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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:

Dorte

” … og jeg vil give jer hvile!”
Netop tilbage igen efter 3 måneders orlov, som jeg
har brugt på at genvinde kræfter og overskud til mit
præstejob, har jeg lyst til at dele nogle tanker med
alle jer, som kender til det at overforbruge sig selv,
og alle jer der ikke gør det, fordi I ikke giver mere
ud end der er dækning for, hvilket klart er smartest.
Stress og udbrændthed er blevet en folkesygdom og
vi kender alle mange, som har været eller er ramt af
det. Men hvorfor er det sådan? Hvorfor er det pludselig
blevet næsten mere normalen end sjældenheden, at
folk går ned med stress eller overanstrengelser? Sådan
var det dog ikke i de gode gamle dage. Naturligvis
kunne nogen arbejde for meget, så de blev trætte og
udkørte en stund, men det var de færreste der måtte
sygemelde sig eller forlade arbejdsmarkedet i kortere
eller længere tid. Og blev folk kørt helt ned, så var det
fordi fysikken gav op. Tunge løft eller farlige kemikalier og den slags var synderne, og det var der gudskelov
klare råd for og løsninger på, som er implementeret
stort set alle steder i dag. Men mod stress og udbrændthed har vi endnu ikke svaret som kan forhindre det,
for her er det meget mere komplicerede ting der er på
færde, og svaret på ingen måde entydigt. Dog er der
ingen tvivl om, at den teknologiske udvikling bærer
en stor del af skylden, da den har betydet, at vi speeder
alle processer voldsomt op. Hvor man førhen måtte
vente på svar, til posten havde været ud med brev,
og man havde fået et tilbage - eller i hvert fald på, at
folk var ved fastnettelefonen - så forventes det i dag,
at vi alle er på nærmest 24 timer i døgnet syv dage
om ugen. For mobil har vi alle og kan sende en sms
eller ringe i samme sekund vi ønsker at svare på en
forespørgsel. Og pc´ en med dens utallige muligheder,
kan give os svar på nærmest alting på få sekunder,
eller sende et ”brev” til hvem som helst over hele
verden og få et retur på et minut. Muligheder vi slet
ikke er i stand til at håndtere på sund og ansvarlig vis
og hvor vi presses og presser hinanden til at være på
hele tiden. Jeg har oplevet at få svar tilbage på mail
eller sms fra ejendomsmæglere og bankansatte i
weekends og sent om aftenen. Og naturligvis er det
på en måde dejligt, at man ikke skal vente til i morgen

