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Graver Hanne Mose
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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. (Senest 2 dage før gudstjenesten)
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.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Alderdom med eller uden Gud!
Jeg har lagt mærke til et lidt sjovt fænomen i min
omgangskreds og i det hele taget blandt jævnaldrene.
Man begynder at tænke og tale om ”det der med tro
og Gud”. Nogle er endog begyndt at gå i kirke, hvad
der tidligere har været helt utænkeligt, for ”hvad
skulle man dog der!!” Årsagen ser ud til at være, at
alderen begynder at kunne mærkes. Vi er måske
knap nået dertil hvor talemåde, ”hvis du vågner en
morgen uden at have ondt et eller andet sted, så er
det et tegn på, at du er død” gælder fuldt ud - men
det begynder at snige sig derhen ad. Vi stiger ikke
bare ud med rank ryg , når vi har siddet i bilen mere
end en time, og har vi siddet i skrædderstilling i sofaen under tv-avisen, varer det mindst fem minutter
inden benene synes at kunne rettes ud og holder op
med at smerte. Joh, kroppen fungerer ikke længere
problemfrit, og har man haft hård virksomme dage
på arbejde eller i haven, går der nærmest uger, inden
man har indhentet og genvundet sine kræfter og
sin energi. Kort sagt - kroppen er i forfald, og det
begynder at gå hurtigt. Hvilken en alder snakker vi
om? Jo såmænd bare 40 plus! Og når vi mærker, at
vi ikke kan holde til alt det, vi plejer. Når vi mærker,
at vi er dødelige, ja, så er det vi begynder at spekulere
på, hvem der så holder alt oppe og i gang, når det
tilsyneladende ikke er én selv, som man har kunnet
bilde sig ind siden teenageårene. For tanken om,
at ingen gør det, den er ubærlig for langt de fleste
mennesker. Når man er ung og stærk og i gang,
så kan man godt nøjes med at tro på, at alt er et
resultat af tilfældigheder, for så kan man øve indflydelse på alle disse tilfældigheder i temmelig stor
grad. Ja, faktisk i så stor grad, at man kan bilde sig

selv ind, at man er Herre og Almægtig i sit eget liv.
Men når indbildningen afløses af kolde fakta, som
fortæller, at herfra går det kun ned ad bakke med
at holde alle bolde i luften og verden oppe, så bliver
der behov for en anden, som ikke lider forkrænkelighedens skæbne. Én som er mægtig, én som er evig,
én som har en masterplan og kærlighed nok til at
rumme os! For at komme fra de første spekulationer
og over til, ”hvordan og hvem osv., når jeg nu ikke
kan” og så til at bekende sig til en decideret kristen
Gud, som bl.a. kan mødes i kirken, kan der godt gå en
rum tid. For nogle måske 10 år for andre måske 30 år
og for nogle bliver det aldrig. I min egen (barndoms)
familie står det småt til på den mandlige side. Og så
alligevel. En, som så småt nærmer sig de 60 år, har
indtil videre pure afvist alt, hvad der kunne kaldes
religiøs tanke og tale. Men forleden fortalte han mig
om en bekendt, han har, som har tilbudt at bede
for hans økonomi. Det havde den bekendte før haft
held med i omgangskredsen, så han var frisk på en
ellers ret uoverkommelig opgave. ”Men”, sagde dette
mandlige familiemedlem, ” hvis der virkelig findes
en deroppe, hvad der naturligvis ikke gør, så vil jeg
da virkelig ikke belemre ham med sådan noget pjat
som penge hvis jeg var dødssyg, så måske, men jeg
synes ikke, man kan tillade sig at ulejlige den, der
har skabt hele universet - hvad der selvfølgelig ikke er
nogen, der har gjort - med sådan noget.” Og så må jeg
sidde og smågrinede i mit stille sind og tænke: ”Det
er utroligt så stærkt troende ikke-troende mennesker
kan være!” Men hvor er det dejligt, at der er håb for
alle os, som har brug for et håb. Som ikke bare kan
leve lykkeligt med, at vores kroppe forfalder og tænke:

