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RÅSTED

KOUSTED

BORUP

TÅNUM

HORNBÆK

Adresseliste
SOGNEPRÆST (KBF.)
Dorte Jørgensen
Højbjergvej 11, 8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk
Træffes ikke mandag.
SOGNEPRÆST
Mogens Birk Sørensen (vikar)
Tlf. 21 73 44 62
E-mail: mobs@km.dk
Træffes ikke mandag.
KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Andreas Panduro Kyk
andreas@defemsogne.dk
tlf. 30 25 28 87
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.

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

Kirkeværge Ole Bjerring
Tlf. 98 90 99 01. Mobil: 30 57 56 12.
E-mail: olebjerring@yahoo.dk

Graver Birthe Søby
Tlf. 20 46 97 76
Mail: birthe-soeby@hotmail.com

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

Organist Bent Faxholm
Tlf. 86 42 97 24. Mobil: 31 32 97 24

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

Kirkeværge Anders Andersen
Tlf. 86 44 32 84.
E-mail: anma@andersen.mail.dk

TÅNUM MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Birthe Andersen
Tlf. 86 45 44 48
E-mail: vestfal@mail.dk

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

Kirkeværge Albert Lundgaard
Tlf. 86 45 42 08.
E-mail: lundgaard9@gmail.com

Organist: Se Borup.
RÅSTED MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Elisabeth Jensen
Tlf. 86 44 31 05.
Mail: elkijen@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

Kirkeværge
Inger Braad
Tlf. 86 44 32 45
E-mail: ingerbraad@gmail.com

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen Kirkeværge
Tlf. 86 41 50 29. Mobil 40 26 43 29
Annemarie Hansen
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
Tlf. 86 44 31 21.
E-mail: annemariehansen@hotmail.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), Lilian Hundborg (Tånum), Bent Olufsen
(Hornbæk), Anna Margrethe Beck (Hornbæk), Svend
Olesen (Kousted), Marian Havtorn (Borup), Elisabeth
Jensen (Råsted), Dorte Jørgensen
Ansvarshavende redaktør Annie Langhoff.
Mobil: 50823475. E-mail: anniekjeld@gmail.com
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 8/2019.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 10. januar
2019 kl. 12.00

2

KOUSTED MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Svend Olesen
Tlf. 86 44 34 62.
E-mail: svendb@olesen.mail.dk

Graver: Se Kousted.
Organist: Se Borup.
LAYOUT OG PRODUKTION:
BUCHS A/S

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
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Præsterne skriver:

En præst kommer til
Når du kære læser, sidder med dette blad, har jeg
formentlig lige fået en ny kollega, idet menighedsrådene i de fem sogne netop i skrivende stund har sat
processen i gang. Vi kan dog ikke være sikre på, at
vi når at ansætte en til 1. december eller endog til 1.
januar da det afhænger af forskellige scenarier, som
jeg vil forsøge at beskrive her. Så kan du kære læser
få et lille indblik i en af de spændende, men også
krævende opgaver et menighedsråd blandt andet har.
Forud for at et stillingsopslag kan læses af en
interesseret ansøger, har biskoppen meddelt menighedsrådene en dato, hvor han kommer og gennemgår
ansøgninger med dem, ligesom provsten har meddelt
en dato, hvor hun kan deltage i indstillingsmødet,
som er dér hvor menighedsrådene beslutter, hvem
de ønsker at pege på som deres nye præst. Begge de
datoer er i vores tilfælde sat til engang i november,
og altså lige forud for, at dette blad er på gaden.
At der er en procedure for, at biskoppen kommer
og gennemgår ansøgningerne med menighedsrådene, er for at sikre, at menighedsrådene bliver
klædt bedst muligt på, til at vælge den til stedet mest
velegnede kandidat. Biskoppen kender nemlig ansøgerne, idet man som ansøger som kutyme altid har
en samtale med biskoppen forud for, at man sender
ansøgningen. Provsten kender på samme måde ansøgerne, men årsagen til hendes tilstedeværelse, når
menighedsrådene indstiller den ønskede kandidat,
er for at sikre, at alle procedurer bliver overholdt.
Menighedsråd er jo en slags bestyrelse, hvori der
skal foregå en demokratisk proces, så alle høres og
alle har en stemme.
Men tilbage til at vi netop har afleveret stillingsopslaget og nu blot afventer, at nogle læser det og

