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E-mail: edel.kock@gmail.com

Kousted Kirke:
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Råsted Kirke:
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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.
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Præsterne skriver:
Dorte

PRÆSTENS SIDE
Jeg sidder kun op, fordi jeg skal. Kroppen er som
spaghetti, der har kogt alt for længe. Men der var
deadline på kirkebladet i går, så ”øksen ligger allerede
ved træets rod”. Influenza tager bare længere tid om at
forlade kroppen i min alder. Jeg stirrer på det hvide
papir. Kom så inspiration! Intet sker. Jeg ser ud af
vinduet. Jeg er så privilegeret at have den smukkeste udsigt ned over Nørreådalen, marker og skov.
Udenfor spanker et par krager rundt. Lidt længere
væk sidder en stor rovfugl på en hegnspæl, og håber
på, at et bytte rører på sig. Vores to islændere prøver
engang imellem at forlade stalden for at græsse lidt,
men overfaldes straks af et hav af klæg og bremser,
og flygter ind igen. Der er et tusindmundede kor af
fugle, der synger og fløjter, det bedste de kan. Det
er i skrivende stund varmt og sommer i Danmark.
Jeg skal have konfirmander i eftermiddag. De er
det eneste, jeg ikke har kunnet flytte i kalenderen.
Og jeg vil ikke aflyse dem, da vores forløb i forvejen
har været underligt amputeret. Normalt har jeg ikke
konfirmander i juni måned. Men vi gør, hvad vi
kan, for at holde kontakten hen til konfirmationen
i slutningen af august. Tsk tsk. Meget har været underligt her i foråret. Ikke kun af brydelsen af konfirmandundervisning og udskydelse af konfirmationer.
Men også nedlukning af gudstjenester og et hav
af andre aktiviteter i en tid der plejer at være travl.
Men mere forvirrende har op- lukningen været. Og
restriktioner der gør, at vi stadig ikke må være ret
mange i kirkerummet. Værst var og er det for de
mange, der har mistet kære mennesker i denne
underlige tid. Og slemt har det været som præst, at
skulle sige ”Nej. I må kun være 10”, når der ville være
kommet 90. For hvem skulle ikke have lov at sige
farvel? Og pludselig som præst at skulle stå som en
anden dørmand på et diskotek og se om regler nu blev
overholdt, i stedet for at glæde sig over, at mennesker
søger til kirke, det er en virkelig uvant rolle. Det er

ikke ”kun” konfirmander, pårørende til afdøde og
almindelige gudstjenestedeltagere, der har været og
er pressede. Dem der skal holde dåb og dem, der har
planlagt bryllupper er også under voldsomt pres. Det
er ikke sjældent i dag, at der er 70 gæster inviteret
til en dåb. Og til en vielse er det nærmest sjældent,
der ikke er. Utrolig mange familier har oplevet stor
rådvildhed i forhold til, om de skulle udskyde eller
skære voldsomt i antallet af gæster. For hvem skal
ikke opleve den store begivenhed det er, at døbe det
sidste nye familiemedlem, eller se de to elskende
sige ja til hinanden ved alteret? Familie er jo netop, at
man deler de største begivenheder i livet. Både dem
i glæde og i sorg. Det er kittet! Jeg håber de mange
konfirmander, der har oplevet at få udskudt deres
konfirmation, og de mange forældre der har måttet
holde deres barnedåb under helt forandrede vilkår,
og de mange brudepar der ikke har kunnet give
deres glæde og forventning frit løb op til den store
dag, i mange år herefter vil huske tilbage til denne
tid, og sige: ”Kan du huske dengang da…….” For det
vil betyde, at dette var en helt særlig tid, og at den
ikke er blevet et tilbagevendende fænomen, som vi
bare må lære at forholde os til. Tænk hvis alting igen
kunne blive ”helt normalt”. At man igen ville kunne
regne med sin kirke og sin præst, og at den aftale
man har lavet, ikke hele tiden bliver ændret. Tænk
engang! Jeg mærker ved tanken, at jeg retter mig lidt
mere i stolen. Spaghettieffekten synes at aftage en
smule. Måske man så heller ikke igen skal opleve
i forbindelse med en influenza, at være nødt til at
stable sin lidende feberplagede krop ind i bilen, og
køre afsted for at blive testet for, om det skulle være
noget værre! Jeg har altid ønsket at få lov at blæse
i ballon, men en test for Covid 19, det behøver jeg
bestemt ikke prøve igen  
DJ.
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Konen på landet
Uheldig kirkekommunikation
Foreningen af sognemedhjælpere i Danmark,
som har god føling med, hvad der foregår rundt
om kirkerne, har samlet nogle eksempler på den
vanskelige kunst at kommunikere:
1.	Lad ikke bekymringer tage livet af dig. Lad
menigheden hjælpe.
2.	Kirken af holder loppemarked og modtager
gerne møbler eller andet fra afdøde. Vi henter
dem gerne.
3.	Denne eftermiddag vil der være møde i
kirkens sydlige og nordlige del. Børn vil blive
døbt i begge ender.
4.	Fredag kl. 17 vil de ”Vordende Mødres Klub”
samles. Alle kvinder, som kunne tænke sig at
være en ”Vordende Moder”, bedes kontakte
præsten på hans kontor.”
5.	Det understreges, at det er et kvindemøde og
dermed for bare damer.
6.	Familiearbejdet er for familier med børn og
andre mennesker.
7.	Dåbstræffet er for alle børn, der er døbte på
deres dåbsdag
8.	Alle i sognet kan søge om en julekurv. Man
retter blot henvendelse til præsten. Det er ikke
nødvendigt at tro på ham.

