne.

Udstilling
Udstiller i
Hornbæk
Sognegård
oktober
- november er
Elsa Larsen.
Hun skriver om
sig selv: Jeg er født i 1945 og har arbejdet som
sygeplejerske indtil jeg gik på efterløn i 2006.
I min 3. alder har jeg deltaget i forskellige
kurser i acrylmaling.
Jeg laver mest abstrakte motiver, inspireret af
former og farver i naturen og hvad jeg finder
omkring mig af ting, der giver ideer til malede
motiver.
Mail: emglarsen@gmail.com
Tlf.: 86434516
Vi holder fernisering umiddelbart efter
kaffekoncerten lørdag d. 6. oktober, ca kl 16.

Kan du lide
at synge i kor?
Så er et af disse kor
måske noget
for dig?

Vokalgruppen (17-24 år) øver tirsdage i
Hornbæk sognegård.
Begge kor synger mange
forskellige typer af
sange, i forskellige
genre. Et par søndage
om måneden deltager
korene i gudstjenesten

i kirken. Ofte synger korene ved
disse lejligheder et „eget“ nummer.
Vokalgruppen deltager ofte ved kirkens
koncerter. Som fast medlem får man løn.
Hvis du er interesseret, er du velkommen til
at kontakte korleder Thomas Ede:thomas_ede@
hotmail.com, mobil 28352657.

Voksenkoret
Øveaftener: 6. sept, 20. sept, 4. okt., 18. okt.,
15. nov. og 29. nov.
Alle datoer er fra kl. 19.00 - 21.00 i sognegården.
Bent Faxholm telefon nr. 31329724
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Hornbæk

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
15.04.2018
06.05.2018
06.05.2018
06.05.2018
20.05.2018
27.05.2018
27.05.2018
27.05.2018
17.06.2018

Luna Rønde Høgh
Tino Michael Bjørnskov Jørgensen
Astrid Gärtner
Kanika Wannarangsee Sørensen
Liv Nørgaard Jackson
Luna Listh Gregersen
Ellen Juul-Dam Bennetsen
Laura Leonora Juul-Dahl
Josefine Kroer Skovmose		

Begravelse/bisættelse
25.04.2018
John Jensen Haagensen		
29.05.2018
Karen Margrethe Bentmann Ernstsen
16.06.2018
Jens Jørgen Oxlund

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
Mødetider efter sommerferien 2018:

tumlinge (0 – 2 kl.) onsdage kl. 17.00 – 18.30,
kontakt Lene: 28 89 60 83
pilte (3 - 4 kl.) + 1. væbnere (5. kl.) onsdage kl.
18.20 – 19.50, kontakt Lars 50572707
væbnere/seniorvæbnere (5. – 8. kl.) mandage
kl. 18.30 – 20.00, kontakt Ole 40742789
seniorer (9. kl. – til 19 år), kontakt Ole
40 74 27 89
15. august

Opstart efter sommerferien,
fællesmøde for alle FDFere i FDF Randers 1 –
Hornbæk, ved FDF huset kl. 18.00 – 20.00.
Hvor er vi?

FDF huset Gl. Viborgvej 54.
Kirkelige handlinger i Tånum
Kontakt og INFO
Dåb
13.05.2018

Astrid Ammitzbøll Brøndum

Begravelse/bisættelse
02.05.2018
Arne Bo Jensen
12.05.2018
Henrik Christian Jeppesen
18.05 2018
Jonna Marie Larsen

Ole Mørch Ydemann 40 74 27 89 / Lars Bjerre,
tlf. 50 57 27 07
Se mere om FDF Randers 1 - Hornbæk:
https://da-dk.facebook.com/
Randers1Hornbaek/

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
03.06.2018

Elias Ivar Boje Johansen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
15.04.2018

Silje Højbjerg

Kirkelige handlinger i Kousted
Begravelse/bisættelse
01.05.2018
Hans Johansen Busch
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Har du lyst til at bruge dit indre
legebarn, så har vi lige tilbuddet til
dig i FDF Hornbæk!
Her får du mulighed for at bruge et par
timer ugentligt i fornøjeligt – udfordrende og kreativt samvær med børn og
voksne.
Vi mangler flere ledere til vore ugentlige
møder, så tøv ikke med at kontakte
Lars Bjerre tlf. 50 57 27 07,
for flere oplysninger.
Hilsen FDF Randers 1 - Hornbæk

