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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
Nete Ertner Rasmussen
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV
MobilL: 29 12 83 84
E-mail: ner@km.dk
Træffes ikke mandag.

Organist Thomas Ede
Tlf. 28 35 26 57

HORNBÆK SOGNEGÅRD:
Hornbæk Kirkevej 7,
8920 Randers NV
KIRKEKONTOR:
Kordegn Reelika Raadik Christensen
Tirsdag 11-14, onsdag 14-17 og
fredag 9-14.
Tlf. 86 42 02 60
E-mail: rerc@km.dk
SOGNEGÅRDSMEDARBEJDER:
Lis Henriksen
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk
Træffes ikke mandag.

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.

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen
Tlf. 86 41 50 29. Mobil 40 26 43 29
Kirkeværge
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
Annemarie Hansen
Tlf. 86 44 31 21
Kirkeværge Ole Bjerring
E-mail: annemariehansen@hotmail.dk
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
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 Nete Ertner Rasmussen.
Ansvarshavende redaktør Annie Langhoff. Mobil:
50 82 34 75 . E-mail: anniekjeld@gmail.com
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 35/2019.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 13. juni
2019 kl. 12.00
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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

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

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

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

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

Råsted

Præsterne skriver:

Sommerlæsning 2019
Nogle gange er man så heldig, at man får en bog
i hænderne, som sætter spor. En bog som når én i
dybden. En bog som sniger sig bag om alle forsvarsværker og med sine ord når frem til hjerte og følelser.
Sådan en bog behøver ikke være stor og tung, eller
rumme tusinder af sider for at gøre så meget fyldest.
Den kan være ganske lille af format, og der behøver
heller ikke stå ret meget på hver side.
På et tidspunkt kom en lille fin bog mig i hænde.
Jeg husker ikke hvordan, men pludselig var den der.
Den hedder ”Send flere engle” og har undertitlen
”Andægtigheder”. Man kan kalde den en bønnebog,
eller en andagtsbog eller måske en digtsamling - kært
barn har mange navne.
Jeg er normalt ikke meget for sådanne ”lette”
bøger.. Har aldrig rigtig lært at læse noget, hvor
budskabet er så komprimeret. Heller ikke selv om
de er kamuflerede som bønner eller andagter. Men
jeg blev og bliver grebet af denne lille sag.
Måske pga. forfatteren Helle S. Søtrups fine leg
med sproget og følsomme tilgang til menneskets
dybeste eksistentielle fordringer og udfordringer.
Hendes måde at italesætte relationen mellem
mennesker og også Gud og menneske er hjertegribende.
Hør bare en lille smagsprøve som findes under
afsnittet ”Taksigelser” og hedder Taksigelse NO. 1:
Tak for livet
Og fordi jeg må komme til dig med mit.
Tak fordi intet er ubønhørligt.
Tak fordi du giver mig et fælleskab at være menneske i.
Tak fordi jeg aldrig kan fare så vild, at jeg ikke
kan finde dig.
Tak for dine engle.
Tak for sne og syrener og alle nådegaver.
Tak fordi der findes fryd.
Tak fordi jeg finder ting, jeg ikke søger.
Tak fordi der er et vi,
der også er mig.

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

På sin egen stille og meget fine facon, væver Helle
Søtrup Gud/menneske relationen helt tæt, uden at
gøre mennesket lille, men også uden at gøre Gud lille.
Tværtimod oplever jeg, at Helle Søtrup evner at
give mennesket en anseelig størrelse, og derfor er
der også plads til en uendelig almægtig Gud.
Hør blot dette fine lille digt som også står under
afsnittet ”Taksigelser” og hedder Taksigelse NO. 7:
Når jeg om lidt
lægger ring om din finger
(og giver dig afskårne liljer og grønt)
siger jeg ja
fordi jeg tør miste
det hele igen
Når jeg læser disse få ord, ser jeg et brudepar for
mig, som står ved alteret. Den ene sætter ring på
den andens finger. En ring (som tilsammen med
brudebuket) er symbol på et langt større løfte, end
det ved første øjekast kan se ud til. For ringen er
ikke bare symbolet på, at man siger ja til alt det den
anden er og kommer med, men i bund og grund
også et ja til, at man ved man skal miste det hele
igen. For døden vil før eller siden komme mellem
to som elsker hinanden. (Enten mister jeg dig eller
du mister mig!) Så det at binde sig til en anden med
kærlighedsbånd, er også – om man er bevidst om det
eller ej – at acceptere at kærlighedsbåndet vil blive
revet i stykker igen.
Det at Helle Søtrup fuldt bevidst, og alligevel glad
og frimodigt, kan gå såvel kærligheden som visheden
om kærlighedens ende i møde, er at hun oplever at
evighedshåbet altid er tændt.
Det er Bøn No. 6 fra afsnittet ”Bønner” et fint
eksempel på:
Jeg beder for kærligheden
(og dens kronvidner)
Den håbefulde, den fornægtede
og den, der stjal alle dine møbler.
Jeg beder for din ærlighed,
der efter et kort og lysende møde
må drive rundt på verdenshavet,
majestætisk, usvoren.
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Konen på landet
Gammelt uvenskab