eller på mandag, men jeg bliver
også forfærdet, for hvorfor sidder
de ved deres arbejdstelefon eller pc. på de ukristelige
tidspunkter, i stedet for at være sammen med deres
familie, eller slappe af og lade op til morgendagen?
Og hvorfor gør jeg det selv!
Svaret er først og fremmest fordi vi kan, men også
fordi vi oplever at det forventes at vi hele tiden er på,
og har styr på tingene. Og kan vi måske klare at løse
opgaverne lidt hen ad vejen hele tiden, så er vi jo på
forkant og kommer ikke så nemt til at stresse, tænker
vi. Men det er jo helt forkert! For vi hviler ikke, når vi
burde det. Vi gør stort set aldrig ingenting, som vores
hjerner i høj grad har brug for, og hvad værre er, når
vi selv hele tiden småjobber, så presser vi dem vi henvender os til, og giver også dem fornemmelsen af, at de
må være parate nu og hele tiden. Og så ruller lavinen
og den er i fuld fart på alle arbejdspladser alle steder
verden over. Hvad skal vi gøre? Hvordan standser vi
lavinen? Svaret er, at vi kan kun standse vores egen
lille del af lavinen. Vi kan hver især sætte tempoet ned,
sætte telefonen på lydløs, slukke fjernesyn og lukke
pc´ en når vi skal hvile, eller koncentrere os om noget
eller nogen, så vi ikke forsøger at multitaske, for det
er usundt og slider for meget, og gør vi ikke er fuldt
tilstede, hvad vi selv og andre er bedst tjent med. Og
så kan vi sætte os og repetere nogle gode ord Vorherre
har givet os, fordi vi i den grad har brug for dem:
”Bekymre jer ikke om dagen i morgen, for hver dag
har nok i sin plage.”
”Kom til mig alle I som er trætte og bærer tunge byrder
og jeg vil give jer hvile.”
”Jeg sendte ikke min søn til verden for at dømme verden,
men for at frelse den.”
Og vi kan søge derhen hvor vi igen og igen får lov
at høre ordene fra den velsignelse som afslutter alle
kirkelige handlinger:
”Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit
ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit
åsyn på dig og give dig fred.”
For at få lov at være foran Guds ansigt, behøver
vi ikke gøre noget, kunne svare på noget her og nu,
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eller skynde os. Vi er slet ikke skabt til at være på og
til rådighed og dygtige hvert øjeblik, men til at nyde
hinanden og den verden Gud har skabt til os at leve i.
Vi er skabt til at være der for hinanden, men ikke for at
kunne svare på den andens spørgsmål hurtigt, parat
og kompetent hvert vågent øjeblik, i angst for ikke at
være god nok, dygtig nok eller værdifuld nok. Javist,
det kan være svært at være på et arbejdsmarked eller
for den sags skyld i ens fritid og samtidig ikke lade
sig presse af andres krav og forventninger, men ingen
har kapacitet til at blive ved. Det er blot et spørgsmål
om, hvad prisen for tempo er.
Skal verdens lavine af stress, udbrændthed og deraf
følgende skader standses, så skal der herske enighed
om, at vi ændrer værdisæt. Vores værdier skal ændres fra
først og fremmest at have fokus på økonomisk gevinst,
til at få øje på mere spirituelle åndelige værdier som
balance, fred og indre harmoni. Naturligvis ikke som
i 60´erne ved hjælp af stoffer og ansvarsløshed, men i
en oprigtig interesse for ens egen og andres ve og vel og
den fælles livsglæde. Naturligvis skal vi fortsat arbejde,
for vi skal bruge os selv og bidrage med det vi hver især
har at byde på. Men vi skal holde fokus på, hvor meget
vi har at give af, så vi ikke giver mere ud, end vi har
dækning for! Mere end at vi stadig har noget i behold
til os selv at komme videre på. Heller ikke selvom alle
omkring synes at trække i os. Lad os holde fokus på, at
det slet ikke er meningen med vores liv, at vi skal være
mest mulig effektive, eller mest muligt på hele tiden,
men at vi tværtimod skal slippe bekymringerne, huske
at vi allerede er elskede og vigtige og at Jesus siger, at
hos ham er der hvile og ro for os. Dejlig viden og ord
at gå foråret langsomt i møde med 
DJ

Menighedernes liv
Valget nærmer sig.
Den 12. maj skal der i alle sogne holdes et orienteringsmøde, hvor menighedsrådet fortæller lidt om
den 4-årige periode som går på hæld. Endvidere lidt
om planer for den kommende periode. Så uanset om
man gerne vil høre om arbejdet i den forløbne eller
fremtidige periode, eller mere generelt om hvad det
vil sige at være medlem af et menighedsråd, vil det
være en god ide at møde op, måske også hvis man selv
4

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Konen på landet
Vejen til himlen.
Et særdeles rejseivrigt par var igen som så ofte før
taget på en tur til Rom. Her gik de rundt for at se
på nogle af de mange smukke kirker, som byen har.
Dette års opdagelse var, at der over den pompøse
hovedindgang til en af de utallige kirker, stod
skrevet med store gyldne bogstaver: ”Dette er vejen
til Himlen”.
Hvor lød det godt og smukt, herefter satte de
med stor energi kursen direkte mod den store
hoveddør. Da de kom helt hen til døren, var den
umulig at få op, men på et lille skilt ved siden af
stod der skrevet: ”Brug venligst sideindgangen”.
Det morede de sig meget over, tænk, at man kan
komme i Himlen via sideindgangen. Jo, der er
mange måder, du og jeg kan komme i Himlen på.
I et sogn havde man ikke fået læst grundig
korrektur på kirkebladet. Redaktøren havde
mikset en meddelelse om en bustur til Viborg
Domkirke sammen med en annonce om et møde i
missionshuset, hvor en missionær skulle holde et
foredrag under titlen: ”Vejen til Himlen”.
Meddelelsen kom i sin misforståede form
til at lyde sådan her i kirkebladet. Missionær N.
N. taler den 17. januar over emnet: ”Vejen til
himlen”. ”Er du parat?” Bussen afgår fra kirkens
parkeringsplads kl. 13, og vi er hjemme igen kl. 18.