”udenhvaistdhuavvåegonnedrteent elmloerrgaenndet sted,
så er det et tegn på, at du er død”
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”Jamen det var godt, så længe jeg havde den!”
Ikke at jeg kun overlever på et evighedshåb og derudover frygter livet! Slet ikke! Men som Lodberg
Hvass - afgående biskop i Aalborg Stift siger: ”Evighedshåbet er ikke en flugt fra nu’et. Tværtimod giver
håbet nu’et fylde og retning.” Og fylde og retning i
processen fra yngre til midaldrende betyder, at hver
dag får endnu mere værdi og leves med endnu større
omhyggelighed og nænsomhed, så relationen til det,
der virkelig betyder noget, bliver styrket og får mere
fokus.For mit vedkommende er der altså ingen tvivl
om svaret på spørgsmålet: ”Alderdom med eller uden
Gud? ”Jeg har levet i troen på, at jeg er skabning og
holdt i hånden på Den der er langt større end jeg
siden de tidlige teenageår. Når jævnaldrende derfor
begynder at spørge ind til, hvad det egentlig betyder
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for mig, så svarer jeg glad og gerne, og jeg tager det
ikke ilde op, hvis de ikke ”køber” min pakke - for de
må gå deres egen vej til Gud, og den er næppe som
min. Men, at de er slået ind på den, det glæder mig,
for så er der håb om, at de får prioriteringerne i orden
og bliver endnu mere livsglade og fokuserede på det
vigtigste. Jeg tænker derfor, at alder og tiltagende
dårligdom ikke er noget, djævelen har skabt, men det
er en nødvendig proces for at minde os om glæden
ved livet. Husk det, næste gang du rejser dig og må
undertrykke et ”av!”, bare fordi du endnu ikke har fået
købt den otiumstol med skammel, så åreknuderne
kan holdes opad! Rigtig glædelig sommer!
Sognepræst Dorte Jørgensen

Langfredags affald
Det er utroligt, hvad vi i vores husholdninger
smider ud af emballage og affald i løbet af en uge.
Det sker ikke sjældent hjemme hos os, at jeg må op
og hoppe i vores 150 liters affaldsspand, for at det hele
kan være der. Det er også utroligt, hvad vi smider af
affald ud af bilruden eller også bare på gaden.
Det er så meget, at Danmarks Naturfredningsforening i april arrangerede en
landsdækkende affaldsindsamling
med 34.000 deltagere.

Disse mængder af affald var hovedinspirationskilde til langfredagskirkekunst
skabt af konfirmanderne før påske.
Konfirmanderne samlede møjsommeligt
rengjort emballage derhjemme og tog det med i kirke.
Det gjorde de, for at vi skal minde hinanden om, at
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det er vores gudgivne opgave som mennesker at passe godt på verden, holde
den ren og frisk og hele tiden være bevidste om, hvordan vi bedst udnytter
verdens ressourcer, uden at misbruge (dem)verden
og ødelægge miljøet.
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I Det Gamle Testamente velsignede Gud Adam
og Eva og sagde til dem: ”Bliv frugtbare og talrige,
opfyld jorden og underlæg jer den; hersk over havets
fisk, himmelens fugle og alle dyr, der rører sig på
jorden!” Det at herske, betyder i denne forbindelse at
have omsorg for, og det er den rolle, mennesket har
fået tildelt af Gud - at have omsorg for verden.
Nu tænker du sikkert, kære læser, at det er godt
nok at passe på miljøet, men hvorfor skal Jesus på
korset formes af affald? Jo, for det var sådan, at Jesus
ikke kom til vores verden for udelukkende at frelse
dem, der mente, at de var noget, men han kom for at
frelse alle mennesker. Han kom for at frelse ludere og
lommetyve, kom til alle os med flapører og underbid,

til os med skumle planer og med urene hjerter, til
skattesnydere og miljøsvin. Han kom ikke kun for
at frelse rettroende, pæne mennesker, folk der vil
have patent på ham, men han kom til denne verdens
udskud - til alle os, der kan betegnes som affald!
I dåben hedder det, at vi bliver indpodet i Kristus,
og at alle døbte på denne måde kommer til at danne
Kristi legeme – og derfor danner den kristne menighed. Det vil sige, at denne verdens udskud - affaldet - er kirken. Og derfor brugte vi affald til vores
”påske-kunst- langfredags -projekt” i et forsøg på at
fortælle, hvad der er menneskets rolle i verden, og
hvem Jesus Kristus er!
Sognepræst Peter Viuff

