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Ønskes kørsel med taxi til eller fra gudstjeneste
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Tånum/Hornbæk
Der køres med DANTAXI fra Kollektivhusets
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senest to dage før arrangementet.
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Når tiden er inde
Vi er nu i adventstiden, forventningens
tid, travlheden truer allerede. Forretningerne
holde længere åbent, og selvom dagene er
overraskende korte, så er det utroligt hvad vi
skal nå, inden vi om nogle få uger falder helt
sammen og i nogle få helligdage bare skal have
tiden til at gå.
I vores moderne liv er tiden blevet en stressfaktor,
der fortæller én, at tiden er noget, der går, og inden
timeglasset løber helt ud, er der en masse, vi skal
have nået, mens tid er!
Det hører til sjældenhederne, at vi i al vor travlhed
opfatter tiden, som noget, der kommer, som noget,
vi kan glæde os til og forventer noget godt af!
Da er det godt, at vi har kirken med dens
højtider julen og en adventstid forinden. For
her er noget, vi kan se frem til med glæde.
Festen er lagt fast, indholdet er givet,
og festen kommer, når tiden er inde, hvad
enten vi vil det eller ej.
Julen betegnes fra gammel tid som ”tidens fylde”. Et udtryk som fortæller os, at
i bund og grund af hænger julen ikke af
os, selvom vi tror, at det er op til os med alt,
hvad vi skal nå inden dagen oprinder. Det er
det heldigvis ikke, og derfor er der al mulig grund
til, at netop i en tid, der er så frygtelig hektisk, blot
at lade tiden gå og være til stede i tiden. Men det
har vi det svært med, så meget slaver af vort eget
tidsbegreb, som vi er blevet.
Da jeg var på Grønland - ankom jeg den 16. juni til
Sønderstrømfjord og skulle videre til Godthåb, hvor
jeg som smed skulle svejse bulede toiletspande og
genskabe asfaltfabrikken, men en snestorm betød,
at mit fly ikke kunne lande i Godthåb og jeg måtte
blive i Sønderstrømfjord et helt døgn. Det var ret
stressende, at tiden sådan blev sat i stå.
Men en grønlænder fortalte mig én historie, om
én der havde haft det langt værre end mig!
Han fortalte om en fortravlet dansk embedsmand,
der skulle aflægge tre besøg i Egedesminde. Og som
han havde lært igennem sit arbejde i Danmark så planlagde og disponerede han tiden hjemmefra så hans
program kunne nås på én arbejdsdag. Han ankom

med helikopter
om morgenen kl.
10.00 og via telefon
aftalt møderækken
sådan, at han atter
kunne forlade Grønland
samme aften kl. 19.30
Hvad han dog ikke havde
med i sine overvejelser og planlægning derhjemmefra var, at i
Grønland er helikopterafgangene temmelig afhængige
af vejret, og derfor er der
ingen lokale, der regner med rettidige
afgange!
Det blev uheldigvis for manden dårligt vejr
den dag og helikopteren kom
først 9 dage senere. For de lokale blev hans besøg uforglemmeligt
og de griner vist stadig
over den stakkels dansker,
der i dagevis gik rundt og rasede som et tordenvejr,
fordi alverdens ulykker, var væltet ned over ham, nu
da tiden var taget fra ham!
Men hvordan ville vi andre ikke have reageret?
Sikkert som den stakkels embedsmand, for vi lider
også under den vrangforestilling, at tid er noget, der
går, og ikke noget, der kommer til os!
Dog har vi, selvom de er temmelig besværlige, at
få passet ind, endnu ikke droppet højtiderne, og de
næste mange dage inden jul er en glædelig påmindelse om, at livet dybest set ikke handler om, hvad
vi når, men om, hvad der når os, når tidens fylde
åbner tiden for os!

