Igen i år, onsdag den 26/9 2012, vil rollespillet ”Luthers Nøgle” blive gennemført
af skolebørn med hjælp fra præster og menighedsmedlemmer i vores provsti.
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Valg til menighedsråd
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Borup
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Adresseliste
Hjemmeside: www.defemsogne.dk

Sognepræst (kbf.)
Dorte Jørgensen
Højbjergvej 11, 8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk
Træffes tirsdage 9.30-10.30 i Sognegården, samt efter aftale. Mandag er fridag.

Graver Hanne Mose
Tlf. 86 41 06 27.
E-mail:
hornbakgraver@defemsogne.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
11.30-12.00.

Sognepræst
Maja Søgaard Kristensen
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 30 76. Mobil 2912 8384
E-mail: mask@km.dk.
Træffes ikke mandag.

Organist Thomas Ede
Tlf. 86 19 89 90.

Hornbæk Sognegård:
Hornbæk Kirkevej 7,
8920 Randers NV
Kirkekontor:
Jette Kristiansen
Træffes tirsdag, onsdag og fredag
9.00-13.00, Torsdag 13.00-17.00
Tlf. 86 42 02 60.
E-mail: jekr@km.dk
Fax: 86 40 38 26.
Sognegårdsmedarbejder :
Lis Henriksen
Tlf. 86 44 33 48. Mobil: 28 71 95 47
E-mail: koustedgaard@olesen.mail.dk

Tånum Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Niels Erik Nielsen
Højbjergvej 17, 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 42 38.
Kirkeværge Albert Lundgaard
Bjerregravvej 4, 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 42 08.
Graver Klaus Højgård Pedersen
Tlf. 60 22 46 91
Træffes mandag og fredag
Kirkesanger Elsebeth Sorensen
Tlf. 86 42 01 35
Organist : Se Hornbæk.

Borup Menighedsråd :
Menighedsrådsformand
Jørgen Sparre
Hornbæk Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen Borup Kirkevej 3, 8920 Randers NV
Aage Beks Vej 2 C, 8920 Randers NV Tlf. 86 44 33 68.
Tlf. 86 41 50 29.
Kirkeværge Jens Baier Andersen
Borup Kirkevej 1, 8920 Randers NV
Kirkeværge Inger Brasch
Tlf. 86 44 35 48.
Strindbergsvej 26, 8920 Randers NV
Tlf. 86 43 51 81.
Hornbæk Kirke:
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

Tånum Kirke:
Tånum Bygade 39
8920 Randers NV

Borup Kirke:
Borup Byvej 83
8920 Randers NV

Kirkebladets redaktion:
Birthe Andersen (Tånum), Bent Olufsen (Hornbæk),
Elisabeth Kjærgaard (Hornbæk), Svend Olesen (Kousted, Karen Roed (Borup), Elisabeth Jensen (Råsted),
Elisabeth Amstrup Rasmussen (Råsted), Dorte Jørgensen, Maja Søgaard Kristensen, Jørgen Sparre (Borup).
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 4.
okt. 2012. Næste nummer af kirkebladet omdeles i
uge 45/2012. Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør Jørgen Sparre.
Tlf. 86 44 33 68. E-mail: js@plainwood.dk
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Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.
Organist Bent Faxholm
Tlf. 86 42 97 24.
Kousted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Svend Olesen
Vindingholmvej 13, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 34 62.
Kirkeværge Anders Andersen
Hovedvejen 13, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 32 84.
Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15, mobil 23 20 62 51.
Organist: Se Borup.
Råsted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Poul Erik Amstrup Rasmussen
Folehaven 6, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 38 70
Kirkeværge Karen Hanna Christensen
Houmarksvej 12, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 30 81.
Graver: Se Kousted.
Organist: Se Borup.
Layout og produktion:
BUCHS AS