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

forhåbentlig bliver interesserede. De vil så kontakte et
udvalgt medlem fra menighedsrådene, som påtager
sig at fremvise embedsboligen der ligger i Borup,
samt pastoratets kirker, ligesom de vil kontakte mig,
for at høre mere om stedet, opgaverne osv. Det er
meget spændende, hvor mange henvendelser vi får,
og hvor mange ansøgninger der reelt kommer ud af
det, for der er nemlig blevet meget få ansøgere generelt, fordi der ikke bliver uddannet nær så mange
præster, som der pensioneres i disse år. Og i store
dele af landet i det vi kalder ”Udkantsdanmark”,
står stillinger ubesatte hen, og selv i de større byer
bliver stillinger genopslåede pga. for få kvalificerede
ansøgere. Men vi håber naturligvis, vi ikke rammes
af det fænomen.
Når så vi forhåbentlig står med et par håndfulde
gode ansøgninger, skal menighedsrådene, sammen
med biskoppen som sagt, vælge nogle kandidater ud,
som de ønsker at høre prøveprædike og efterfølgende
have en samtale med. Det er altid spændende, at
opleve en præsteansøger prøveprædike og efterfølgende tale med vedkommende om mangt og meget.
Det er ikke nemt at være præsteansøger og sidde og
samtale med 28 menighedsrådsmedlemmer, som vi
er her hos os, plus en præstekollega og et par personalerepræsentanter. Men kan man ikke klare det,
kan man næppe heller klare de opgaver der følger
efter en eventuel ansættelse, så det skal man kunne.
Men vi er flinke her hos os, og byder kun ansøgerne
på kaffe/te og en småkage. Jeg har selv været ude
for, da jeg var ny ansøger til mit første præsteembede, at skulle spise mig gennem 3 retter mad med
vin til, og dengang var ægtefællen naturligvis også
med og sad og svedte ved siden af. Sådan gør man
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heldigvis ikke de fleste steder i dag, ligesom mange
præster heller ikke tager deres ægtefæller med til
samtalen. Men førhen havde man ikke en chance,
hvis ikke også ægtefællen blev vurderet og fundet
velegnet til formålet. Og sådan er det helt sikkert
stadigvæk mange steder, lidt væk fra de større byer.
Når menighedsrådene så - forhåbentlig i slutningen
af november - og altså førend du læser dette blad
kære læser – har udvalgt den de ønsker sig som
første prioritet, og helst også peget på en anden og
måske endda en tredje prioritet, så skal resultatet
forelægges skriftligt for kirkeministeren, som skal
udnævne vedkommende. Kirkeministeren udnævner
i princippet altid den menighedsrådene har peget på,
men vedkommende kan i teorien udpege en anden,
hvis vedkommende rådført af biskoppen mener, at en
minoritet i et menighedsråd, som ikke har kunnet
blive fuldkommen enige om indstillingen, bør tilgodeses. Det sker sjældent, og kun der hvor der er store
skel som fx både missionske og grundtvigske lister i
menighedsrådet. Den slags kender vi ikke til hos os,
hvor den slags er historie. Alt efter hvor hurtig man
så er i ministeriet, kan valget herefter bekendtgøres
offentligt, men hvornår vedkommende kan tiltræde,
afhænger så igen af, om vedkommende allerede er i
embede og skal skifte, hvilket kan tage lidt tid, eller
om vedkommende endnu aldrig har haft et embede
og derfor ikke er ordineret. Man bliver nemlig ikke
præst, blot fordi man har afsluttet sin embedseksamen som cand.theol. fra universitetet. Man skal
først på pastoralseminariet, hvor man lærer alle de
praktiske præsteting og så skal man med håndspålæggelse ordineres ved en gudstjeneste i domkirken
i det stift man har fået embede i, hvorunder man
også underskriver et højtideligt præsteløfte - MEN
man kan ikke ordineres før man er blevet kaldet
til et embede. Dvs. at hvis menighedsrådene har
valgt en ansøger, som er blevet ordineret og altså
har kjole og krave, så kan det gå forholdsvis hurtigt,
med at få vedkommende i gang hos os. Men skal
vedkommende ordineres, så skal biskoppen først
have arrangeret en ordinationsgudstjeneste, som er
en festlig begivenhed hvor menighedsrådene bl.a.
deltager. Og så skal der slutteligt også arrangeres
indsættelsesgudstjenester i de kirker hvor præsten
er blevet ansat, og hvor provsten skal oplæse kollats
som er kirkeministerens brev, ligesom provsten giver
præsten nogle gode ord med på vejen, og opfordrer
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menigheden til at stå deres nye præst bi og have tillid til vedkommende. Vi ved derfor ikke kære læser,
om vi kan svare dig, hvis du spørger os, hvem der er
blevet den nye præst i vores fem sogne, for måske
må vi ikke offentliggøre det endnu, fordi kirkeministeriet ikke har stadfæstet det. Eller – gud forbyde
det – måske bliver vi nødt til at slå stillingen op igen,
fordi der kom for få kvalificerede ansøgere! Men det
kan jo også være vi kan sige: ”jo nu skal du bare høre,
det er …… , men han/hun skal først ordineres, så
det varer lidt inden du møder vedkommende.” Men
spændende er det, og vi glæder os – men det er også
lidt en stor mundfuld, så menighedsrådene frygter
lidt den megen travlhed. Men pyt – det er som med
en fødsel, bagefter glemmer man at det var hårdt i
glæden over den lille ny. Spændende om vores ”lille
ny” bliver en dreng eller en pige! Navnet behøver vi i
det mindste ikke at tænke på, det har vedkommende
helt sikkert fra begyndelsen af J

