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Kirkesanger Elsebeth Sorensen
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Sognepræst (kbf.)
Dorte Jørgensen, Højbjergvej 11
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk

Organist: Se Hornbæk

Sognepræst
Peter Ole Finnemann Viuff, Borup Byvej 87
Tlf. 86 44 30 76. E-mail: pofv@km.dk

Kirkeværge Jens Baier Andersen
Borup Kirkevej 1
Tlf. 86 44 35 48

Hornbæk Menighedsråd
Menighedsrådsformand Bent Olufsen
Aage Beks Vej 2 C
Tlf. 86 41 50 29

Organist Bent Faxholm
Tlf. 86 42 97 24

Graver Hanne Mose
Tlf. 86 41 06 27
Træffes bedst tirsdag-fredag 11.30-12.00
Organist: Thomas Ede
Tlf. 86 19 89 90
Tånum Menighedsråd
Menighedsrådsformand Niels Erik Nielsen
Højbjergvej 17
Tlf. 86 45 42 38
Kirkeværge Albert Lundgaard
Bjerregravvej 4
Tlf. 86 45 42 08
Graver Dorthe Steen Larsen
Tlf. 61 74 34 31

Kirkebladets redaktion:
Birte Andersen (Tånum), Bent Olufsen(Hornbæk),
Elisabeth Kjærgaard(Hornbæk),Svend Olesen (Kousted), Karen Roed(Borup), Elisabeth Jensen(Råsted),
Elisabeth Amstrup Rasmussen(Råsted), Dorte Jørgensen, Peter Viuff. Sidste frist for indlæg til næste
kirkeblad er den 7. april 2010. Næste nummer af
kirkebladet omdeles i uge 20/21. Kirkebladet udgives
af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør Peter Viuff
Tlf. 86 44 30 76. E-mail: pofv@km.dk
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Råsted

Borup Menighedsråd
Menighedsrådsformand Jørgen Sparre
Borup Kirkevej 3
Tlf. 86 44 33 68

Sekretær/kirkekontor:
Jette Kristiansen, Niels Ebbesens vej 4
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

Kirkeværge Inger Brasch
Strindbergsvej 26
Tlf. 86 43 51 81

Kousted

Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87

Kousted Menighedsråd
Menighedsrådsformand Svend Olesen
Vindingholmvej 13
Tlf. 86 44 34 62
Kirkeværge Anders Andersen
Hovedvejen 13, Tlf. 86 44 32 84
Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15 eller 23 20 62 51
Organist: Se Borup
Råsted Menighedsråd
Menighedsrådsformand Poul Erik Amstrup Rasmussen
Folehaven 6, Tlf. 86 44 38 70
Kirkeværge Karen Hanna Christensen
Houmarksvej 12, Tlf. 86 44 30 81
Graver: Se Kousted
Organist: Se Borup
Kirkebil
Borup/Kousted/ Råsted
Ønskes kørsel med taxi til eller fra gudstjeneste
bedes man henvende sig til sognepræst Peter Viuff,
86443076.
Tånum/Hornbæk
Der køres med DANTAXI fra Kollektivhusets
hovedindgang et kvarter før gudstjenesten. Dato og
klokkeslæt fremgår af opslagstavlerne i Kollektivhuset. Ønskes kørsel til koncerter eller sogneaftener, bedes man kontakte kirkekontoret i Hornbæk
senest to dage før arrangementet.
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Det er forår og alting klippes ned…
”Det er forår. Alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed.
Vi begynder at træne til skeletter.
Jeg blir 5 år ældre ved hvert indgreb i min pung,
men når forårssolen skinner blir jeg ung”!
Sådan lyder det i Benny Andersens forårssang,
som handler om, hvordan det svære i livet kan overskygges af noget så enkelt som en solstråle.
Økonomien kan være elendig, regningerne svære
at betale, der skal spares og spares og spares, men når
foråssolen skinner, så stiger humøret, og sorger og bekymringer skrumper ind og forsvinder for en stund.
Benny Andersens vise er højaktuel. Der er krise
i Danmark. Fordums fede ødselhed er slut, og hvor
det for kort tid siden lød, at man skulle finde noget
at bruge sin friværdi på, så forlyder det nu, at mange
er truet af tvangsauktioner og arbejdsløshed.
Nogle samfundsrøster siger, at det ikke kun er af
det onde, at vi er kriseramte. Det får folk til at stå mere
sammen, siger de. Man vender opmærksomheden
bort fra forbrug og imod hinanden. Man mærker, at
garnet strammer, og ønsker at hjælpe andre i samme
situation. ”It takes one, to know one”, siger man med
en engelsk talemåde. Har man det svært, genkender
man en anden, som har det svært.
Og er det sandt, er det jo godt. Men det ville være
endnu bedre for alle, om vi ikke behøvede en krise,
for at have opmærksomhed på hinanden og på hinandens problemer. Kan vi hjælpe ud af vores underskud, så tænk, på hvor meget mere vi kan hjælpe ud
af vores overskud!
Men tilbage til Benny Andersens vise. Jeg tænker,
at den er en vældig fin måde at huske os kriseramte
mennesker på, at vi skal se den store sammenhæng
og ikke fortabe os i den mindre - især ikke når noget
er svært.
Måske må man sælge sit hus og f lytte i noget