Fotos: Peter Viuff

Hvad ringer
klokkerne for?
På en nylig udlandsrejse sad jeg i en slags ”tivolitog” på vej til en seværdighed. Blandt de omkringsiddende var bl.a. en amerikaner og en anden dansker.
Det var meget varmt, og da der pludselig lød klokkeklang, som med lidt god vilje kunne forveksles med
”Hjem-is bilen”, udbrød danskeren spontant: ”Ja, nu
kunne det være godt med en is!” Amerikaneren sagde
derimod lige så spontant: ”Church time!” Så var det
jeg tænkte: ”Ja, det siger vel noget om forskellen på
mange danskeres forhold - eller mangel på samme
til kirken, og så mange andre nationaliteters, her altså
en amerikaners. Men i mange andre lande findes der
jo masser af mennesker, som tænker mere på kirken
end på isbilen. Tankevækkende, ikke sandt?
Bent B. Olufsen
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Jeg bad om visdom,
og livet gav mig problemer at løse.

Konen på landet

Jeg bad om velstand,
og livet gav mig hjerne og muskler
at arbejde med.

Da vi den 14. marts havde besøg af Kjeld
Hillingsø, lagde jeg mærke til en for mig væsentlig ting, han fortalte om de gudstjenester,
der bliver holdt for de soldater, vi har sendt i
krig. Kjeld Hillingsø berettede om gudstjenester, der bliver forestået af en protestantisk
præst, og som er besøgt af praktisk talt alle
vore egne soldater; men desuden kommer der
soldater, som er katolikker, muslimer, buddhister osv. Det er da en dejlig tanke, at
vi alle kan være sammen, når vi bliver
ramt af livets alvor.

Jeg bad om mod,
og livet gav mig fare
at overvinde.
Jeg bad om kærlighed,
og livet gav mig mennesker
at elske.
Jeg bad om gaver,
og livet gav mig muligheder.

Lidt buddhist er vi vel alle?
Jeg bad om styrke, og livet gav
mig vanskeligheder, som
kunne gøre mig stærk.

Jeg fik intet af, hvad jeg ønskede.
Jeg fik alt, hvad jeg behøvede.
(Buddhistiske visdomsord)

Kend din kirkes ansatte
Denne gang er vi på besøg hos Elsebeth Sorensen, der den 1. april 2010 har været kirkesanger ved
Hornbæk og Tånum kirker i 25 år.
Når man træder ind i Elsebeths hjem på Chr.
Winthersvej i Hornbæk, er man ikke i tvivl - her
bor et musisk menneske. Ikke alene på grund af
det smukke flygel, klaveret, guitaren og de mange
node- og musikbøger, men lige så meget hjemmet
som sådan, der med stor æstetisk ynde beretter om
en kvinde, der spiller på livets mange facetter.
Søren Kierkegaards tanker om tids - og mulighedsbegrebet, har altid haft stor betydning for Elsebeth, og
som hun siger - ”det at have muligheden er vigtigere
end at bruge den, for heri ligger menneskets frihed”!
Denne frihed har Elsebeth brugt særdeles flittigt i
sit liv, hvor det at se paletten af muligheder og træffe
de rette valg altid har været vigtigt.
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Elsebeth fortæller, at hun elsker at synge - det er
livsvigtigt. Hun begyndte allerede sin sangkarriere
som 6-årig, hvor hun var ”galender-drossel”(Korpige)
i Vang Kirke i Vestjylland, hvor hendes mormor var
organist i 35 år. Som 13-årig begyndte Elsebeth som
korsanger i Sct. Mortens Kirke i Randers, hvor lønnen herfra gik direkte til en sanglærer – hun ville
dygtiggøre sig.
I 1974 flyttede Elsebeth til København for at læse
musik på universitetet og dansk som bifag. Ved
siden af universitetsstudiet uddannede Elsebeth
sig til folkeskolelærer. Begge studier blev afsluttet i 1980. I årene på Sjælland fungerede Elsebeth
som kirkesanger ved Hørsholm og Greve Kirker.
Elsebeth var nu blevet mor til sønnen Rune, der er
autist, og tog derfor en tiltrængt orlov indtil 1983,
hvor hun sammen med sin daværende mand rejste
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til Vancouver Island i Canada, hvor han havde fået et
professorat på universitetet, og hvor Elsebeth fortsatte
sine musikstudier. I 1985 vendte familien tilbage til
Danmark og bosatte sig i Hornbæk, hvor Elsebeth
blev kirkesanger og samtidig lod sig indskrive på
Aalborg Universitet på Informationsvidenskab, et
studie hun afsluttede i 1991. Samme år blev hun
ansat på Aalborg Universitet, hvor hun arbejdede
med koblingen mellem IT og læring. I 1994 fik
Elsebeth et ph.d.-stipendiat, der omhandlede design
af IT-baserede læreprocesser. Dette afsluttedes i
1997, hvorefter hun fortsatte på universitetet som
lektor, og som leder af en masteruddannelse i IKT
og læring. I 2007 søgte Elsebeth nye udfordringer
og blev ansat som Lektor på Århus Universitet, hvor
hun i dag arbejder med design af IKT og læring. Ud
over sønnen Rune, der i dag er 30 år, har Elsebeth
sønnen Jon på 24 år, som er datalog, og datteren
Maiken på 22 år, der læser medicin.
Så kære læsere, som I kan forstå, er det en
særdeles erfaren, dygtig, arbejdsom og stadig
ambitiøs kirkesanger, der den 1. april havde 25
års jubilæum. Siden midten af 1990’erne har
Elsebeth udelukkende været ansat ved Tånum
Kirke og fulgt med i den udvikling, Tånum
som samfund har gennemgået - fra et levende
mikrosamfund, hvor de gamle familier var
traditions- og kulturbærere, til i dag,
hvor Tånum, som så mange
andre landsbyer, er blevet en
soveby. Elsebeth holder af at
være kirkesanger i Tånum,
men hun kan indimellem
savne den tætte relation
til sognets beboere, som
hun havde i gamle dage,
og indimellem kan hun
stadig se de gamle
kirkegængere for
sig på bænkene
og tidligere
graver Anne
Marie Jensen
gå rundt i
kirken.

