Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Sep • okt • nov 2010
7. årgang nr. 4

Hornbæk

Tånum

Borup

Adresseliste

Forside:
Layout/AD: Buchs, Lise H. Rosa

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

Kirkesanger Elsebeth Sorensen
Tlf. 86 42 01 35

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), ElisabethJensen(Råsted),
Elisabeth Amstrup Rasmussen(Råsted), Dorte Jørgensen, Peter Viuff. Sidste frist for indlæg til næste
kirkeblad er den 11. oktober 2010. Næste nummer af
kirkebladet omdeles i uge 46/47. Kirkebladet udgives
af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør Peter Viuff
Tlf. 86 44 30 76. E-mail: pofv@km.dk

2

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. (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.
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En eller flere veje til Gud!
For nylig har der været en vældig diskussion mellem
præster og biskopper. Og den ulmer stadig.
Men den kan betyde splittelse i folkekirken, så
ingen har rigtig lyst til at tage hul på den. Og her
taler jeg ikke om vielse af homoseksuelle. Nej, jeg
taler om diskussionen om, hvorvidt der kun er én
rigtig vej til Gud – og her tænkes naturligvis på den
kristne vej – eller om der kunne være andre! Kan
jøder, muslimer, buddhister osv. nå frem til frelsen
igennem deres religion? Eller skal de være kristne
for at have en chance? Det er det store spørgsmål og
anstødsstenen. Nogle præster og biskopper hævder,
at der må være flere veje til Gud. Og at enhver så at
sige ”kan blive salig i sin tro”! Nogle siger lidt mere
forsigtigt: ”Vi ved det ikke, men vi håber det. Enhver
tro er dog nok næppe lige gyldig.” Og så er der dem,
som mener, at det er totalt kætteri og gudsbespottelse og et klart brud på præsteløftet og folkekirkens
grundlag og forskrifter at hævde, at der skulle være
nogen som helst frelse uden om Kristus. Kristus er
åbenbaringen, og enhver må bekende sig til ham for
at kunne opnå del i Guds nåde. Og præster og biskopper, som hævder andet, bør fyres på gråt papir.
Med fare for på et tidspunkt at blive fyret på gråt
papir må jeg tilstå, at jeg ikke befinder mig i sidste
kategori. Jeg befinder mig mest i midterste kategori,
med en betinget hælden til den første. For jeg kan
ikke leve med at tro, at vejen kun kan gå igennem
Kristus. Hvad så med alle de mennesker, som ikke

bekender sig til Kristus? Går de så bare fortabt?
Jeg synes, der er noget ”Jehovas vidner” over den
holdning. Så kan vi jo på forhånd dømme og skille
fårene og bukkene på dommedag. ”Er du jøde? Nå,
men så ses vi to jo i hvert fald ikke i paradis. Ærgerligt!” Og har Jesus ikke udtrykkelig sagt, at det ikke
er op til os at dømme? For det har vi ikke magt og
evne og indsigt til.
Jeg er fuldstændig klar på, at for mig er Kristus
vejen. Jeg er vokset op i et kristent samfund, og det
er blevet den eneste sande vej for mig, som for millioner af andre mennesker verden over. Og jeg ved
også godt, at Det Nye Testamente fremstiller det som
om, at troen på Kristus som Guds søn er eneste vej
til frelsen. ”Den som ikke tror på mig…” osv., siger
Jesus. Men for mig er det ikke det samme som, at
Gud ikke kan være så meget mægtigere end det univers, han åbenbarer for mig i kristendommen. Jeg
kan på ingen måde forstå Gud eller kortlægge hans
planer. Jeg ved bare, hvad han har talt til mig, og til os
kristne. Og jeg ved, at jeg skal forkynde kristendom.
Det er mit kald og min mission. OG – samtidig er
det vigtigt for mig, at jeg kan møde mennesker af
anden religiøs observans og tro, at også de er Guds
elskede børn, som er underlagt Hans nåde, som
jeg er det … uanset at vi er forskellige af opfattelse.
Det findes kun én Gud. Det ved jeg. Og når vi taler om Gud, så må det derfor være den samme.
Jeg kan være dybt uenig i, hvordan andre forstår

