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KOUSTED
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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
Nete Ertner Rasmussen
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV
MobilL: 29 12 83 84
E-mail: ner@km.dk
Træffes ikke mandag.
KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Andreas Panduro Kyk
E-mail: 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

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. 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.

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

SOGNEGÅRDSMEDARBEJDER:
Lis Henriksen
Mobil: 28 71 95 47
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk
Træffes ikke mandag.

BORUP MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Karen Roed
Mobil: 28 87 77 82
E-mail: kbr@sosusilkeborg.dk

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen
Tlf. 86 41 50 29. Mobil 40 26 43 29
E-mail: bolufsen@webspeed.dk

Kirkeværge
Annemarie Hansen
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 og Nete Ertner Rasmussen.
Ansvarshavende redaktør Annie Langhoff.
Mobil: 50823475. E-mail: anniekjeld@gmail.com
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 22/2019.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 24. april
2019 kl. 12.00
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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

Tånum

Borup

Kousted
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Præsterne skriver:

I skrivende stund er temperaturen udenfor minus et par grader og der er sådant et fint hvidt
frostskær over det hele, kun lige synligt, ikke dominerende. Horisonten står næsten i f lammer i
mørke dramatiske nuancer. Det lysner kun sagte.
Brændeovnen knitrer lystigt og foran mig står en
vase med en buket gulrøde tulipaner. Jeg har lige
afsluttet en telefonisk samtale med en veninde,
som bor i den anden ende af landet, og som jeg
derfor alt for sjældent ser. Men vi vender jævnligt
tingenes tilstand på denne måde. Her til morgen
ringede hun stortudende og det varede et stykke
tid, inden jeg kunne forstå, hvad hun sagde. Sidst
vi talte sammen, var hun lykkelig over, endeligt at
have fundet en dejlig mand, som hun var blevet
helt vildt forelsket i. Hun har været alene i f lere
år efter en skilsmisse og har savnet tosomheden.
Men nu, fortæller hun, viser det sig så, at han
ikke har sluppet tilknytningen til sin ekskone, og
håbet om at hun vil tage ham tilbage. Ulykkeligt.

