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Allan Møller Wiinberg
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Thomas Ede
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HORNBÆK SOGNEGÅRD:
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KIRKEKONTOR:
Kordegn Reelika Raadik Christensen
Tirsdag 11-14, onsdag 14-17 og
fredag 9-14.
Tlf. 86 42 02 60
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SOGNEGÅRDSMEDARBEJDER:
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk

Hornbæk Kirke:
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Hjemmeside: www.defemsogne.dk
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HORNBÆK MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen
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Kirkeværge
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E-mail: olebjerring@yahoo.dk

Graver Birthe Søby
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Mail: birthe-soeby@hotmail.com
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11.30-12.00.

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

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

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

Kirkeværge Albert Lundgaard
Tlf. 86 45 42 08
E-mail: lundgaard9@gmail.com
Graver Klaus Højgård Pedersen
Tlf. 60 22 46 91
Træffes mandag og fredag.
BORUP MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Karen Roed
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E-mail: kabr@sosuoj.dk

Tånum Kirke:
Tånum Bygade 39
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Menighedsrådsformand
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2020 kl. 12.00
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Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15. Mobil: 23 20 62 51
E-mail: edel.kock@gmail.com

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:

Nete Ertner
Rasmussen

Præsten skriver
Så er vi gået ind i et nyt år – et nyt kirkeår. Kirkeåret
begynder nemlig ikke samtidig med vores almindelige
år. I kirken begynder året med 1. Søndag i Advent og
slutter med Sidste søndag i Kirkeåret (sådan hedder
den faktisk). Det er da også helt logisk, at kirkens år
begynder med, at vi i Advent stopper op og tænker på,
hvad det betyder for os, at Jesus – Guds egen Søn –
valgte at lade sig føde. Og så endda lade sig føde ind i
en fattig familie, i en stald blandt dyr og med en krybbe
fuld af halm som seng – og ikke i en rig, måske endda
kongelig, familie med magt og herlighed.
Så kommer julen med al dens selskabelighed og
glæde – hvis man da har nogen at samles og glædes
med og ikke sidder alene med fjernsynet som selskab.
Og bagefter bliver det hverdag igen, inden påsken er
over os. Påsken er kirkens vigtigste højtid, dér hvor
Jesus gav sit liv for os og stod op for at give os evigt
liv sammen med ham i Guds herlighed. Efter påsken
kommer Kristi Himmelfart, hvor, ja, Jesus tog op til
sin far i himlen, og så er pinsen allerede på vej.
Pinsen er den mærkeligste højtid i kirken. Det er
let nok at sige, at i pinsen kom Helligånden, men det
er straks sværere at forstå, hvem Helligånden er, hvad
han gør, og hvad han betyder for os. Og efter pinsen
er det hverdag i kirken i lang tid, trinitatis-tiden kalder vi det, en tid hvor vi hører meget om, hvad Jesus
sagde, og hvad han gjorde, og hvad vi kan bruge det
til i vores tid og vore egne liv.

Så det er meget logisk at kirkeåret
begynder lige før jul, det ville da
være mærkeligt, hvis vi begyndte med Jesu død og
genopstandelse og sluttede med hans fødsel.
Vi er i den mørke tid nu, bladene er faldet, kulden
og blæsten bider. Vores klima er måske nok begyndt at
blive varmere, men det er svært at mærke, når vinden
suser over jorden, og fugten går helt ind i knoglerne.
Og så i mørket tændes et lille lys 1. Søndag i Advent,
og så et til – og et til – og et til, indtil juletræet tændes
og lysene driver mørket tilbage.
Alle disse små lys, som vi tænder, minder os om
vores store julelys – Jesus – som kommer og ikke bare
gør mørket lidt mindre mørkt, han flænger mørket
og oplyser verden. Han kommer og banker på vores
livs dør, og når vi åbner og lukker ham ind, så oplyser
han vores indre og driver mørket ud. Han gør alting
hvidt og rent og så lyst, at intet skummelt, intet støv,
ingen spindelvæv kan overleve. Han forandrer vore
liv, forvandler vore liv, han viser os en bedre vej frem
og gør alting nyt. Så lad os fejre jul i hans lys og glæde
os sammen og bagefter gå videre i vores hverdag med
vore blikke rettet mod Jesus. Lad os følge hans lys
og se hvor det fører os hen, for én ting er sikker, vi
bliver ikke skuffet, hverken over rejsen eller målet,
han fører os frem til.