Kousted Kirke:
Sognevej 20
8920 Randers NV

Råsted Kirke:
Houmarksvej 5
8920 Randers NV

Kirkebil:
Borup/Kousted/Råsted:
Ønskes kørsel med taxi til eller fra gudstjeneste/arrangement bedes man henvende sig til kirkekontoret
i Hornbæk senest 2 dage før gudstjenesten/arrangementet.
Tånum/Hornbæk:
Der køres med DANTAXI fra Kollektivhusets hovedindgang et kvarter før gudstjenesten. Dato og klokkeslæt
fremgår af opslagstavlerne i Kollektivhuset.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præsterne skriver
Efterår med valg
til menighedsrådet!!
År 2012 er et særligt år i kirkelig sammenhæng, for det betyder, at der er valg. De menighedsrådsmedlemmer, der har siddet 4 år eller
mere, skal enten genvælges eller afløses af nye.
I De Fem Sognes menighedsråd er der flere,
som har besluttet sig for ikke at genopstille, fordi
de synes, det nu er tid for at vie deres tid til andre
interesser.
Vi kommer derfor til at mangle nye, friske
kræfter - kirkeligt interesserede gode mennesker,
som har lyst til at engagere sig i den opgave, det er
at holde sognekirken levende og velfungerende.
Det er en spændende opgave, hvortil der kræves
mange forskellige kundskaber. Man skal derfor
ikke være god til alting! Det er derimod rigtig godt,
hvis menighedsrådsmedlemmerne har forskellige kompetencer. Der er brug for nogle, som er
gode til at få folk til at føle sig velkomne i såvel
kirke som menighedslokaler, bl.a. lave en god kop
kaffe, dække et smukt bord og tale om løst og fast.
Og der er brug for folk, som interesserer sig for
bygningernes vedligeholdelse eller kirkegårdens
daglige drift osv. Men fælles er selvfølgelig, at
man har hjerte for kirken og derfor deltager i den
mødevirksomhed, der følger med arbejdet som
menighedsrådsmedlem.
Til gengæld for at øse af sin ekspertise og
sine praktiske færdigheder på disse forskellige
områder, bliver man en del af et godt og nært
fællesskab, hvor vi hygger om hinanden, kender
hinanden og mødes til forskellige spændende
arrangementer. En stor del af det at være menighedsrådsmedlem er at indgå i dette fællesskab, som består af såvel de øvrige menighedsrådsmedlemmer som ansatte og præster.

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja
Søgaard
Kristensen

Og her hos os i De Fem Sogne har vi det godt,
sjovt og tilpas udfordrende. Som præst er det
ikke ligegyldigt, hvem der
sidder som ens nærmeste
samarbejdspartnere
i menighedsrådet.
Fordi vi er engagerede og brænder for
sagen, er det vigtigt, at vores menighedsråd er engagerede
og bakker godt op.
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Sorggruppe

Præsterne skriver…
Kan du se dig selv i det forum og mærke lysten til
at blive en del af vores gode team, så tøv ikke, men
kom til opstillingsmøde i det sogn, du hører til, og
fortæl, at du er interesseret! Du er også hjertelig
velkommen til at ringe til én af os præster for at
høre nærmere.
I håb om, at du har lyst til at være med til at sætte
præg på din kirke!
Maja og Dorte

Har du svært ved at komme videre med dit liv
efter at have mistet en nær pårørende?
Er du interesseret i at deltage i en sorggruppe,
hvor du i samtale med andre, som også har
mistet, kan dele dine sorger, tanker og bekymringer frit og i gensidig respekt og tillid?
Så ring til sognepræst Dorte Jørgensen på
tlf 8642 0560.
Vi mødes i Hornbæk Sognegård, Hornbæk
Kirkevej 7, 8920 Randers NV.
Det er gratis at deltage!
Sognepræst Dorte Jørgensen

Konen på landet
Dette er en historie om to venner,
der vandrer i ørkenen.
En dag kommer de to venner op at
skændes, og den ene giver den
anden en lussing. Sidstnævnte,
som får ondt, men ikke siger
noget, skriver i sandet:
” I dag fik jeg en lussing af min
ven ”.
De går videre og kommer til en oase,
hvor de bestemmer sig til at bade. Ham der tidligere fik lussingen er ved at drukne, men hans
ven redder ham. Da han kommer til sig selv
igen, graverer han i en sten:
” I dag reddede min bedste ven mit liv ”.Vennen
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spørger ham så: ” Da jeg slog dig skrev du i sandet – nu da jeg har reddet dig, graverer du det i
en sten. Hvorfor? ”
Den anden svarede: ” Når nogen gør os
ondt, skal det skrives i sand, hvor
tilgivelsens vind kan viske det ud.
Når nogen gør os godt, skal vi gravere det i sten, hvor ingen vind nogensinde kan slette det ”.
Lær at skrive dine sorger i sand og
dine glæder i sten!