billigere. Måske må man sælge sin dyre bil og købe
en mindre. Måske mister man sit arbejde, som man
har været rigtig glad for. Og alle disse ting er svære,
ja hårde at tackle. Men livet ender ikke her. Forhåbentlig har man stadig sin familie og sine venner…
de relationer, som udgør det vigtigste i livet, når alt
kommer til alt. Og måske kan det at miste arbejde
være begyndelsen til noget helt nyt! Det er ikke
sikkert, men når en dør lukkes, åbnes der altid en
anden. Kunsten er at huske det og at se sig om efter
den. Måske nogen vil tænke, at det er nemt at sige
sådan, og at man må være en total jubeloptimist
for at tænke sådan, men sådan ser jeg ikke på det.
Livsglæde kan ikke opgøres i kroner og øre. Den
stiger ikke proportionalt med hvor rig man er på
mammon. Livsglæde kommer indefra. Den udspringer af taknemligheden over dem, man holder af.
Af at man har fået livet givet, og af hver dag man
kan få lov at mærke forårssolen og den friske luft…
frostluften lige nu.
Virkelig krise er ikke der, hvor man må skære
sit forbrug ned. Flytte i noget mindre. Cykle noget
mere. Men det er der, hvor man begynder at lade
det slide på familien. Tankeløst lader det gå ud over
ægtefællen eller børnene, så man måske ender i
skilsmisse og med delebørn. Det er her, vi skal sætte
ind med hele vores opmærksomhed, når rammerne
for vores hverdagsliv ændres. Er vi sammen i det
her! Husker vi at dele bekymringerne med vore
nærmeste! Og husker vi på, at er vi sammen, så er
intet helt forfærdeligt!
Og gudskelov varer det heller ikke længe, førend
forårssolen virkelig begynder at skinne varmt på
os. Det er lige om hjørnet.. og det er nu sjovere
at løbetræne til skelet, når man kan smide huen,
handskerne og de tykke sokker.
Og de fem år vi bliver yngre! Dem kan vi vel
alle bruge :-)
Rigtigt dejligt forår!
Sognepræst Dorte Jørgensen
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Små tilbageblik
Vinter har altid været min årstid. I år har jeg så fået
rigtig meget af min livret. Det har været helt vidunderligt. Jeg har altid syntes, at snepudrede træer og
en høj, klar frosthimmel er betagende. Når man som
jeg bor et sted, hvor sneen får lov til at blive liggende,
kan man for alvor nyde det, og man kan meget let ved
at se ud over et smukt landskab komme til at føle en
indre ro og en ydmyghed, som gør godt.
Samme ro og ydmyghed har jeg følt, når jeg
har været til det forløbne års Time-Out-gudstjenester.
Det har været en god oplevelse. Alt for ofte har vi i
hverdagen så travlt, at vi glemmer at reflektere over
det, vi oplever. Derfor har det givet mig meget at høre
vore to præsters udlægning af eksistentielle begreber
som taknemmelighed, tilgivelse, barmhjertighed
m.m .Jeg føler, det er rart at sidde meditativt og