Menighedernes liv

senkoret på tværs af de 5 sogne
i 2007. Koret har bidraget til
god stemning og oplevelser ved
særlige gudstjenester siden. Ved
høstgudstjenesten sidste søndag
i september afsluttede Bent sit
arbejdsliv med at synge en arie som præludium,
voksenkoret deltog med 3 salmer og afslutningsvis
sang Ida og Bent den keltiske pilgrimssang, ”Må din
vej gå dig i møde” som et meget rørende postludium.
Alt i alt en meget fin og stemningsfyldt gudstjeneste.
Vi er mange, der gerne vil takke Bent for et berigende og godt samarbejde gennem mange år.

Bent Faxholm er gået på pension
Organist Bent Faxholm takker af efter 33 år ved
Råsted, Kousted og Borup kirker. Først arbejdede
Bent som kirkesanger og siden 2004 som organist
hvor datteren Ida Faxholm overtog rollen som
kirkesanger.
Bent og Ida har været et fast makkerpar og
sammen sat rammen om musikledsagelsen og
flere musikalske oplevelser i kirkerne gennem
mange år. Senest startede og ledede Bent også vok-

Rigtig glædelig rejse.
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Aktiviteter
December
Søndag den 1. december

Lørdag den 7. december kl. 15.00

De 9 læsninger

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård

Vi indleder adventstiden på en festlig måde. Den 1.
december, som også er 1. Søndag i advent, har vi De 9
læsninger i to af vore kirker. Det er i Hornbæk kl. 14 og
i Borup kl. 16. Vi vil høre nogle af de vigtigste tekster om
Guds planer og hans store kærlighed til os. Ind imellem
vil vi synge nogle af vore mest elskede salmer - og også et
par ikke så kendte - høre lidt god musik og sang og også
være stille og bede sammen.
De 9 læsninger er en engelsk skik men er efterhånden
også blevet en elsket måde at forberede os til julen på
her i Danmark. Det er en rigtig dejlig måde at være
sammen på.
Vel mødt, Nete.

Navidad Latina - Jul i Latinamerika!
Kvintetten Navidad Latina bringer latinamerikansk
varme midt i den danske vinter. Claude Chichon og
hans dygtige medmusikere præsenterer latinamerikanske julesange, fra Cuba i nord til Argentina i syd,
og fortæller historier og anekdoter om sangene og
budskabet. Der bliver spillet på trommer, harmonika
og bas, der bliver klappet og sjunget med publikum.
Det bliver en fest!
Fri entré. (kaffe 20 kr.)

Onsdag den 4. december kl. 19.00

Julekoncert med Randers Kammerorkester
i Hornbæk Kirke
Denne aften har vi endnu en gang den store fornøjelse at høre Randers Kammerorkester af holde
en julekoncert i Hornbæk Kirke. Ved koncerten vil
orkestret bl.a. spille musik af Bach samt en parafrase
over ”O kom, o kom, Immanuel”. Koncerten dirigeres
af David Riddell.
Fri entré. Frivillige bidrag i kirkebøssen går til
Folkekirkens Nødhjælp. Læs mere om RKO på vores
hjemmeside og Facebook.

Torsdag den 12. december kl. 19.00

Julekoncert i Tånum Kirke
Denne aften vil det klinge af advent og juletid når de
musik-ansatte i De fem sogne spreder adventstemning
med deres årlige fælles koncert i Tånum kirke. Vi vil
høre nogle af årstidens kendte og mindre kendte sange.
De medvirkende er Reelika Raadik Christensen,
fløjte og sang, Ida Faxholm, sang, Peter Andersen,
sang, Ungdomskoret og Thomas Ede, orgel.
Fri entré.
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Søndag den. 15. december kl. 10.00