Menighedernes liv
Aflysning af sogneudflugt.
Det har desværre vist sig, at det på nuværende tidspunkt midt i juni, hvor stof til næste kirkeblad skal
af leveres, ikke har været muligt at planlægge en
sogneudflugt på grund af de fortsatte restriktioner
for antal forsamlede og herunder begrænsning af
passagerer i busser.
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Menighedsråd
– noget for mig?
Den 15. september skal der være valg til de nye menighedsråd, hvis funktionsperiode starter 1. søndag i
advent, dvs. 29.11.2020.
Valget har tidligere ligesom folketings- og kommunalvalg været afholdt i november, men i år er det
besluttet at afholde valget meget lig hvad der foregår
på en generalforsamling i en forening. Så udover,
at valget nu foregår på en valgforsamling, vil der
på selve dette møde blive opstillet og valgt det antal
medlemmer, som der er mulighed for i de enkelte
sogne. I vores 5-sogns pastorat betyder det, at der i
Hornbæk skal vælges 8 personer, og i hver af de fire
andre sogne 5 i hvert sogn.
Men hvem ønsker så at bruge lidt tid på at få indflydelse på driften og udviklingen af de fem sogne?
Hvis I spørger de nuværende medlemmer, hvoraf
der heldigvis er en del, som ønsker at fortsætte arbejdet, vil I ganske givet få at vide, at det er ganske
meget indflydelse man kan få, hvis man ønsker det.
Derudover et godt fællesskab, både med de andre
menighedsrådsmedlemmer, men også med vores
to præster, samt personale ved de fem kirker og
sognegården.
Som medlem binder man sig til at sidde i menighedsrådet i en 4-årig periode, og i alle sogne er
der i år ledige pladser som gerne skulle besættes af
folk, som udover at ville gøre noget for kirken og
hvad den står for, også kunne have gode ideer til
fremtidige opgaver/arrangementer til styrkelse af
kirkens stilling i samfundet, og samtidig være til
gavn for den enkelte.
Tænk jer nu om, og overvej, om ikke det var noget
for jer at indgå i et meningsfuldt arbejde i et af rådene
i de kommende fire år. Velkommen til valgforsamlingen den 15. september.
Bent B. Olufsen
Valget afholdes alle steder kl. 19.00
• Hornbæk i sognegården
• Tånum i forsamlingshuset
• Borup i præstegårdssalen
• Råsted i forsamlingshuset
• Kousted i kirken
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Aktiviteter - september, oktober og november
Lørdag den 5. september kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Firhændigt klaver
Den danske pianist Jette Skovsted Yde og den russiskfødte pianist og organist Marina Dalgaard spiller et
program for firhændigt klaver. Programmet indeholder romantik, energi og humor, suppleret med
korte personlige historier om værkerne. Publikum
bliver taget med på en rejse gennem de klassiske
stilarter fra 1700-tallet og op til i dag. Der vil blive
spillet værker af bl.a. Bach, Mozart, Weber og Grieg.
Jette Skovsted Yde er uddannet fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium. I mere end 20 år
har hun været ansat på Randers Musikskole som
underviser og akkompagnatør på hhv. MGK og siden
Talentlinjen. Hun optræder jævnligt i kammermusikalske sammenhænge bl.a. i Trio Voce.
Marina Dalsgaard er uddannet klassisk klaverlærer og akkompagnatør fra Kauno Juoze Gruodzio
Konservatorium i Kaunas, Litauen. Hun underviser i
klassisk klaver på Randers Musikskole og på Talentlinjen, og er ansat som organist ved Assens, Falslev
og Vindblæs kirker. I samarbejde med forskellige
opera - og musicalsangere har hun spillet adskillige
koncerter i kirker og sognegårde.
Der er fri entré (kaffe 20 kr.)