Konen fra landet
Forestil dig en bank, der hver morgen indsætter
86.400 kr. på din konto. Den overfører ikke
saldoen til næste dag.
Hver aften slettes det beløb, du ikke har formået
at bruge i løbet af dagen.
Vi har alle sådan en bank---den kaldes TID.
Hver morgen sættes der 86.400 sek. ind på
kontoen.
Hver aften afskrives -som tab- det du ikke har
formået at investere i gode formål. Saldoen
overføres ikke til næste dag. Der er ikke
mulighed for at trække over. Hver dag åbnes en
ny konto til dig, hver aften bliver saldoen slettet.
Hvis du ikke får brugt dagens indskud, er
tabet dit. Der er ingen vej tilbage. Der er ingen
mulighed for at spare op til i morgen. Du må
leve nu, for det indskud du har fået i dag.
Invester det, så du får optimalt udbytte i helbred,
lykke og tilfredshed. Tiden går. Få mest muligt ud
af dagen i dag.
Digteren Inger Christensen sagde engang i et digt:
Der er ingen, man ikke kan hjælpe,
selvom det er umuligt.
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Menighedernes liv

Kære alle
Tak for den gode modtagelse jeg har fået i kirkerne,
og hvor jeg ellers er kommet.
Som nyansat kirke- og kulturmedarbejder er
der mange spændende udfordringer at tage fat i –
og lige så mange nye ansigter at møde.
Jeg kommer med en uddannelse fra Diakonhøjskolen i Aarhus, hvor jeg har læst kristendom, kultur og kommunikation, en spændende sammensætning som har givet mig redskaber og faglighed
til arbejdet. Jeg har ståsted i FDF‘s børne- og ungdomsarbejde, som gennem årene har givet mig
mange oplevelser og udfordringer jeg vil trække
på. Derudover har jeg lagt meget engagement i
Danmissions arbejde i Indien.
Som nyansat kirke- og kulturmedarbejder vil
jeg arbejde for, at gøre kirkens ansigter og budskab
synlige. Det gælder både i form af arrangementer,
sociale tiltag og kommunikation. De fem sogne
får snart en Facebookside, som vil blive en ekstra
platform til at fremme det der sker i og omkring
kirkerne. Navnet bliver „De fem sogne“.
Min rolle som Kirke- og kulturmedarbejder
bliver at hjælpe projekter i gang, og ved jeres hjælp
skabe grobund for frivillighed og aktiviteter i de
fem sogne. Jeg er bosiddende i Randers, gift med
Maja og sammen har vi glæden af Aksel på 4 år.
Skulle I have ideer eller ønsker til arbejdet, så
kontakt mig endelig.
Mvh
Andreas Panduro Kyk