Glædelig advent og jul,
Sognepræst Peter Viuff
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Time-Out
Hen over sommeren og efteråret har der været nogle
hverdagsaftensgudstjenester i vore kirker. Vi præster
har kaldt dem for ”Time-Out” gudstjenester.
Mange har været lidt forvirret over den betegnelse,
for ”hvad var det nu for noget?”
Ordet ”Time-Out” er egentlig lånt fra sportens
verden og betyder ” en kort periode under en kamp
på omkring 1 minut, hvor træneren i f.eks håndbold,
lige kan samle spillerne uden for banen og lægge
ny strategi.
Vi er ikke de eneste der har lånt ordet. Også rejse
og hotelbranchen benytter det f littigt i deres annoncering. Der er ”Time-Out rejser” til Paris eller
en ”Time-Out weekend” på hotel Skagen og mange
andre. Og her betyder det ikke et minuts pause fra
noget, men en kortere eller længere pause fra hverdagens stres og jag. Præcis sådan har Peter og jeg
også tænkt vores hverdagsgudstjenester – en pause
fra hverdagens stres og jag eller trummerum.
En pause hvor man kan sidde i ro i kirken, lidt
nærmere sin skaber, end man ellers kan synes at
være, når tingene går stærkt, og bare nyde hvad der
nu måtte foregå der.
Mine Time-Out gudstjenester har karakter af det
man kan kalde ”aftenandagt” eller en lidt meditative
gudstjenste. Jeg holder af, at det er en tid netop til
fordybelse og ro og at tiden føles lidt langsommere.
At blikket og tankerne vendes indad, efter en lang
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dag med masser af udtryk og indtryk. Også fordi
jeg tænker, at det er i roen og langsomheden vi
bedst mærker det guddommelige i os og omkring
os. Det er i indadvendtheden vi fornemmer at vi er
skabninger og afhængige af den større skaber, som
har os i sin hule hånd. Og her føles det godt at være
i ro og langsomhed og indadvendthed.
Ikke at jeg tænker, at vi kun skal være langsomme
og navlebeskuende – slet ikke – men netop efter dage
med fuld skrue og hundredevis af ting omkring
ørene, har vi alle brug for at blive mindet om, at
vi er andet og mere end travle arbejdere og flittige
forældre og mennesker.
At tage en ”Time-Out” – en tid ude – er altså godt
på alle måder, også selvom man ikke er i færd med
en håndboldkamp. For det kan være en tid, hvor
man selv kan nå derhen, hvor man vil lægge en ny
strategi for en del eller måske ligefrem hele sit liv…
eller en tid hvor man møder sin skaber og husker
hvad den relation har af betydning for en.
Vær derfor ikke urolig for hvad Time-Out er… det
er under alle omstændigheder sundt med en pause,
uanset hvem du er og hvad du ellers laver. For øvrigt
vil vores Time-Out gudstjenester i januar og februar
kaldes henholdsvis Hellig tre konger og Kyndelmisse,
fordi de falder på de dage.
Vel mødt næste gang  Sognepræst DJ
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Kend din kirkes skatte
gengæld, at man efter døden fik en plads på Gud
Faders skød i himmelen. Mon så ikke alle fik betalt
det, de evnede.
Kirkebøssen var så snedigt indrettet, at kirkegængerne ikke kunne se, hvad sidemanden spyttede i
bøssen, hvis den blev holdt rigtigt, - en formildende
detalje ved dette instrument.
Første søndag i advent samler vi i kirken ind til
de hjemløse, der holder jul på Hjørnesten i Randers
og det bliver naturligvis i den gamle kirkebøsse. Jeg
håber, at mange af jer lader jer skræmme og �spytter
godt i bøssen
Sognepræst Peter Viuff