Julestue
Besøg fra Frivilligværket, samt fredslyset som kommer fra Betlehem og tænder et lys. Søndag d. 15
december kl. 10, efter gudstjenesten, er der julestue i
Hornbæk sognegård. Der vil være æbleskiver, kaffe/
te og småkager.
Vi får besøg af Frivilligværket Randers, som medbringer deres FrivilligMobil, så I kan se hvilke gode
initiativer, de laver i byen. Derudover får vi besøg af
Sct. Georgs gilderne, som medbringer fredslyset.
Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem
ved den flamme, som altid brænder der.
Fredslystraditionen opstod i Østrig i 1986. I Danmark har Sct. Georgs Gilderne valgt at modtage og
videregive Fredslyset uden nogen form for politisk,
religiøs eller anden bagtanke, men en gave.
Denne medbringes til arrangementet hvor dens
flamme vil tænde et lys for os. Man kan lave juleklip
som kan pynte i Frivillighedens Hus, eller du kan
tage det med hjem. Det er gratis at deltage, alle er
velkomne.

Januar
Formiddage i kirken:
Tånum, Borup, Kousted & Råsted kirker vil hver
måned slå dørene op til ”Formiddag i kirken”.
Fra kl. 10.30 til 11.30 på nedenstående mandage
kan man komme, høre en kort andagt og efterfølgende nyde kaffe og småkager i våbenhuset. Tiltaget
er lavet for at gøre sognets kirker tilgængelige og
åbne for borgerne.
Datoerne er:
Tånum kirke: M
 andag d. 6. januar kl. 10.30-11.30
Mandag d. 3. februar kl. 10.30-11.30
Mandag d. 2. marts kl. 10.30-11.30
Borup kirke:

Mandag d. 13. januar kl. 10.30-11.30
Mandag d. 10. februar kl. 10.30-11.30
Mandag d. 9. marts kl. 10.30-11.30

Tirsdag den 17. december kl. 15.00

Julehygge i sognegården
Det efterhånden traditionelle julehyggearrangement
af holdes i år den 17. december kl. 15,00.
Der vil som sædvanlig blive spillet julemusik og
sunget de julesange, som deltagerne selv ønsker.
Thomas Ede sidder ved f lygelet for at akkompagnere. Ungdomskoret kommer og underholder,
ligesom der vil blive læst et juleeventyr. Alt sammen medens vi drikker kaffe og spiser julekage fra
bageren. Vel mødt den 17. december.

Kousted kirke: M
 andag d. 20. januar kl. 10.30-11.30
Mandag d. 17. februar kl. 10.30-11.30
Mandag d. 16. marts kl. 10.30-11.30
Råsted kirke:

Mandag d. 27. januar kl. 10.30-11.30
 andag d. 24. februar kl. 10.30-11.30
M
Mandag d. 23. marts kl. 10.30-11.30
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Tirsdag den 07. januar 2020 kl. 19.00

Lørdag den 11. januar kl. 15.00

Foredrag i Hornbæk Sognegård

Nytårskoncert i Hornbæk Kirke

Svalbard, isbjørne og nordlys
- med cand.mag. Anders Lagoni

Velkommen til en koncert med en perlerække af festlige og smukke duetter og arier fra kirkemusikkens
og operaens verden. Programmet består af kendt og
mindre kendt musik af f.eks. Purcell, Saint-Saëns,
Fauré, Delibes og Offenbach.
Sopranerne Camilla Button og Mette Korsgaard
Djernes akkompangeres af organist Thomas Ede.
Se mere på hjemmesiden / facebook
Efter koncerten serveres der et glas vin i våbenhuset.
Der er fri entré. Alle er velkommen.

Foredraget er en fortælling om Svalbard og mine
oplevelser i den nordligste civile by i verden, Longyearbyen – 1300 km fra Nordpolen.
Efter 9 måneder på Svalbard har jeg haft job
som busguide - vært ved Camp Barentz - guide ved
Gruve 3 – og sikkerhedsvagt ved koncerter. Jeg har
læst meget om byens og øens historie og specielle
kultur, der hver dag pryder livet heroppe.
Opholdet har budt på grillaftener i frostvejr med
midnatssolen som gæst – ture på snescooter over
tilfrosne fjorde, elve og høje fjelde – afpudsning
af mine sprogkundskaber – og ikke mindst oplevelser med kulde, sne, dyreliv og den f lotteste sol.
Arrangeret af Foreningen Norden.
Fri entre - Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr.