Kirkekunst i Hornbæk kirke
Hornbæk kirke modtog for et par år siden en arv,
som var øremærket til køb af kunst til kirken.
Et udvalg, som blev betroet at løse opgaven med
indkøbet, blev nedsat.
Valget af kunstner faldt på Erik Heide, som
udover andre markante kunstværker også har lavet
megen smuk kirkekunst.
Udvalget besøgte Erik Heide, som bor i landsbyen Flade på Mors.
Det var ikke svært at beslutte sig! Valget faldt på
et krucifiks i massiv bronze.
For nylig blev krucifikset monteret. Det hænger
nu smukt i al sin enkelhed og lyser op på sydvæggen mellem de to vinduer.
Hornbæk menighedsråd er meget taknemmelig
for donationen.
Søndag d. 27. Januar er der i forbindelse med
højmessen indvielse af krucifikset. Der vil være et
lettere traktement efter gudstjenesten.
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Menighedernes liv
Pokemon
Det er efterhånden nogle år siden, at Pokemon spillet kom frem, men nu er der lavet et
Pokéstop ved sognegården. Det hedder ”3 vise
mænd” og er selvfølgelig på stedet, hvor de 3
stenhoveder står. Så hvis nogle undrer sig over
at der kan være lidt trafik ved stenhovederne,
kan det være på grund af Pokemon.

Flokdyr
Flere gange har jeg på fjernsynet og på film
nydt optagelser fra vor klodes smukke naturområder. Jeg har blandt meget andet set fra
Serengeti-nationalparken i Tanzania de enorme
flokke af gnuer, zebraer og gazeller.
I den forbindelse får man virkeligt forståelse
af begrebet FLOKDYR. Hvis man er biolog, kan
man opregne mængder af flokdyr, blandt disse
også mennesket.
Det får mig til at spekulere lidt over, hvad det
er, der får os til at være flokdyr. Jeg mener nok,
at det har noget med tryghed at gøre. Vi finder
det rart at føle, at man ikke er alene, hvis noget
udefra truer os.
Men mere prosaisk, hvor ser vi i dagens
Danmark, at vi er flokdyr. Jo, vi ser det, når vi
i samlet flok vader til sportskampe, koncerter,
åbning af nye supermarkeder eller i kiggekøer
ved færdselsulykker.
I mindre målestok kommer jeg til mit egentlige ærinde. Jeg ser flokken lørdag- og søndagmorgener ved bageren. Jeg ser flokke komme
til kirke juleaften, ved barnedåb, ved konfirmationer, ved bryllupper og til begravelser.
Men--- hvor er flokken, når kirkeklokkerne
kalder til almindelig søndagsgudstjeneste?
Som en nogenlunde fast kirkegænger kan
jeg kun beskrive, hvad der får mig til at føle
gudstjenesten som en god og nødvendig oplevelse. I vore smukke danske kirker kan man i
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ca. en time finde et fredfyldt sted uden forstyrrelse af telefon eller anden elektronik. Her kan
man synke ind i sine egne tanker, eller man
kan lytte til præstens udlægning af dagens
tekster.
Der stilles ingen krav til kirkegængeren,
måske skal man dog lige skæve til de andre for
at se, hvornår man skal rejse sig og sætte sig.
Fælles for os alle er, at vi kan forlade kirken
fulgt på vej af Guds velsignelse og Herrens tilgivelse for vore synder.
Det er for mig en skøn følelse.
Prøv det
Elisabeth Jensen, Råsted
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Aktiviteter
November

Torsdagscafe

Babysalmesang i De Fem Sogne

Efter nytår begynder vi igen at mødes i torsdagscafeen, som starter op den 17. januar, og herefter
hver 14. dag, dvs. den 31. januar, 14. og 28. februar.
Datoer for resten af foråret bringes i næste kirkeblad. Alle er velkommen til at komme og deltage i
halvanden times hyggeligt samvær fra kl.10.00 til
kr. 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 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 interesse – eller noget helt andet,
du har lyst til at dele med en flok hyggelige mennesker, så kontakt en af præsterne.

Et nyt hold babysalmesang startede den 6.
november. Men selvom vi er i gang, er alle
interesserede meget velkomne til at kontakte
mig og komme med på holdet hvis der er plads.
Tilmelding til Reelika Christensen på tlf. 28 40
98 37 eller pr. mail rerc@km.dk. Vi mødes om
tirsdagen kl. 10 i Hornbæk Kirke.

December
Lørdag den 1. december kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård

Tilbuddet om babysalmesang henvender sig til de
helt små (fra ca. 2-10 måneder) og deres voksne i
alle vores fem sogne. Det er gratis at deltage.
Den halve time i kirken går med sang, dans
og leg. Babyers sanser er åbne for lyde, lys og
berøring. Vi har den ”bløde ø” på gulvet, hvor
de små nyder at høre deres voksnes velkendte
stemme og fagter; vi går rundt i kirken mens
vi synger, danser, kigger på lys og puster sæbebobler – en hyggestund for alle parter.

