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Tånum

KOUSTED
Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15, mobil 23 20 62 51.
Mail: edel.kock@gmail.com
RÅSTED
Graver: Se Kousted.
LAYOUT OG PRODUKTION:
BUCHS A/S

De 5 nye menighedsråd tiltræder
1. søndag i advent. Vi afventer
deres konstituering og derfor er
navne og kontaktoplysninger af
de respektive formænd og kirkværger ikke kommet med i dette
kirkeblad. Disse oplysninger kan
man finde på vores hjemmeside
www.defemsogne.dk.

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
Og efter pinsen er det hverdag i kirken i lang tid,
Alting er anderledes i denne tid, men det giver os en
mulighed for at se på verden omkring os og alt det vante
trinitatis-tiden kalder vi det, en tid hvor vi hører meget
med nye øjne. Vi må belave os på at – med Biblens ord
om, hvad Jesus sagde og hvad han gjorde, og hvad vi
– det gamle er forbi og noget nyt er kommet til. Men
kan bruge det til i vores tid og i vore egne liv.
kirkeåret er det samme. Og vi er nu gået ind i et nyt
Så det er meget logisk at kirkeåret begynder lige før
år – et nyt kirkeår.
jul, det ville da være mærkeligt, hvis vi begyndte med
Kirkeåret begynder nemlig ikke samtidig med vores
Jesu død og genopstandelse og sluttede med hans fødsel.
almindelige år. I kirken begynder året med 1. Søndag i
Vi er i den mørke tid nu, bladene er faldet, kulden
og blæsten bider. Vores klima er måske nok begyndt
Advent og slutter med Sidste søndag i Kirkeåret (sådan
at blive varmere, men det er svært at
hedder den faktisk). Det er da også
helt logisk at kirkens år begynder
mærke her hos os, hvor østenvinden
med, at vi i Advent stopper op og
fra Sibirien suser over jorden, og fugtænker på hvad det betyder for os,
ten går helt ind i knoglerne. Og så i
at Jesus – Guds egen Søn – valgte
mørket tændes et lille lys 1. Søndag
at lade sig føde. Og så endda lade
i Advent, og så et til – og et til – og
sig føde ind i en fattig familie, i en
et til, indtil juletræet tændes og lystald blandt dyr og med en krybbe
sene driver mørket tilbage. Alle disse
fuld af halm som seng – og ikke
små lys, som vi tænder, de minder os
i en rig, måske endda kongelig,
om vores store julelys – Jesus – som
familie med magt og herlighed.
kommer og ikke bare gør mørket lidt
Så kommer julen med al dens
mindre mørkt, han flænger mørket
og oplyser verden. Han kommer og
selskabelighed og glæde – hvis
man da har nogen at samles og
banker på vores livs dør og når vi
glædes med og ikke sidder alene
åbner og lukker ham ind, så oplyser
med fjernsynet som selskab. Og
han vores indre og driver mørket ud.
Nete Ertner Rasmussen
bagefter bliver det hverdag igen,
Han gør alting hvidt og rent og så
inden påsken er over os. Påsken
lyst, at intet skummelt, intet støv,
er kirkens vigtigste højtid, dér hvor Jesus gav sit liv for
ingen spindelvæv kan overleve. Han forandrer vore
os og stod op for at give os evigt liv sammen med ham
liv, forvandler vore liv, han viser os en bedre vej frem
i Guds herlighed. Efter påsken kommer Kristi Himog gør alting nyt.
melfart, hvor, ja, Jesus tog op til sin far i himlen, og så
Så lad os fejre jul i hans lys og glæde os sammen
er pinsen allerede på vej.
og bagefter gå videre i vores hverdag med vore blikke
Pinsen er den mærkeligste højtid i kirken. Det er
rettet mod Jesus. Lad os følge hans lys og se hvor det
let nok at sige, at i pinsen kom Helligånden, men det
fører os hen, for én ting er sikker, vi bliver ikke skuffet,
er straks sværere at forstå, hvem Helligånden er, hvad
hverken over rejsen eller målet, han fører os frem til.
han gør og hvad han betyder for os.
Rigtig glædelig rejse.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Juleaftensgudstjenester