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Ulykkeligt for min veninde, ulykkeligt for ham og
ulykkeligt for ekskonen. Min veninde er en meget
klog og rummelig kvinde, så hun kan også sagtens
se hvor svære tingene er for de to, og bærer ingen
nag. Men det ændrer ikke på hendes følelse af sorg
og tab. Vi får en god snak om, hvor kompliceret
livet kan være og hvor tæt hånd i hånd lykke og
ulykke går. Det ene øjeblik er man ekstatisk og
høj af fryd, det næste ligger man f ladt ned med et
knust hjerte. I dette tilfælde handlede det om en
forelskelse. Det kunne også have drejet sig om så
meget andet. Efter at have talt en tid om, hvad der
var sket, og hvordan hun ville takle det, begyndte
vi at tale om andre ting, og vi fik os mange gode
grin undervejs af både det ene og det andet.
Her bagefter tænker jeg på, hvor stor en gave
det er, at kende sådant et menneske som hende.
Og hvor livsbekræftende det er, i det ene øjeblik
at kunne få lov at dele hendes store sorg, for i det
næste at kunne le hjerteligt sammen af min hund
der rasende jager en krage væk fra sin madskål,
eller af hvordan folk forfærdede stirrede på hende,
da snot og tårer og makeuprester dryppede ned
på kassebåndet i Irma, fordi hun brød ud i gråd
fuldstændig uden varsel.
Det er en gave som menneske, at kunne bevæge
sig frit og ubesværet ind og ud af sorgfølelser og
glædesfølelser og på den måde være fuldt tilstede
i sit liv, uden at være spærret inde i den ene eller
den anden mere eller mindre tilfældige tanke eller
følelse. Og jeg er ikke i tvivl om, at det også er Guds
mening med sin skabning. At vi skal kunne bruge
hele paletten af følelser og sansninger, som vi har
fået givet og ikke stivne et enkelt sted. Jeg tror, at vi
alle kender et menneske, som er meget trægt i at
bevæge sig rundt i sine følelser. Vedkommende har
svært ved at tale om andet end lige det, der har slået
ham eller hende ud, eller det der har gjort ham eller
hende glad, og er heller ikke nævneværdig interesseret i andet eller andre end vedkommende selv
lige i øjeblikket. Den største modsætning til sådant
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et menneske må være Jesus. Selv da han hang på
korset var hans tanker og omsorg ikke bare ved sig
selv og sin situation, men hos sin mor, hos dem der
hang ved siden af ham, hos dem der havde hængt
ham op. Han levede sit liv i en vendthed både mod
sig selv og andre. I en fuldendt balance som gav ham
en helt særlig styrke og et helt særligt mod. Vi kan
naturligvis ikke opnå samme lethed i at være fuldt
tilstede hvert øjeblik, fordi vi ikke er og ikke kan
blive ham. Der er kun en Jesus Kristus. Men vi kan
nå langt ad den vej, hvis vi øver os og er opmærksomme på det. Hvis vi bliver ved at have øje for vore
omgivelser. Ikke i en vurderende nedstirren, men
i en venlig nysgerrighed og oprigtig interesse. Min
veninde så ikke bare sig selv og sine sårede følelser
og sit tab. Hun så også mandens ulykkelighed over
at være splittet mellem to og ekskonens uafklarede
forhold til sin eksmand. Hun så ikke mindst, at de
to ikke er onde mennesker, som på nogen måde er
ude efter hende. De er også bare mennesker som
forsøger at navigere i en ufattelig kompleks verden,
hvor alt kan ske. Jeg ser igen ud af vinduet. Frosten
er gået af jorden og himlens dramatiske rødmen i
horisonten er aftaget og erstattet af svagt orange og
blå toner. Det bliver en smuk dag. Tulipanerne på
bordet begynder at strække sig mod lyset. Der skal
vist lægges lidt mere i brændeovnen. Men foråret
er så småt på vej.
DJ
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Konen fra landet
Hans Jørgen Buchberg skrev engang et lille digt,
som jeg tillader mig her at videreformidle.

Livet
Livet standser ikke for at vente pænt på dig.
Du må møde op, hvis det skal følge dig på vej.
Det er skrøbeligt og sart, må ikke ødsles bort.
Nyd det , mens du har det, køreturen er så kort.
Fik du pakket alt det bedste, før du tog af sted?
Har du husket at få alt det positive med?
Er din håndbagage fyldt med smil og godt humør
og en smuk buket af minder med glad kulør.
Se dig ej tilbage, slap kun af, lad tiden gå.
Livet stopper op – man stiger af, man stiger på.
Smil til dem, du møder, I skal alle samme vej,
Læn dig trygt tilbage, der bliver passet godt på dig.
Livet, det skal leves, før du stiger af igen.
Giv dig hen og nyd hvert øjeblik, min kære ven.
Glem kun al din smerte, gem det bedste indeni,
For en skønne dag er rejsen og din tid forbi.
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Menighedernes liv
Beklagelse

Da redaktionsudvalget skulle udarbejde planen for
det nye kirkeblad, var vi enige om, at det ville være
passende, om vi beklagede de problemer, vi har haft
med at få leveret bladene til alle husstande.
Uden at fremstå som de store uskyldigheder
har vores aftaler med udbringningsfirmaet ikke
været efterlevet, så året 2018 må siges, at have
været alt for usikkert, når det drejede sig om omdelingen.
Konsekvensen heraf er blevet, at vi fremover
har besluttet, at kirkebladet bliver udsendt på en
meget dyrere men forhåbentlig mere sikker måde.
Vi må så håbe, at bladet når frem til alle.
Redaktionsudvalget
Ny præst i ”De fem sogne”

Vi har per 1. januar ansat sognepræst Nete Ertner
Rasmussen. Måske har du allerede mødt Nete når
du læser dette, men ellers vil hun præsentere sig
selv i næste blad.
I skrivende stund er Nete nemlig travlt optaget af
at flytte fra sin præstegård i Everdrup på Sjælland
og til præstegården i Borup, hvor vi håber hun vil
falde godt til. Vi glæder os!
Retrætedøgn i Hornbæk sognegård og Kirke