Sandheden eksisterer.
Det er kun løgnen, som
man behøver opfinde.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Menighedernes liv
Der er torsdagscafé følgende torsdage fra
kl. 10.00 til kl. 11.30:
Torsdag d. 13. september
Torsdag d. 27. september
Torsdag d. 11. oktober
Torsdag d. 25. oktober
Torsdag d. 8. november
Torsdag d. 22. november
Vel mødt til nogle hyggelige stunder i sognegården!
Præster og menighedsråd i De Fem Sogne
Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov
Søndag den 10. juni blev der afholdt friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov. Meget velbesøgt trods det
lidt regnfulde vejr. Det var en smuk oplevelse, ikke
mindst på grund af barnedåb, der helt i skovens ånd
blev forrettet ved døbefont udhugget i træ.

Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Torsdag d. 13. september fra kl. 10.00 til kl. 11.30
starter De Fem Sognes torsdagscafé op igen.
Ved torsdagscaféerne drikker vi en kop velbrygget
kaffe og spiser en franskbrød til. Når kaffen så er
drukket, vil der være et lille underholdende indslag.
Det kan være oplæsning af en historie, fortælling af
en særlig oplevelse eller et musikalsk indslag.
Ved torsdagscaféerne er der altid god mulighed
for at snakke med hinanden og man er også mere
end velkommen til at tage sit strikketøj eller andre
hjemmesysler med! Det er gratis at deltage.

Efterårets spaghettigudstjenester
Er du og familien klar til den næste omgang
spaghettigudstjenester? Det håber jeg, for det er
jeg i hvert fald! 
Der er spaghettigudstjeneste i efteråret på følgende dage:
Tirsdag d. 11. september 2012
– tilmelding senest fredag d. 7. september
Onsdag d. 10. oktober 2012
– tilmelding senest fredag d. 5. oktober
Tirsdag d. 20. november 2012
– tilmelding senest fredag d. 16. november
Til jer, der endnu ikke har været til en spaghettigudstjeneste, kan jeg fortælle, at det er en kort
børnegudstjeneste, som altid starter i Hornbæk kirke
kl. 17.00. I kirken synger vi et par salmer, hører en
historie fra Bibelen og laver i den forbindelse også en
sjov aktivitet til. Det kan for eksempel være at tage
på en lille skattejagt rundt i kirken eller være med
til at opføre et skuespil.
Efter gudstjenesten går vi alle over i sognegården
og spiser et børnevenligt måltid – det kan meget vel
være en omgang spaghetti med kødsovs. Og når vi
er færdige med at spise, har vi tid til at gå hjem og
putte vores børn.
Det er altid meget hyggeligt - for både børn og
voksne - at være med til spaghettigudstjeneste, og
alle er velkomne, så tag blot dine bedsteforældre
og vennerne fra vejen med! Det er gratis at deltage.
Tilmelding sker på mail: mask@km.dk eller på
sms/tlf.: 29 12 83 84.
Maja Søgaard Kristensen
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Hornbæk

Nyt fra menighedsrådene i
De Fem Sogne:
De fem sogne afholder – ordinære - fælles menighedsrådsmøder 4 gange årligt. Næste møde afholdes i
Hornbæk Sognegård onsdag den 31/10 2012, kl. 19.00.
Menighedsrådsvalg 2012: Der afholdes valg til landets menighedsråd den 13. november 2012. Forinden
skal alle menighedsråd gennemføre orienteringsmøder, evt. med opstilling, i sognene. Efterfølgende kan
du se hvornår og hvorledes menighedsrådene i hver
af de 5 sogne gennemfører orienteringsmøder.
Menighedsrådsvalg i Råsted:
Der afholdes opstillingsmøde til valget af læge medlemmer i Råsted Menighedsråd mandag den 10. september 2012 klokken 19.30 i Råsted Forsamlingshus.
Menighedsrådet vil orientere om forløbet af arbejdet i menighedsrådet i de forløbne 4 år. Efter kaffe og
kage vil der være mulighed for at opstille kandidater
til menighedsrådet for perioden 2012 til 2016.
Kandidaterne vil få mulighed for at fortælle om
deres mål for arbejdet i menighedsrådet.
Råsted Menighedsråd
Menighedsrådsvalg i Borup:
Der afholdes orienteringsmøde onsdag den 12.
september kl. 19.00 i præstegårdssalen i Borup
Præstegård. Menighedsrådet vil give en status over
den forgangne valgperiodes arbejde, begivenheder
og tiltag, - med samtidig orientering om valg af 5
medlemmer til den nye 4-årige menighedsrådsperiode, - procedurer og opstilling samt visionerne
for fremtiden.
Valgbestyrelsen
Menighedsrådsvalg i Kousted:
Onsdag den 12. september kl. 19.00
Orienteringsmøde i Kousted Forsamlingshus om
menighedsrådets arbejde og efterfølgende opstilling
af kandidater til det forestående menighedsrådsvalg
den 13. november 2012.
Valgbestyrelsen

