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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
Orlov okt.-nov.-dec
Træffes ikke mandag.
SOGNEPRÆST
Nete Ertner Rasmussen
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV
MobilL: 30 35 40 17
E-mail: ner@km.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

Organist Thomas Ede
Tlf. 28 35 26 57

TÅNUM MENIGHEDSRÅD:
KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER
Menighedsrådsformand
Allan Møller Wiinberg
Birthe Andersen
Mobil 29 72 48 82
Tlf. 86 45 44 48
E-mail:Allankirkemedarbejder@gmail. E-mail: vestfal@mail.dk
com
Kirkeværge Albert Lundgaard
HORNBÆK SOGNEGÅRD:
Tlf. 86 45 42 08
Hornbæk Kirkevej 7,
E-mail: lundgaard9@gmail.com
8920 Randers NV
Graver Klaus Højgård Pedersen
KIRKEKONTOR:
Tlf. 60 22 46 91
Kordegn Reelika Raadik Christensen
Træffes mandag og fredag.
Tirsdag 11-14, onsdag 14-17 og
fredag 9-14.
Organist: Se Hornbæk.
Tlf. 86 42 02 60
E-mail: rerc@km.dk
BORUP MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
SOGNEGÅRDSMEDARBEJDER:
Karen Roed
Lis Henriksen
Mobil: 28 87 77 82
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk
E-mail: kabr@sosuoj.dk
Træffes ikke mandag.
Kirkeværge
HORNBÆK MENIGHEDSRÅD:
Annemarie Hansen
Menighedsrådsformand Bent Olufsen Tlf. 86 44 31 21
Tlf. 86 41 50 29. Mobil 40 26 43 29
E-mail: annemariehansen@hotmail.dk
E-mail: bolufsen@webspeed.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), Allan Møller Wiinberg, 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 48/ 2019
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 10. oktober
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
Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15. Mobil: 23 20 62 51
E-mail: edel.kock@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 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:

Præsten skriver
Hej, jeg hedder Nete og jeg er ny præst i Hornbæk,
Tånum, Borup, Kousted og Råsted (prøv at sige det
hurtigt 5 gange i træk). Jeg kommer oprindeligt fra
København, men har været mange steder siden.
Jeg er arkæolog fra Københavns Universitet og
flyttede så til Århus for at studere antropologi. Her
blev jeg grebet af det kristne budskab og begyndte
så at studere teologi mens jeg også var aktiv i Youth
for Christ. Jeg boede en tid i et kristent kollektiv i
Thunøgade og hjalp til med at passe en kaffebar,
hvor alle kunne komme og få kaffe og tale om hvad
de nu havde på hjerte.
Her mødte jeg Henrik, som også var en ny kristen.
Han var renaissance— og barokmusiker og spiller
lut. Vi blev forelsket, forlovet og gift, alt sammen på
5 måneder og da han gerne ville være præst, så gik
der ikke lang tid før jeg sad som præstekone i Himmerland mens jeg stadig studerede.
Her var vi i 3 år, men det store udland kaldte
og vi drog ud som missionærer til den muslimske
verden. Vi var først to år i Rom, hvor vi studerede
arabisk og islamistik på et institut under Vatikanet.
Så tog vi videre til Cairo i Egypten, hvor vi boede og
arbejdede i 7 år.
Det var vores opgave at finde ud af hvad der rørte
sig i den muslimske verden, hvordan udvikling gik,
både mht. tro og samfund, finanser og politik, og så
skulle vi skaffe så mange og så brede kontakter ind
i det arabiske kirkeliv som vi kunne.
Det var dejlige år, vi havde en søn, Gideon, da vi
tog ud, og Maria kom hurtigt til. Det var spændende
år, men også meget krævende år, og vi var aldrig i tvivl
om at det var Gud som sørgede for os hver eneste dag.
Efter de syv år tog vi til Albanien med Brødremenighedens danske Mission. Det var helt anderledes
men ikke mindre spændende og herligt. Så måtte
vi hjem og i Danmark blev jeg så ordineret til præst
og indsat i min første kirke Palmesøndag 2000.