kunne være interesseret i at blive medlem af rådet.
Selve valget vil som noget nyt foregå på en såkaldt
”Valgforsamling” den 15. september.
Hvad angår præcis tid og sted for mødet den 12. maj:
Tånum: mødet afholdes i Tånum Kirke kl 19.00
Borup: mødet afholdes i Borup kirke klokken 19.30
Råsted: mødet afholdes i Råsted kirke kl. 19.00
Kousted: mødet holdes i Kousted Kirke kl. 1900.
Hornbæk: mødet af holdes onsdag den 13. maj
kl. 19.00 i Hornbæk sognegård.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Aktiviteter
Torsdagscafé
Vi slutter forårssæsonen af med ialt 3 cafeer i marts
måned, henholdsvis den 5., 19. og 26. marts (læg
mærke til, at der kun er en enkelt uge mellem de
sidste to cafeer!). Velkommen.

Lørdag den. 7. marts kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Chopin
Den polske komponist Frèdèric Chopins klavermusik er helt unik, og den nyder den største popularitet
blandt publikum pga. sin skønhed. Pianist Mario
Ramón García tager os med på en inspirerende rejse
igennem nogle af den berømte komponists vidunderlige stykker: Ballade nr. 3, Nocturnes op. 15, ”Minutvalsen”, Fantaisie i f-mol, Etuder – f.eks. ”Revolutionær Etude” og til sidst ”Heroisk Polonaise” op. 53.
Alle er velkommen. Fri entré. (Kaffe 20 kr.)

Strikkecafé med formål fortsætter…
Her mødes strikke- og hækleglade mennesker, hvor
der strikkes til et godt formål; Der kan strikkes
både huer og sokker til Kirkens Korshærsarbejde i
Randers, eller baby-huer til fødegangen i Randers.
Kirken afleverer dette til arbejdsindsatsen for disse.
Vi mødes den anden torsdag i måneden kl. 19.00
til 21.00. Alle er velkommen.
Datoer:
Torsdag d. 12. marts 19.00 til 21.00
Torsdag d. 8. april 19.00 til 21.00
Torsdag d. 14. maj 19.00 til 21.00
Torsdag d. 11. juni 19.00 til 21.00
For mere info:
Kirke- og kulturmedarbejder Allan Wiinberg
Kontakt: allan@defemsogne.dk eller 29 72 48 82

Torsdag den. 19. marts kl. 19.30 i Borup Præstegårdssal

Kage & Kristendom
Torsdag d. 19. marts har du mulighed for at overvære dette foredrag med Fillip Borch Katballe,
som deltog i ”Den store bagedyst 2019” samt juleudgaven af dette program.
Fillip besøger Borup præstegård hvor han vil
fortælle om sin deltagelse i programmet, samt sin
kristne tro, som han ligeledes åbent delte i programmet. Alle er velkommen.
Det er gratis at deltage. (Kaffe 20 kr.)
BEMÆRK:
Af hensyn til plads, skal du TILMELDE til:
Kirke- og kulturmedarbejder
Allan Wiinberg Allan@defemsogne.dk
tlf.: 29 72 48 82
Praktisk info: Præstegårdssalen ved Borup kirke,
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV.
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Søndag den 22. marts kl. 19.30

Torsdag den 2. april kl. 17.00 i Hornbæk kirke

Cash i kirken

Hotdog-kirke

Kom til Cash koncert i Borup Kirke

Hotdog-kirke er for børn og voksne. Vi starter i
Hornbæk kirke kl. 17.00 med 30 minutters kirketid.
Herefter er der hotdogs i sognegården med hygge
og glade ansigter.
Det er gratis at deltage.
Så kære børn: tag fat i jeres forældre og bedsteforældre og kom
til et godt samvær.