Tånum

Borup

Kousted

Menighedsrådsvalg i Tånum:
I Tånum holder vi et orienterings- og opstillingsmøde den 12. september kl. 19.00 i Tånum
forsamlingshus, hvor der vil blive orienteret om
menighedsrådets arbejde i de forgangne 4 år, siden
sidste valg. Vi laver en opstillingsliste hvor vi skal
opstille 5 personer til det kommende menighedsråd,
og minimum 1 suppleant. Hvis vi kan blive enige om
disse personer, vil valget være afgjort. Hvis ikke, kan
der indleveres en anden liste inden den 2. oktober
kl. 19.00 til Ingrid Nielsen, Svejstrupvej 157, 8920
Randers NV, så vil der blive afholdt et „rigtigt“ valg
den 13. november.
Der vil blive runddelt en invitation i sognet lidt
før mødet afholdes.
Tånum Menighedsråd
Menighedsrådsvalg i Hornbæk:
Hornbæk sogn afholder informations- og opstillingsmøde tirsdag den 18. september ca. kl. 20.45 i
Hornbæk Sognegård. (Efter Jens Otto Krag-cabareten
”Bongo og arbejdstigeren”).
En stor del af de nuværende menighedsrådsmedlemmer ønsker at fortsætte det arbejde, som de så
aktivt har deltaget i i de foregående 4 år, men der
skal også vælges nye. Så hvis det er noget for dig,
må du endelig møde op den 18. september, hvor du
får lejlighed til at høre hvad vi har arbejdet med i
den nu snart tilendebragte periode, samt visioner
for de næste 4 år.
Efter at vort store ønske om opførelse af en sognegård er gået i opfyldelse, har vi allerede sammen
med de øvrige 4 sogne i pastoratet iværksat en del nye
tiltag. Her kan i flæng nævnes spaghettigudstjenester, kaffekoncerter, babysalmesang, kirkefrokoster,
studiekreds m.m. Flere aktiviteter er på tegnebrættet,
og hvis du vil være med til at videreudvikle disse ting,
skal du være velkommen i det nye menighedsråd.
Gudstjenesteformen kan også være til drøftelse,
ligesom den fortsatte udvikling af vores 5-sogns
samarbejde vil være en naturlig ting at beskæftige
sig med. Der er nok at tage fat på, så mød bare op
den 18. september.
Se tillige menighedsrådsforeningens
opstillingsorientering på
www.menighedsraad.dk

6

Råsted

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Cabaret kl. 19.30: Bongo og arbejdstigeren.
En cabaretfortælling om Jens Otto Krag.

Jens Otto Krag er den danske statsminister, som
har sat sig f lest litterære spor, i biografier, romaner,
skuespil, artikler. Og nu også i en cabaret. Det
fascinerende ved Jens Otto Krag er, at han er så
svær at få hold på. Han kan ikke sættes på formel,
hverken politisk eller som menneske. Han er og
kan så meget.
Selvfølgelig er han i én forstand et magtmenneske,
på den anden side tager han først magten, når han
ser, at der ikke er andre til at løfte den.
Hans pligtfølelse er enorm. Lige så stor som han
frihedsdrøm. Hans ambitioner er at forme ”Fremtidens Danmark” efter krigen, velfærdssamfundet og
sætte Danmark ind i en europæisk kontekst. Men
samtidig har han sine kunstneriske drømme inden
for både malerkunsten og digtningen.
Han ønsker sig både det borgerlige familieliv og
bohemelivet.
”Bongo og arbejdstigeren” fortæller om Jens Otto
Krags liv og håber igennem forestillingen, som består af en fortællerstemme og ni sange at bidrage til
forståelsen af hans skæbne.

Nye konfirmander og gudstjenesten
Kære vante kirkegængere! I september begynder
næste års konfirmander til undervisning og kirkegang. De kender ikke gudstjenestens rytme og
skik. Vil I derfor hjælpe med at vise dem til rette
under altergang mv., således at de får en god
oplevelse og føler sig velkomne! De er kommende
generations kirkegængere og på sigt forældre til
konfirmander, så det er vigtigt, at de trives hos os
både i sognegård og kirke!
Præsterne

At Jens Otto Krag var en arbejdstiger, sætter ingen spørgsmålstegn ved. Hvem Bongo var, giver
cabareten svar på.
Medvirkende: Sanger: Ejnar Gaardmand, ved
klaveret: Sven Foged, fortæller: Keld Sørensen
Tekstforfatter: Keld Sørensen, komponist: Sven Foged.
Spilletid ca. 45 minutter. Cabareten starter kl 19.30.