Borup kirkebøsse

Kirkebøssen fra Borup Kirke
Denne gang har jeg søgt i kirkernes skabe og
af lukkede skuffer i håb om at finde gamle og for
længst glemte klenodier, der måske kan fortælle os
en spændende historie om vore forfædres måde at
være kristne på.
I et skab i Borup Kirke fandt jeg en gammel kirkebøsse med årstallet 1750 indgraveret. Kirkebøssen stammer således fra barokken, en stilperiode
hvor kendetegnet for kunsten var drama og storhed.
Drama præger også kirkebøssens forside. Her ses
seks velklædte mænd sidde i lystigt lag om et veldækket bord. For deres fødder ligger en fattig tigger
omgivet af hunde, som sætter hans lavstatus og
usselhed i relief. I højre side ses helvedes flammer,
hvor fanden selv med åbent gab er i færd med at æde
et menneske. I billedets øverste del sidder Gud Fader
på en sky med et menneske på skødet.
Denne kirkebøsse blev tidligere båret rundt
hver søndag til de enkelte kirkegængere.
Når kirkebøssen blev rakt frem,
kunne de beskue scenariet, som
med al tydelighed fortalte, at de
rige skulle give til de fattige, hvis
de ville undgå helvedes flammer
og Satans umættelige sult efter
menneskesjæle. Belønningen for
skærven i kirkebøssen var så til
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Kend din kirkes ansatte
Ny graver i Borup
Mit navn er Carsten Hougaard Mikkelsen, jeg
er 47 år, jeg er født i Øster Bjerregrav og opvokset i Stevnstrup. Jeg bor i Randers Nordby i en
gammel bungalow sammen med min kone Mie
og vores datter Nanna på 14 år samt vores Dansk/
Svensk gårdhunde hvalp på 6 mdr. Udover vedligehold af have og hus, har jeg en stor interesse for
Speedway, som jeg har dyrket siden jeg var 10 år.

Jeg blev i 1982 uddannet som klejnsmed på maskinfabrikken Selecto, derefter har jeg arbejdet
som kartonagearbejder på emballagefabrikken
Colon og senere var jeg på Danisco pack og SCA
Packing i 20 år. Jeg har senest været ansat på
Bulldog Agri som værksteds ansvarlig. Det er
med glæde jeg ser frem til at arbejde som graver
ved Borup Kirke.
Carsten Mikkelsen

“Nøglemagten” overdrages af Torben Pedersen
til Carsten Mikkelsen (th.). Foto: Peter Viuff
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Thomas Ede

Ny organist i pastoratet
Mit navn er Thomas Ede, jeg er født og opvokset i
Stockholm, og kom i 1990 til Århus for at studere på
Musikkonservatoriet, hvor jeg blev uddannet i klaver
og kor- og ensembleledelse som hovedfag. Efter nogle
år som musikskolelærer og korleder har jeg taget en
PO-eksamen ved Kirkemusikskolen, og jeg har siden
2005 arbejdet fast som organist. Jeg har de sidste par
år boet i Randers sammen med min kone, Benedikte
og vores to piger, Ida og Anna. Jeg glæder mig til at
påbegynde arbejdet i jeres sogne.
Thomas Ede
Ny hjælpepræst til ”5 sogne med afsæt i livet”
Fra november i år er jeg ny hjælpepræst for pastor
Dorte Jørgensen hos jer i ”De Fem Sogne”. Jeg hedder Thomas Næser og kommer fra en stilling som
hjælpepræst i Lyngå – Lerbjerg – Skjød Sogne og
i Randers Arrest. Jeg er på eget ønske blevet f lyttet med over i ”De Fem Sogne”. Jeg holder nemlig
af Randers. Her bor en del af min familie, og på
Randers Regionshospital arbejder både min far og
min bror.
Som hjælpepræst for Dorte Jørgensen indgår
jeg med en 33-procents stilling. Stillingen betyder,
at jeg virker som hjælpepræst i ”De Fem Sogne”

efter menighedsrådenes ønsker og visioner samt i
Randers Arrest.
I ”dagligdagen” kommer I blandt andet til at møde
mig, når jeg står for gudstjenester og andre kirkelige handlinger i sognenes kirker, undervisning på
sogneaftener og af konfirmander, hjemmebesøg og
sogneture. Jeg ønsker kontakt til livet i alle sognene
– med afsæt i de præmisser, som råder dér.
Jeg er 31 år og opvokset i Risskov med mor og far.
Min familie og jeg bor i et gult bindingsværkshus
i Sabro. Min hustru Diana og jeg har Lea på 3 år
og Maya Isabel på 10 måneder. Lea sætter allerede
pris på at være med til gudstjenesten. Særligt når
der er dåb, hvor ”de andre børn får vasket hår af
præsten….”
Vores familieliv går med heste og køresport.
”5 sogne med afsæt i livet”. Det lyder som sted for
mig. Jeg glæder mig meget til at lære menigheder,
menighedsråd og ansatte at kende i og udenfor kirken. Og jeg ønsker det allerbedste samarbejde.
Bedste hilsen Thomas Næser