.
Kan jøder, muslimer, derbudesdhirelistegior osv
”
”
n?
nå frem til frelsen igennem
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deres religion, og i, hvordan de lever den. Jeg kan
være forfærdet over den måde, de gør det på, hvis de
handler rabiat og voldeligt, idet jeg ikke tror på, at
det på nogen måde kan være Guds vilje. OG - jeg vil
naturligvis fortælle dem om Kristus og alt det gode,
kristendommen er, når den leves efter Kristi Faders
vilje, som vi kender den fra Det Nye Testamente. Men
ekskluderer jeg dem i mit stille sind, hvis de ikke er
enige, så gør jeg mig til Herre over mine brødre og
søstre! Jeg synes, det er vigtigt at tænke over dette
og tage stilling til, hvordan man forstår det. Skulle
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vi kristne, når alt kommer til alt, virkelig være en
ekskluderende sekt, som tager patent på sandheden?
Eller har Kristus lært os, at enhver skabning er et
Guds barn, som kan sætte sin lid til Gud Faders
kærlighed og nåde? Vigtige sager at fundere over, nu
hvor sommeren er gået på hæld, og efteråret maler
de mest utrolige farver overalt. Så må tiden vise, om
jeg er værdig til at fortsætte som præst i folkekirken.
Salig som jeg er i min tro!
Sognepræst Dorte Jørgensen

Kend din kirkes ansatte
Konfirmandlærer Susan Ballegaard

Jeg hedder Susan Ballegaard og er 31 år. Jeg bor i
Vorup i Randers med min mand Morten, og vores
to børn, Magnus på 4 år og Julia på 2 år. Morten er
souschef i Sparekassen Kronjylland i Assentoft, og
jeg arbejder som aftenafløser på Gudenåcenteret i
Randers. Jeg er (lykkeligt) medlem af Sct. Mortens
Kirkes Menighedsråd og har været det i to perioder
(siden 2004). Alt i alt er jeg helt almindelig, med en
ganske almindelig familie ... Og dog!  
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For udover at jeg er gift og har børn og afløser
på det bedste plejehjem i byen, så er jeg også kommende præst!
Jeg har læst teologi siden 2001 og blev i juni færdig
på pastoralseminariet i Århus.
I forbindelse med at jeg var studerende på pasto
ralseminariet, var jeg i 2 x 14 dages praktik hos
sognepræsterne Dorte Jørgensen og Peter Viuff. I
disse 4 uger fik jeg lov til at følge begge præster i
deres arbejde.
Derudover har jeg været så heldig, at jeg er blevet
ansat til at undervise de konfirmander, som sogne
præst Dorte Jørgensen normalt underviser – og
det glæder jeg mig meget til. Jeg har før undervist
konfirmander i Dronningborg i Randers i 2006
og har derfor lidt erfaring med konfirmandundervisning. Jeg ser frem til, hvad jeg forventer bliver
et spændende og lærerigt undervisningsforløb for
mine kommende konfirmander!
Jeg glæder mig meget til at møde jer konfirmander
og jeres forældre!
Susan Ballegaard
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Konen på landet
Da jeg sad og så åbningsceremonien til verdensmesterskabet
i fodbold, fik jeg og andre igen mulighed for at se den, efter
min mening, meget charmerende og vise Desmond Tuto. I
den forbindelse kom jeg til at tænke på noget, han engang
sagde: ”Da missionærerne kom til Afrika, havde de bibelen med
sig, og vi havde jorden. Missionærerne sagde: Lad os bede. Vi
sænkede blikket og bad. Da vi så op igen, var det os, der havde
bibelen, og dem, der havde jorden.” Det må siges at være et
tankevækkende postulat!
Et forsigtigt spørgsmål?
Hvorfor skal nogle mennesker leve hele livet uden arbejde,
når andre arbejder hele livet uden at leve?