4

lade disse livets store områder berøre mig. Selvom
Time-Out-gudstjenester ligger om aftenen, kan man
sagtens nå hjem til den sene tv-avis.
Nytårsgudstjenesten i 2009 blev en gudstjeneste, hvor der blev spundet forskellige ender
over temaet tid. Tid er noget, vi alle forholder os til.
Undertiden hører man mennesker sige, at man skal
have tiden slået ihjel. Efter min mening er det forkert
at slå ihjel, også tiden. Jeg kan godt lide at tænke på
tiden som noget, der kommer, og ikke noget der går.
Naturligvis er det sådan, at med tid, der kommer,
følger ansvar. Dette ansvar må man tage seriøst, så
man får det rigtige fyldt i kommende tid.
Nu er det tid til at sige tak for det forløbne år
og ønske alle et godt nytår.
Elisabeth Jensen
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En lysestump kan brænde igen…og igen…
Lyset er brændt ned, eller næsten ned. Hen i
affaldsspanden med det … eller … nej! Lad det brænde
igen. Og det kan det!
På lysestøberiet i Ring ved Brædstrup driver frivillige
medarbejdere et lysestøberi, og her fremstiller man nye
lys af gamle stumper. Gem dine lyserester fra julen, fra
havefesten, fra spisebordet, fra kirken, fra forsamlingshuset. Og lad dem gå videre til lysestøberiet.
Tænd dobbelt lys
Tænder du et lys fra Ring, tænder du ikke bare
et genbrugslys. Du tænder også lys for mennesker.
Overskuddet fra lyssalget går til Danmission, som
på folkekirkelig grund arbejder med Kirkens liv og
vækst, fattigdomsbekæmpelse og dialog mellem religioner og kulturer i Danmark og i tredjeverdenslande.
Læs mere herom på www.danmission.dk.
Du kan af levere dine lysestumper hos Kirkens Genbrug, Gl. Jennumvej 1, Randers NØ.
Eller du kan, her i De Fem Sogne, af levere dem
hos sekretæren på kirkekontoret, hvor du også kan
bestille nye lys.
Når du køber en
pakke genbrugslys
til 30 kr., kan et
barn på kostskole i
Sydindien spise sig
mæt i 14 dage.
Jette Kristiansen

Smid ikke dine lysestumper ud

…de er penge værd!
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Kære Vorherre
Jeg ved, at jeg er ved at blive gammel, og det
skal du ha’ tak for. Men jeg håber, at du fremover
vil give mig styrke til ikke at blande mig i
al ting og tale ustandselig, mest om mig
selv, naturligvis. Gid jeg må bide mig i
tungen, hver gang jeg er ved at give et
godt råd, ganske uopfordret, og stryg
fra mit ordforråd: ”Hvad sagde jeg” eller
”sådan var det ikke, da jeg var ung!” Jeg
ved godt, at jeg har alverdens visdom og
erfaring, og det sådan set er synd at lade det gå til

spilde, men i min høje alder, har jeg stærkt brug
for de få venner, jeg har tilbage. Lær mig,
at jeg nu og da kan tage fejl, og luk
min mund, hver gang jeg vil tale
om mit helbred og hvordan jeg
har sovet. Giv mig således en
lykkelig alderdom, omgivet
af dem, jeg holder af, fordi de
kan holde mig ud! Amen
Indsendt af sognebarn