Aftenen byder på en hyldest til legenden Johnny
Cash, hans liv, de indre kampe som udmøntede sig
i formidable sange om kærlighed, indre dæmoner
og tro. Glæd jer til en dejlig aften, sammen med
Karsten Holm og hans trio.
Der er fri entré og alle er velkomne - Vi glæder os
til at se jer.

Arrangeres af Nete & Allan Kontakt: allan@defemsogne.dk eller 29 72 48 82

Lørdag den 4. april kl. 15.00
Kaffekoncert i Hornbæk sognegård

Jacob Venndts Fabulous Swing Trio
Udadvendt, swingende jazzmusik inspireret af Toots
Thielemans, Svend Asmussen, Louis Armstrong og
Leo Mathisen.
Repertoiret er fyldt med elskede klassikere inden
for genren, men nyere evergreens tages også under
respektfuld behandling og bidrager til en alsidig
koncertoplevelse. Trioen består af Jacob Venndt,
sang, kontrabas og mundharpe, Pojken Flensborg,
piano og Per Kolling, trommer.
Fri entré (kaffe 20 kr.) Alle er velkommen.
Torsdag den 2. april kl. 19.00 i Råsted forsamlingshus

Pynt op til påske
Menighedsrådene i De 5 sogne
Graver Edel Koch Nielsen vil vise os nogle af sine
smukke påskebuketter. Samtidig vil hun lære os selv
at lave påskedekorationer. Det sker torsdag den 2.
april kl. 19.00 i Råsted Forsamlingshus.
Af hensyn til indkøb af blomster m.m. er det nødvendigt med tilmelding til arrangementet. Pris for
deltagelse er 5O kr. til dækning af materialeudgifter.
Tilmelding senest den 26. marts til: Edel Koch
Nielsen tlf. 23206251 eller Karen Hanna Christensen
tlf. 20854081. Der vil blive mulighed for at få kaffe/
te og brød til 20 kr. Alle er velkommen.
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Onsdag den 22. april kl. 1900

Mandag den 4. maj 2020 kl. 19.30

Blandt originaler og andet godtfolk i
Kousted Forsamlingshus

Friheds- & alsangs arrangement
i Borup Kirke

Journalist og programmedarbejder ved TV2 MidtVest og Danmarks Radio, Per Hansen, vil holde et
foredrag, der kalder på smilet og latteren, men også
eftertænksomheden.

Mandag 4. maj 2020 vil der over hele landet blive
markeret 75 året for afslutningen på 2. verdenskrig.

Per Hansen vil vise filmklip med skæve personligheder som han har mødt på sin vej og lavet TV
progammer med. Vi møder, bl.a. Marie fra Vedersø,
en meget troende kvinde, der virkelig kunne sætte
ord på livsglæden og en mand der boede mutters
alene i en høstak. Alle er velkommen.

Vil du være med til at markere det?
Så kom i Borup kirke klokken 19.30, hvor Trio Solis
vil spille forskellige danske sange. Klokken 20.36 –
det tidspunkt meldingen om fred blev givet – vil vi
sammen synge ”Der er et yndigt land”.
Ved arrangementet serveres der lidt vin og chips.
Det er gratis at deltage og alle er meget velkomne.

Fri entre - pris for kaffe/te og kage 20 kr.

Lørdag den 2. maj kl. 15.00
Kaffekoncert i Hornbæk sognegård

Fløjte & Guitar
For anden gang gæster duoen Birthe Brunsbjerg,
tværfløjte og Morten Sejersen, guitar Hornbæk Sognegård. De to musikere spiller værker af bl.a. Pergolesi, Carl Nielsen og Piazzolla. Udover duoværker vil
der også blive lejlighed til at høre instrumenterne
folde sig ud hver for sig.
Fri entré (kaffe 20 kr.) Alle er velkommen.