Strikkecafé med formål:
Fra januar 2020 vil Hornbæk sognegård hver måned slå dørene op til en strikkecafé, hvor ALLE er
velkomne.
Der strikkes til et godt formål; Der kan strikkes
både huer og sokker til Kirkens Korshærs arbejde i
Randers, eller baby-huer til fødegangen i Randers.
Kirken afleverer dette til arbejdsindsatsen for disse.
Kirke- og kulturmedarbejder Allan Wiinberg
er ansvarlig for initiativet, og vil være til stede på
aftenen. Der vil være gratis kaffe/the og småkager.
Man medbringer selv garn og udstyr, men man kan
få refunderet sine udgifter til garn igennem kirken
hvis man ønsker.
Efterfølgende vil strikkecaféen være åben den
anden torsdag hver måned fra 19.00 til 21.30.
De første 3 datoer er altså:
Torsdag 9 januar 19.00 til 21.30
Torsdag 13 februar 19.00 til 21.30
Torsdag 12 marts 19.00 til 21.30
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Søndag den 19. januar 2020 kl. 10.30

Gudstjeneste og foredrag i Råsted med
præst Aage Augustinus
I lighed med tidligere år vil vi igen i år afholde vores
”hyggesøndag” her i Råsted kirke og forsamlingshus.
Vi mødes i kirken til gudstjeneste kl. 10.30. Her
vil vores foredragsholder stå for prædiken. Efter kirkebesøget går vi alle til Råsted forsamlingshus, hvor
der vil være frokost, hygge og foredrag. Foredraget
har titlen: Glæden ved at være til. Et livsfilosofisk
foredrag, der vil forsøge at indkredse glæden.
Det er i virkeligheden ikke så let med glæden.
Glæden er blevet overladt til børn, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for at
være glad og naiv for at tale om den. Eller som Mark
Twain lader en person sige: ”Er du glad i dag, er det
dit problem, der er nok at være ked af.”
Alle er velkomne og hele arrangementet er gratis

Babysalmesang i De fem sogne
Et nyt hold babysalmesang starter tirsdag den 21.
januar kl. 10 i Hornbæk Kirke, hvor vi mødes i alt
10 gange. Et par gange i løbet af sæsonen flytter vi
babysalmesang til plejehjemmet Kollektivhuset 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 syn-

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

ger, 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.

Foredrag med Peter Viuff

Torsdagscafe

Vi genoptager samarbejdet mellem Borup Forsamlingshus og Menighedsråd. Første arrangement er foredrag
og senere er det fastelavnsfest. Alle er velkommen.
Tirsdag 28. januar 2020 indbydes der til en spændende og hyggelig aften i Borup Forsamlingshus.
Kom og hør Peter Viuff fortælle om deltagelse i TV2
programmet ”Hjem til gården” og om ….. Ja helt sikkert
om meget andet. Der er fællesspisning klokken 18.00
og under foredraget serveres der kaffe/te og kage - alt
dette til den billige pris af 50,- kroner pr. person.
Er der ikke tid/lyst til fællesspisning, så kom til
selve foredraget. Det starter klokken 19.30, og under
foredraget serveres der kaffe/te og kage – pris 20,kroner pr. person. Der sælges øl, vin og vand både
under fællesspisningen og foredraget.Tilmelding senest mandag den 20. januar 2020 til: Lene Sørensen:
29 78 24 75 eller Hanne Ankerstjerne: 60 70 68 64
Med venlig hilsen
Borup Forsamlingshus & Borgerforening samt
Borup Menighedsråd

Vi afholder som sædvanlig torsdagscafe i sognegården hver anden torsdag, begyndende med torsdag
den 23. januar fra kl. 10.00 til kl. 11.30. Herefter den
6. og 20. februar. Der vil som sædvanlig være god
tid til at hygge sig med en kop kaffe med tilhørende
brød og ost. Vor musiker underholder ud fra vekslende temaer, og derudover vil der være et indslag,
som kan være alt muligt. Derudover synger vi et par
sange, men kom selv og vær med.
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
eller vores kirke- og kulturmedarbejder.