Konen på landet
Da Gud havde skabt Adam, gik denne ensomt
rundt i paradiset. Han henvendte sig til Skaberen
og betroede ham, at han kedede sig.
”Nuvel”, svarede Gud, ”jeg har faktisk en
skuffeplan liggende for yderligere et menneske.
Jeg kalder vedkommende for kvinde. Jeg er villig
til at få hende kreeret, hvis du ønsker det”. Det
sagde Adam ja tak til.
Gud var glad. Og hvad gør man, når man er
glad? Man inviterer til fest, og dette skulle være
det helt store gilde. Alle tidligere skabninger blev
indbudt til himlens festsal, også samtlige engle
inklusive deres orkester.
Da alle var forsamlede, og der blev blæst i de
store basuner, ankom Vorherre selv stolt med Eva
ved sin side. Der blev klappet og udbragt leveråb.
Rygtet om festen var spredt viden om, og således
hidkaldt var også en ubuden gæst ankommet.
Det var ingen anden end selve fanden, som stod
skjult bag en stor søjle i salen.
I et forvirringens øjeblik så fanden sit snit til at
smutte frem. Han snuppede Eva og ilede af sted
mod sit rige allernederst nede.
Alarmen gik, englegarden blev udkommanderet
med Gabriel – ham med det store vingefang – i
spidsen. De jog i stor fart efter fanden, men
denne havde jo et stort forspring, og han var
hurtig trods sit ene halte ben. Da Gabriel nåede
frem til helvedes port, så han fanden smutte
ind. Gabriel strakte hånden frem for at få tag i
Eva. Desværre nåede han blot at få fat i fandens
halespids. Han hev til, lige da porten smækkede
i. Der stod han så bare med fandens halestump i
sin hånd.
Slukøret vendte Gabriel tilbage til himmelsalen
og af leverede det pauvre resultat til Skaberen.
Gud kneb en tåre over tabet af Eva. Men hva`Vorherre kan jo alt, og straks efter havde Han af
fandens halestump skabt en ny kvinde.
Og det er altså hende jeg er gift med.
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Juleaftens gudstjenester bliver over det ganske land
en anderledes oplevelse end det plejer. Vi må ifølge
kirkeministeriets retningslinjer kun være ganske få i
vores kirker og for at få det tal til at blive størst muligt,
har vi i De Fem Sogne valgt, at der i år ikke bliver fællessang. De elskede salmer kommer naturligvis til at
lyde alligevel, da kirkesangeren synger på alles vegne.
Ved julegudstjenesterne i Kousted og Borup kirke
har menighedsrådene valgt, at man skal kontakte en
udvalgt person og ”tilmelde” sig gudstjenesten. Dette
for at sikre, at man ikke kommer til at gå forgæves.
Oplysninger derom følger nedenunder.
I Hornbæk, Tånum og Råsted kirker har menighedsrådene valgt, at det som altid er dem der kommer
først, der sikrer sig en plads. Kirkerne vil dog først være
åben fra en halv time før gudstjenestens begyndelse.
Tilmelding til juleaftensgudstjenester i Kousted og Borup
kirker kan kun forekomme mellem 1. og 20. dec.
Vedr. julegudstjenesten i Kousted kirke kl. 15.00
rettes der henvendelse på e-mail: svendb@olesen.mail.
dk eller tlf. 24 49 10 52.
Vedr. julegudstjenesten i Borup kirke kl. 16.00
rettes der henvendelse på email: annemariehansen@
hotmail.dk eller tlf. 51 86 31 21

OBS: Det er klogt under alle omstændigheder
at orientere sig i dagene op mod jul på www.
defemsogne.dk og Facebook-side, for at se
eventuelle ændringer i planen. Der kan jo
komme nye retningslinjer fra kirkeministeriet
vedrørende brug af kirker.

De nye menighedsråd
De nye menighedsråd ser herefter ud som følger
(hvor ikke andet er nævnt, er der tale om genvalg):
Hornbæk
Bent Olufsen
Bjarne Sønderskov Jørgensen
Dorthe-Christine Elisabeth Kjærgaard

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Birthe Andersen - nyvalg
Lisbeth Støvring - nyvalg
Ole Støvring - nyvalg
Peter Hansen - nyvalg
Tånum
Inger Lise Nielsen - nyvalg
Kirsten Sørensen
Lilian Hundborg
Inge Grønhøj Jensen - nyvalg
Birthe Andersen
Borup
Annemarie Hansen
Carsten Mikkelsen - nyvalg
Jens B. Andersen
Marian Havtorn
Paul Kristian Thomsen - nyvalg
Suppleanter:
Karen Roed
Karl Nørgaard
Kousted
Annie Barthels Langhoff
Anders Andersen