Thomas Næser
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For nogen tid siden fik en
boganmeldelse i Kristligt
Dagblad mig til at købe en
lille bog af Arne Melchior:
”Direkte linje til himlen”. Bogen er et skønsomt udsnit af
de utrolig mange vittigheder og anekdoter,
der fortælles om jøder. Her har jeg yderligere
hentet et par stykker frem.
Blot nogle få generationer tilbage i USAs
historie var der en hel del antisemitisme.
F.eks. var der et antal hoteller, som nægtede
at indlogere jøder.
Til et sådant hotel ankommer en dag en turist
og ønsker et værelse. Portieren afviser ham:
”Jøder kan ikke bo i dette hotel”. Manden
erklærer, at han sandelig ikke er jøde, han
er kristen.
Portieren er stadig i tvivl og forlanger, at gæsten
skal besvare nogle spørgsmål for at bevise sin
kristenhed. Første spørgsmål er, hvilket navn
Guds søn har. Det besvarer gæsten korrekt.
Næste spørgsmål:

Udsagn fra fem af
verdenshistoriens
mest kendte jøder:
MOSES: Loven er alt
JESUS: Kærligheden er alt
MARX: Kapitalen er alt
FREUD: Sex er alt
EINSTEIN: Alt er relativt
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”Hvor blev Jesus født?”
”I Betlehem.”
”Jamen, hvor i Betlehem ”
”Det var vist i en stald.”
”Hvorfor i en stald?”

Gæsten efter nogen overvejelse:
”Det har formodentlig været, fordi hotellerne
dér heller ikke ville acceptere jøder.”
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Menighedernes liv
såsom stormflod eller pest. Klimatruslen retter sig
ikke kun mod Danmark. Det er hele kloden, der
er truet, hvis klimaet løber løbsk. Alle håber at
klimatopmødet i december vil munde ud i effektive skridt til at imødegå klimatruslen, og
Jeg er pr. 1. nov.
for at markere det håb vil mange af landets
2009 blevet tilknyttet Rankirker lade kirkeklokkerne lyde med 350
ders arrest som deres præst.
slag søndag den 13. december kl. 15.00
Det betyder, at jeg skal afholde gudstjeneunder topmødet.
ster (altid på
hverdage)
Hvorfor 350?
i arresten,
samt tage
de samtaler med de
Atmosfæren har en tålegrænse for
indsatte,
som de
drivhusgasser så som CO2, og den
Måtte have
brug for.
skal respekteres, med mindre kliOg jeg kan
forstå på
maet skal løbe løbsk. Den grænse
arrestforvareren, at der er
går ved 350 ppm (”parts pr. million”
et stort behov.
Der er ikke
= antal molekyler pr. million). I
sat procenter på
ansættelsen,
førindustriel tid lå ppm-tallet langt
men for Anders
Bonde som jeg
under 350. I dag er det 387. Det tal
af løser, lød
den på 25%.
skal ganske enkelt ned på 350, hvis
Jeg har derfor
brug for, at få
truslen skal afværges. Derfor har
hjælp til at varetage nogle
tallet 350 en oplagt symbolsk bea f m i ne
opgaver i
tydning som antallet af klokkeslag i
pastoratet.
Den hjælp
den kirkelige markering af klimahåb,
får jeg af
Thomas
som kirkerne vil gennemføre.
Næser,
som
Opfordringen er taget op af vort
præsenterer sig selv herunder. Thomas
pastorat, hvorfor man kan høre kirkevil træde til både i arresten og i
klokkerne bimle nogle få minutter den
sognene. Jeg tror og håber,
13. december kl. 15,00.
Bent B. Olufsen
at pastoratet ikke vil

Randers Arrest

…mærke forringelser ved, at en af de faste præster
også har andre forpligtelser. Tværtimod har jeg en
forventning om, at det vil opleves positivt.
Sognepræst DJ.
Kirkeklokkerne ringer for klimaet
I forbindelse med FN’s klimatopmøde i København i december er der udsendt en opfordring til
alle landets kirker om at lade klokkerne lyde for på
den måde at slå et slag for klimaet. Ideen stammer
fra gamle dage, hvor kirkeklokkerne blev brugt,
hvis der var krig, brand eller andre katastrofer