Fra lørdag den 23. marts til søndag morgen den 24.
marts er der mulighed for at trække et døgn ud af
kalenderen og holde en pause med åndelig fordybelse
og nærvær på en stille retræte.
Vi mødes i Hornbæk sognegård kl. 9.00 lørdag
morgen og afslutter retræten med nadverandagt
søndag morgen kl. 8.00. Vi tilbringer dog natten
hjemme hos os selv.
Lørdagens hvile og fordybelse vil kun blive afbrudt
af bøn og andagt i kirken samt fælles måltider. Tilmelding til Dorte Jørgensen på e-mail doj@km.dk
senest 12. marts. Man kan få tilsendt et program
inden tilmelding. Antal deltagere ca. 10. Pris incl.
forplejning 150 kr.

Aktiviteter
Torsdagscafe
Vi forsætter cafeerne i foråret med at mødes
torsdagene 14. og 28. marts samt den 11.
april, og som sædvanlig fra kl. 10,00 til kl.
11,30.
Alle er velkommen til at komme og deltage i
halvanden times hyggeligt samvær, hvor der vil
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 f lok
hyggelige mennesker, så kontakt en af præsterne.

Hjertemeditation i Hornbæk Kirke
Følgende datoer er der igen mulighed for
åndeligt nærvær i Hornbæk kirke. Vi øver os
sammen i at flytte opmærksomheden væk fra
tankerne der gerne vil fylde os, og forsøger i
stedet at komme i kontakt med dybe følelser
som fx kærlighed, medfølelse og glæde. Disse
dybe følelser har deres oprindelse i Kristus,
men vokser i os, og bliver en kilde til indre
fred når vi åbner for dem.
Tilmelding til Dorte Jørgensen på mail
doj@km.dk med besked om hvilke datoer
man kommer. Her kan man også få f lere
oplysninger.
Datoer for hjertemeditation er følgende
torsdage: 21. februar, 28. februar, 14. marts,
21. marts, 28. marts.
Hver gang mødes vi fra kl. 17 – 18.15. Der
kræves ingen forkundskaber.
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Aktiviteter
Februar
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
Til alle tider har kvindefiguren været et af de mest
yndede motiver i kunsten. Foredragsholderen har
valgt at fokusere på den rygvendte kvinde, som
kan betyde gådefuldhed og flertydighed. Vi begynder i 1870èrne i den gamle Hornbæk præstegård. Her tjente to af Anna Anchers kusiner. 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
Folkeuniversitetets regi. Arrangementet er lavet af
Foreningen Norden. Der er fri entre (kaffe 20 kr).

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

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 TVtransmissioner. Der er fernisering efter koncerten.
Der er fri entré (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

24. marts 10.30

Preben Koch i Råsted Kirke og
forsamlingshus
Glæd jer til denne søndag, hvor vi har fornøjelsen
af først at have Preben Koch, præst, forfatter og
foredragsholder på Råsted kirkes prædikestol og
efterfølgende i forsamlingshuset, hvor vi efter en
lille frokost, vil nyde et godt og provokerende foredrag. Preben Koch har skrevet bøgerne ”Skæld ud
på Gud” og ”Slip livet løs”. Sidstnævnte og vores
foredrag omhandler kort fortalt, at vi mennesker
bør ændre vores fejlagtige opfattelse af at være
almægtige og dermed eneansvarlige for vort liv
og overlade begge dele til Gud. Dermed vil vi blive
sat fri til at leve vores liv. Det er gratis at deltage
i såvel frokost som foredrag.

April
Lørdag den 6. april kl. 15.00

Marts

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård.
Improvisationskoncert

Lørdag den 2. marts 2019 kl. 15.00

Stephen Nørrelykke har været professionel pianist
inden for pop, rock, soul, gospel, jazz m.m. i mere
end 20 år. Ved denne improvisationskoncert
bruger han sin fascination
af blandt andre Keith Jarrett
og Victor Borge der begge
har beskæftiget sig med at
improvisere frit omend på
hver sin måde. Som et lille
ekstra krydderi vil vi bruge

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
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Aktiviteter
et element som Victor Borge også benyttede
sig af, nemlig at publikum skal være med til
at bestemme indholdet i koncerten. Der er fri
entré. (kaffe 20 kr.)