Else Haun
Svend Olesen
Lis Henriksen - nyvalg
Råsted
Anette Gammelgaard Fisker
Johannes Ulrik Vestergaard
Jette Axelsen - nyvalg
Christian Kærgaard Berg - nyvalg
Elisabeth Jensen
Suppleanter:
Karen Hanna Christensen - nyvalg
Anders Vester Nielsen - nyvalg
Konstitueringen i de nye menighedsråd vil først
være gennemført, efter at dette kirkeblad er udsendt.
Der skal samtidig rettes en stor tak for det udførte
arbejde i de foregående fire år til de nu afgåede
menighedsrådsmedlemmer:
Tånum: Albert Lundgaard, Maja K. Sørensen
Borup: Karen Roed og Karl Nørgaard
Råsted: Inger Braad
Hornbæk: Anna Margrethe Beck, Lars Kronborg,
Ole Bjerring, Rigmor Tromholt

Aktiviteter
Torsdagscafé
Flere har spurgt om hvornår man igen kan komme
til torsdagscafé. Svaret er desværre nedslående, idet
vi ikke så længe coronaen raser, vil være i stand til
at mødes til café med det sædvanlige udbytte i form
af en god snak over en kop kaffe med brød, musik,
foredrag, og sang.
Restriktionerne om at holde afstand, og ikke
mindst to meter ved sang gør det umuligt at gennemføre caféen på fornuftig vis. Så vi må alle væbne
os med tålmodighed.

Babysalmesang i De fem sogne
Den 1. december afslutter vi efterårets omgang
babysalmesang. Trods restriktionerne pga. Co-

vid-19 har det
været dejligt
og livsbekræftende at kunne mødes i kirken og i
sognegården de sidste mange uger.
Et nyt hold babysalmesang starter tirsdag den 12.
januar kl. 10 i Hornbæk Kirke, hvor vi mødes i alt
10 gange. Der er begrænsede pladser på holdet.
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.
Læs mere om indholdet på www.defemsogne.dk.
Tilmelding til kordegn og holdleder Reelika
Christensen på tlf. 28 40 98 37 eller pr. mail
rerc@km.dk.
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Hornbæk

Onsdag den 2. december kl. 19.00.

Julekoncert med Randers
Kammerorkester i Hornbæk Kirke

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

forestillingen er der en lille snack og juice/kaffe.
Arrangementet er gratis, men pga. Covid19
restriktioner er der kun plads til 50 personer i kirken og derfor er tilmelding nødvendig. Ring til
Annmarie Hansen på 51 86 31 21 senest søndag
29. november 2020 – pladser tildeles efter førsttil-mølle princippet.
Med venlig hilsen
De fem sogne
Lørdag den 5. december kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Denne aften har vi endnu en gang den store fornøjelse at høre Randers Kammerorkester afholde
en julekoncert i Hornbæk Kirke.
Ved koncerten vil orkestret spille musik af Bach,
Händel, Vivaldi, kompositioner og arrangementer
over kendte danske og engelske julemelodier m.fl.
Koncerten dirigeres af David Riddell, som er kunstnerisk og administrativ leder af orkestret.
Koncerten afholdes med de gældende sikkerhedsrestriktioner.
Der er fri entré. (man er velkommen til at støtte
Folkekirkens Nødhjælp med et bidrag i kirkebøssen.)
Alle er velkomne.
Arrangementet foregår i Borup Kirke,
onsdag d. 2. december 2020 kl. 17.00

Denne eftermiddag hører vi Vokalensemblet GAIA,
som synger advents- og julemusik med udgangspunkt i nordisk og engelsk tradition.
GAIA er et kammerkor med base i Århus, og
ledes af korets medstifter og faste dirigent, Søren
Kinch Hansen.
Vedr. korets navn: ”Gaia er Moder Jord i den
græske mytologi og navnet betegner desuden den
teori, som den britiske forsker J.E. Lovelock har
fremsat om planeten Jorden som en sammenhængende, selvregulerende organisme. Med navnevalget
vedkender vi os en vis (jysk) jordbundethed og
samtidig en hengivenhed for det frodige, kreative
og organiske princip, som gør musik til liv mellem
mennesker.”
Koncerten afholdes med de gældende sikkerhedsforanstaltninger. Der er fri entré (kaffe 20 kr.)