Efter en tid med vikariater i kortere eller længere tid,
kom jeg til Sydsjælland, hvor jeg var i 11 år, de sidste
5 år var jeg både sognepræst og flygtningepræst.
Vi har altid gerne villet tilbage til Jylland og da min
mand stoppede med at arbejde i 2018, så kunne jeg
søge præstestilling i Jylland. Jeg overlod det til Gud
hvor min familie og jeg skulle slå os ned, og det blev
til at Gud og menighedsrådene i De Fem Sogne blev
enige om at her skal jeg være.
Desværre blev det ikke den start i Randers, som
jeg ønskede mig, jeg blev syg og måtte opereres,
men jeg håber snart at være helt oppe i omdrejninger igen. Jeg glæder mig utrolig meget til at smøge
ærmerne op og gå i gang. Jeg har allerede mødt så
mange søde mennesker her og jeg ser frem til at
møde endnu flere.
Som præst er jeg lidt gammeldags. Min dør er
åben når jeg er hjemme, og jeg tager telefonen når
den ringer – når jeg da ikke sidder i en samtale. Jeg
er vant til at banke på døren og sige: Hej, her er jeg,
hvordan står det til?
Jeg er vant til at blive brugt meget til sjælesorg og
til åndelig vejledning (her står jeg, hvor vil jeg gerne
hen med mit liv, og hvordan kommer jeg det?), så
bare kom.
Arbejdet som præst er utrolig afvekslende. Man
ved aldrig når man står op hvordan dagen bliver – og
det kan jeg godt lide. Jeg elsker at tale med folk og
at lave nye sjove ting, men jeg holder også meget af
den ro og fred der ligger i ritualerne og traditionerne.
Jeg er sikker på at De Fem Sogne vil give mig
mulighed for alt dette, at møde mennesker, at lave
nye ting, at holde gudstjenester fulde af tradition og
fred og ro, i det hele taget at være, hvor der er brug
for mig. Jeg er så glad for at være her.
NER
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Konen fra landet

Menighedernes liv

Grund til at fejre

Mit navn er Allan
Wiinberg.
Jeg er ny kirke-kulturmedarbejder i De
Fem Sogne: Hornbæk, Tånum, Borup,
Kousted og Råsted.
Min daglige gang
kommer til at være i
Hornbæk sognegård.
Kirkerne har gode og
relevante tiltag for alle, og jeg glæder mig til at
vise dig at de med garanti også har noget for dig.
Om mig selv kan jeg fortælle at jeg er nyuddannet Kirke-Kulturmedarbejder, hvor jeg
færdiggjorde min bachelor 21. Juni i år. Jeg har
under studierne haft praktik, frivillige timer
samt ansættelse i Søndermarkskirken i Viborg.
Før dette har jeg en pædagogisk uddannelse og
arbejdsbaggrund med i erfarings rygsækken.
Privat er jeg gift med Camilla, og sammen bor
vi i Viborg med vores børn.
Jeg ser frem til at møde jer alle, og vil i den forbindelse nævne at, jeg kan kontaktes på email Allankirkemedarbejder@gmail.com hvor jeg gerne
tager mig tid til at svare på dine henvendelser om
kirken og vores aktiviteter.

Da Adolf Hitlers regimente var på kraftig retur,
opsøgte han en spåkone. Hun havde ikke meget godt
at fortælle. Efter grundigt kik i sin glaskugle sagde
hun til ham:
” Det eneste, jeg kan sige med sikkerhed er, at du vil
dø på en jødisk festdag.”
Da Hitler ville vide, på hvilken af disse dage det ville
blive, svarede hun:
” Jeg kan kun oplyse, at på hvad for en dag du end
dør, så vil det være en jødisk festdag.”
Her er nogle korte udsagn fra fem af verdenshistoriens
mest kendte jøder.
Moses: Loven er alt.
Jesus: Kærligheden er alt.
Marx: Kapitalen er alt.
Freud: Sex er alt.
Einstein: Alt er relativt.

Vil du sprede glæde?
Har du lyst til at bage boller til sultne konfirmander?
Måske du har en grøn interesse og har lyst til at
pynte vores sognegård med planter og blomster?
Det kan også være at du kan fremtrylle spaghetti
med kødsovs til vores spaghetti gudstjenester?
Vi har nemlig brug for nogle frivillige som har
lyst til at bruge tid på disse ting.
Vi sørger selvfølgelig for at udgifterne bliver
dækket.
Er det noget for dig, så kontakt kirkeog kulturmedarbejder:
Allan Wiinberg
Telefon 29724882
E-mail: Allankirkemedarbejder@gmail.com

4

Præsten puster ud
Til information kan jeg meddele, at jeg holder
3 måneders pause fra mit præsteembede i oktober, november og december måned 2019, og
håber at vende tilbage med fornyede kræfter pr.
1. januar 2020.