Menighedernes liv
Luthers nøgle
Igen i år har præsterne i Randers Søndre provsti
valgt at f lytte konfirmationsundervisningen udendørs for
en dag. Det sker, når
ca. 6oo konfirmander og 125 frivillige
fredag den 24. september stævner sammen ved Fussingø til
en rollespilsdag, hvor
konfirmanderne føres
tilbage til reformations
tidens Randers. Konfirmanderne skal
forklædte som pilgrimme løse gåden om
Luthers Nøgle og på deres farefulde færd
løse en række opgaver. De skal blandt andet kæmpe mod sværdfolk, kysse krum
bøjede troldkvinder, undgå smitte fra
pestramte og spedalske, og endelig skal de
spille mod selveste djævlen for at undgå skærsilden.
Skærsilden er det frygtelige sted, hvor man dagen

lang skal ”skære sild”. Pilgrimmene vil også møde
nogle af reformationstidens prominente Randersborgere, blandt andre Borgmester Hammer og Rigsråd
Mogens Goye, der i 1530‘erne tilsluttede sig
Luthers nye lære. Disse mange
udfordringer kræver snilde og
samarbejde og ikke mindst refleksion over de kristne tanker
og værdier.
Var man frivillig ved rolle
spillet sidste år, eller er man
interesseret i at deltage i år, bedes man henvende sig til Dorte
Jørgensen eller Peter Viuff.
Sognepræst Peter Viuff
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med angivelse af navn(e) og antal til torn@km.dk.
Betaling sker ved turens start i Ålum Kirke.
På udvalgets vegne. Torben Nielsen, sognepræst i
Skjoldhøj, tlf. 86242338, mail: torn@km.dk
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

Menighedernes liv
Pilgrimsvandring omkring Fussingø
lørdag den 11. september 2010 kl. 9.30.

Kirkefondet i Århus Stift i samarbejde med menigheden i Ålum inviterer til pilgrimsvandring, en dagstur
i den danske sensommer.
Mødetid og -sted: kl. 9.30 i Ålum Kirke 12 km vest
for Randers ad landevej 503.  Der er parkeringsplads
ved kirken. Det vil være godt, at man aftaler at køre
flere sammen.
I kirken begynder vi med morgensang og introduktion. Ude på ruten vil der blive et par pauser, hvor
vi skal høre fortælling, spise vores medbragte mad og
holde andagt. Vi skal også besøge Læsten Kirke, og ud
på eftermiddagen bliver der serveret en lille forfriskning. Sidst på eftermiddagen er der en afsluttende
andagt i Ålum Kirke. Ved en af andagterne er der
altergang. Vi regner med at være færdige ca. 16.30.
Turen er arrangeret af en gruppe under Kirke
fondets udvalg i Århus Stift i samarbejde med menigheden i Ålum. Turen ledes af sognepræst Torben
Nielsen, Skjoldhøj, fra Kirkefondets udvalg i Århus
Stift.
Prisen er 40 kr. inkl. en forfriskning om eftermiddagen. Tilmelding senest mandag den 6. september
6

Endelig i gang
Efter en meget lang og meget snefyldt vinter er vi nu
endelig kommet godt i gang med byggeriet af sognegården i Hornbæk. Enhver, som kommer forbi bygge
pladsen, kan se, hvor hurtigt det nu skrider frem.
Det nedsatte byggeudvalg følger med i byggefasen
og kan derfor inddrages, hvis der undervejs skulle
opstå spørgsmål, som kræver hurtig beslutning.
Som eksempel kan nævnes, at der skal ændres på,
hvordan gennembrydning af diget skal foretages. Der
skal etableres en direkte forbindelse fra kirkegården
til den nye sognegård, og da den først tænkte løsning
viste sig at fylde for meget, bliver det nu lavet på en
lidt anden måde.
Den nedsatte køkkengruppe har travlt med at
udvælge det inventar, der skal være i køkkenet, lige
som vi er begyndt at se på andet inventar, såsom
borde og stole mv.
Vi håber nu på, at antallet af vejrligsdage vil blive
minimalt, således at det ikke længere vil være vejret,
som vil kunne medføre yderligere forsinkelser. Ud
fra den opdaterede tidsplan regner vi med, at sognegården vil stå klar til indflytning lige inden jul.
Menighedsrådsformand Hornbæk
Bent B. Olufsen
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Arrangementer
Aftensang i Råsted Kirke
Søndag den 5. september kl. 19.30
En aften hvor du kan vælge, hvad vi skal synge!
Vi slutter aftenen med en kort andagt.
Sogneudflugt tirsdag den 7. september
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 spise på Res
taurant Landgangen i
Mariager, inden vi sejler en tur med Svanen
på Mariager Fjord. Der
er mulighed for at købe
kaffe under sejlturen.
Af hensyn til plads på
færgen skal tilmelding til
turen
ske senest onsdag
De t hyggelige
gaml e tor v i M
ar iager.
den 1. september 2010.
Tilmelding skal ske til vores sekretær Jette Kristiansen på tlf. 86420260.
Opsamling med bus vil foregå som følger:
Tånum Kirke kl. 10.00
Rema 1000, Hornbæk, kl. 10.10
Kollektivhuset kl. 10.20
Kousted Gl. Brugs kl. 10.00
Råsted Forsamlingshus kl. 10.10
Borup Kirke kl. 10.20
Bjergby Forsamlingshus kl. 10.30
Forventet hjemkomst kl. ca. 18.30
Aktivitetsudvalget