Historien om verdens
første jul – Juleevangeliet, på den sjove
måde
Fortællingen er en udlægning af juleevangeliet, hvor
ikke alt går som planlagt,
da de 2 bugtalerdukker
og skuespilleren har hver
deres idé om hvordan historien skal fortælles. Gør
dig klar til en sjov forestilling for de mindste og
deres familier – målgruppen er de 3-6 årige. Efter
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Søndag den 6. december 2020, klokken 10.30

Gudstjeneste i Borup kirke
Der er flere anledninger til at deltage denne dag,
for under selve gudstjenesten byder vi det nyvalgte
menighedsråd velkommen og efter gudstjenesten
siger vi farvel til vores tidligere graver Birthe Søby.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Derfor byder Borup Menighedsråd på et glas vin og
et let traktement i våbenhuset efter gudstjenesten.
Det giver mulighed for at give både Birthe Søby
og de nye rådsmedlemmer et held og lykke med
på vejen.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet for Borup kirke.
Søndag d. 13. december kl. 19.00

Julekoncert i Tånum Kirke
Denne aften vil det klinge
af advent og juletid når de
musikansatte i De Fem
Sogne spreder advent-stemning 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, Marie Hauerholt Thorsted,
klaver og Thomas Ede, orgel.
Koncerten afholdes med de gældende sikkerhedsrestriktioner.
Fri entré.

Sorggruppe
Det vil igen være muligt at søge deltagelse i sorggruppe i Hornbæk sognegård.
Foldere med yderligere oplysninger vil snarest
muligt være tilgængelige i sognegårdens foyer.
Gruppen begynder 7. januar 2021 kl. 15-17 og vi
samles 6 gange med 14 dages mellemrum.
Kontakt sognepræst Dorte Jørgensen på tlf. 20 58
56 41 eller mail doj@km.dk. En samtale vil afklare
om gruppen kan være noget for dig.

af kendt og mindre kendt musik af f.eks. Purcell,
Fauré, Vivaldi og Mozart.
Sopranerne Camilla Button og Mette Korsgaard
Djernes akkompangeres af organist Thomas Ede.
Mette Korsgaard Djernes er uddannet klassisk
sanger fra Syddansk Musikkonservatorium. Camilla
Button er uddannet klassisk sanger fra Det Jyske
Musikkonservatorium, hvor hun afsluttede i solistklassen sidste år. Thomas Ede er udannet musikleder
og organist fra Det Jyske Musikkonservatorium. Han
er organist i De fem sogne og underviser desuden
ved Randers Musikskoles talentlinje.
Koncerten afholdes med de gældende sikkerhedsrestriktioner.
Der er fri entré. Velkommen.

Torsdag den 14. januar kl. 17.00

Spaghetti-kirke
Nu samles store og små børn i Hornbæk kirke til en
hyggelig familievenlig gudstjeneste, med efterfølgende spaghetti i sognegården. Det er GRATIS at
deltage. Vi følger de retningslinjer som er gældende
på dette tidspunkt.
Tilmelding til allan@defemsogne.dk

Lørdag den 9. januar kl. 15.00

Nytårskoncert i Hornbæk Kirke
Velkommen til en koncert med en pærlerække af
festlige og smukke duetter og arier fra kirkemusikkens og operaens verden. Programmet består
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Hornbæk

Søndag den 17. januar 2021 kl. 10.30
med Anders Laugesen

Gudstjeneste og foredrag i Råsted
I lighed med tidligere år vil vi igen i år afholde vores
”hyggesøndag” i Råsted kirke og forsamlingshus.
Vi mødes til gudstjeneste kl. 10.30. Her vil vores
foredragsholder stå for prædiken.
Efter kirkebesøget går vi alle til forsamlingshuset, hvor der vil være frokost, hygge og foredrag.
Foredraget har titlen: Mennesker og tro.
I mere end 40 år har Anders Laugesen været
på en livsrejse ind i troens verden gennem mødet
med mennesker og deres tro.
Ved hjælp af billeder og anekdoter fortæller han
om troens mangfoldige verden. Herunder bl.a.
om møder med Dalai Lama, Desmond Tutu og
en koptisk pave, ophold i klostre og møder med
eneboere i utilgængelige bjerghuler.
Alle er velkomne og hele arrangementet er gratis.
Menighedsrådene i ”De Fem Sogne”