Dorte Jørgensen

Præstevikar
Hanne Louise Eyermann konstitueres som sognepræst i perioden den 1. oktober 2019 til og med
den 31. december 2019.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præstegården i Borup Kender du en
Y’s Men’s Club?
Det er godt for præstegården, kirken og Borup at der igen
er en præstefamilie i vores midte. Der er kommet liv i
præstegården og det er dejligt.

Der skal lyde et rigtigt hjerteligt velkommen til Nete
Ertner Rasmussen, vores nye sognepræst i De fem
Sogne og også velkommen til resten af præstefamilien. Velkommen betyder at tage imod med glæde
og det gør vi.
Flere af jer har allerede hilst på Nete, enten i Borup,
i Hornbæk sognegård eller i en af kirkerne, og nogle
af jer har også bemærket, at der har været vikar til
nogle af de kirkelige handlinger. Det skyldes at Nete
har været delvist sygemeldt, men vi håber og glæder
os til at hun snart er tilbage for fuld kraft.
Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde.
Menighedsrådene i De Fem Sogne.

Samarbejde mellem
Firkløverskolen og
Borup Kirke
Firkløverskolen, som har til huse i skolen der tidligere
var Rytterskole i Borup, er nu den skole der gør brug
af Borup Kirke i forbindelse med konfirmationsforberedelse, konfirmation og julegudstjeneste.

Borup menighedsråd er meget glade for, at Anne
Kathrine Dam (præsten tilknyttet Firkløverskolen)
sammen med kirkens graver kan skabe en god og
stabil ramme for de unge konfirmander.
I 2020 kan vi byde velkommen til 2 hold konfirmander fra Firkløverskolen og det er rigtig dejligt.
Med venlig hilsen
Borup Menighedsråd

Y´s Men er en international humanitær
bevægelse, for såvel kvinder som mænd. I Danmark
er der ca. 140 klubber, og i Randers er der 3 klubber.
Randers Y’s Men’s Club, Kronjylland’s Y’s Men’s Club
og Randers Niels Ebbesens Y’s Men’s Club.
En Y´s Men´s klub er et kristent fællesskab for voksne,
og mange medlemmer har baggrund i folkekirken,
KFUM og KFUK, FDF eller spejderbevægelserne m.fl.
Vi ønsker aktivt at:
• Deltage i hjælpe-og støttearbejde.
• Indgå i et arbejdsfællesskab.
• Være en del af et internationalt netværk og kammeratskab.
• Støtter aktiviteter økonomiske.
Hovedformålet er at deltage i aktiviteter, som er til
gavn for mennesker, og alle klubber støtte arbejde
for børne/unge samt anden social og humanitær
virksomhed.
I Randers kan du møde Y’s Men’s klubbernes arbejde
når du køber Randers Y’s Men’s Club’s julekalender,
spiller minigolf i Randersugen og besøger julemarkedet
i Helligåndshuset. En stor del af indtægterne ved disse
aktiviteter uddeles lokalt; men klubberne støtter også
internationale og nationale projekter. Hele overskuddet ved projekterne uddeles. Samlet uddeler Y’s Men’s
klubberne i Danmark 15 – 20 mill kr. om året.
Mange klubmedlemmer er også aktive ved at arbejde i et socialt eller humanitært tilbud i Randers,
f. eks. Den Blå Paraply.
Hver klub mødes ca. 2 gange hver måned. Ved
klubmøderne drøftes klubbens aktiviteter, eller der
kan være foredrag, virksomhedsbesøg eller kulturelt
arrangement.
Som en del af en international organisation har
medlemmerne også mulighed for at deltage i arrangementer udenfor landets grænser.
Vi du høre mere om den klub, jeg er medlem af,
eller du har lyst til at deltage i et forpligtende voksenfællesskab, kan du kontakte mig på bjjo@post3.
tele.dk eller 4083 2906.
Bjarne Sønderskov
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Hornbæk