Har vi nu to kirker i Hornbæk?
Menighedsrådet har modtaget en skrivelse fra
Randers Kommune om at vor ejendom på adressen
Kingosvej 8 er bevaringsværdig. På adressen ligger
vores kirke, så det kom ikke som nogen stor overraskelse, at den anses for bevaringsværdig. Hvis man
vil vide mere, henvises der til Kulturarvsstyrelsens
hjemmeside, så det måtte jo undersøges. Her bliver
man så overrasket over at der faktisk er registreret
hele to kirker på adressen, den ene er opført i 1280
og er på 400 m2, og den anden er opført i 1880 og
er noget mindre, nemlig 325 m2. Så hvis nogen har
set den anden kirke, bedes man lige give menighedsrådet et praj!
Bent B. Olufsen
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Rollespil „Luthers nøgle“. Foto: Peter Viuff

Nyt fra Råsted Menighedsråd
Jeg glæder mig i denne tid. Normalt efterfølges
sætningen af ordene: ”Nu falder julesneen hvid”.
Sætningen stammer fra Peters Jul; men det er nu
ikke julen, jeg pt glæder mig til. Det er udsigten til
at få parkeringspladsen ved Råsted Kirke gjort færdig. Det har været et meget langt træk. 2 projekter
fra arkitekten.
2 behandlinger hos Randers Søndre Provsti, Århus Stift, Kgl. Bygningsinspektør, Kirkegårdskonsulenten og Nationalmuseet inden projekt 2 med
ændringer blev godkendt. Ikke at forglemme, at
Randers Kommune skulle forespørges om etableringen af 2 ind/udkørsler. Nu foreligger alle de
nødvendige tilladelser. Randers Søndre Provsti
har bevilget de nødvendige penge (tak for det). Nu
kan det praktiske arbejde begynde. Når du læser
dette, er parkeringspladsen måske færdig. Der er
lagt megen energi i færdiggørelsen af parkeringspladsen, der meget gerne skulle fremstå som et
smukt harmonisk område i Råsted til gavn og
glæde for alle og for naboerne op til parkeringspladsen i særdeleshed. Menighedsrådet takker
naboerne for den tålmodighed, I alle har udvist.
Dette kirkeblad er sidste nummer i år 2009, og
menighedsrådet takker alle ansatte ved Råsted
Kirke for en god og engageret indsats i løbet af
året. Det er en fornøjelse og glæde at se resultaterne af jeres arbejde. Tak til menighedsrådet for
et godt samarbejde.
Alle ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.
Poul Erik Amstrup Rasmussen
Menighedsrådsformand
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Så er vi i gang!
I uge 41 blev der af holdt licitation vedrørende
opførelse af vor sognegård. Resultatet af licitationen
medførte, at de enkelte entrepriser skal udføres af
følgende firmaer: Murer: Mellerup Tømrer- og Entreprenørfor-

retning ApS · Tømrer: Hans Kirk, Randers · VVS: Helsted VVS · El:
Vorup El · Maler: Preben Andersen A/S, Randers · Anlægsgartner: Buus
Anlægsgartner ApS, Brabrand.

Arbejdet gik i gang kort efter licitationen, og vil
iflg. den foreløbige tidsplan stå færdigt i slutningen
af august måned næste år.
Til at følge arbejdet, herunder deltage i byggemøderne, er der nedsat et byggeudvalg, medens
hele menighedsrådet bliver inddraget i de større
beslutninger såsom valg af inventar, beslutning om
farver på vægge o. lign.
Hornbæk menighedsråd
Bent B. Olufsen
Luthers nøgle
Luthers nøgle er navnet på et rollespil som mange
kommende konfirmander var inviteret til at deltage i.
Vi mødtes alle i Fussingø skov fredag d. 25/9. Alle var
flot udklædte i røde, blå, gule og grønne dragter med et
tegn på – hver gruppe havde sit eget tegn. Alle eleverne
var pilgrimme og vores præster deltog også som henholdsvis heks og djævel. Det var alle tiders. Det var en
rigtig spændende dag, især var det sjovt at løse gåderne
og møde nye venner, det var også ret godt lavet med at
man kunne blive smittet med pest, hvis man blev rørt af
en af de pestramte. Jeg syntes ikke, der var noget dårligt
ved dagen, alt var supergodt lavet med gåderne og kostumerne. Og det syntes alle i min gruppe også.
En stor tak til alle arrangørerne for en helt igennem dejlig dag.
Viktoria Foder Randrup.
Hornbæk skole.
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Kaare Norge