Jeg beder for den hjemløse kærlighed,
der blev så ensom ved graven,
men som end ikke døden
kan fravriste livet.
Det er fin sommerlæsning, hvis man anskaffer sig
”Send flere engle”.
Sommerlæsning som får én til både at trække på
smilebåndet og ane en tåre i øjenkrogen. Den lille bog
har en evne til at forny håbet og livsmodet, således
at man frimodig og beriget kan gå ud og nyde alt
det skabte, det skønne og det grønne i pagt med sig
selv, de andre og ikke mindst den Almægtige Gud.
Rigtig god sommer.
DJ

Et par drenge – en jødisk og en kristen – hører til
i nabofamilier. De er gode kammerater og leger
tit sammen.
Da tiden kom, da de skulle begynde i skole, bliver
det to forskellige steder. Den jødiske dreng kommer
i den jødiske skole, den anden dreng i den almene
kommuneskole. Men de ses fortsat meget ofte.
En dag – de går nu 3. klasse – løber den jødiske
dreng hen til sin ven: ”Kommer du lidt ud og leger?”
” Nej, jeg vil ikke lege med dig mere. Jeg har
nemlig fået at vide, at det er jer, der har slået min
Frelser ihjel.”
” Jamen, Peter – det er jo 2000 år siden.”
” Det rager mig en høstblomst. Jeg hørte det
først i går.

Et nemt valg
Hvordan kom kærligheden egentlig til jorden?
Det startede faktisk med, At Eva overrakte Adam en
buket forglemmigejer, som hun havde plukket i Edens
Have, med ordene: ” Elsker du mig virkelig, Adam?”
” Naturligvis. Hvem ellers?”

Menighedernes liv
Ved Folkekirkens Nødhjælps indsamling den
10. marts indsamlede årets konfirmander
14.621,00 kr. Vi siger dem stor tak, for den
flotte indsats.
Sogneudflugt

Årets sogneudflugt er planlagt til tirsdag den
10. september. Programmet er ikke endeligt
fastlagt.
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Aktiviteter
Mandag den 10. juni 2019 kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Fladbro Skov
Friluftsgudstjenesten fejrer vi igen i år
2. pinsedag ved „Påfuglehuset“ i skoven
bag Fladbro Kro. Gudstjenesten foregår i
et samarbejde mellem Øster Velling, Helstrup, Grensten, Kousted, Råsted, Borup,
Tånum og Hornbæk sogne.
Ved gudstjenesten medvirker sognenes
præster, organist og kor. Som sædvanlig
har vi musikledsagelse og musikalsk underholdning, denne gang af Barkmann
Iversen Duo, der består af Mimi Barkmann på saxofon og Lisbeth Eilrich Iversen på klaver.
Der er sørget for stole og bænke - men
medbring evt. selv et tæppe. Efter gudstjenesten sørger menighedsrådene for kaffe,
te og kage. I tilfælde af dårligt vejr flyttes
gudstjenesten til Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til Hornbæk Sognegård.
Se evt. flytning på www.grenstensogn.dk
Menighedsrådene