Aktiviteter
Lørdag den 7. september kl. 15.00 kaffekoncert i
Hornbæk sognegård

Esben Lund Brummer spiller russisk
musik på sognegårdens flygel
Esben Lund Brummer begyndte at spille klaver
allerede som 6 årig og i 2014 blev Esben optaget
på Det Jyske Musikkonservatorium. I efteråret
2018 rejste Esben til Moskva for at studere på
Tchaikovskykonservatoriet. Den russiske musik
har altid haft stor interesse for Esben, og opholdet i Moskva var en stor mulighed for intensiv
fordybelse i dette.
Der er fri entré.(kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Skulle nogle få lyst til en kop kaffe på vejen, er man
velkomne til selv at tage en kaffe med i bussen.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret. Sidste
frist tirsdag 03. september.
Opsamlingssteder og tidspunkter:
Bus I
Kl. 9.00 Tånum (kirken)
Kl. 9.10 Hornbæk (skolen)
Kl. 9.25 Sognegården
Bus II
Kl. 9.00 Kousted (gl. brugs)
Kl. 9.05 Råsted (forsamlingshus)
Kl. 9.15 Borup (kirken)
Kl. 9.25 Sognegården
Hjemkomst ca. kl. 17.00

Babysalmesang i De Fem Sogne

Tirsdag den 10. 09. 2019

Sogneudflugten
Turen for menighederne i De Fem Sogne går i år
gennem det smukke Østjylland til Himmerland.
Vi laver første stop ved Farsø kirke. I kirken vil
vi synge en salme samt høre et lille foredrag om
kirken, om Johannes V Jensen og om Thit Jensen.
Fra Farsø kører vi gennem den skønneste natur
til Hjarbæk fjord, hvor vi skal nyde vores varme
middagsmad på Hjarbæk kro.
Nu vendes snuden hjemad. På vejen hjem finder vi et sted, hvor vi kan drikke vores buskaffe.
Turen er som tidligere gratis, dog skal man selv
betale drikkevarer ved middagen.
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Et nyt hold babysalmesang starter tirsdag den 17.
september kl. 10 i Hornbæk Kirke, hvor vi mødes i alt
10 gange. Et par gange i løbet af sæsonen besøger
vi Kollektivhuset, plejehjemmet på Viborgvej.
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 mors eller fars velkendte stemme og fagter; vi går rundt i kirken
mens vi synger, danser, kigger på lys og puster
sæbebobler – en hyggestund for alle parter som
hverken kræver en god sangstemme eller forhåndskendskab til salmer.
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.
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.
Alle interesserede er meget velkomne til at
kontakte mig og sikre sig en plads på holdet.
Tilmelding til kordegn og holdleder Reelika Christensen på tlf. 28 40 98 37 eller pr. mail rerc@km.dk.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Torsdag den 19. september 2019 - kl. 19.00 i Hornbæk Sognegård

Søndag den 29. september kl. 10.30

I anledning af For. NORDENs
100 års jubilæum i 2019

Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste, hvor vi
siger tak for årets høst på mark og i have.
Efter gudstjenesten i den smukt pyntet kirke,
vil menighedsrådet være vært ved en let frokost
i forsamlingshuset.
Alle fra de fem sogne er hjertelig velkommen.

Jubilæumsforedrag med historikeren
Lars Hovbakke Sørensen
Skandinavisme, nordisme og nordisk
samarbejde i 200 år
Vi ser på idéen om skandinavisk og nordiske
samarbejde siden 1800-tallets kulturelle og politiske skandinavisme og studenterskandinavismen.
Hvorfor kom idéen om skandinavisk samarbejde
i begyndelsen mest fra danske politikere?
Hvorfor begyndte de konkrete resultater først
for alvor at vise sig i slutningen af 1800-tallet
og begyndelsen af 1900-tallet. Hvad var baggrunden for dannelsen af Foreningen Norden i
1919 - og hvorfor udviklede den sig efterfølgende
til en af de største succeser for en dansk forening
nogensinde?
Fri entre.
Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr.
Arrangeres af For. NORDEN – Randers-Langå

Torsdagscafé
Torsdag den 26. september skal vi ”Hjem til gården”
– nåh nej, vi skal selvfølgelig i Sognegården,
hvor vi fra kl. 10,00 begynder efterårssæsonen
(nu også med ost).
Til den første cafe får vi besøg af en person, som
både er kendt og aktuel. Så mød endelig talstærkt
frem, så vi kan få halvanden times hyggeligt samvær. Vi fortsætter herefter som sædvanlig med
torsdagscafe hver anden torsdag hele oktober og
november måned: 26/9, 10/10, 24/10, 7/11 og 21/11.