Kirkens Minikor
…begynder igen i begyndelsen af september. Det er
først og fremmest for dig som går i 3.-6. klasse, men
man må godt tage en lillesøster/bror med eller en kammerat. Koret øver en gang om ugen i Hornbæk Sognegård. Tidspunktet er endnu ikke fastlagt, men det
bliver enten tirsdag, onsdag eller torsdag eftermiddag,
og tilpasset således at det passer med skolen. Det er
gratis at deltage. I koret synger man mange forskellige
sange og enkelte gange synger vi i kirken. Hvis du er
interesseret i at være med i kirkens hyggelige minikor så
kontakt venligst Thomas Ede på telefon 28352657 eller
på mail: thomas_ede@hotmail.com

NYT FRA KUNSTUDVALGET
I oktober-november udstiller Ivan Christensen store
oliemalerier, hvor temaet er klimaforandringer.
Ivan Christensen udforsker således naturens forandringer i sine farvemættede malerier.
Kunstneren, som har værksted i Jernbanegade
12B, har to gange fået optaget malerier på censorerede udstillinger i Tistrup ved Varde.
Se eksempler på over tid udstillede kunstværker på
www.defemsogne.dk
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Arrangementer
Dette symbol markerer de arrangementer, hvor kirkebilen kører.
Menighedsrådene har planlagt følgende arrangementer:

Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård:
Se omtale og tidspunkter under ”Menighedernes liv”.

Spaghettigudstjenester i
Hornbæk Kirke:
Se omtale og tidspunkter under ”Menighedernes liv”.

i København. Hun har været ansat som klaverlærer ved Randers musikskole i 40 år. Tidligere
har hun været ansat som cembalist i Randers
Kammerorkester i 20 år.

Onsdag, 5. september

Sogneudflugt til Brunkulslejerne i Søby
Lørdag, 1. september kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Ved koncerten hører vi den 16-årige violinist Petru
Cotarcea spille sammen med pianisten Birgitte Baur.
Programmet består af Johann Sebastian Bachs
violinkoncert i a-mol, Tomaso Vitalis Chaconne i
g-mol og Gaetano Pugnanis Preludium og Allegro
(bearbejdet af Fritz Kreisler).
Leipzig i 1730’erne: Hver lørdag gik Bach en tur
rundt om hjørnet og hen til Gottfried Zimmermanns kaffehus. Der kunne han ryge pibe, drikke
kaffe – og spille musik
med sine bekendte, f.
eks. orkestret Collegium
Musicum, som bestod
af musikere og studenter
fra byen. De spillede bl. a.
Bachs violinkoncerter.
Tre af koncerterne overlevede, og én af dem, den
i a-mol, hører vi ved kaffekoncerten.
Petru Cotarcea er født og opvokset i Rumænien,
men bor nu i Danmark, hvor han i det seneste
år har gået på gymnasium. Han har deltaget i
adskillelige violinkonkurrencer og har vundet flere
af dem. Han skal i efteråret begynde på en musikuddannelse i Manchester.
Birgitte Baur er en af de lokale. Hun er uddannet
på det Kongelige Danske Musikkonservatorium
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Sogneudflugt for menighederne. Turen vil blive
en bustur til Brunkulslejerne i Søby med besøg
på museet og en guidet tur i bus rundt i området.
Undervejs til Søby vil vi besøge Uhre Kirke.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret og af hensyn
til bespisningen skal det ske senest fredag den
24. august.
Opsamlingssteder og tidspunkt
0900 Tånum (kirken)
0910 Hornbæk (skolen, Gl. Viborgvej)
0920 Kollektivhuset
0930 Sognegården
0900 Kousted (Gl. Brugs)
0905 Råsted (Forsamlingshuset)
0915 Bjergby (Forsamlingshuset)
0920 Borup (Kirken)
0930 Sognegården

Søndag, 30. september kl. 10.30

Høstgudstjeneste i Tånum Kirke
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste, hvor
vi siger tak for årets afgrøder i have og på mark.
Efter gudstjenesten i den smukt pyntede kirke, vil
vi gå i forsamlingshuset. hvor menighedsrådet vil
være vært ved en lille frokost.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Tirsdag, 2. oktober kl. 14.30

Besøg i Kulturhistorisk Museum
i Randers
Vi starter klokken 14.30 med at drikke kaffe i
Kulturcaféen, og derefter vil museumsinspektør
Benita Clemmensen, give os en rundvisning på Kulturhistorisk Museum.
Af hensyn til kaffen
er der tilmelding
t il k irkekontoret
senest fredag den
28.9.2012. Kirkebilen kører på de normale minuttider.