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

September
1. september

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård kl. 15: Vibeke Bonde Persson og Valdemar Dominique Ulrikkeholm spiller fransk musik Fernisering af kunstudstilling umiddelbart efter koncerten. (Se side 6)

2. september

14. s. e. trinitatis

6. september

Sogneudflugt – tilmelding til kirkekontoret

9. september

15. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ

9.00 MBS

10.30 MBS

10. september Pilgrimsvandring i Norden – foredrag i Hornbæk Sognegård kl. 19 (Se side 7)
13. september

Hjertebøn *

16. september 16. s. e. trinitatis

17–18.15 DJ
10.30 DJ

9.00 DJ

18. september Babysalmesang – holdstart i Hornbæk Kirke kl. 10. (Se side 6)		
20. september Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård kl. 10-11.30 (Se side 9)
20. september

Spaghetti
gudstjeneste *

23. september

17. s. e. trinitatis

27. september

Hjertebøn *

30. september 18. s. e. trinitatis

17.00 MBS
9.00 DJ
Høstgudstjeneste
m. kaffe i våbenhuset

11.00 DJ
Fælles høstgudstjeneste
m.frokost
17-18.15 DJ
10.30 MBS

9.00 MBS

Oktober
4. okotober

Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård kl. 10-11.30 (Se side 9)

6. oktober

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård kl. 15: Jazz i sognegården! Sisse Foged Hyllested og Sven Foged
Fernisering af kunstudstilling umiddelbart efter koncerten. (Se side 7)

7. oktober

19. s. e. trinitatis

11. oktober

Hjertebøn *

9.00 MBS

10.30 MBS

17-18.15 DJ
I sognegården.

11. oktober

Film og foredrag i Hornbæk Sognegård kl. 19: Katrin Ottarsdòttirs ”Manden der fik lov at gå.” (Se side 7)

14. oktober

20. s. e. trinitatis

18. oktober

Torsdagscafè i Hornbæk Sognegård kl. 10-11.30 (Se side 9)

10.30 DJ

9.00 DJ

21. oktober

21. s. e. trinitatis

9.00 MBS

10.30 MBS

25. oktober

Hjertebøn *

28. oktober

22. s. e. trinitatis

31. oktober

”Matador i ord og toner” – koncertforedrag i Tånum Forsamlingshus kl. 19 (Se side 8)

17-18.15 DJ
I sognegården.
10.30 DJ
Kirkekaffe
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

November
1. november

Torsdagscafè i Hornbæk Sognegård kl. 10-11.30 (Se side 9)

3. november

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård kl. 15: Ensemblet TIRILIL (Se side 8)

4. november

Alle Helgens dag

6. november

Kirketeater og pizza for børnefamilier i Borup Kirke kl. 17-19.30: ”Rødhalsen” (Se side 8)

16.00 MBS
Kirkekaffe

10.30 MBS

8. november

Hjertebøn *

17-18.15 DJ

11. november

24. s. e. trinitatis

9.00 MBS

13. november

Spaghetti
gudstjeneste *

17.00 MBS

10.30 MBS

15. november

Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård kl. 10-11.30 (Se side 9)

18. november

25. s. e. trinitatis

10.00 DJ
Forklaringsgudstj. *

21. november Foredrag i Hornbæk Sognegård kl. 19: ”Familie på farten – vandring for livet” (Se side 8)
22. november

Hjertebøn*

17–18.15 DJ

25. november

Sidste s. i
kirkeåret

10.30 MBS

9.00 MBS

DJ: Dorte Jørgensen
MBS: Mogens Birk Sørensen
NN præstens navn endnu ikke kendt

Layout og tryk |

Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
* Hjertebøn, forklaringsgudstjenester og spaghettigudstjenester er nærmere beskrevet inde i kirkebladet, se side 6.

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med din
smartphone