Foto: Peter Viuff

Foreløbig er det blevet til 43 år som kirkesanger for
Elsebeth, hvoraf de 25 nu er aftjent i vores pastorat,
og vi håber alle, at vi også mange år fremover stadig
kan få lov til at høre Elsebeths skønne sangstemme
i Tånum Kirke, og at hun fortsat kan se muligheder
i sin gerning her på stedet.
Vil man lykønske den travle 25-års jubilar, kan
man enten møde hende søndag morgen i Tånum
Kirke eller i Fladbro området, hvor hun holder sig i
form ved at løbe op mod 40 kilometer om ugen - eller
man kan deltage ved den annoncerede reception!
Sognepræst Peter Viuff

Reception

I anledning af sit 25 års jubilæum som kirkesanger ved Tånum Kirke afholder Elsebeth
reception for både menigheden, personalet og
menighedsrådet den 3. juni kl. 14-17 på Chr.
Winthers Vej 34, Neder Hornbæk.
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Menighedernes liv
Sorggruppe
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 på Niels Ebbesens Vej 4 i Hornbæk.
Det er gratis at deltage!
Sognepræst Dorte Jørgensen
Kirkekoret i Hornbæk og Tånum.
Hver tirsdag eftermiddag lyder der glade toner i
sognehuset i Hornbæk. Det er kirkekoret, som øver
til en kommende gudstjeneste. Det foregår altid i
en hyggelig og konstruktiv
atmosfære. I øjeblikket er det
Kathrine, Mia, Agnes, Mathilde og Clara, som er med
i koret, som således er lille,
men godt! Musikken bevæger sig inden for forskellige
genrer; foruden fællessalmerne er der en eller f lere
Foto: Thom as Ed e
korsange på programmet,
ofte af rytmisk karakter. I
pausen spises der kage, som pigerne selv har
lavet. Et par gange hver måned medvirker koret
ved gudstjenesten. Ved hver af disse lejligheder,
normalt søndage, er der ofte 2 tjenester, kl. 9.00
og 10.30. Enkelte gange er der en gudstjeneste eller
et bryllup på andre tidspunkter. Koret får løn for at
medvirke ved tjenesterne.
Koret øver sig om tirsdagen fra kl.15.00 til kl.16.30
i sognehuset på Niels Ebbesens Vej 4.
Hvis du vil være med i koret, kan du kontakte organisten i Hornbæk og Tånum, Thomas Ede, på
telefon 28352657.
For at komme med i koret er det naturligvis vigtigt, at din sangstemme passer sammen med de
øvrige, men det er også vigtigt, at du virkelig har
lyst til at synge sammen med andre - at lave musik
i fællesskab.
Organist Thomas Ede
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Tånum kirke
Foto: Peter Viuff