Tirsdag den 18. juni kl. 19.00

Sommerkoncert i Hornbæk Kirke
Randers Musikskoles Strygerorkester og
Kirkens Ungdomskor synger og spiller
et blandet program, med udvalgte nummer fra årets repertoire med musik af
bl.a. Händel, Brahms, Elgar og Beatles.
Desuden vil det blive et par numre for fløjte
og orgel.
Foruden koret og orkestret deltager følgende undervisere og musikere: Reelika
Raadik Christensen, Janne Fredens,
Nicolas Sublet og Thomas Ede.
Fri entré
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GDPR - Persondatafordningen
Sikker kommunikation med k irkekontoret
De fleste af os har sikkert hørt en del om Persondataforordningen eller GDPR, som forkortelsen
lyder. Betegnelsen dækker over en forordning som
trådte i kraft i maj 2018, og som har til formål at
styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i EU.
På mange arbejdspladser har man siden haft
travlt med at sikre sig at reglerne kan overholdes.
Også på Folkekirkens IT-afdeling har man kløet på
og deres seneste nye – løsningen omkring sikker
mailudveksling mellem en borger og kirkekontor,
har vi kordegne set frem til.
At det er en skidt ide at sende sit CPR-nummer
via en almindelig mail, er langt de fleste godt klar
over. Men ikke alle er klar over, at også al kommunikation omkring dåb og vielse er personfølsomt
information, fordi det afslører borgerens religiøse
tilhørsforhold. Når man så, for at undgå de direkte
kirkelige ord som f. eks. dåb, faddere eller præst
i en mail, skriver om at ”ja vi har en aftale om en
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handling” – ja, så kan kommunikationen godt
blive bøvlet og underlig.
Fremover kan man i sådanne tilfælde frit kommunikere via en sikker formular som findes på
vores hjemmeside www.defemsogne.dk, og som
også altid kan findes på alle sognenes side på
www.sogn.dk. Borgeren logger på formularen
med sin Nem-ID og kirkekontoret sender svaret
til borgerens E-boks.
Det lyder måske ikke helt så enkelt som det er at
sende en hurtig e-mail. Men vi må nok indse at det
er vejen frem for at beskytte os selv i den moderne
digitale verden. Heldigvis er det stadigvæk ligeså
nemt som før at gribe fat i telefonen og ringe til
mig eller ligefrem møde op i kontortiden – her
er der ingen kø i disse digitale tider og man kan
få lavet det ønskede aftale på stedet.
Vi ses – digitalt eller ansigt til ansigt.
Jeres kordegn, Reelika Christensen
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
13.01.2019
13.01.2019
27.01.2019
10.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
31.03.2019
18.04.2019
21.04.2019
21.04.2019
21.04.2019

Marius Stouby Jensen
Casper Ravn Lauridsen
Clara Holleufer von der Heide
Kastiel Jensen Sørensen
Hugo Bang Amdisen
Frida Sindal Appel
Rose Sophia Sejer Schrøder Larsen
Frede Overvad Sønderskov
Asger Højholdt Fausing
Frida Elsborg Madsen
Molly Bræmer-Jensen Bjerrekær
Zophia Lisa Jensen

Vielse/velsignelse
13.04.2019	Cecilie Ammitzbøll Aarøe Brøndum
og Jonas Brøndum
Begravelse/bisættelse
11.01.2019
Grethe Tange
12.01.2019
Mogens Guldbrandsen Lund
02.02.2019
Kristiane Marie Jakobsen
22.03.2019
Aksel Pedersen
22.03.2019
Christian Bach Nielsen
20.04.2019
Bodil Trærup

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelse/Bisættelse
12.01.2019
Finn Møller Johansen
02.03.2019
Anna Marie Jensen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
20.01.2019
03.03.2019

Noah Borup Elmkvist Simonsen
Lukas Lauge Bugtrup Spiers

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
07.04.2019

Sander Solberg Bredgaard

Begravelse/bisættelse
16.02.2019
Aage Sørensen Svendsen

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

Konfirmationer
HORNBÆK KIRKE
Bededag den 17. maj kl. 9.30

TÅNUM KIRKE
Bededag den 17. maj kl. 11

Asger Brunmark
Bibi Bakmann
Christian Wienberg Honoré
Frederik Hartvig Hjorth
Gustav Sloth Sørensen
Karla Quistorff Jensen
Mathilde Marie Lindgaard Jacobsen
Nikoline Krogsøe Jakobsen
Signe Velling Holm
Sofus Damgård Nielsen
Xenia Maria Bothager

Matthias Stougaard Hawkins
Michelle Møller Tordrup Lund
Stine Cecilie Johansen
Thomas Thidemann Pedersen

Bededag den 17. maj kl. 11

Caroline Kalve Lindholm
Emil Bech Nielsen
Gustav Højfeldt Taulborg
Julie Lerche Spanggaard
Maya Juul Andersen
Viktor Christensen
Johan Schoop Poulsen
Laura Højfeldt Taulborg
Maria Ringtved
Marius Kiel Kjeldsen
Milla Mandrup Schophuus Jensen
Nikolaj Bærnholdt Fechtenburg
Silas Nørbech Johannessen
Sille Amalie Munk Andersen
Vár Oddvinsdóttir Tjørná
Søndag den 19. maj kl. 11

Gilbert de Selsted Lind
Jens Peder Skadhede
Noah Valentin Lund
Phillip Enemærke Holm
Willads Valentin Lund
Victoria Bering
August Ravn Dyrmose
Josefine Emilie Boye
Mathias Hald Kristensen
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Udstilling
Billedudstilling i juni og juli af
LILIAN O. M. HUNDBORG
Jeg har lavet billeder i mange år og eksperimenteret med forskellige metoder.