Onsdag den 10. april kl. 1900
i Kousted Forsamlingshus

Musik og skrøner fra Randers og omegn
Spillemand og musikpædagog Ove Andersen,
der har været lærer ved musikskolerne i Århus og
Randers, vil denne aften fortælle skrøner fra egnen,
og vi skal høre menuetter fra Hald og Bjerregrav,
og om slægten Telling, der prægede musiklivet i
mange år, og om hvordan „Skæve Thorvald“ blev
skabt en tidlig morgentime på et værtshus i Randers. Der er fri entrè (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

sammen med pianist
Maria Esphai præsentere en perlerække af
operalitteraturens flotteste arier og duetter.
Programmet er
samlet i en festlig buket med fortællinger
fra operaens spændende, dramatiske og eventyrlige univers.
Repertoiret spænder fra
smukke duetter som Delibes “Blomsterduetten”
og Mozarts “Sull’aria”
til underholdende arier fra
“Candide” og “Hoffmanns Eventyr”. Velkommen til en festlig koncert med storslået musik!
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.)

Onsdag den 8. maj kl. 19.00 i Hornbæk sognegård
Palmesøndag d. 14. april kl. 14.00

Musikgudstjeneste i Hornbæk
Ved gudstjenesten medvirker
sopranen Camilla Button og
Ungdomskoret. I løbet af marts
og april har ungdomskoret fået
sangundervisning af Camilla
Button. Ungdomskoret synger
musik fra dette forløb i gudstjenesten. Vi vil også høre Camilla Button som solist.

Maj
Lørdag den 4. maj kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Drama Queens
Klædt i farverige kjoler vil de to sangerinder
Camilla Button og Annemette Pødenphandt,

“Det robuste barn“, foredrag med Jens
Andersen, psykolog og forfatter
Jens Andersen formidler teori rodfæstet i en
grundlæggende erfaring og viden om praksis og
krydret med den nyeste teori. Har har undervist
i en årrække og er pt tilknyttet University College Nordjylland.
Foredraget handler om børns udvikling og
trivsel, om det nødvendige samarbejde, om individualisme, om egen vilje og lyst, om servicering
af børnene, om de voksne som rollemodeller, om
måden at være til stede i børnenes liv på, om
anerkendelse som forudsætning for trivsel og
ikke mindst om de voksnes ansvar for, at børnene
udvikler fællesskaber og meget mere.
Jens Andersen er en fremragende foredragsholder, der i sine foredrag underholder, inspirerer
og holder os opdateret på den seneste viden inden
for børneopdragelse og familieliv. Foredragene
er fyldt med humor, skarpe pointer og konkrete
eksempler, hvilket gør dem både levende og vedkommende. Der er fri entré. (kaffe 20 kr.)
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Aktiviteter
Fredag den 24. maj 2019
kl. 19.30

Kirkekoncert
i Tånum
Med støtte fra ElroFonden præsenterer Tånum
Forsamlingshus Alberte
Winding og Andreas
Fuglebæk.
Der er gratis adgang.
Billetter bestilles på mobil: 61 55 54 90
( Hans Nielsen ) eller mail: hans.nielsentaanum@
gmail.com

Lørdag den 25. maj kl. 15.00

Forårskoncert i Hornbæk Kirke
Denne eftermiddag får vi besøg af Aksel Nielsen, der har været solocellist i Randers Kammerorkester i 33 år, og som ved denne koncert spiller
sammen med stedets organist Thomas Ede.
Ved koncerten hører vi satser fra Bachs og Max
Regers solosuiter for cello, sonate nr 3 i a-mol af
Vivaldi, Élégie af Massenet og Fauré, Judex af
Gounod, „Salmetone“ af Asger Lund Christiansen (komposition over salmemelodien Lover den
Herre), samt Boëllmanns Toccata for orgel.
Desuden vil arrangement af Aksel Nielsen
findes på programmet.
Efterfølgende serveres et glas vin i våbenhuset.
Der er fri entré.