Arrangør:
Tånum menighedsråd
Søndag den 3.oktober kl. 19.00
Høstgudstjeneste i Kousted Kirke
Denne efterårsaften vil vi synge vore skønne høstsalmer, bære grøntsager og frugt ind i kirken og takke
for årets høst. Konfirmanderne medvirker.
Efter gudstjenesten mødes vi i Kousted Forsamlingshus til aftenskaffe og brød. Husk indsamlingen til
folk i nød!
Arrangør: Kousted menighedsråd
Tirsdag den 5. oktober kl. 19.30
Den Danske Salmeduo i Hornbæk kirke
En koncert med Den Danske Salmeduo er en medrivende rejse gennem 800 års kirkemusik. Duoen laver
stemningsfulde nyfortolkninger af danske salmer i et
frugtbart møde
mellem den
nordiske folketones enkelhed,
den klassiske
musiktraditions
nænsomhed og
den amerik an
ske jazzt rad itionslegende im
provisationer.
Alle er velkommen.
Arrangør:
Menighedsrådene

Kirkebilen

Ved særlige arrangementer kører kirkebilen
på følgende minuttider før et arrangement.
Svejstrup
45
Råsted		
Råsted Mark
45
Kondrup
Bjerregrav
40
Bjergby		
Kousted		
35
Borup		
Terp		
30

Søndag den 26. september kl. 10.30
Høstgudstjeneste i Tånum Kirke
Vi vil takke for årets høst med en
festlig gudstjeneste. Bagefter er alle
inviteret i Tånum Forsamlingshus
til frokost og kaffe.
Husk indsamling til folk i nød!

30
25
20
15
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Arrangementer
Tirsdag den 12. oktober kl. 14.30
Borup Præstegård, tirsdagsmøde
Denne tirsdag kommer tidligere sognepræst i Hornbæk og nuværende sognepræst i Sødring og Råby
Uffe Clausen og holder foredrag under titlen ”Årgang
68”. Uffe Clausen skriver
til kirkebladet: ”Vi var 17,
der blev klassisksproglige studenter fra Rønde
Kursus 1968. Elleve af os
blev teologer, og vi har nu
udgivet prædikensamlingen: Otteogtres. Det er
vist ikke set før, at elleve
fra en enkelt klasse har
udgivet en prædikensamling.
I mit foredrag fortæller jeg hele historien om projektet. Først om hvordan det var at gå på Rønde Kursus
1966-68. Dernæst lidt om de elleve deltagere. Derefter historien om, hvordan bogen blev til – og endelig
’smagsprøver’ fra prædikensamlingen”.
Alle er velkommen! Kirkebilen kører.
Arrangør: Menighedsrådene
Tirsdag den 2. november kl. 19.00
Sogneaften i Borup Præstegård
Denne aften vil sognepræst, forfatter og debattør
Poul Joachim Stender holde foredrag under titlen:
”Jagten på de forbudte sanser”.
Poul Joachim Stender skriver til kirkebladet: ”Kirken har aldrig været glad
for smags- og følesansen.
Man behøver blot at gå
til alters for at smage, at
mange kirker hverken serverer sprøde oblater eller
en ordentlig portvin. Bønnebogen bag i salmebogen
er ligeledes tom for enhver
bøn, der retter sig mod menneskets erotiske liv.
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Men Gud når os gennem alle vore sanser. Også de
forbudte. I stedet for at være optaget af det lange,
sunde liv er tiden inde til at satse på det høje, lidenskabelige liv. Hør hvordan man kan gøre det!”
Efter foredraget og aftenkaffen går vi samlet i Borup
Kirke, hvor Poul Joachim Stender holder andagt.
Man kan roligt glæde sig til en aften lidt ud over
det sædvanlige!
Alle er velkommen! Kirkebilen kører.
Arrangør: Menighedsrådene
Søndag den 7. november
Allehelgensgudstjeneste
Kousted Kirke 10.30 og
Hornbæk kirke 19.30
Vi mindes vore døde og tænder
lys i håbet om, at Gud holder ord
og skænker liv på ny.
Sognepræst Dorte Jørgensen
Torsdag den 11. november kl. 19.30
Bibelfortælling i Hornbæk Kirke
Denne aften kommer Bibelselskabets direktør Tine
Lindhardt til Hornbæk Kirke for at fortælle bibelhis
torie fra det Gamle Testamente, som man også har
kunnet se hende gøre det i DR-kirken. I denne disciplin er Tine Lindhardt uovertruffen, og man kan derfor se frem til en berigende aften af høj kvalitet.
I pausen serveres forfriskninger.
Alle er velkommen! Kirkebilen kører.
Arrangør: Menighedsrådene
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Fredag den 12. november kl. 10.00 og 11.00
Dukketeater i Hornbæk Kirke
Denne fredag formiddag kommer Linda
Risbøl Hansen fra
dukketeateret Hyrde
til Hornbæk Kirke
med dukketeaterstykket „Stjernelys i
år nul“.
Vi skal opleve et rigtigt juleevangelium.
Det hele starter med,
at Maria og Josef flirter med hinanden. Vi følger parret til Bethlehem,
Jesus fødes, og de tre vise mænd finder vej til stalden.
Her er meget at se på – kulisserne ændrer sig undervejs, husene bliver til stalden med en kæmpe stjerne
op over, og de tre vise mænd kommer på besøg til
slut ... hvis de ellers kan finde vejen ...
Teaterstykket er forbeholdt børnehaverne Æblehaven
og Hornbæk Børnegård.