Julekoncert med Kaare
Norge i Borup Kirke
søndag d. 13.
december kl. 19.00
Kaare Norge er én af
landets mest kendte
og anerkendte instrumentalsolister. Internationalt har han også opnået en stribe af flotte
resultater og priser.
Denne aften kommer
han med sin guitar og
spiller julens skønne
melodier.

Billetter sælges for 50,00 pr. stk. i kirkekontorets
åbningstid på Niels Ebbesens vej 4. Kontoret er
åbent tirsdag, onsdag og fredag 9.00-13.00 og
torsdag 13.00-17.00.
Arrangør: Menighedsrådene

Torsdag den 31. december
nytårsaftensdag gudstjeneste i Hornbæk Kirke
kl. 14.00 og i Borup Kirke kl. 15.30
Efter en stemningsfyldt gudstjeneste, hvor vi tager
afsked med det gamle år og byder det nye velkommen, vil vi skåle med hinanden og nyde et stykke
kransekage i våbenhuset.
Sognepræst Peter Viuff
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Arrangementer
Onsdag den 27. januar kl. 19.30
Sogneaften med Niels Krøjgaard i Hornbæk Kirke
„Findes der mere mellem himmel og jord!“
Medarbejder på Institut for fremtidsforskning
Niels Krøjgaard fortæller om, hvor nemt vi lader
os manipulere til at tro på alt, som udgiver sig for
at være „overnaturligt“. Hverdagen er fyldt med
tilbud fra clairvoyante, astrologer, og mennesker
som påstår, at de har evner ud over det sædvanlige.
Men hvad er hvad? En spændende aften for både
yngre og ældre.
Arrangør: Menighedsrådet

Tirsdag den 2. februar kl. 19.30
Kyndelmissegudstjeneste i Kousted Kirke
I denne tid fortrænges mørket langsomt af lyset og
selvom vinteren slår sin knude, kan man allerede
nu fornemme at naturen snart vil vågne op fra sin
vinterdvale. De allerførste spæde forårstegn, en spirende optimisme og forventning til året, der ligger
forude. Gudstjenesten vil lægge vægt på glæden
over, at det mindste lys kan fortrænge det dybeste
mørke og skabe liv.
Sognepræst Dorte Jørgensen

Arrangementer

Niels Krøjgaard
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Onsdag den 10. februar kl. 19.00 i Råsted Kirke
”De fem musikere på slap line”.
Denne aften vil fem sogns pastoratets musikere
Bent Faxholm, Thomas Ege, Ida Faxholm, Elsebeth
Sorensen og Reelika Raadik, give koncert i Råsted
Kirke. De vil overvælde og overaske os med deres
mangfoldige musikalske talenter.
I pausen serveres forfriskninger.
Arrangør: Menighedsrådet

Søndag den 14. februar kl. 13.00
Fastelavnsgudstjeneste i Råsted kirke og
Tøndeslagning i forsamlingshuset
Kirken og forsamlingshuset i Råsted har i år besluttet at samarbejde omkring fastelavnsfesten. Festen
starter i Råsted Kirke kl. 13.00 med en familiegudstjeneste i børnehøjde. Børnene kommer udklædte i
kirken. Efter gudstjenesten går vi over i forsamlingshuset og slår katten af tønden. Der bliver serveret
kaffe, fastelavnsboller og sodavand.
Pris: 50,- for voksne. Gratis for børn.
Minikonfirmanderne deltager!
Alle er velkommen!
Arrangør: Råsted, Kousted og
Borup menighedsråd
og Råsted Forsamlingshus.