Lørdag den 16. maj kl. 19.00

Forårskoncert i Hornbæk Kirke
Solocellist Aksel Nielsen vil ved koncerten bl. a.
spille Max Bruchs „Kol Nidrei“ for cello og orkester (denne aften cello og orgel). Kol Nidrei er den
tekst, der indleder den største
jødiske helligdag Yom kippur,
forsoningsdagen. Værket bygger
på 2 hebraiske melodier.
Thomas Ede sidder ved orglet.
Efter koncerten serveres der et
glas vin i våbenhuset.
Alle er velkommen. Fri entré.
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Tirsdag den 19. maj kl. 19.00

Mandag den 1. juni 2020 kl. 14.00

Viljen til at leve et normalt liv

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
i Fladbro Skov

Rune er kendt fra tv-programmet, ”Er der også en til
mig” som satte fokus på hans liv med knogleskørhed,
som har medført at han har haft 56 knoglebrud i sit
forholdsvis unge liv.
Foredraget handler om Runes vilje til – stadig at leve
som alle andre. Han deler ud af muntre historier,
leveret med et glimt i øjet.
Et fantastisk hjertevarmt foredrag, som alle har
gavn af at opleve. Alle er velkommen.
Det er gratis at deltage. (Kaffe 20 kr.)
HVOR: Hornbæk sognegård.
HVORNÅR: Tirsdag d. 19. maj kl 19.00
For mere information kan du kontakte
Kirke- og kulturmedarbejder Allan Wiinberg:
Allan@defemsogne.dk eller tlf.: 29724882

Fredag den 29. maj kl. 20.00 i Tånum kirke

ELRO Dagene 2020: Signe Svendsen
I forbindelse med ELRO Dagene 2020 og støtte fra ElroFonden af holder Tånum Forsamlingshus sammen med
Tånum Menighedsråd, kirkekoncert med Signe Svendsen.
Arrangementet er
gratis, men billetter SKAL bestilles, enten på SMS
61 55 54 90 eller
mail hans.nielsentaanum@
gmail.com
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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. Alle er velkommen.

Tirsdag den 16. juni kl. 19.00

Sommerkoncert i Hornbæk Kirke
Ved koncerten vil vi bl.a. høre Ungdomskoret synge
kendte og mindre kendte sange. Desuden hører vi
musik for fløjte og orgel. Reelika Raadik Christensen, fløjte og Thomas Ede, orgel. Alle er velkommen.
Fri entré.

Ungdomskoret
Ungdomskoret (13-18 år) øver tirsdage 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. 28 35 26 57 eller
mail: thomas_ede@hotmail.com
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Udstilling marts-april-maj
Færingen Ellindur har en lang udstillingskarriere
bag sig.
Han er bosiddende i Randers. De f leste af de
udstillede billeder har han malet i Danmark.
De bærer dog - ikke overraskende - et umiskendeligt aftryk af det færøske landskab og vejrlig med

skiftende lysoplevelser, hvilket, som kunstneren
siger, ligger i hans DNA. Han bruger farverne og
lyset i sine smukke malerier til at forsøge at finde
nærvær, ro og hvile.
Fernisering af udstillingen lørdag den 7. marts kl. 16.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Randers 1 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
h40 74 27 89
2020, Uge 2
FDF er starter op med de normale møde aftner.
24. – 26. januar
Væbnerstævne i Langå, for væbnere – seniorvæbnere – seniorer.
2020, uge 7
Vinterferie, ingen FDF.
5. – 7. juni
Pilteweekend i Landsdel 2.
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.
Hilsen FDF Randers 1 – Hornbæk
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Kousted

Dåb
Dato
13.10.2019
27.10 2019
17.11.2019
17.11.2019
24.11.2019
24.11.2019
15.12.2019
15.12.2019
26.12.2019

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
10.12.2019
Knud Egon Bredgaard
04.01.2020
Laurs Christian Henriksen

Navn
Emil Juul Kristensen
Emil Johan Buchtrup Bjørnbak Korch
Max Dokkedal Kellberg
Asta Juul Skaaning
Valdemar Salling Rank
Lily Offenbach Holm
August Uhrenholt Mortensen
Liva Bergmann Madsen
Elliot Michael Barner Wegemer

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
18.10.2019
Gerda Velling
26.10.2019
Dorthe Kannegaard Pedersen
02.11.2019
Erna Ruth Bech Jensen
29.11.2019
Sonja Borch von Benzon
05.12.2019
Anne Kirstine Fisker Sørensen
12.12.2019
Bente Thomsen
19.12.2019
Hans Christian Yde

Kirkelige handlinger i Tånum

Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
03.12.2019
Anne-Grete Rasmussen
04.12.2019
Arne Emil Christensen

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.