Lørdag, 6. oktober kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård

Knudsen var manden der skrev salmerne, Se nu
stiger solen af havets skød, og Tunge, mørke natteskyer, i Mellerup-perioden. Drachmann vil med
filmen fortælle om præstens turbulente år i Mellerup, hvor han som valgmenighedspræst blev skilt
fra sin hustru og senere gift med en barnebrud.
M.v.h Svend Olesen

Lørdag, 3. november kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Endnu en gang har vi den store fornøjelse at høre
den parisiske troubadour Claude Chichon på klaver
og sang, bakket op af Emir Bosnjak på musetteharmonika. De synger og spiller de bedste numre
fra den franske sangskat, i den bedste chansonske
tradition, inspireret af Aznavour, Chevalier, Montand, og Piaf, så at man får en fornemmelse af at
sidde på en café i Paris!
Desuden vil douen gerne præsentere en OVERRASKELSE!
Fri entré og gratis kaffe. Alle er velkomne.

Søndag, 4. november

Allehelgensdag kl. 16.00 i Hornbæk
kirke og kl. 19.00 i Råsted Kirke

En time med dansk/nordisk spillemandsmusik.
Hertil hører friske polkaer, smægtende valse, vilde
hopsaer, skrøner og historier fra gamle dage - fortalt i ord og musik af de to garvede spillemænd,
Bent Melvej fra Dollerup og Ove Andersen fra Ø.
Bjerregrav.

Onsdag, 24. oktober kl. 19.00

Film/foredrag i Hornbæk Sognegård.
Filmfotograf Bjarne Drachmann, Albæk vil denne aften
vise filmen, Se nu stiger solen, om digterpræsten og højskolelærer Jakob Knudsen, der boede i Mellerup fra 1890-97.

En stemningsfuld gudstjeneste med fokus på kære
mennesker, vi har mistet og derfor også på vort
opstandelseshåb - og tro.

Søndag, 11. november kl. 13.00

Frie i Din nåde og bundet i kærlighed ….

Billedforedrag ved medlem af Hornbæk Menighedsråd Elisabeth Kjærgaard i Hornbæk Sognegård.
Flere af bladets læsere vil vide, at Elisabeth årligt tilbringer nogle uger i sit hus i Kenya, på en
boplads fjernt fra hovedstaden, omgivet af sine
kenyanske venner.
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Hornbæk

Vi skal naturligvis høre den forunderlige beretning,
der går forud. Og vi skal høre om, hvordan livet på bopladsen former sig og har udviklet sig gennem årene.
Elisabeth vil denne eftermiddag især sætte fokus

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Søndag, 25. november:

Kl. 16.00 i Råsted Kirke og kl. 19.00
i Tånum Kirke ”De ni læsninger”
Juleoptakt, hvor De Fem Sognes dygtige kirkemusikere og sangere sørger for at det musikalske
på fornem vis understøtter læsninger, der indleder julemåneden.

Søndag, 9. december kl. 13.00

Adventsgudstjeneste i Tånum Kirke

på, hvordan hun oplever kenyanernes tro, hvad
det har betydet for hendes egen tro – og hvorfor
hun tilslutter sig Holger Lissners formulering:
frie i din nåde og bundet i kærlighed ...
Foredraget begynder ca. kl. 13.00, umiddelbart
efter kirkefrokosten. Efter foredraget er der kaffe
og mulighed for debat med foredragsholderen.
Eftermiddagen er arrangeret af Danmission Randers. Alle interesserede er hjertelig velkomne.

Tirsdag, 13. november kl. 14.30 i Borup præstegård

Sorgens ansigter
Karsten Thomsen fra Brønshøj holder foredrag om Sorgens ansigter.
Sorg er ikke en sygdom, måske
tværtimod. Sorg forstås bedst
som medicin for det bedrøvede
sind. Uden at gøre sorgen mindre betydningsfuld end den er,
så er den andet og mere end
blot og bar sorg.
Udgangspunktet for samtale-foredraget er, at sorgen altid forvandler
et menneske – og at forvandlingen også kan
indeholde et positivt element.
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Efter en dejlig adventsgudstjeneste vil vi sammen
gå ned i forsamlingshuset, hvor vi vil hygge os med
juletræ og få sagt glædelig jul til hinanden.