Ved denne koncert hører vi saxofonisten Stefan
Baur og pianisten Birgitte Baur. Programmet
spænder fra Bach til hollænderen Jacob Ter Veldhuis. Imellem hører vi Brahms 1. sats fra sonate
for klarinet (denne eftermiddag med saxofon)
og klaver, præludier for klaver af Debussy, stemningsfuld musik af Eugene Bozza for klaver og
saxofon, folkemusik af Bèla Kovács og tangokomponisten Astor Piazzolla.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Efterfølgende er der mulighed for at gå i sognegården for at made og skifte de trætte babyer,
drikke en kop kaffe og få en sludder med de
andre voksne.
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Onsdag den 5. december kl. 19.00.

Julekoncert med Randers kammer
orkester i Hornbæk Kirke
Denne aften har vi endnu en gang den store
fornøjelse at høre Randers Kammerorkester
afholde en julekoncert i Hornbæk Kirke.
Ved koncerten vil orkestret spille værker af
Händel, en Concerto Grosso af den blinde
engelske barokkomponist John Stanley, samt
noget af Rasmus Seebach(!). Der vil medvirke
to solister fra orkestrets egne rækker; Nicolas
Sublet (orkestrets nye violinist) samt Bue Skov
Thomassen (klarinet). Koncerten dirigeres af
David Riddell, som er kunstnerisk og administrativ leder af orkestret.
Der er fri entré. (man er velkommen til at støtte Folkekirkens Nødhjælp med et bidrag i kirkebøssen.)
Alle er velkomne.
Torsdag den 6. december kl. 15,00

Julehygge i Hornbæk
Vi fastholder også i år traditionen med at
holde et julehyggearrangement. Det foregår
torsdag den 6. december kl. 15,00 i Hornbæk
Sognegård, hvor der som sædvanlig vil blive
spillet julemusik og sunget de julesange, som
deltagerne selv ønsker. Thomas Ede sidder ved
flygelet for at akkompagnere. Piger fra ”Vokalgruppen” og ”Lille kor” vil underholde, ligesom
der vil blive læst et juleeventyr. Alt sammen
medens vi drikker kaffe og spiser julekage fra
bageren. Velkommen til denne julehyggeeftermiddag i sognegården.
Torsdag den 13. december

De ni læsninger i Tånum kirke 19.00
Denne aften i den hyggelige julemåned vil de
fem sognes dygtige musiske betjening forkæle
os, ved at spille og synge i en vekselvirkning
med oplæsninger fra det nye og det gamle testamente omhandlende Jesu fødsel. En dejlig
juleoptakt hvor vi efterfølgende nyder en forfriskning i våbenhuset.

8

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Januar 2019
Foredrag onsdag den 16. januar 2019
i Hornbæk sognegård kl. 19
“Den medieskabte virkelighed“ med journalist,
redaktør og forfatter Jeppe Søe.
Jeppe Søe har i over 10 år holdt foredrag om
mediernes rolle i samfundet. Som en af de
eneste tager han bladet fra munden og lufter
bramfrit sine holdninger om den overfladiske
verden, som fjernsynet er blevet. Han kommer
ind på både indhold og form.
Meningsmålinger har taget magten fra politikere og befolkning. Man vil vide, hvad vi
tænker – uden at møde os. Man bruger meningsmålingernes tal som sandhed, og lovgiver
efter det.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
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Lørdag den 12. januar 2019 kl. 15.00

Nytårskoncert i Hornbæk kirke
Franske sange og fransk orgelmusik!
Sangerinden Mette Korsgaard Djernes og organist Thomas Ede synger og spiller musik
af Fauré, Hahn, Dubois, Vierne, Guilmant og
Böelmann.
Mette Korsgaard Djernes er uddannet sanger
fra konservatoriet i Esbjerg.
Thomas er uddannet musikleder og organist
fra konservatoriet i Århus.
Efterfølgende serveres et glas vin i våbenhuset.
Der er fri entré.

Chokoladehistorie allerede er udkommet. I november 2018 udkommer fjerde og sidste bind,
Den Danske Vinhistorie. I foredraget følger vi
danskernes liv med vin, gennem krig og fred,
hverdag og højtid helt op til i dag, hvor vinen er
blevet allemandseje. Og hvor Danmark ovenikøbet er blevet et vinproducerende land.
Fri entre. Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr.
Arrangeres i samarbejde med Foreningen Norden.