Juni
Tirsdag den 18. juni kl. 19.00

Sommerkoncert i Hornbæk Kirke
Denne aften holder Kirkens Ungdomskor sommerafslutningskoncert i Hornbæk kirke. De
vil synge en række af de bedste sange fra årets
repertoire. Desuden vil Reelika Raadik Christensen og Thomas Ede spille musik for f løjte
og orgel.
Der er fri entré. Alle er velkomne.
Ungdomskoret (13-18 år) øver tirsdag kl. 16.0017.30 i Hornbæk sognegård.
Koret synger mange forskellige typer af sange,
og i forskellige genre.
Et par søndage om måneden deltager korene i
gudstjenesten i kirken. Ofte synger korene ved disse
lejligheder et „eget“ nummer. Koret deltager indimellem 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 28 35 26 57

Torsdage kl. 19 – 21

Voksenkorets sangaftener
21. februar, 7. marts, 21. marts, 4. april samt 11.
april. Henvendelse til Bent Faxholm telefon nr.
31 32 97 24
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Udstilling

Meddelelser

Billedkunstner Kirsten Axelsen udstiller marts, april og maj i Sognegården i
Hornbæk.
Billederne: ”Sagakvinder” inspireret af
forfatteren Vagn Lundbyes digtsamling ”Den
kvindelige saga” og ”Isas sten fortæller”, er
tilsammen en hyldest til naturen, dyrene
og menneskelige værdier, hvor disse kvinder i krydspunktet mellem Høje Odin og
Hængte Krist, udfordret af vold og voldtægt,
fortolket af Vagn Lundbye, viser stolthed
og handlekraft, passer på familierne, viser
kærlighed, venskab og føler, at sammen kan
søstre mere end meget. Mit budskab med
denne udstilling er: Vi skal passe på naturen,
og hinanden.

Kirkelige handlinger i Hornbæk

Om kunstneren:
Efter at jeg som selvstændig designer udstillede
og solgte mine produkter til hele verden (bl.a.
Modern Art i New York), begyndte jeg at male
i 1998, hvilket jeg har gjort lige siden.
Jeg startede i Frankrig, hvor lyset, naturen
og hestene i Carmargue, fangede mig.
Mine billeder hænger i USA, Canada, Tyskland, Italien og Danmark. Efter uddannelse
på Århus Kunstakademi, gik jeg i gang med
keramik. Efter at have læst Vagn Lundbyes bog
” Den kvindelige saga”, blev jeg fanget af forfatterens holdninger til et nyt årtusinde og valgte
at tegne og fortolke starten og slutningssangene
til hver af disse vikingekvinder.
Tegningerne
transformerede jeg
om til billeder og
keramik.
Disse billeder
danner grundlaget
for denne udstilling.
Efter koncerten vil
der være fernisering
for udstiller Kirsten
Axelsen.

Dåb
Dato
Navn
25.11.2018	Athena Madeline Aleqa Petersen
Brask
02.12.2018
Leo Bay-Smidt
02.12.2018
Malthe Skøtt Thomsen
06.01.2019
Caroline Valeur Mogensen
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
17.11.2018
Vagn Lykke Værum
05.01.2019
Christian Andersen

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
Dato
14.10.2018
14.10.2018
09.12.2018

Navn
Lærke Büttner Andersen
Hugo Bredsgaard Sørensen
Lauge Benedict Lund

Begravelse/Bisættelse
Dato
Navn
12.10.2018
Birgit Anne Lise Andreasen

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
Dato
28.10.2018

Navn
Albert Qvist Olesen-Scott

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
04.01.2019
Claus Kirketerp Nielsen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
Dato
11.11.2018

Navn
Marco Staall Jensen

Begravelse/Bisættelse
Dato
Navn
01.12.2018
Erik Thulin Olsen
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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 500 kr.
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
Mødetider.
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
2019, uge 7
Vinterferie, ingen FDF.
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.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Februar
28. februar

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30 (se side 5)