Konen på landet
En ung journalist ved Jerusalem Post regnede med at få en god historie fra en gammel mand, som hun hver dag så bede ivrigt
ved Grædemuren i Jerusalem. Journalisten
spurgte den gamle mand, hvad han bad så
inderligt om.
Jeg er kommet her hver eneste dag i
25 år, svarede den gamle. – Om morgenen
beder jeg for fred i verden og om, at sygdom
og sult må forsvinde fra jordens overf lade.
Så går jeg hjem og drikker mig en kop te, og
om eftermiddagen kommer jeg tilbage for
at bede om fred og forsoning mellem Israel
og Palæstina.
Journalisten blev bevæget ved den gamles ord og spurgte, hvordan det føltes at stå
på samme sted ved Grædemuren og bede så
engageret i 25 år.
Hvordan det føles? svarede den gamle.
– Det føles præcis som at tale til en mur.
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Menighedernes liv
Forsinkelse
Et ord, som man helst ikke vil støde
på i forbindelse med et byggeri. Men et
begreb, som vel de færreste kan undgå.
Der kan altid komme et eller andet i vejen
som kan forsinke byggeriet.
Således er det også sket for os i Hornbæk i forbindelse med opførelsen af vor
sognegård. I sidste udgave af kirkebladet
redegjorde jeg for opstarten, men vi fik os allerede
der en negativ overraskelse. Det viste sig nemlig,
at selvom der var foretaget geotekniske undersøgelser fire steder på jordstykket, hvor bygningen
skal placeres, opdagede man ved udgravningen
et stort område med ikke-bæredygtig jord. Dette
skulle selvfølgelig fjernes og erstattes med bundsikringssand, som blev komprimeret som en sandpude under bygningen. Der blev udskiftet i alt
1.250 m3 jord. Det kan så undre, at man ikke opdagede problemet i forbindelse med den geotekniske

undersøgelse,
da der findes en
hel del lerjord
på kirkegården, så hvorfor
ikke også hvor vi skal bygge?
Desuden har vi - som alle
ved - haft en længere periode
med frost og en masse sne,
som også vil bidrage til en forsinkelse af byggeriet. Hvor meget ved vi endnu
ikke, men vi venter spændt på af få en ny tidsplan,
så vi kan begynde at planlægge fremtiden.
Menighedsrådsformand
Bent B. Olufsen

Der blev udskiftet i alt

1.250 m3 jord…

Akvarel fra Minikonfirmandprojekt - med PV
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Arrangementer
Tirsdag den 9. marts
kl.14.00. Fælles pensionisteftermiddag i Tånum
Forsamlingshus
Denne eftermiddag vil præst
i Sct. Mortens Kirke i Randers Flemming Kloster
Poulsen holde foredrag
under overskriften:
„EN STUMP HIMMEL
I MIN KAFFEKOP – det gode liv i lyst og nød“.
En mosaik af kloge og festlige historier fra hverdagen
og litteraturen, bl.a. Morten Ramsland, Stig Tøfting
og Jan Kjærstad. Det handler om at være menneske
og gå løs på tilværelsen. Gribe det gode og besværlige liv i lyst og nød - og vide, at der ofte kun skal en
lille drejning til, så står vi med en stump himmel
i hænderne.
Arrangør: Menighedsrådene
Søndag den 14. marts
kl. 14.00 i Borup kirke og
konfirmandstue
Denne søndag får vi besøg af Kjeld Hillingsø.
Den tidligere generalløjtnant vil i Borup Kirke
give os sin personlige udlægning af en selvvalgt
bibeltekst. Efter kirkegangen går vi til konfirmandstuen, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål,
og hvor vi vil drikke kaffe.
Arrangør: Menighedsrådene
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Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30.
Festgudstjeneste i Tånum Kirke
Nu er vi færdige med renoveringen af Tånum Kirke.
Bænkene er sat på plads på de nye gulve, kirken
er kalket og malet, og det nye varmeanlæg er installeret. Vi er glade og tilfredse med det færdige
resultat! Nu er det tid til at genåbne kirken med en
festgudstjeneste!
Vores provst Hanne Hjørlund er dagens prædikant.
Pastoratets præster, kirkesanger, voksenkor og musikalske
kræfter er alle samlet.
Vi håber, at rigtig mange vil
være med til at genåbne vores smukke, nyrestaurerede
kirke!
Efter gudstjenesten serveres en lettere frokost i
Tånum Forsamlingshus.
Arrangør: Tånum menighedsråd
Tirsdag den 6. april kl.14.30
Kousted Forsamlingshus.
På vinterhalvårets sidste tirsdagsmøde vil tryllekunstner Heinz Saxburger vise et trylleshow og ved
hjælp af traditionelle trylletrick fortælle noget om,
hvad tryllekunst er, ligesom han vil delagtiggøre os
i de ofte spændende, til tider dramatiske oplevelser
fra fire årtiers engagement i 42 lande.
Kirkebilen kører.
Alle er velkommen!
Arrangør: Menighedsrådene
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Arrangementer