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.00

Toner af guld i Tånum forsamlingshus
Kom til en hyggelig aften. Vi har igen fået Helle og
Dynes Skovkjær fra Bjerringbro til at underholde,
denne gang med The sound of music. Mange kan
sikkert huske, da de besøgte os med toner fra Matador. Det var en rigtig hyggelig og glad aften.
Vi håber, I endnu engang vil møde op til en dejlig
aften. Det er gratis at deltage, men kaffen koster 20 kr.
Med venlig hilsen De fem sogne

Torsdag den 30. januar kl. 17.00

Pizza-kirke
Pizza-kirke er for børn og voksne. Vi starter i Hornbæk kirke kl. 17.00 med 30 minutters kirketid. Herefter er der pizza i sognegården med hygge og glade
ansigter. Det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke
nødvendigt. Bare kom!
Så kære børn: tag fat i jeres
forældre og bedsteforældre
og kom til et godt samvær.
Arrangeres af Nete & Allan.
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Februar
Lørdag den 1.februar kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Tag med Ensemble Saltarello på en rejse i tid og genrer, fra renaissance og barok til folkesange, salmer
og viser. Mød f.eks Marinis fortvivlede ungmøer,
Castellos kringlede harmonik tilsat swingende og
dansante variationsværker og sprøde toner af Vivaldi.
Ensemble Saltarello består af Jytte Kusk - blokfløjte, Sophia Larsdotter - barokviolin, Morten Skott
– barokguitar og Johanne Andersson – barokcello.
De spiller på mesterkopier af historiske instrumenter
og i den originale lave stemning, hvilket forstærker
musikkens oprindelige udtryk og karakter.
Fri entré. (kaffe 20 kr.)

Mandag den 5. februar kl. 19 i Hornbæk sognegård

Sogneaften med højskolelærer
Martin Damgaard
Højskolesangbogen er den mest udbredte sangbog
i Danmark - faktisk er den en af Danmarks mest
sælgende bøger. I den er samlet de vigtigste sange
fra den danske kulturarv. Bag en hvilken som helst
sang gemmer der sig en historie/fortælling.
Denne aften vil højskolelærer Martin Damgaard
ud fra tematiske vinkler på karismatisk vis gennemgå
og levendegøre udvalgte sange. Vi skal naturligvis
synge de sange, som bliver gennemgået, og mon
ikke der sniger sig en eller to - for de fleste ukendte
- sange ind i løbet af aftenen?
Fri entré. (kaffe 20 kr.)
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Tirsdag den 6. februar kl. 19.00 i Hornbæk Sognegård

Jelling – Danmarks dåbsattest
med dr.phil. Klaus Ebbesen
Jelling er uløseligt knyttet til en epoke i danmarkshistorien, Gorm den gamle, Thyre Danebod og Harald
Blåtands tid. Og alle danskere har hørt om runestenene fra Jelling. Mest synlige er de to store gravhøje,
den lille kirke og den store runesten; kaldet Danmarks
dåbsattest. Historien om Jelling er fortællingen om
dansk vikingetid og om kristendommens ankomst til
Danmark. Det er Gorm den Gamle, Thyre Danebod
og Harald Blåtands by. Historien om Jelling er en af de
mest dramatiske fortællinger fra danmarkshistorien.
I de senere år er også fundet en stor palisadeindhegning, sporene af en enorm skibssætning og
andre vigtige fund. Hele anlægget har derfor måtte
nytolkes. I foredraget fortælles om de mange udgravninger og tolkningerne gennem tiden. Anlæggets
enkelte dele, som de kendes i dag, bliver gennemgået
og sat ind i deres kulturhistoriske sammenhæng.
Med udgangspunkt i Jelling-anlægget fortælles den
tidligste danmarkshistorie med hovedvægten på
Harald Blåtands indsats.
Arrangeret i samarbejde med Foreningen Norden.
Fri entré, kaffe 20 kr.
Søndag den 23. februar kl. 14.00 i Borup kirke
og forsamlingshus