Tirsdag den 23. februar kl. 14.30
Borup Præstegård, tirsdagsmøde
Denne tirsdag kommer tidligere provst Helge Quist
Fransen og holder foredrag under titlen: ”Humor og
alvor i et langt præsteliv”.
Kirkebilen kører.
Alle er velkommen!
Arrangør: Menighedsrådet

Koret mødes
Koret øver følgende
torsdage kl. 19.00-2100:
14. januar
28. januar
11. februar
25. februar.

Borup
Borup
Borup
Borup

Arrangement
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Borup

Dato

Navn

Dato

Navn

23.08.2009
23.08.2009
06.09.2009
06.09.2009
20.09.2009
20.09.2009
20.09.2009
18.10.2009
18.10.2009
18.10.2009
18.10.2009
25.10.2009

Villads Mandal Andersen
Jonathan Scherrebeck Juelsgaard
Clara Raun Pedersen
Magnus Raaby Bøgelund Nielsen
Jonathan Arnholm Alexis
Sylvester Arnholm Alexis
Emma Foged Lind
Ulrikke May Friis Christiansen
Alma Hundborg Boje
Tobias Neergaard Kjær
William Carøe Brøndum
Lasse Lerche Spanggaard

27.09.2009

Josefine Dicte Fjeldsted Hvas

Dåb

Begravelser og bisættelser
Dato

Navn

01.10.2009
02.10.2009
16.10.2009

Egon Gudumlund
Otto Tage Floor
Carl Henning Knudsen

Vielser /kirkelige velsignelser
Dato

Navn

22.08.2009

Anne-Sofie Andersen og
Henrik Pagter
Annette Breum Løgstrup og
Kim Bridal Løgstrup
Janne Hjuleraa Poder og
Michael Hjuleraa

19.09.2009
26.09.2009

Kirkelige handlinger i Tånum
Ingen
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Dåb

Begravelser og bisættelser
Dato

Navn

22.08.2009
03.09.2009
17.09.2009
18.09.2009

Olga Ingrid Petersen
Erik Brøndum Søby
Anton Kristian Flarup
Hans Holger Bendtsen

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
Dato

Navn

01.11.2009

Nicolai Frydendahl Nørskov

Vielser /kirkelige velsignelser
Dato

Navn

15.08.2009

Maybrith Thorup Nielsen og
Jimmi Thorup Nielsen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
Dato

Navn

25.10.2009

Magnus Wisti Kjeldsen

Begravelser og bisættelser
Dato

Navn

18.09.2009

Gitte Ann Juul Thomsen

Vielser /kirkelige velsignelser
Dato

Navn

12.09.2009

Betina Busch Madsen
og Kennet Madsen

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Kirkelig vejviser
Fødsel
Fødselsanmeldelse af leveres senest 14 dage efter
barnets fødsel på kirkekontoret. Hvis forældrene ikke
er gift, men ønsker fælles forældremyndighed over
barnet, afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring
samtidig med fødselsanmeldelsen.
Navngivning
Blanketten „Navngivning“ udfyldes og afleveres på
kirkekontoret. Navngivning skal ske, inden barnet
er fyldt seks måneder.
Dåb
Aftales med sekretæren på kirkekontoret. Senere
følger samtale med sognepræsten.
Vielse
Aftales med sekretæren på kirkekontoret. Senere følger samtale med sognepræsten. Der rettes endvidere
henvendelse til Borgerservice i bopælskommunen
om udstedelse af prøvelsesattest (denne må højst
være udstedt fire måneder før vielsestidspunktet).
Prøvelsesattesten afleveres på kirkekontoret sammen
med fødsels- og dåbsattester.
Kirkelig velsignelse
Aftales med sekretæren på kirkekontoret. Der afleveres dokumentation for den borgerlige vielse. Senere
følger samtale med sognepræsten.
Begravelse/bisættelse
Ved dødsfald rettes henvendelse til præst, kirkekontor
eller bedemand for vejledning og aftale om tid og
sted for højtideligheden.
Navneændring
Der rettes henvendelse til kirkekontoret. Der må
for visse navneændringer påregnes et gebyr på
440 kr.
Blanketter og yderligere oplysninger
– også om mulighederne for anvendelse af digital
signatur – findes på www.personregistrering.dk.