Februar
Lørdag den 2. februar 2019 kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Bærentzen/Jefsen/Riddell
Mandag den 21. januar 2019 - kl. 19.00

Vinens historie v/ Annette Hoff
Hvor længe har danskerne egentlig drukket
vin? Var det hele befolkningen eller kun konger og adelsfolk, der havde råd til at smage de
liflige dråber? Og hvorfor skulle Christian IV
bruge 35.000 glas til sin kroning i 1596? Disse
og mange andre spørgsmål presser sig på, når
man begynder at grave i vinhistorien.
Seniorforsker Annette Hoff fra Den Gamle
By har siden 2013 arbejdet med udgivelsen af
værket om Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie, hvor bøgerne om Den Danske Tehistorie,
Den Danske Kaffehistorie og den Danske

Pianist Mads Bærentzen, trommeslager John Riddell og den levende legende kontrabassist Jens
Jefsen danner trio ved denne lejlighed, hvor de vil
spille originale kompositioner, såvel som kendte
jazzstandarder i personlige fortolkninger.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
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Tånum

Borup

Kousted

Foredrag i Hornbæk sognegård onsdag d. 6. feb. kl. 19

Årgang 0
- Dokumentarseriens Matador
Rachels mor Theresia fortæller om serien, om
at medvirke i serien og hvorfor serien er så
unik. Årgang 0 er Danmarks mest sete dokumentarserie, der har fulgt en række børn igennem de første år af det nye årtusind. Theresia
Treschow-Kühl beretter om baggrunden for
serien og hvorledes det er at være kendt og dog
leve sit helt almindelige liv. Serien er sammenlignet med dokumentarfilmens Matador, og
fortæller en helt enestående Danmarkshistorie
igennem helt almindelige menneskers liv.
Onsdag den 20. februar 2019 - kl. 19.00

i Hornbæk Sognegård
” Rygvendte kvinder i den nordiske malerkunst
- specielt i Danmark ”
v/ lektor P.C. Overgård
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Til alle tider har kvindefiguren været et af de
mest yndede motiver i kunsten.
Foredragsholderen har valgt at fokusere på
den rygvendte kvinde, hvad der kan betyde
gådefuldhed og flertydighed. Vi begynder i
1870èrne i den gamle Hornbæk præstegård.
Her tjente to af Anna Anchers kusiner.

Råsted

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Den ene - Martha - bliver i 1888 fremstillet som
den rygvendte kvinde for bordenden - uden for
den opstemte munterhed - i Krøyers berømte
maleri “Hip, hip, hurra“.
Af andre væsentlige kunstnere kan vi nævne
Vilhelm Hammershøj, som skildrer sin tavse,
rygvendte hustru i det tyste rum. Jens Søndergaard maler kvinder på kanten af verden ved
havet, Erik Raadal fremstiller tjenestepigen
med tøjkurven i Gjern.
Foredragsholderen, lektor P.C. Overgaard, har
i årtier holdt foredrag om kunst, litteratur og
filosofi overalt i landet - ikke mindst i Folke
universitetets regi.
Arrangementet er lavet af Foreningen Norden
Der er fri entre (kaffe 20 kr)

Marts
Lørdag den 2. marts 2019 kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Denne eftermiddag har vi den store fornøjelse
at høre Janne Fredens, cello og Søren Rastogi,
klaver.
Programmet består af Beethoven: Sonate nr. 4,
op. 102 nr. 1, Claude Debussy: Sonate i d-mol og
César Franck: Sonate i A-dur.
Søren Rastogi og Janne Fredens har spillet
sammen siden 2006. De blev samme år prisvindere i P2‘s Kammermusikkonkurrence
2006 og har siden spillet i landets musikforeninger og festivaler.
Duoen er også blevet optaget til både radio- og
TV-transmissioner.
Der er fri entré (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Udstilling i Januar og februar
Mit navn er Jørgen Revsbech Pedersen, er født i
1946 og uddannet bygningsmaler.
Jeg er gift og har to børn og fire børnebørn og
har boet i Assentoft siden 1972.
Jeg er vokset op i Kare nær ved fjorden, og det
er måske derfra interessen for naturen og de
forskellige stemninger stammer fra.
Vores ferier går til de nordiske lande som Færøerne, Grønland, Island, Irland, og så har jeg været
på en uges fjeldvandring i Norge i 27 år.
De danske øer og lange vandreture langs
Djurslands kyster har også stor interesse.
Alt dette giver inspiration til lærredet.