Strikkecafé med godt formål vender tilbage
Så skal der igen strikkes, hækles og hygges 
Vi laver huer til babyerne på fødegangen i Randers,
ligesom der kan laves sokker, vanter og andet til
hjemløse-arbejdet i Randers.
Det plejer at være hyggeligt, og det satser vi på
igen 

Hvornår:
torsdag d. 10. september
torsdag d. 8. oktober
torsdag d. 12. november
alle gangene er kl. 19.00 til 21.00,
medbring selv strikkeudstyr og garn.
Kirken refunderer det som bruges til formålene
hvis ønsket.
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Babysalmesang
Jeg glæder mig til endnu et hold babysalmesang.
Et nyt hold starter tirsdag den 15. september 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 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 SMS 28 40 98 37 eller pr. mail rerc@km.dk.

Søndag den 27. september kl. 10.30

Lørdag den 3. oktober kl. 15.00

Høstgudstjeneste Tånum kirke

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Sound Of Brasil

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.

27. september kl. 19.00 i Kousted kirke.

Høstsalmesangsandagt
Vi synger nogle gode høstsalmer og høstsange
fra Højskolesangbogen.
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Med udgangspunkt i brasiliansk musik vil Sound
Of Brasil både spille musik der er blødt, roligt
og fyldt med længsel, men også musik der med
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sambaens rytmer er insisterende og nærmest
umulig at sidde helt stille til. Der er numre fra
den brasilianske sangskat og egne numre, som
trioen selv har lavet eller arrangeret.
Musikken er smittende og vi glæder os til at
smitte jer med den brasilianske musik. Sound Of
Brasil er: Annelise Fuglsbjerg, sang og percussion,
Lene Nørgaard, kor og percussion og Carsten Kær
Nielsen, klaver.

Der er fri entré (kaffe 20 kr.)

6. oktober kl. 19.00 - Hornbæk sognegård

Hvordan lever man med religiøse oplevelser i Danmark anno 2020?
Det ved journalisten og forfatteren Charlotte
Rørth som har oplevet at møde Jesus.
”Der har været en hel overvældende interesse,
men det er egentlig ikke så underligt, for forskerne
fortæller, at over halvdelen af os på et tidspunkt i
vores liv har en oplevelse, man kan kalde religiøs,
åndelig eller spirituel,” siger Charlotte Rørth,
forfatter til trilogi om tro.
Efter en overvældende – også international
– succes med ”Jeg mødte Jesus – bekendelser fra en modvillig troende”, har hun udgivet
”Vi mødte Jesus – og hvad kommer det andre
ved” med interview med andre, der har haft
oplevelser, samt både danske, norske og andre
internationale forskere og samfundsdebattører
endelig ”Gud, du er jo lige her – Sådan lever
jeg med min tro“.
Kristeligt Dagblad kalder det „en religiøs folkebevægelse“, DR har bragt en tv-serie baseret på
bøgerne, der hele 2020 kan ses på dr.dk/tv, hun
har været vært på radioprogrammer og er blevet
interviewet i stort set alle danske medier og de
afgørende udenlandske. Men hvordan lever man
med man disse oplevelser? Bliver man en anden?
Kristen? Nonne? Kan man være ligeglad? Hører
man til i Folkekirken? Skal man tie? Bliver man
gjort til grin? Charlotte Rørth fortæller åbent i
sit foredrag om sin måde at leve på, og der vil