Høstgudstjeneste Tånum kirke

Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 17. i Borup Kirke

Splejsen og kæmpen
Familie teater/musical-forestilling for de ca. 5-11
årige og andre barnlige sjæle. Det sker i Borup
kirke og efter forestillingen går vi over
i Præstegårdssalen
og spiser pizza.
Forestillingen er en
dramatisering af
den gamle historie
om David og Goliat
og foregår nu med
bugtalerdukke og
rapmusik. - Alt i alt
en dejlig, spændende
og humoristisk forestilling.
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
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Lørdag den 5. oktober kl. 15.00 kaffekoncert i
Hornbæk sognegård

Lørdag den 2. november kl. 15.00  kaffekoncert i
Hornbæk sognegård.

ALEX JØNSSON TRIO

DUO VIVO

Alex Jønsson Trio, var i 2017 udvalgt som det
danske bidrag til Young Nordic Jazz Comets.
Guitarist Alex Jønsson skaber, sammen med
Jens Mikkel Madsen på kontrabas og Andreas
Skamby på trommer, et intimt musikalsk univers
med frit svævende progressioner, atmosfæriske
kompositioner og fælles improvisationer. Alex
er opvokset i Vestjylland og efter studier i både
Norge, Sverige og Finland har den nordiske melankoli bidt sig godt fast i ham, hvilket afspejler
sig i kompositionerne og i spillet.
Trioens nye album ’Heathland’, er ude i foråret
2020. Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Med venlig hilsen
De fem sogne

Duo Vivo består af Janne Fredens på cello og
Clara Richter-Bæk på violin.
Til hverdag spiller de sammen i Randers Kammerorkester.
Denne eftermiddag hører vi dem spille hver
sit solo-stykke af Bach og Hindemith. Sammen
spiller de Sonate af Ravel, samt Händel og Halvorsens Passacalia. Et spændene og alsidigt program
som de også selv vil fortælle om ved koncerten.
Der er fri entré (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Torsdag den 24. oktober 2019 - kl. 19.00 i  Hornbæk Sognegård
Nordlyset - også kaldet aurora eller polarlyset - er
et af de smukkeste himmelfænomener, vi kan
se på Jorden. I foredraget vil professor Hans
Kjeldsen, Aarhus Universitet fortælle om hvad
nordlys er, hvorfor det opstår og hvordan det kan
iagttages. Han vil også fortælle om midnatssolen,
der ligesom nordlyset kræver at man befinder sig
langt mod nord eller mod syd, hvis man ønsker
at iagttage dette himmelfænomen. Foredraget vil
blive rigt illustreret med billeder og diagrammer.
Fri entre. Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr.
Arrangeres af For. NORDEN – Randers-Langå
I samarbejde med ”De Fem Sogne”
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Torsdag den 28.november 2019-kl.19.00 i Hornbæk
Sognegård
Gensyn med den færøske filminstruktør Katrin
Ottarsdottir. Katrin Ottarsdottir fortæller om og
viser “Atlantic Rhapsody”, som er en af hendes
spillefilm.
Katrin Ottarsdottir er født I Torshavn, uddannet filminstruktør fra Den Danske Filmskole
(1982). I 2012 debuterede hun som forfatter med
digtsamlingen “ findes der kobberrør i himlen”
Siden er det blevet til f lere digte, noveller og
kortprosatekster.

Hornbæk
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Atlantic Rhapsody er et filmisk „stafetløb“ der
snor sig gennem et døgn i Tórshavn. Personer
kommer og går, og nogle af dem fører filmen
videre over i næste scene, hvor nye hændelser og
personer tager over ...En kaleidoskopisk fortælling, der med humor og dramatik giver indblik
i en dagligdag i “verdens mindste hovedstad”.
Filmen er fra 1989 og var den første færøsk-producerede biograffilm. I hjemlandet slog den alle
publikumsrekorder, og den blev vist på et hav af
filmfestivaler over hele kloden. FILMEN VISES
MED DANSKE UNDERTEKSTER
Fri entre. Pris for kaffe/te og kage: 20 kr
Arrangeres af For. NORDEN - Randers-Langå.
I samarbejde med „De Fem Sogne“.