Fastelavnsfest, med børnegudstjeneste
og tøndeslagning
Arrangementet er for børn, voksne, bedsteforældre –
ja, for alle der vil have en hyggelig dag. Søndag den
23. februar 2020 starter vi i Borup kirke kl. 14.00 til
en kort gudstjeneste, som giver plads til de udklædte,
glade unger. Bagefter, ca. kl. 14.45, går vi over i Borup
Forsamlingshus for at slå katten af tønden. Kom
udklædt for måske er det dig, der vinder præmien
for bedste udklædning! I forsamlingshuset er der
kaffe/te, sodavand og fastelavnsboller. Tilmelding
senest den 14. februar 2020 til forsamlingshuset:
• Oplys alder på de børn der deltager
• Det samlede antal tilmeldte
• Om I kommer både i kirken og i forsamlingshuset
Tilmelding til: Lene Sørensen: 29 78 24 75 eller
Hanne Ankerstjerne: 60 70 68 64
Med venlig hilsen Borup Forsamlingshus &
Borgerforening samt Borup Menighedsråd

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Kunstudstilling
Fra den 10. december
2019 til den 27. marts
2020 udstiller Birthe
Søby sine spændende
malerier i Hornbæk
Sognegård. Birthe Søby
markerer sig på en gang
med sin usentimentale
og indfølende stil som
en moderne og kompetent landskabsmaler. Hun
viser os atmosfærefyldte motiver, hvor hun fanger
den specielle danske gråvejrsdag og skildrer motivet
med en vis distance. En ofte meget tæt tåge hersker
over omgivelserne. Frem træder vintertræer og andre naturformer, som fremkommer via mange lag
maling, hvilket giver stor stoflighed.

Studiekreds NYT
I foråret har vi et godt tilbud til alle, som ønsker at
vide mere om Jesus og Bibelen og den tro, som vores samfund bygger sin etik og moralopfattelse på.
Hjemme vil vi læse et kapitel af Markusevangeliet
om ugen, og så vil vi mødes hver den 1. og 3. torsdag
kl 19 - 21, ialt 8 gange for at se, hvor det fører os hen.
Markus evangeliet er valgt, fordi det er det ældste
af evangelierne - og det korteste - og så er det fyldt
af action. Ikke så meget snak, nej, her sker noget.
Vi kommer til at hygge os og snakke en hel masse.
Og det bliver ikke bare mig, som snakker, her er plads
til alle. Ved du meget - ved du lidt eller ingenting? Har
du masser af spørgsmål men ingen svar? Kom bare.
Her findes ingen dumme eller forkerte spørgsmål.
Ingen af os har alle svarene, men tilsammen kan vi
finde ud af mere - og vi kan alle overraskes.
Jeg gælder mig til at følges med jer på den vej som,
ingen af os kender fuldt ud eller forstår helt. Vi er
fælles om det. Vi lægger ud torsdag den 16. januar i
Hornbæk sognegård, men tilmeld dig gerne inden
den 10. januar på 30 35 40 17.
Hilsen Nete

Randers 1
- Hornbæk
Mødetider 2019 og 2020 (indtil sommerferien).
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 5057 2707
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 4074 2789
08. december
Juleafslutning for alle FDFere i FDF Randers
1 - Hornbæk.
2020, Uge 2
FDF starter op med de normale mødeaftner.
24. – 26. januar
Væbnerstævne på Langå skole
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/

Ungdomskoret
Ungdomskoret (13-18 år) øver tirsdag kl. 16.00-17.30 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 på tel. 28352657 eller
mail: thomas_ede@hotmail.com
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Borup

Dåb
Dato
23.06.2019
30.06.2019
30.06.2019
21.07.2019
04.08.2019
08.09.2019
15.09.2019
22.09.2019
06.10.2019

Dåb
Dato
30.06.2019
11.08.2019

Navn
Aya Byrial Pindstrup
Sophia Vang Poulsen
Rosa Beate Lynge Reitan
Saxo Maxmillian Perrone
Aksel Smed Bylov
Live Bruun-Torjusen
Freya Savannah Gardum-Welling
Sirius Siig Merrild Schriver
Clara Ramsøe Larsson

Vielse/velsignelse
Dato
Navn
29.06.2019
Camilla og Kasper Dalby Christensen
13.07.2019
Anna-Sofia Jakobsen Arlander og
		
Frederik Blinksbjerg-Kristensen
27.07.2019
Maria Thorup Juel og Nicolai Juel
14.09.2019
Line og Jakob Fiil Hjulmand
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
21.06.2019
Gerda Agnete Nielsen
05.07.2019
Knud Hougaard Brund
18.07.2019
Preben Frandsen
28.09.2019
Aage Hastrup Andersen
Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
Dato
Navn
11.08.2019
Naja Bonde-Madsen
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
31.07.2019
Elly Amdi Pedersen
20.09.2019
Svend Aage Michaelsen
27.09.2019
Jesper Rehling Nielsen
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Navn
Milas Bjerg Wramberg Bundgaard
Matti Moth Machon