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

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
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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: 15. nov. og 29. nov. Koret medvirker
ved gudstjenesten d. 9. december.
Øveaftener i 2019: 7. februar, 21. februar, 7.
marts og 21. marts.
Alle datoer er fra kl. 19.00 - 21.00 i sognegården.
Bent Faxholm telefon nr. 3132 9724

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
01.07.2018
01.07.2018
08.07.2018
04.08.2018
19.08.2018
16.09.2018
16.09.2018
30.09.2018

Sebastian Lindberg Andersen
Ida Vidmar
Freja Petilos Pedersen
Anna Julia Vestergaard Svendsen
Emilia Marcussen Schuster
Mille Marie Sørensen
Josefine Thomadsen
Ella Meisler Jespersen

Vielse/velsignelse
23.06.2018	Rikke Westfall Jørgensen og Stephan
Skjøtt Jørgensen
28.07.2018	Kusuma og Jacob Wannarangsee
Sørensen
04.08.2018
Janni Svendsen og Jan Vestergaard
18.08.2018	Lisa Bøgh Staugaard og Kenneth
Daugaard Rasmussen
25.08.2018	Signe Persdatter Svenning og Henrik Thomsen Svenning
01.09.2018	Birgitte og Casper Buchtrup Bjørnbak Korch
29.09.2018
Maria og Daniel Mondrup Pedersen
Begravelse/bisættelse
21.06.2018
Betina Velling
12.07.2018
Poul Verner Fisker Andersen
14.07.2018
Torben Bjarke Nielsen
18.07.2018
Inger Vestergaard
26.07.2018
Poul Klinge
11.08.2018
Elida Hansen
18.09.2018
Elsa Margrethe Lund
20.09.2018
Ella Kathrine Dalsgaard

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
24.06.2018
Elinor Bjerre Hejlesen
24.06.2018
Rasmus Torup Hansen
26.08.2018	Evelyn Francois Meisen Clarence
Hundborg
02.09.2018
Hugo Ronager Olsson
02.09.2018
Signe Thidemann Pedersen
02.09.2018
Therese Thidemann Pedersen
02.09.2018
Thomas Thidemann Pedersen

Begravelse/Bisættelse
02.08.2018
Poul Erik Jensen
10.10.2018
Torben Rasmussen Juhl

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
15.07.2018
05.08.2018

Oliver Aksel Dalby Christensen
Anna Elinor Kronborg Thygesen

Vielse/velsignelse
07.07.2018	Malene Munkholm Sommer og Mark
Frisk Sommer
Begravelse/bisættelse
19.07.2018
Martin Bach Andersen
24.07.2018
Karl Parmo Christiansen

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
11.08.2018

Klara Bahr Lund Kristensen

Vielse/velsignelse
11.08.2018
Penille og Martin Bahr Lund Kristensen
Begravelse/Bisættelse
03.08.2018
Lis Post

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
19.08.2018

Silke Winther Nordby Kjeldsen

Vielse/velsignelse
18.08.2018
Catarina og Michael Hjulmand Madsen
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Hornbæk