Samtale / besøg af præsten
Hvis man ønsker en samtale med en præst, kan man
henvende sig til præsten personligt eller telefonisk.
Samtalen kan efter ønske finde sted hos præsten
eller i hjemmet.
Sognebåndsløsning
Som medlem af folkekirken kan man ved at løse
sognebånd slutte sig til en præst i et andet sogn end
bopælssognet. Der rettes i så fald henvendelse til
den præst, man ønsker at løse sognebånd til, eller
til sekretæren på kirkekontoret. Anmodningen om
at blive sognebåndsløser skal være ledsaget af oplysninger om navn, personnummer og adresse.

FDF Hornbæk
Tumlinge (bh.kl. –2 kl.)
Mandag kl. 16.30 – 18.15
Ledere: Kirsten Didriksen,
Birthe Dich, tlf. 86 45 46 83
Jesper Grankær Carøe
Pilte (3.–4. kl.)
Pt ingen klasse
Væbnere (5.–7. kl.)
Onsdag kl. 18.00 – 20.00
Ledere: Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07
Anders Nielsen, tlf. 20 66 07 76
Seniorvæbnere (fra 8. kl.) og seniorer fra 15 år
Mandag eller onsdag
Kontakt Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07 for nærmere tider
eller tjek vores hjemmeside fdf.dk/hornbaek
Sommerlejr af holdes i uge 27. FDF starter efter
sommerferien mandag den 17. august 2009 fra kl.
18.00 – 20.00 ved Kredshuset „Kernehytten“, Gl.
Viborgvej 54. Alle er velkommen til at møde op, og
se hvad der sker.
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Gudstjeneste- og
aktivitetskalender

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted Råsted

December

6. december

2. s. i advent

10.30 PV (m. voksenkor)

13. december

3. s. i advent

10.30 TN

20. december

4. s. i advent

9.00 PV

24. december

Juleaften

13.30 DJ
15.00 DJ

25. december

Juledag

10.30 PV

27. december

Julesøndag

9.00 DJ

31. december

Nytårsaften

14.00 PV

3. januar

Helligtrekongers sø.

9.00 DJ

6. januar

Helligtrekonger

19.30 PV

10. januar

1. s. e. H. 3 k.

17. januar

2. s. e. H. 3 k.

9.00 PV
10.30 PV

9.00 TN

13. december kl. 19.00, Borup Kirke: Julekoncert med Kaare Norge
10.30 PV
16.00
DJ**

15.30 PV

13.30 PV

14.30 PV
9.00 PV

10.30 DJ
15.30 PV

Januar

21. januar
24. januar

10.30 DJ

10.30 PV
9.00 DJ (FDF mønstring)

10.30 DJ

Konfirmandgudstj.
DJ og PV
3. s. e. H. 3 k.

10.30 TN

9.00 TN

Onsdag den 27. januar kl. 19.30, Hornbæk Kirke: Sogneaften med Niels Krøjgaard
31. januar

Septuagesima

9.00 PV altergang

10.30 PV

10.30 DJ dåbsgudstj.*
Februar

2. februar

Kyndelmisse

19.30 DJ

7. februar

Seksagesima

14. februar

Fastelavn

10.30 PV dåbsgudstj*

21. februar

1. s. i fasten

9.00 PV

28. februar

2. s. i fasten

10.30 TN

3. s. i fasten

9.00 DJ

9.00 DJ

10.30 DJ

Onsdag den 10. februar kl. 19.00, Råsted Kirke: ”De fem musikere på slap line”
13.00 PV
10.30 PV

Tirsdag den 23. februar kl. 14.30, Borup Præstegård: Tirsdagsmøde

Marts

7. marts

* Dåbsgudstjenester falder bort, såfremt
der ikke er dåb.
** Afholdes i Tånum Forsamlingshus.

DJ: Dorte Jørgensen
PV: Peter Ole Finnemann Viuff
TN: Thomes Næser

10.30 DJ
Bemærk:
Kl. 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang.
Kl. 10.30 Højmesse med altergang.
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9.00 TN