LENE HANSEN
Mit navn er Lene Bak Hansen.
Jeg har gået til undervisning hos billedkunstner
Anna Steenberg, Randers i ca. 15 år.
Som mange andre har jeg tegnet som barn og i
min ungdom. Derfor var det med stor begejstring
og spændt forventning jeg startede på billedskolen
i Randers.
Jeg maler med akryl på lærred og anvender
forskellige teknikker. Naturen er en stor inspirationskilde, men et spændende ansigt eller nye
farvekombinationer er også et udtryk værd.
Jeg slapper af, når jeg maler, og mine forventninger er klart blevet indfriet.

Når jeg er kreativ, er jeg ofte i en meditativ tilstand
og kobler fra. Jeg bliver inspireret af mange ting,
bla.a. natur, mennesker omkring mig og oplevelser af mange slags. Min udstilling vil af den
grund være med forskellige billeder som kollager,
olie, akryl og stof. God fornøjelse.
Udstiller i august og september:
JETTE BRYGGER
Mit navn er Jette Brygger, og de sidste ca. 15 år har
jeg gået på et billedskolehold, hvor jer er blevet
ledt ind i maleriets forunderlige verden.
Inspiration til mine malerier finder jeg overalt
i min hverdag. Jeg har altid været tiltrukket af
naturens farver som bliver fortolket i mine landskabsmalerier.
Jeg er ligeledes tiltrukket af den menneskelige figur som
også ses på nogle af
mine værker. For mig
er det ren afslapning
at få lov at udfolde mig
på et lærred og det er
et dejligt af bræk i en
ellers travl hverdag.

LENE OG JETTE
Lene og jeg har igennem mange år malet sammen
også ud over billedskoleaftnerne.
Vi har også stor fornøjelse ved at udstille sammen.
”Made in Randers” er den faste gruppe vi er
medlem af, og som hvert år af holder påskeudstilling.
Igennem flere år har udstillingen været afholdt
i Galleri Sønderbæk.
Galleriet har dog i år holdt flyttedag til Galleri
Stenberg og Høj, som har til huse på Frederiksdalvej, Randers. Derudover har vi bl.a. holdt udstillinger på Randers Kommune, Helligåndshuset,
3F, Ulstruphallen, Plejecentret Kildevang i Langå,
Arbejdstilsynet i Hadsten.
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Kousted

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
19. juni
Fællesmøde for alle FDFere i FDF Randers 1 –
Hornbæk.
23. juni
I samarbejde med menighedsrådene fra
Tånum og Hornbæk.
Skt. Hans ved FDF huset Gl. Viborgvej 54, kl.
18.00 til 20.30 ca.

28. juli til 01. august
Sommerlejr for FDF Randers 1 – Hornbæk,
Spejdercenteret Skovhuset ved Ryomgård.
Uge 33
FDF begynder igen efter sommerferien.
Hvor er vi ?
FDF huset Gl. Viborgvej 54.
Kontakt og INFO
Ole Mørch Ydemann, tlf.: 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.
Hilsen FDF Randers 1 – Hornbæk
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Juni
2. juni

6. s. e. påske

9.00 DJ

9. juni

Pinsedag

10.30 DJ

10. juni

2. pinsedag

16. juni

Trinitatis

10.30 DJ
9.00 DJ

KL. 14.00 Fælles friluftsgudstjeneste i Fladbro, læs side 5
10.30 NER

18. juni

Sommerkoncert i Hornbæk kirke kl. 19, læs side 5

23. juni

1. s. e. trinitatis

9.00 NER

30. juni

2. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 NER

10.30 NER
Kirkekaffe
9.00 DJ

Juli
7. juli

3. s. e. trinitatis

14. juli

4. s. e. trinitatis

10.30 DJ

21. juli

5. s. e. trinitatis

9.00 DJ

28. juli

6. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ

Kirkekaffe
9.00 DJ
10.30 DJ

10.30 NER

9.00 NER
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

August
4. august

7. s. e. trinitatis

10.30 NER

11. august

8. s. e. trinitatis

18. august

9. s. e. trinitatis

9.00 DJ

25. august

10. s. e. trinitatis

10.30 NER

9.00 NER
9.00 NER
Kirkekaffe

10.30 NER
Kirkekaffe
10.30 DJ
9.00 NER

September
1. september

11. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ

7. september

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård

10. september

Sogneudflugt – sæt kryds i kalenderen, omtale i næste blad

Layout og tryk |

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

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med din
smartphone