være god tid til spørgsmål og debat efter pausen.
Alle er velkomne. Kaffen koster 20 kroner.

Søndag d. 25. oktober kl. 19.00

Efterårskoncert 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.
Vi vil også høre musik af Skryabin, Boëllmann
samt Tchaikovskys Nocturne i d-mol, Honeggers
Paudana for solocello og Bachs Toccata og Fuga i
d-mol for orgel. Desuden et par satser fra Bachs
Gamba-sonate i G-dur. Thomas Ede sidder ved
orglet.
Fri entré.

27. oktober 2020 kl. 19.00 Hornbæk Sognegård

Foredrag ved Dorthe Sparre-Ulrich
Dorthe Sparre-Ulrich har udgivet bogen ”Nadia
– min bortførte datter”.
På den mest bevægende måde fortæller forfatteren i sin bog – og nu i sit foredrag - om den helt
usædvanlige skæbne, en dansk mor og hendes
lille datter har fået.
Alle er velkomne. Fri entré, kaffe 20 kr.
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Lørdag den 7. november kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
”DE FIRE ÅRSTIDER” (musik af Weill, Piazzolla,
Djordjevic), Ditte M. Mølgaard, mezzosopran,
Branko Djordjevic, accordeonist og komponist
Den røde tråd i koncertens program er øjeblikke
i et menneskeliv - nogle er
dramatiske eller religiøse,
nogle er fantasier og andre
er bare hverdag, men de
er alle med til at gøre livet
spændende og smukt.
Der er fri entré. (kaffe
20 kr.)

Fredag den 13. november kl. 19.30
i Hornbæk sognegård

Standup i Sognegården
Jakob Svendsen er dansk standup-komiker, og
han skal underholde DIG sognegården den 13.
november.
Jakob er sjov og han er dygtig. Bl.a var han i
2010 med i finalen i DM i Standup ligesom han
vandt talentkonkurrencen Danish Open.
Han har været nomineret til talentprisen ved
Zulu Comedy Galla både i 2015, 2016 og 2018,
og han har lavet de tre shows ”Kristen i krise” ”Næste(n)kærlig” og ”Selvtillid”. Kom og få en
anderledes, sjov og underholdende aften.
Fri entré.
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Tirsdag den 24. november 2020 - kl. 19.00
- Hornbæk Sognegård

Familie på farten
Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang
deres gamle LandCruiser - og skiber den over
Atlanten til Nordamerika.
Fra Halifax i det sydøstlige Canada er kursen
Alaska - mod nordvest.
I 180 dage bliver LandCruiseren en rullende
pensionistbolig på 44.000 kilometer nordamerikanske veje.
Foredraget er ikke blot en palet af flot natur
og spændende mennesker – men også en varm
fortælling om, at eventyret lever videre i livets
efterår. Læs mere på www.familiepaafarten.dk
Anne Grethe og Helge kommer til Sognegården og fortæller om deres store tur - til 900 billeder underbygget af musik.
Fri entré, kaffe/te og kage 20 kr.
Arrangeres af Foreningen NORDEN i samarbejde
med menighedsrådene i De fem sogne.
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Kom til Cash koncert i Borup Kirke
NY DATO (igen): Søndag 21. marts 2021 klokken 19.30
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.
Menighedsrådende i ”De Fem Sogne”

Voksenkoret
Holder pause under corona krisen.
Hold venligst øje med hjemmesiden og Facebook
angående start på voksenkoret.