28. februar

Hjertemeditation i Hornbæk kirke kl. 17-18.15 ved sognepræst Dorte Jørgensen (se side 5)

Marts
2. marts

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 - cellist Janne Fredens og pianist Søren Rastogi (se side 6)

2. marts

Fernisering for udstiller Kirsten Axelsen i Hornbæk sognegård umiddelbart efter kaffekoncerten,
ca. kl. 16 (se side 9)

3. marts

Fastelavn

6. marts

Spaghetti
gudstjeneste

17.00 NER

1. s. i fasten

10.30 NER*

10. marts

9.00 DJ

10.30 DJ
Kirkekaffe

9.00 NER

14. marts

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30 (se side 5)

14. marts

Hjertemeditation i Hornbæk kirke kl. 17-18.15 ved sognepræst Dorte Jørgensen (se side 5)

17. marts

10.30 DJ
Kirkekaffe?

2. s. i fasten

9.00 DJ

21. marts

Hjertemeditation i Hornbæk kirke kl. 17-18.15 ved sognepræst Dorte Jørgensen (se side 5)

23. marts

Stilleretræte i Hornbæk sognegård og kirke (se side 6)

24. marts

10.30 DJ
Efterfølgende
frokost og foredrag v. Preben
Koch (se side 6)

3. s. i fasten

28. marts

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30 (se side 5)

28. marts

Hjertemeditation i Hornbæk kirke kl. 17-18.15 ved sognepræst Dorte Jørgensen (se side 5)

31. marts

Midfaste

10.30 NER

9.00 NER

April
6. april

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15
– improvisationskoncert med pianist Stephen Nørrelykke (se side 6)

7. april

Mariæ
bebudelsesdag

10. april

Musikforedrag i Kousted forsamlingshus kl. 19 – ”Musik og skrøner fra Randers og omegn” (se side 7)

11. april

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30 (se side 5)

9.00 DJ
Kirkekaffe

14. april

Palmesøndag

14.00 NER
Musik
gudstjeneste
(se side 7)

18. april

Skærtorsdag

10.30 DJ

19. april

Langfredag

21. april

Påskedag

22. april

2. Påskedag

28. april

1. s. e. påske

10.30 DJ
Kirkekaffe

10.30 NER
19.00 DJ
10.30 NER

9.00 NER

10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 NER

9.00 NER

9.00 NER
10.30 NER
Kirkekaffe
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Maj
4. maj
5. maj
8. maj

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – ”Drama Queens” (se side 7)
2. s. e. påske

14.00 DJ
Kirkekaffe

10.30 DJ

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – ”Det robuste barn” (se side 7)
9.30 AKHD
Konfirmation
Firkløverskolen

11. maj

12. maj

3. s. e. påske

17. maj

Bededag

19. maj

4. s. e. påske

23. maj

Spaghetti
gudstjeneste

9.00 NER

10.30 NER
Kirkekaffe

9.30 SDK
Konfirmation

11.00 DJ
Konfirmation
11.00 NER
Konfirmation

9.00 NER

11.00 DJ
Konfirmation

9.00 DJ
17.00 NER

24. maj

Kirkekoncert i Tånum kirke kl. 19.30 med Alberte Winding og Andreas Fuglebæk (se side 8)

25. maj

Forårskoncert i Hornbæk kirke kl. 15 – cellist Aksel Nielsen og organist Thomas Ede (se side 8)

26. maj

5. s. e. påske

30. maj

Kristi
Himmelfartsdag

10.30 NER

9.00 NER
9.00 DJ

10.30 DJ

Juni
2. juni
18. juni

6. s. e. påske

9.00 NER

10.30 NER

Sommerkoncert i Hornbæk kirke kl. 19
– Ungdomskor, Reelika Christensen, fløjte og organist Thomas Ede (se side 8)

DJ: Dorte Jørgensen
NER: Nete Ertner Rasmussen

Læs mere på www.defemsogne.dk

Layout og tryk |

Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
*10. marts - Landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp efter gudstjenesten ved konfirmander
og andre interesserede. Kontakt kirkekontoret.
Scan
QR-koden med din
smartphone