Søndag den 24. januar kl. 19.00

Orgelindvielseskoncert i Borup Kirke
Orglet i Borup har i 2020 gennemgået en længe
tiltrængt renovering. Arbejdet er udført af Peter
Christensen ved orgelbyggerfirmaet
BRUNO CHRISTENSEN & SØNNER. Det
velrenommerede firma har bygget orgler i hele
landet, f.eks. orglet i Tånum kirke.
Ved koncerten vil vi høre orglet dels som soloinstrument, dels som akkompagnerende instrument.
De 2 sopraner, Camilla Button og Mette Korsgaard Djernes synger duetter til orgelakkompagnement, derimellem spilles nogle velegnede
solostykker.

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Thomas Ede sidder ved orglet.
Koncerten afholdes med de gældende sikkerhedsrestriktioner.
Der er fri entré
Efter kirkekoncerten den 24. januar 2021 i Borup Kirke, er der et lille arrangement i våbenhuset,
hvor vi siger farvel og mange tak for indsatsen til
de afgående menighedsrådsmedlemmer, Karen
Roed og Karl Nørgaard.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet for Borup Kirke.

Lørdag den 6. februar kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
DEN STORE BEETHOVEN
Denne eftermiddag hører vi pianist Anna Nadiryan.
På programmet er 4 af Beethovens fantastiske klaversonater: nr.2 (Kurfyrstesonaten), nr. 9, nr.
10 og nr. 19.
Anna Nadiryan er
armensk-græsk og begyndte at spille klaver
som 5-årig. Hun har
vundet præmier i flere klaverkonkurrencer og er
uddannet på Philippos Nakas Conservatory i Athen.
I 2012 flyttede hun til Danmark. Hun underviser i
klassisk klaver på Mariagerfjord Kulturskole.
Koncerten afholdes med de gældende sikkerhedsforanstaltninger.
Der er fri entré (kaffe 20 kr.)

Foredrag den 10. februar 2021 kl. 19.00

Af Inger Marie
Madsen i Hornbæk sognegård
Hun vil dramatisere romanen „Ved vejen“ af Herman Bang. Et gribende portræt af en stilfærdig og
ømhedstørstende stationsforstanderfrue og alle de
mennesker, som færdes i og omkring stationen i en
lille jysk by, tegnet knivskarpt og med stor humor
og menneskekundskab af Herman Bang.
“Ved Vejen“ er en klassiker i dansk litteratur.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Herman Bang blev inspireret til denne historie på
en af sine oplæsningsturneer i Nordjylland. Han var
på vej fra et sted til et andet.
Toget kørte langsomt og holdt
hver femte minut. Da er det,
at han ser dette blege kvindeansigt i et vindue i den lille
stationsbygning. Hun stirrer sørgmodigt ud imellem
eksotiske blomster i vinduet. Ansigtet bliver ved
med at opsøge ham. Han kunne ikke blive det kvit.
Glæd jer til en eminent fortolkning af denne
historie. Fri entré, kaffe 20 kr.

Børnene udstiller i sognegården

Søndag den 14. februar

Udstilling af Jim Lyngvilds kirkebilleder

Fastelavn i Borup kirke
Det fejrer vi med en kort familiegudstjeneste kl.
14, og bagefter slår vi katten af tønden.
I disse Corona-tider kommer det måske ikke til
at foregå som i 2019, men vi skal nok få en herlig
dag ud af det alligevel. I løbet af januar 2021, kan du
læse mere om arrangementet på vores hjemmeside
www.defemsogne.dk og på vores facebook-side.

Tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Show i Hornbæk sognegård
Professoren og performeren. Vi skal opleve en ægte
performer – Klaus Laursen – og en gudbenådet
fortæller – professor Nicolai Winther-Nielsen – som
vil gengive fortællingen om Samson og fortælle om
den nye bibeloversættelse.
Klaus Laursen rejser land og rige rundt og opfører
Biblen – og det gør han så medrivende at de gamle
tekster får helt ny aktualitet, og vi forstår, hvorfor
Biblen også betyder noget i vor tid og i vore egne liv.
Nicolai var en del af oversætterteamet og fortæller herligt og levende om en proces, som ikke var
uden finurlige problemer og ufrivillig komik. Vi
har været meget heldige, at vi har kunnet lokke
de to herrer til De fem sogne og vi kan love en
spændende og sjov aften med indhold og mening.
Fri entré, kaffe 20 kr.