Vielse/velsignelse
Dato
Navn
13.07.2019	Ronja Sophia og Rasmus Sand
Slumstrup
17.08.2019	Julie og Martin Winther Hestbæk
Jepsen
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
20.09.2019
Svend Kristian Kristensen
Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb			
Dato
Navn
14.07.2019
Adam Ivik Vestergaard-Madsen
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
13.08.2019
Ejvind Borup
Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
09.10.2019
Jens Koch Pedersen

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.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

December
1. december

1. s. i advent

14.00 NER
De 9 læsninger

16.00 NER
De 9 læsninger

4. december

Julekoncert i Hornbæk kirke kl. 19 – Randers Kammerorkester, læs side 4

7. december

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – Navidad Latina/Jul i Latinamerika, læs side 4

8. december

2. s. i advent

12. december

Julekoncert i Tånum Kirke kl. 19.00, læs side 4

15. december

3. s. i advent

15. december

Julestue i Hornbæk sognegård kl. 10, læs side 5

17. december

Julehygge i Hornbæk sognegård kl. 15, læs side 5

22. december

4. s. i advent

24. december

Juleaften

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

29. december

Julesøndag

31. december

Nytårsaften

14.00 NER

5. januar

Hellig 3 k.
søndag

9.00 DJ

7. januar

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – Svalbard, isbjørne og nordlys, læs side 6

9. januar

Strikkecafé i Hornbæk sognegård kl. 19-21.30, læs side 6

11. januar

Nytårskoncert i Hornbæk kirke kl. 15, læs side 6

12. januar

1. s. e. H. 3 k.

9.00 HLE
m. kirkekaffe

10.30 HLE

9.00 HLE

10.30 HLE

10.30 NER
13.30 NER
15.00 HLE

16.15 HLE

9.00 NER
16.00 NER

13.30 HLE

9.00 HLE

15.00 NER
10.30 HLE

10.30 NER
10.30 HLE
15.30 NER

Januar

19. januar

2. s. e. H. 3 k.

10.30 DJ

9.00 NER
10.30 NER
Dåbsguds
tjeneste

10.30 NER
10.30 DJ
Prædiken og foredrag ved præst
Aage Augustinus,
læs side 6
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Januar
23. januar

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30, læs side 7

23. januar

Koncert og foredrag i Tånum forsamlingshus kl. 19 – Toner af Guld med ”The Sound og Music”, læs side 7

26. januar

3. s. e. H. 3 k.

28. januar

Fællesspining og foredrag i Borup forsamlingshus kl. 18 – med Peter Viuff, læs side 7

30. januar

Pizza-kirke for børn og voksne i Hornbæk kirke kl. 17, læs side 7

10.30 NER

9.00 NER

Februar
1. februar
2. februar

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – Ensemble Saltarello, læs side 8
19.00 DJ
Kyndelmisse
m. kirkekaffe

Sidste s. e. H.
3 k.

15.00 DJ
Kyndelmisse
m. kirkekaffe

5. februar

Sogneaften med Højskolesangbogen i Hornbæk sognegård kl. 19, læs side 8

6. februar

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30, læs side 7

6. februar

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – ”Jelling – Danmarks dåbsattest”, læs side 8

9. februar

Septuagesima

13. februar

Strikkecafé i Hornbæk sognegård kl. 19-21.30, læs side 6

16. februar

Seksagesima

20. februar

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård kl. 10-11.30, læs side 7

10.30 NER
m. kirkekaffe

9.00 NER

10.30 DJ

9.00 DJ

10.30 NER

14.00 NER
efterfølgende
fest i forsamlingshuset,
læs s. 8

23. februar

Fastelavn

27. februar

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 - Nordlyset (blev aflyst den 24.10.19)

Marts
1. marts

1. s. i fasten

9.00 DJ

10.30 DJ

Læs mere på www.defemsogne.dk

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.
Scan
QR-koden med din
smartphone