Ungdomskoret
Ungdomskoret (13-18 år) øver tirsdag kl. 16.0017.30 i Hornbæk sognegård.
Koret synger mange forskellige typer af sange,
og i forskellige genrer.
Et par søndage om måneden deltager korene
i gudstjenesten i kirken. Ofte synger korene ved
disse lejligheder et ”eget“ nummer. 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

Udstillinger
LENE OG JETTE udstiller i oktober
og november
De har igennem mange år malet sammen
også ud over billedskoleaftnerne. De har
stor fornøjelse ved at udstille sammen.
”Made in Randers” er den faste gruppe de
er medlem af, og som hvert år af holder påskeudstilling. Igennem f lere år har udstillingen været af holdt i Galleri Sønderbæk.
Galleriet har dog i år holdt f lyttedag til Galleri Stenberg og Høj, som har til huse på
Frederiksdalvej, Randers.
Fra fredag d. 30. november til fredag d. 6.
december udstiller Randers Kunstforening
årets bortlodningsgevinster i Hornbæk Sognegård.
Alle er velkomne til at komme og se udstillingen.

LIVETS BEGIVENHEDER
Det er bopælssognet, der registrerer mange af
livets begivenheder såsom fødsel, navngivning,
navneændring og bisættelse/begravelse. På vores
hjemmeside www.defemsogne.dk kan man finde
vejledning til at anmelde disse begivenheder.
Man kan også finde hjælp på www.borger.dk.
Dåb og kirkelig vielse eller velsignelse aftales
med kirkekontoret.
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
Dato
05.05.2019
26.05.2019
26.05.2019
26.05.2019
09.06.2019

Navn
Lucas Asmussen Enevoldsen
Ludvig Walker Andreasen
Vilma Harbo Bak
Emily Frisdahl Shreeve
Agnes Emilie Svenstrup Thaudal

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
26.04.2019
Anker Viktor Bay
16.05.2019
Birthe Vase Krogsgaard
18.05.2019
Karen Hornemann Mikkelsen
04.06.2019
Knud Erik Jensen
06.06.2019
Ole Uglsøe Christensen
08.06.2019
Erik Stenbak Larsen
12.06.2019
Bent Jensen
14.06.2019
Britta Tolstrup Nielsen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
Dato
12.05.2019

Navn
Theodor Høgenhaug

Tånum

Borup

Kousted

Randers 1
- Hornbæk
Mødetider efter sommerferien 2019.
tumlinge (0 – 2 kl.) onsdage kl. 17.00 – 18.30,
kontakt Lene: 28 89 60 83
pilte (3 - 4 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
27. – 29. September
Aktivlejr på ”Sletten”, for væbnere og opefter.
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/

Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
22.05.2019
Kaj Christensen

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

September
1. september
7. september
8. september
10. september
15. september

11. s. e.
trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – pianist Esben Lund Brummer, læs side 6
12. s. e.
trinitatis

9.00 NER

10.30 NER

Sogneudflugt, tilmelding til kirkekontoret. Læs side 6
13. s. e.
trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ

19. september

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 (For. Norden), læs side 7

22. september

14. s. e. trinitatis

26. september

Torsdagscafe kl. 10-11.30

29. september

15. s. e.
trinitatis

10.30 NER

9.00 NER

10.30 DJ
Høstgudstjeneste m.
frokost

9.00 DJ
Høstgudstjeneste m.
kirkekaffe

Oktober
2. oktober

Kirketeater og pizza i Borup kirke kl. 17, læs side 7

5. oktober

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – Alex Jønsson Trio, læs side 8

6. oktober

16. s. e.
trinitatis

10. oktober

Torsdagscafe kl. 10-11.30

13. oktober

17. s. e.
trinitatis

20. oktober

18. s. e.
trinitatis

24. oktober

Torsdagscafe kl. 10-11.30

24. oktober

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 (For. Norden)

27. oktober

19. s. e.
trinitatis

9.00 NER

10.30 NER

10.30 HLE

9.00 HLE
9.00 NER

10.30 HLE

10.30 NER

9.00 HLE
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup
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Råsted

November
2. november
3. november
7. november

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 - Duo Vivo, læs side 8
Alle Helgens
dag

15.00 NER

16.30 NER

Torsdagscafe kl. 10-11.30

10. november

21. s. e.
trinitatis

17. november

22. s. e.
trinitatis

10.30 HLE

9.00 HLE

9.00 NER

10.30 NER

21. november

Torsdagscafe kl. 10-11.30, læs side 8-9

24. november

Sidste s. i
kirkeåret

28. november

Filmaften i Hornbæk sognegård kl. 19 (For. Norden), læs side 8

10.30 HLE

9.00 HLE

December
1. december

1. s. i advent

9.00 NER

10.30 NER

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
NER: Nete Ertner Rasmussen
HLE: Hanne Louise Eyermann
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