Kirkelig vejviser
Den igangværende offentlige digitaliseringsstrategi indebærer bl.a., at al kommunikation mellem borgerne og
det offentlige i princippet skal foregå digitalt. Det gælder
også den personregistrering, som folkekirken udfører for
staten: fødsel og faderskab, navngivning, navneændring
og dødsfald. Den digitale selvbetjening sker via www.
borger.dk ved anvendelse af NemID.
Du finder opdaterede vejledninger på www.borger.dk og
på De Fem Sognes hjemmeside www.defemsogne.dk,
hvor du også finder vejledning om kirkelige handlinger
- dåb, vielse og begravelse. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.
Fødsel og faderskab
Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen. Er
fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde
fødslen digitalt via www.borger.dk, inden der er gået
14 dage. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, afgives en omsorgs- og
ansvarserklæring, ligeledes senest 14 dage efter fødslen
og ligeledes digitalt via www.borger.dk.
Navngivning og dåb
Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder.
Ønskes navngivning ved dåb, træffes aftale herom ved
henvendelse til kirkekontoret. Ønskes navngivning uden
dåb, afgives anmodning om navngivning digitalt via
www.borger.dk.
Vielse / kirkelig velsignelse
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i en af pastoratets kirker, træffes aftale herom ved henvendelse til
kirkekontoret.
Dødsfald – begravelse/bisættelse
Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret inden for 2 dage.
Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales ved
henvendelse til en af pastoratets præster.
Sædvanligvis vælger de pårørende at kontakte en begravelsesforretning, og bedemanden sørger i så fald for de
nødvendige papirer og aftaler. Ønsker de pårørende selv
at stå for dette, kan man søge oplysninger på kirkekontoret og på www.borger.dk under ”Sundhed og sygdom”.
Navneændring
Begæring om navneændring afgives digitalt via www.
borger.dk.
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis indtil 3
måneder efter vielsen. For øvrige navneændringer må
påregnes et gebyr på 490 kr.
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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 50 57 27 07
væbnere/seniorvæbnere (5. – 8. kl.) mandage
kl. 18.30 – 20.00, kontakt Ole 40 74 27 89
seniorer (9. kl. – til 19 år), kontakt Ole
40 74 27 89
23. – 25. november
Weekendtur for alle FDFere i FDF Randers
1 - Hornbæk. Vi tager til ”Blokhuset”, vores
egen hytte ved Ålum.
10. december
Jule afslutning for alle FDFere i FDF Randers
1 - Hornbæk.
2019, Uge 2
FDF starter op med de normale møde aftner.
Hvor er vi ?
FDF huset Gl. Viborgvej 54.
Kontakt og INFO
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/

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.
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Borup

Tånum

Kousted

Råsted

December
1. december
2. december

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – saxofonisten Stefan Baur og pianisten Birgitte Baur. (se side 7)
1. s. i advent

9.00 DJ

10.30 DJ

5. december

Julekoncert i Hornbæk kirke med Randers Kammerorkester kl. 19 (se side 8)

6. december

Julehygge i Hornbæk sognegård kl. 15 (se side 8)

9. december
13. december

2. s. i advent

10.30 MBS

9.00 MBS

De 9 læsninger i Tånum Kirke kl. 19.00 DJ (se side 8)

16. december

3. s. i advent

9.00 DJ

10.30 DJ

23. december

4. s. i advent

24. december

Juleaften

13.30 MBS
15.00 DJ

25, december

Juledag

10.30 MBS

26. december

2. juledag

10.30 MBS

31. december

Nytårsaften

15.30 DJ

10.30 DJ
16.15 DJ

16.00 MBS

15.00 MBS

13.30 DJ
9.00 MBS

14.00 DJ

Januar
6. januar

Hellig 3 k. søndag

12. januar

Nytårskoncert i Hornbæk kirke kl. 15 – sanger Mette Korsgaard Djernes og organist Thomas Ede (se side 9)

13. januar

1. s. e. H. 3 k.

9.00 DJ

10.30 DJ

10.30 NN

9.00 NN

16. januar

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – ”Den medieskabte virkelighed” med journalist Jeppe Søe (se side 8)

17. januar

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30 (se side 7)

20. januar
21. januar
27. januar

31. januar

2. s. e. H. 3 k.

9.00 DJ

10.30 DJ

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – Vinens historie v/ seniorforsker Annette Hoff (se side 9)
3. s. e. H. 3 k.

10.30 NN
Fernisering/
kirkekaffe

9.00 NN

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30 (se side 7)
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Februar
2. februar
3. februar

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – trioen Bærentzen, Riddell og Jefsen (se side 9)
4. s. e. H. 3 k.
Kyndelmisse

10.30 DJ

14.00 DJ
Kirkekaffe

9.00 DJ
Kirkekaffe

6. februar

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – ”Årgang o, dokumentarseriens Matador” (se side 10)

10. februar

Sidste s. e. H. 3 k.

14. februar

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30 (se side 7)

17. februar
20. februar
24. februar
28. februar

Septuagesima

10.30 NN

9.00 NN

10.30 DJ

9.00 DJ

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – ”Rygvendte kvinder i den nordiske malerkunst” (se side 10)
Seksagesima

9.00 NN

10.30 NN

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30 (se side 7)

Marts
2. marts
3. marts

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – Janne Fredens, cello og Søren Rastogi, klaver (se side 11)
Fastelavn

9.00 DJ

10.30 DJ
Kirkekaffe

DJ: Dorte Jørgensen
MBS: Mogens Birk Sørensen
NN præstens navn endnu ikke kendt
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Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.

Læs mere på www.defemsogne.dk
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