Genåbning af Tånum kirke
Palmesøndag den 28. marts kl. 10.30 afholdtes der
festgudstjeneste i forbindelsen med genåbningen
af Tånum kirke. Det nyrenoverede kirkerum var
pyntet fint op og fyldt med glade mennesker. Provst
Hanne Hjørlund og vores 2 præster kom ind i kirken
i prosession.
Hanne Hjørlund holdt selve gudstjenesten, Peter
Viuff holdt altergangen og Dorthe Jørgensen kirkebønnen og velsignelsen. Det var en flot gudstjeneste!
Derefter gik vi i forsamlingshuset, hvor der blev
serveret en let frokost. Der blev holdt tale af menighedsrådsformanden, provsten og arkitekten, som
overrakte en gave fra alle involverede i renoveringen
af kirken. Gaven var 5 pulpiturskamler.
Tånum menighedsråd
Tånum kirkegård
I øjeblikket er vi i gang med en omlægning af en
del af kirkegården, ligesom en del af hækkene skal
udskiftes – de er angrebet af en svampeart. Yderligere
skal der lægges et dræn ned på den nordlige side af
kirken. Der vil derfor i den kommende tid være lidt
postyr på kirkegården, men alt skulle blive godt igen
hen på sommeren.
Tånum menighedsråd
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Parkeringspladsen ved Råsted Kirke
Endelig blev parkeringspladsen ved Råsted Kirke
frokost i Mariager, inden vi sejler en tur med Svanen
færdig. Fra medio december 2009 til slutningen
på Mariager Fjord. Der er mulighed for at købe kaffe
af marts 2010 har den ligget skjult under sneen.
under sejlturen.
Af hensyn til plads på færgen skal tilmelding
Nu er den dukket op og
til turen ske senest onsdag den 1. september
er blevet repareret efter
2010. Tilmelding skal ske til vores sekretær
de uundgåelige skader,
Jette Kristiansen på tlf. 86420260.
der er sket på grund af
snerydning.
Der bliver opsamling til turen i Tånum, Rema
Fra menighedsrådet skal
1000 Hornbæk, Kollektivhuset, Bjergby Forder lyde en stor tak til ansamlingshus, Borup Kirke, Råsted Forsamlingshus og Kousted Gl. Brugs.
lægsgartner Torben JenFoto: Pe ter Viuff
sen og hans personale for
Tidspunktet for opsamlingen forventes at
veludført arbejde.
blive ca. kl. 1030 og hjemkomst ca. kl. 17.30.
Til brugere af og naboer til parkeringspladsen skal
Det endelige tidspunkt for opsamlingen vil blive
lyde en opfordring om at passe godt på pladsen,
bekendtgjort i det næste kirkeblad, der udkommer
i slutningen af august.
således at alle kan nyde synet af en f lot landsbyAktivitetsudvalget
parkeringsplads.
Aktivitetsudvalget er i gang med at planlægge den
FDF Hornbæk afholder Skt. Hans Aften
kommende sæsons aktiviteter. Jeg er overbevist om,
onsdag den 23. juni 2010 kl. 19.00
at vi alle har noget at glæde os til. Tilbuddene kan ses
i kirkebladet, så følg med heri og støt aktivitetsudvalDer vil være underholdning, salg af kaffe/te,
gets arbejde ved at møde op til arrangementerne.
pølser mm. Bålet tændes kl. 20.00, hvorefter det vil
være muligt at bage sit eget snobrød.
Poul Erik Amstrup Rasmussen
Så mød op til en hyggelig aften sammen med familie
formand for Råsted Menighedsråd
og venner og tag gerne naboen med.
Sted: FDF Kredshuset på Gl. Viborgvej 54 v. Firmasporten. En stor tak til Hornbæk og Tånum Menighedsråd, som har sponsoreret arrangementet.

Det hyggelige gamle torv
i Mariager.