KORET MØDES:

Koret øver følgende to
rsdage
kl . 19.00 -21.00:

11.
marts
25.
marts
28
marts
08 .
apr il
22 .
apr il
06.
maj
20.
maj
30.
maj
Sommerfer ie

Borup
Borup
Festgudstjeneste
Borup
Borup
Borup
Borup
Friluftsgudstjenste

Orkester: „Knap så rask“

FRILUFTS-

GUDSTJENESTE
Søndag den 30. maj
kl. 14.00 i Fladbro skov
Denne skønne forårssøndag afholdes der friluftsgudstjeneste ved
„Påfuglehuset“ i skoven bag Fladbro Kro.
Gudstjenesten foregår i et samarbejde mellem følgende 8 sogne: Grensten,
Helstrup, Øster Velling, Kousted, Råsted, Borup, Tånum og Hornbæk.
Ved gudstjenesten medvirker sognenes præster, musikalske kræfter,
kor og spillemandsorkesteret „Knap så rask.“
Efter gudstjenesten sponsorerer Fladbro Kro kaffen og menighedsrådene
sørger for kage m.m. Deltagere i gudstjenesten bedes venligst medbringe
klapstole/tæpper eller lignende.

Venlig hilsen menighedsrådene.
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Tånum

Dåb

Ingen

Dato
08.11.2009
15.11.2009
22.11.2009
29.11.2009
20.12.2009
20.12.2009
27.12.2009

Navn
Natalia Wiingaard Kristensen
Samuel Haarbo-Nygaard
Daniel Doktor Mogensen
Ida Nikoline Nørager
Filip Windel Nissen
Signe Kirstine Folkerman
Mads Emil Skovbo Sørensen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
Dato
08.11.2009

Navn
Elias Rhinstrøm Schmidt
Jakobsen

Begravelser og bisættelser

Begravelser og bisættelser

Dato
12.11.2009
14.11.2009
18.11.2009
16.12.2009
29.12.2009
05.01.2010
14.01.2010
23.01.2010

Dato
07.11.2009
14.11.2009

Navn
Peder Sigfred Amby
Ingrid Jenny Madsen
Mogens Loft Pedersen
Else Hansen
Preben Therkildsen
Helge Karlsen
Karen Elise Christensen
Bruno Frische Jensen

Navn
Edith Martine Mikkelsen
Astrid Mathilde Larsen

Kirkelige handlinger i Kousted
Ingen

Vielser /kirkelige velsignelser

Kirkelige handlinger i Råsted

Dato
27.12.2009

Begravelser og bisættelser
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Navn
Helle Skovbo Sørensen
og Chris Haagen Sørensen

Dato
17.11.2009

Navn
Einar Rousing Sørensen

Råsted

Hornbæk
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Råsted

Kirkelig vejviser
Fødsel
Fødselsanmeldelse afleveres senest 14 dage efter barnets fødsel på kirkekontoret. Hvis forældrene ikke er gift, men ønsker
fælles forældremyndighed over barnet, afleveres en omsorgsog ansvarserklæring samtidig med fødselsanmeldelsen.

FDF Hornbæk
Tumlinge (0. til 2. kl.)
Mandag kl. 16.30 til 18.00
Ledere: Birthe Dich. Tlf. 28 70 45 64
Kirsten Didriksen
Jesper Carøe

Navngivning
Blanketten „Navngivning“ udfyldes og af leveres på kirkekontoret. Navngivning skal ske, inden barnet er fyldt seks
måneder.

Pilte (3. til 4. kl.)
Pt. ingen klasse, men mød gerne op mandag,
og deltag i tumlingemødet.