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
21.12.2019
Bent Andersen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
Dato
13.10.2019
05.01.2020

Navn
Ane Kathrine Fisker Abildtrup
Elva Ankerstjerne Bjarno Laursen

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
21.12.2019
Anna Elisabeth Olsen
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Marts
1. marts
5. marts
7. marts
7. marts
8. marts
12. marts
15. marts
19. marts
19. marts
22. marts
22. marts
26. marts
29. marts

1. s. i fasten
9.00 DJ
10.30 DJ
Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård kl. 10-11.30
Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård kl. 15 – Chopin, læs side 5
Fernisering af færingen Ellindurs udstilling i Hornbæk Sognegård efter kaffekoncerten, ca. kl. 16, læs side 9
2. s. i fasten
10.30 DJ*
Strikkecafé i Hornbæk Sognegård kl. 19-21, læs side 5
9.00 DJ
10.30 DJ
3. s. i fasten
Kirkekaffe
Kirkekaffe
Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård kl. 10-11.30
Foredrag i Borup Præstegårdssal kl. 19.3 – ”Kage & Kristendom”, læs side 5
9.00 NER
Midfaste
10.30 NER
Kirkekaffe
Koncert i Borup kirke kl. 19.30 – ”Cash i kirken”, læs side 6
Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård kl. 10-11.30
Mariæ bebudelse
9.00 DJ

9.00 DJ

10.30 DJ

April
2. april
2. april
4. april
5. april
8. april
9. april

Hotdog-kirke for børn og voksne i Hornbæk kirke kl. 17, læse side 6
”Pynt op til påske” i Råsted forsamlingshus kl. 19, læs side 6
Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård kl. 15 – Jacob Venndts Fabulous Swing Trio, læs side 6
Palmesøndag
10.30 NER
9.00 NER
Strikkecafé i Hornbæk Sognegård kl. 19-21, læs side 5
Skærtorsdag
19.00 NER

16.00 NER
14.30 DJ
Liturgisk
Kirkekaffe

16.00 DJ
Liturgisk

10. april

Langfredag

12. april
13. april
19. april
22. april
26. april

Påskedag
10.30 DJ
9.00 DJ
2. Påskedag
9.00 DJ
1. s. e. påske
9.00 DJ
Foredrag i Kousted forsamlingshus kl. 19 – ”Blandt originaler og andet godtfolk”, læs side 7
2. s. e. påske
9.00 NER
10.30 NER

10.30 DJ
10.30 DJ

Maj
2. maj

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård kl. 15 – Fløjte & Guitar, læs side 7

3. maj

3. s. e. påske

4. maj

Friheds- og alsangs-arrangement i Borup kirke kl. 19.30, læs side 7
9.30 SDK
Konfirmation
Bededag
11.00 DJ
Konfirmation
11.00 DJ
4. s. e. påske
10.30 NER
Konfirmation
Menighedsrådenes orienteringsaften, læs side 4
Strikkecafé i Hornbæk Sognegård kl. 19-21, læs side 4
Forårskoncert i Hornbæk kirke kl. 19 – Cello & Orgel, læs side 5
5. s. e. påske
10.30 NER
Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – ”Viljen til at leve et normalt liv”, læs side 7
Kristi Himmelfartsdag
9.00 DJ
10.30 DJ
6. s. e. påske
9.00 NER
Koncert i Tånum kirke kl. 20 – ELRO Dagene 2020: Signe Svendsen, læs side 8
Pinsedag
10.30 DJ

8. maj

10. maj
12. maj
14. maj
16. maj
17. maj
19. maj
21. maj
24. maj
29. maj
31. maj

10.30 DJ

9.30 NER
Konfirmation

11.00 NER
Konfirmation

9.00 NER

9.00 NER

10.30 NER
9.00 DJ

1. juni

2. pinsedag

Layout og tryk |

Juni
Fælles friluftsgudstjeneste kl. 14 i Fladbro Skov

DJ: Dorte Jørgensen / NER: Nete Ertner Rasmussen / SDK: Søren Dam Kjeldsen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
* 8. marts - Landsindsamling for Folkekirkens Nødhjælp efter gudstjenesten ved konfirmander og andre
interesserede. Kontakt kirkekontoret.

Læs mere på www.defemsogne.dk
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