Arrangementer
SOGNEUDFLUGT
Tirsdag den 7. september 2010. Sogneudflugten
bliver i år fælles for de 5 sogne og går til Mariager.
Vi skal besøge Mariager Kirke og bl.a. se og høre
deres nye orgel og efterfølgende indtage en let

Voksenkoret mødes:

Koret holder sommerferie fra den 30. maj til
torsdag den 9. september. Vi ønsker alle korister
en god sommerferie og siger tak for nogle rigtig
gode koncerter og for sæsonen, der nu er gået.
Vi er særdeles glade for samarbejdet! Vi håber,
at se jer alle igen til september.
Menighedsrådene, præster
og korleder Bent Faxholm
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Borup

Dåb

Dåb

Dato
14.02.2010
14.02.2010
14.02.2010
28.02.2010
07.03.2010
01.04.2010
01.04.2010
10.04.2010

Navn
Sebastian Emil Riishøj
Anton Hovgaard Svendsen
Nikolaj Cwiek-Petersen
Stine Hoy Christensen
Thea Roland
Karl Peter Toft Lauritzen
Bertram Fiil Hjulmand
Frederikke Sand

Begravelser og bisættelser
Dato
02.02.2010
09.02.2010
16.02.2010
25.02.2010
19.03.2010
26.03.2010
14.04.2010

Navn
Anna Kirstine Skovbo Nielsen
Søren Karlo Jørgensen
Ruth Aase Skytte Jensen
Keld Zweidorff Kjær
Anders Bak Mortensen
Inger Johanne Kristensen
Hans Jørum

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelser og bisættelser
Dato
19.03.2010
17.04.2010
21.04.2010

Navn
Anders Bak Mortensen
Niels Marius Sørensen
Harry Christiansen

Dato
04.04.2010

Navn
Nikolai Skifter Harder Nielsen

Begravelser og bisættelser
Dato
26.02.2010
26.02.2010
08.04.2010

Navn
Betty Kristine Nielsen
Mary Bodil Svejstrup
Claus Ingemann Hedehøj

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
Dato
21.02.2010

Navn
Cecilie Kræmer Svendsen

Begravelser og bisættelser
Dato
18.02.2010
05.03.2010

Navn
Edith Olga Pedersen
Knud Riskær Pedersen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
Dato
07.03.2010
07.03.2010
07.03.2010
11.04.2010

Navn
Maria Præstgaard Laulund
Mathias Winding Pehrsson
Camilla Skårup Golczyk
Emily Smedegaard Nielsen

Begravelser og bisættelser
Dato
06.03.2010
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Navn
Rasmus Salling

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

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.

Navngivning
Blanketten „Navngivning“ udfyldes og af leveres 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 af leveres på kirkekontoret
sammen med fødsels- og dåbsattester.

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

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
Pilte (3. til 4. kl.)
Pt. ingen klasse, men mød gerne op mandag,
og deltag i tumlingemødet.
Væbner (5. til 7. kl.)
Onsdag kl. 18.00 til 20.00
Leder: Lars Bjerre, tef. 50 57 27 07
Seniorer fra 15 år
Mandag eller onsdag.
Kontakt Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07 for nærmere
tider eller tjek www.FDF.dk/hornbaek
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.

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!

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.

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
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Søndag 30. maj, kl. 14.00 • Friluftsgudstjeneste Fladbro

Juni
6. juni

1. s. e. trin.

9.00 DJ

13. juni

2. s. e. trin.

10.30 PV

20. juni

3. s. e. trin.

10.30 DJ
9.00 PV
9.00 DJ

10.30 DJ

Onsdag 23. juni, kl. 19.00 • FDF Hornbæk afholder Skt. Hans Aften
27. juni

4. s. e. trin.

30. juni

Timeout-gudstj.

10.30 DJ

10.30 PV

9.00 PV

19.30 PV

Juli
4. juli

5. s. e. trin.

11. juli

6. s. e. trin.

14. juli

Timeout-gudstj.

18. juli

7. s. e. trin.

25. juli

8. s. e. trin.

10.30 PV

9.00 PV
10.30 DJ

9.00 DJ
19.30 DJ
9.00 DJ

10.30 DJ
9.00 DJ

10.30 DJ

August
1. august

9. s. e. trin.

9.00 PV

8. august

10. s. e. trin.

15. august

11. s. e. trin.

22. august

12. s. e. trin.

25. august

Timeout-gudstj.

19.30 PV

29. august

13. s. e. trin.

10.30 PV

10.30 PV
9.00 PV

10.30 PV
10.30 DJ

9.00 DJ
9.00 DJ

10.30 PV

10.30 DJ
9.00 PV

September
5. september

14. s. e. trin.

10.30 DJ

9.00 DJ

DJ: Dorte Jørgensen
PV: Peter Ole Finnemann Viuff
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang.
10.30 Højmesse med altergang.
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Tirsdag 7. september • Sogneudflugt til Mariager