Voksenkoret mødes

Øvedatoer for voksenkoret i efteråret
Torsdage kl. 19.00 - 21.00 i HORNBÆK
SOGNEGÅRD: 6/9, 20/9, 4/10, 18/10, 8/11,
15/11, 29/11. Skulle nye sangere være interesserede, er der altid plads til flere.
Velkommen til! Bent Faxholm

Kirkebilen

Ved arrangementer kører kirkebilen
på følgende minuttider før et arrangement.
Tånum  . . . . . . . . . 60
Hornbæk skole . . . . 55
Sognegården i
Hornbæk  . . . . . . .  50
Svejstrup . . . . . . . . . 45
Bjerregrav . . . . . . .  40

Kousted . . . . . . . . . . 35
Råsted . . . . . . . . . .  30
Kondrup . . . . . . . . . 25
Bjergby . . . . . . . . .  20
Borup  . . . . . . . . . . . 15

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
Kredsstart
Efter sommerferien er der møde for alle tirsdag den
14. august fra kl. 17.00 til 19.00 ved FDF’ Kredshus
”Kernehytten” Gl. Viborgvej 54, 8920 Randers NV.
Interesserede børn og forældre er velkommen til at
møde op denne dag.
Mødetider
Tumlinge (6 – 9 år) har møde tirsdage fra kl. 17.00
– 18.30. Vi har pt. ingen pilte (10-12 år), men kontakt
Lars Bjerre for nærmere info. Væbnere/seniorvæbnere onsdage kl. 18.00 – 20.00. Seniorer (15 – 18 år)
mandage kl. 19.00 – 21.00
Kommende aktivitet
Aktivlejr for væbnere fredag d. 28 til 30. september
på FDF’ Sletten ved Himmelbjerget. Se mere på

Dåb
29.04.2012
17.05.2012
17.05.2012
27.05.2012
27.05.2012
27.05.2012
28.05.2012
03.06.2012
24.06.2012
15.07.2012
15.07.2012

Astrid Valentin Lund
Jonas Chenyan Rantzau Bech
Ellen Mosegaard Sloth
Oskar Fogh Thomsen
Linus Haubo Tjørnelund
Signe Svindt Kvist
Magne Bjerre Domino Madsen
Nicoline Hartvig Kjeldsen
Viola Hasager Munch-Ravn
Alberte Hedegaard Bachmann
Sofia Hedegaard Bachmann

Vielser/kirkelige velsignelser
26.05.2012
Karina Meldgaard Lanng og
Jesper Meldgaard Lanng
12.05.2012
Julie Hougaard Østby-Svanholm og
Christian Østby-Svanholm
02.06.2012 Anne Floor Sørensen og
Rasmus Søndergaard Brix
16.06.2012
Merete Davidsen Larsen og Per Larsen
07.07.2012
Susanne Munch Kofoed-Moth og
Henrik Haun Kofoed-Moth
Begravelser og bisættelser
27.04.2012
Karen Margrethe Justesen
18.05.2012
Sally Grethe Nylander Rasmussen
29.05.2012
Rigmor Skipper Hansen
11.06.2012
Per-Ole Christensen
Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
10.06.2012
Frej Castor Flensborg Jensen
Vielser/kirkelige velsignelser
19.05.2012
Maria Schøler Wellner og Niels Wellner
Begravelser og bisættelser
10.05.2012
Anna Marie Jensen

FDF Hornbæk ønsker at
takke menighedsrådene for
støtten til af holdelse af Skt. Hans Aften. Arrangementet tiltrak mange børn og
voksne, som blev underholdt af ”Trylle Andreas”
og nød synet af det f lotte
bål med heksen, som var
lavet af tumlingene.
Kontakt og info
Lars Bjerre
tlf. 50 57 27 07

Kirkelige handlinger i Borup
DÅB
17.06.2012
Ea Neimann Møller
Vielser/kirkelige velsignelser
16.06.2012
Stine Købke Madsen og
Hans Henrik Rosenberg Madsen
Begravelser og bisættelser
05.05.2012
Niels Anker Frisk Nielsen
08.06.2012 Astrid Simonsen
04.07.2012
Alfred Kristian Nielsen
Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
28.05.2012
Inge Barthels Langhoff Holst
Emma Rothmann Kousted
28.05.2012