I januar bliver sognegården fyldt med billeder, lavet af børn der er tilknyttet
sognene.
De har malet over temaerne ”Skabelse” og ”kirke”.
Der er blevet malet med
skoleklasser, FDFer,
konfirmander, ligesom der har været en efterårsaktivitet hvor børnefamilier kunne tilmelde sig til
at male et billede. Kom forbi og se de fine billeder.

I 2020 fik Jim Lyngvild til opgave at lave nye kirkebilleder til Faaborg kirke.
En udstilling der skabte
debat og trak folk til.
Disse kæmpe billeder er
blevet trykt til almindelige
størrelser, som skal pynte
i sognegården februar og
marts måned, så kom bare forbi og se billederne.

Ungdomskoret
Ungdomskoret (13-18 år) øver tirsdage 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 på tel. 28 35 26 57
eller mail: thomas_ede@hotmail.com
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Tånum

Dåb
Dato
28.06.2020
28.06.2020
12.07.2020
19.07.2020
02.08.2020
09.08.2020
09.08.2020
16.08.2020
16.08.2020
23.08.2020
23.08.2020
06.09.2020
20.09.2020
11.10.2020
13.10.2020
17.10.2020
18.10.2020
18.10.2020

Vielse/Velsignelse
Dato
Navn
22.08.2020	Mette-Lise og Mikkel
Pugholm Horvath
10.10.2020	Karen Mathilde og Kim Allan
Højlund Jensen

Navn
Agnes Agger Jensen
Anton Otte
Milo Thorup Juel
Leo Ærthøj Aagaard
Magne Stæhr Juul Olsson
Vega Skov Larsen
Matheo Mørch Koue
Erik Hauge Mølgaard
Christian Dalsgaard Skadhede
Elva Frier Asferg
Arthur Frier Asferg
Laura Mondrup Pedersen
Anna Mousten Liltorp
Oliver Valeur Mogensen
Valde Kim Møller Wiinberg
Frederik Krogh Svendsen
Arthur Emil Lewis Bang
Anker Kroer Skovmose

Vielse
Dato
Navn
05.09.2020	Randi og Ernest Helge
Svane MacIntyre
26.09.2020	Tina Krogsgaard Ruskjær
og Bent Ruskjær
10.10.2020	Signe Neesgaard Kristensen
og Johan Neesgaard
Begravelse/bisættelse
Dato
Navn
24.07.2020
Sven Erik Weis
19.09.2020
Emilie Kirstine Berg

Begravelse/Bisættelse
Dato
Navn
19.09.2020
Ole Sørensen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
Dato
15.08.2020
06.09.2020

Navn
Lily Anette Kronborg Thygesen
Karl Guldberg Hedelund

Vielse/Velsignelse
Dato
Navn
08.08.2020	Ann-Brit Sander Overgaard Bakmand
og Claus Refsgaard Bakmand
Overgaard
Begravelse/Bisættelse
Dato
Navn
07.08.2020
Anette Pejstrup
28.08.2020
Preben Villy Hansen
03.10.2020
Svend Aage Sørensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
Dato
21.06.2020
08.08.2020
06.09.2020

Navn
Marius Tindø Kærgaard Berg
Laurits Erik Laulund Rasmussen
Frederik Faber Serup

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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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Konfirmationer
HORNBÆK KIRKE
Den 29. august, sognepræst Søren Dam Kjeldsen
Adam Roth Forster
Alberte Krag Juul Dybdal
Bertram Ajstrup Justesen
Camille Karlsen Bak Ushus
Eline Mondrup Kristensen
Luisa Weiler
Lærke Marie Sindal
Mads Thorsager Jensen
Maja Vestergaard Fisker Knudsen
Rosa Holm Svenningsen
Simon Weller Rosenkilde
Matilde Klith Bøcher

Den 29. august, sognepræst Dorte Jørgensen
August Johansen
Christoffer Riber Ballisager
Emilie Skov Schlüter
Emma Louise Møller Andersen
Frederik Øxenholt Thomasen
Kirsten Marie Abildgaard
Line Holst Vingren Pedersen
Mads Emil Bækgaard Johannsen
Nicklas Emil Jensen
Nikolaj Wohlert Kjeldsen
Oliver Johansen
William Sønderby Danielsen
Sebastian Drejer Bay