Dåb
Aftales med sekretæren på kirkekontoret. Senere følger samtale med sognepræsten.

Vielse

Væbner (5. til 7. kl.)
Onsdag kl. 18.00 til 20.00
Leder: Lars Bjerre, tef. 50 57 27 07

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 af leveres på kirkekontoret
sammen med fødsels- og dåbsattester.

Seniorer fra 15 år
Mandag eller onsdag.
Kontakt Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07 for nærmere
tider eller tjek www.FDF.dk/hornbaek

Kirkelig velsignelse
Aftales med sekretæren på kirkekontoret. Der af leveres dokumentation for den borgerlige vielse. Senere følger samtale
med sognepræsten.

Vi mødes normalt ved kredshuset ”Kernehytten”,
Gl. Viborgvej 54 eller se vores mødeplaner på:
www.FDF.dk/hornbaek. Alle er velkomne til at møde
op, og se hvad der sker!

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 460 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.

Gammel drøm….

Har du en fortid som FDF’er eller spejder,
og savner det? Er forælder, der har lyst til at være
sammen med egne og andres børn? Eller har du
bare 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, så du vil ikke stå
alene med udfordringen.
Vi mangler pt. en - gerne flere ledere til vore
ugentlige møder, så tøv ikke med at kontakte en
af vore ledere; Birthe Dich, tlf. 28 70 45 64 eller
Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07 for flere oplysninger.
Hilsen FDF Hornbæk
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Marts
7. marts

Hornbæk
3. s. i fasten

Tånum

Borup

Kousted

9.00 DJ

Råsted
10.30 DJ

Tirsdag 9. marts kl.14.00 • FæLLES PENSIONISTEFTERMIDDAG • Tånum Forsamlingshus
10. marts

Timeout-gudstj.

14. marts

Midfaste

21. marts
28. marts

19.30 PV
14.00 PV

Kjeld Hillingsø

Søndag 14. marts kl. 14.00 • BESØG AF KJELD HILLINGSØ • Borup kirke og præstegård
10.30 SB DJ
9.00 SB DJ
Mariæ Bebudelse
Fernisering

10.30
HH PV DJ

Palmesøndag

Festgudstjeneste

Palmesøndag 28. marts kl. 10.30 • FESTGUDSTJENESTE • Tånum Kirke

April

Hornbæk

1. april

Skærtorsdag

2. april

Langfredag

4. april

Påskedag

Tånum

Borup

Kousted

19.30 NN

10.30 NN
9.00 PV
9.00 DJ

Råsted

10.30 DJ

10.30 PV
10.30 PV

Tirsdag 6. april kl.14.30 • TRyLLESHOW MED HEINz SAXBURGER • Kousted Forsamlingshus
11. april

1. s. e. påske

18. april

2. s. e. påske

25. april

3. s. e. påske

30. april

Bededag

9.00 PV

10.30 PV
9.00 DJ
9.00 PV
10.30 PV

Konfirmation

Maj

Hornbæk

2. maj

4. s. e. påske

9.30 DJ Konf.
11.00 DJ Konf.

9. maj

5. s. e. påske

10.30 DJ
10.30 PV

10.30 DJ

Konfirmation

Tånum

Borup

Kousted

11.00 PV

Råsted
9.30 PV

Konfirmation

Konfirmation

9.00 SB PV

13. maj

Kristi Himmelfartsdag 10.30 DJ

16. maj

6. s. e. påske

23. maj

Pinsedag

19.30 DJ

9.00 DJ

10.30 PV

Timeout-gudstj.

9.00 PV
10.30 DJ

9.00 DJ

Søndag 30. maj kl. 14.00 • FRILUFTSGUDSTJENESTE FLADBRO
6. juni

Hornbæk
1. s. e. trinitatis

* Dåbsgudstjenester
falder bort, såfremt
der ikke er dåb.

Tånum

9.00 DJ

DJ: Dorte Jørgensen
PV: Peter Ole Finnemann Viuff
NN: (Ubestemt)

HH: Hanne Hjørlund
SB: Susan Ballegaard

Borup

Kousted

Råsted
10.30 DJ

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