Meddelelser

Kirkelige handlinger i Hornbæk

www.FDFhornbæk.dk eller www.facebook.com/
fdfhornbaek

HAR DU LYST
FDF Hornbæk har et godt tilbud
dig, hvis du har lyst til at bruge
dit indre legebarn og være sammen med børn – egne og andres?
Vi mangler ledere til vore ugentlige møder, så tøv ikke med at
kontakte Lars Bjerre, tlf. 50 57 27
07 eller Birthe Dich, tel. 28 70 45
64 for flere oplysninger.
Hilsen FDF Hornbæk

Kirkelige handlinger i Råsted
Vielser/kirkelige velsignelser
26.05.2012
Mette Stentoft Sønderskov og
Kasper Borg Mikkelsen
Rikke Ringgaard Jepsen
16.06.2012
og Robert Højstrand Steffensen
Begravelser og bisættelser
22.06.2012 Helge Bay Lund
29.06.2012 Kirstine Anine Bjerregaard

Kirkelig vejviser
Se hvordan du forholder dig ved dåb, vielse,
begravelse m.v. på: www.defemsogne.dk
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

SEPTEMBER
2. september
9. september
11. september
16. september
23. september
30. september

OKTOBER
7. oktober
10. oktober
14. oktober
21. oktober

28. oktober

Lørdag den 1. september kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
10.30 DJ
9.00 DJ
Onsdag den 5. september Sogneudflugt til Brunkulslejerne i Søby
14. s. e. trin.
10.30 MK
9.00 MK
Spaghettigudstj.
17.00 MK
Torsdag den 13. september kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
10.30 DJ
15. s. e. trin.
9.00 DJ
Kirkekaffe
Tirsdag den 18. september kl. 19.30 Cabaret „Bongo og arbejdstigeren“ i Hornbæk Sognegård
9.00 MK
10.30 MK
16. s. e. trin.
Høstgudstj.
Høstg.+ kirkekaffe
Torsdag den 27. september kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
9.00 DJ
10.30 DJ
17. s. e. trin.
Høstg. + frokost Høstgudstj.
13. s. e. trin.

Tirsdag den 2. oktober kl. 14.30 Besøg på Kulturhistorisk Museum i Randers
Lørdag den 6. oktober kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
9.00 MK
18. s. e. trin.
10.30 MK
10.30 DJ Dåbsg.*
Spaghettigudstj.
17.00 MK
Torsdag den 11. oktober kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
19. s. e. trin.
10.30 DJ
20. s. e. trin.
9.00 MK
10.30 MK
Onsdag den 24. oktober kl. 19.00 Film/foredrag i Hornbæk Sognegård
Torsdag den 25. oktober kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
21. s. e. trin.
9.00 MK
10.30 MK

9.00 DJ

NOVEMBER
Lørdag den 3. november kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
16.00 DJ
19.00 DJ
Torsdag den 8. november kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
10.30 DJ
11. november
23. s. e. trin.
9.00 DJ
Kirkefrokost
Søndag den 11. november kl. 13.00 efter kirkefrokosten Foredrag arrangeret af Danmission Randers
Tirsdag den 13. november kl. 14.30 Foredrag om „Sorgens ansigter“ i Borup Præstegård
18. november
24. s. e. trin.
9.00 MK
10.30 MK
20. november Spaghettigudstj.
17.00 MK
Torsdag den 22. november kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Søndag den 25. november kl. 16.00 i Råsted Kirke og kl. 19.00 i Tånum Kirke „De ni læsninger“
Sidste sø. i
10.30 MK
19.00 DJ
16.00 DJ
25. november
kirkeåret
Dåbsgudstj.*
De ni læsninger
De ni læsninger
4. november

Allehelgensdag

DECEMBER

1. sø. i advent
9.00 DJ
10.30 DJ
Søndag den 9. december kl. 13.00 Familiegudstjeneste i Tånum Kirke og efterfølgende julehygge i Tånum Forsamlingshus
13.00 DJ
9. december
2. sø. i advent
10.30 DJ
Familiegudstj.
Layout og tryk |

2. december

DJ: Dorte Jørgensen - MK: Maja Søgaard Kristensen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
* Gudstjenesten bortfalder, hvis der ikke er tilmeldte dåb.

Læs mere på www.defemsogne.dk
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