Kunst i Hornbæk Sognegård

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

I efteråret – okt.-nov.-dec. 2020 udstiller en
alsidig lokal kunstner – Inga Undall – sine
værker, som vil være ophængt i de hyggelige
rum i Hornbæk Sognegård ved Hornbæk
kirke.
Inga Undall begyndte sent at male og udstille,
men har altid været optaget af at tegne.
Hendes billeder er olie- og akrylmalerier,
pastelkridtbilleder, akvareller samt croquis
tegninger ofte i kul.
Motiverne er især inspireret af landskaber
og mennesker. Der vil være fernisering i forbindelse med kaffekoncerten den 3. oktober.
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Hornbæk

Randers 1 Hornbæk
Mødetider efter sommerferien 2020.
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
19. august
Opstart efter sommerferien,
fællesmøde for alle FDFere i FDF Randers 1 –
Hornbæk, ved FDF huset kl. 18.00 – 20.00.
25. – 27. September
VAktivlejr 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/

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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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
Dato
31.05.2020

Navn
Kate Nørgaard Wellejus

Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
02.05.2020
Erik Truel Skovrup
14.05.2020
Grethe Nielsen Jensen
27.05.2020
Helga Møller Darø

Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
19.05.2020
Elisabeth Andersen
23.05.2020
Niels Peder Erik Rasmussen

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

September
5. september

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – Firehændigt klaver, læs s. 5

6. september

13. s. e. trinitatis

10. september

Strikkecafé i Hornbæk sognegård kl. 19-21, læs s. 5

13. september

14. s. e. trinitatis

15. september

Valgforsamling til menighedsrådet i alle fem sogne kl. 19, læs s. 4

20. september

15. s. e. trinitatis

10.30 DJ

27. september

16. s. e. trinitatis

9.00 DJ
Dåbsguds
tjeneste NB

10.30 NER
Kirkekaffe

9.00 NER

10.30 NER

9.00 NER
Kirkekaffe

9.00 DJ
10.30 DJ
Høstguds
tjeneste og frokost, læs s. 6

19.00 DJ
Aftensang,
læs s.6

Oktober
3. oktober

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 - Sound Of Brasil, læs s. 6
Efterfølgende fernisering af Inga Undalls kunstudstilling i sognegården, læs s. 9

4. oktober

17. s. e. trinitatis

6. oktober

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – forfatter Charlotte Rørth, læs s. 7

8. oktober

Strikkecafé i Hornbæk sognegård kl. 19-21, læs s. 5

11. oktober

18. s. e. trinitatis

10.30 DJ

18. oktober

19. s. e. trinitatis

9.00 NER

25. oktober

20. s. e. trinitatis

10.30 NER
BUSK

25. oktober

Efterårskoncert i Hornbæk kirke kl. 19 – cello og orgel, læs s. 7

27. oktober

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – forfatter Dorthe Sparre-Ulrich, læs s. 7

9.00 NER

10.30 NER

9.00 DJ
Kirkekaffe
10.30 NER
Kirkekaffe
10.30 DJ
Kirkekaffe

9.00 DJ
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

November
16.00 DJ
Musikgudstj.

19.00 DJ
Musikgudstj.

1. november

Alle Helgens dag

7. november

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – ”De Fire Årstider”, læs s. 8

8. november

22. s. e. trinitatis

12. november

Strikkecafé i Hornbæk sognegård kl. 19-21, læs s. 5

13. november

Standup i Hornbæk sognegård kl. 19.30 – Jakob Svendsen, læs s. 8

15. november

23. s. e. trinitatis

22. november

Sidste s. i kirkeåret

24. november

Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 - Familie på farten, læs s. 8

29. november

1. s. i advent

9.00 NER

9.00 DJ

10.30 NER

10.30 DJ

10.30 NER

9.00 NER

10.30 DJ

9.00 DJ

December
6. december

2. s. i advent

9.00 NER

10.30 NER
Kirkekaffe

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
NER: Nete Ertner Rasmussen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
NB. Dåbsgudstjeneste uden tilmeldte dåb bortfalder.