Den 30. august, sognepræst Dorte Jørgensen
Asta Marie Bang
Naja Holck Schmeltz
Bertram de Selsted Lind

BORUP KIRKE
Den 30. august, præst Hanne Hvidt Hjørlund
Mikkel Waldemar Clausen

Randers 1 Hornbæk
Mødetider efteråret 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
Jule ferie
Fra onsdag d. 09. december 2020 til
onsdag d. 06. januar 2021.
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

RÅSTED KIRKE
Den 2. august, sognepræst
Nete Ertner Rasmussen
Carl Aage Bakke Fabricius

Den 30. august, sognepræst
Nete Ertner Rasmussen
Magnus Korreborg

VOKSENKORET I DE FEM SOGNE
Øvedage. Vi synger torsdage i ulige uger
fra 19.00 - 21.00 i Hornbæk sognegård.
2020: 3/12 og 17/12
2021: 7/1 og 21/1 + 4/2 og 18/2
Kontakt organist Marie Hauerholt Thorsted
tlf. 28 77 59 10
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
DATO
HORNBÆK
TÅNUM
BORUP
KOUSTED
DECEMBER
2. dec.
Kirketeater i Borup kirke kl. 17 – Historien om verdens første jul, læs side 6
2. dec.
Julekoncert i Hornbæk kirke kl. 19 – Randers Kammerorkester, læs side 6
5. dec.
Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – Vokalensemblet GAIA, læs side 6
6. dec.
2. s. i advent
9.00 NER
10.30 POFV/Kaffe (s.6)
13. dec.
3. s. i advent
13. dec.
Julekoncert i Tånum kirke kl. 19 – med De fem sognes musikansatte, læs side 7
20. dec. 4. s. i advent
10.30 NER
9.00 NER
24. dec.

Juleaften (Se side 4)

25. dec.
26. dec.

Juledag
2. juledag

13.30 NER
15.00 DJ

16.15 DJ

11.00 DJ

16.00 NER

15.00 NER

RÅSTED

10.30 DJ

13.30 DJ

9.30 DJ
10.30 NER

Der henvises til gudstjenesten i Enghøj kirke kl. 10.00.
Kirkebil kan bestilles senest d. 22.dec.
15.30 DJ

27. dec.

Julesøndag

31. dec.
JANUAR
3. jan.
9. jan.
10. jan.
14. jan.

Nytårsaften

Hellig 3 k. søndag
9.00 NER
10.30 NER
Nytårskoncert i Hornbæk kirke kl. 15 – med to sopraner og orgel, læs side 7
1. s. e. H. 3 k.
10.30 DJ/kaffe
Spaghettigudstjeneste i Hornbæk kirke kl. 17 – læs side 7

17. jan.

2. s. e. H. 3 k.

14.00 DJ

9.00 DJ
10.30 NER +
frokost og
foredrag/side 8

9.00 NER

DJ: Dorte Jørgensen
NER: Nete Ertner Rasmussen
POFV: Peter Ole Finnemann Viuff

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

Layout og tryk |

24. jan. Sidste. s. e. H. 3 k.
10.30 DJ
9.00 DJ
24. jan. Orgelindvielseskoncert i Borup kirke kl. 19 – læs side 8
31. jan.
Septuagesima
9.00 NER
10.30 NER
FEBRUAR
6. feb.
Kaffekoncert i Hornbæk sognegård kl. 15 – pianist Anna Nadiryan, læs side 8
Seksagesima/
15.30 DJ/
14.00 DJ/
7. feb.
Kyndelmisse
Kirkekaffe
Kirkekaffe
10. feb.
Foredrag i Hornbæk sognegård kl. 19 – dramatisering af romanen ”Ved vejen” af Herman Bang, læs side 8
14. feb.
Fastelavn
10.30 NER
14.00 NER/side 9
21. feb.
1. s. i fasten
9.00 DJ
10.30 DJ/kaffe
23. feb
”Professor og performer” i Hornbæk sognegård kl. 19 – læs side 9
28. feb. 2. s. i fasten
10.30 NER
9.00 NER
MARTS
10.30 DJ
9.00 DJ
7. marts 3. s. i fasten