Søndag den 28. november
Familiegudstjeneste i Hornbæk Kirke
kl. 10.30 og i Tånum Kirke kl. 19.30.
Vi indleder adventstiden med Luciaoptog og festlige
salmer for både børn og voksne.

Sognepræst Peter Viuff

Sognepræst Dorte Jørgensen

Onsdag den 24. november kl. 19.30
Jørgen Skouboe i Råsted Forsamlingshus
Denne aften skal vi møde Råsted-drengen Jørgen
Skouboe, der vil fortæller om sit liv under titlen:
”Fra Råsted til DR2”!
Jørgen Skouboe er blandt andet kendt fra mad - og
haveprogrammet ”Frilandshaven” på DR2, hvor han
med stor energi og smittende engagement præsenterer os seere for spændende gør-det-selv projekter.
Jørgen Skouboe vil fortælle om sit liv, sin opvækst i
Råsted, om mennesker, han har kendt på egnen, om
naturen omkring Råsted og om vejen til DR2.
Efterårets optagelser af ”Frilandshaven” kommer for
øvrigt til at foregå på Råstedegnen!
Der serveres kaffe og brød.
Alle er velkommen! Kirkebilen kører.
Arrangør: Råsted Forsamlingshus
og menighedsrådene

Søndag den 28. november kl. 14.00
Adventsgudstjeneste med Luciaoptog i Borup Kirke
Konfirmander og minikonfirmander fra Borup og
Råsted vil denne søndag medvirke ved en gudstjeneste i børnehøjde. Efter gudstjenesten forsætter
vi i forsamlingshuset med julehygge, leg, gløgg,
æbleskriver og godteposer og oplæsning af
juleeventyr. Alle børn,
barnlige sjæle og voksne
er velkommen!

Voksenkoret mødes:

Koret øver hver anden torsdag fra kl. 19-21:
9.
september:
Borup
23. september:
Borup
7.
oktober: 		
Borup
28. oktober: 		
Borup
11. november:
Borup
25. november:
Borup
2.
december:
Borup

Arrangør:
Borup menighedsråd
og Borup
Forsamlingshus
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Tånum

Dåb

Dåb

Dato		
25.04.2010
13.05.2010
13.05.2010
06.06.2010
13.06.2010
13.06.2010
27.06.2010
27.06.2010
18.07.2010
18.07.2010
18.07.2010

Navn
Hjalte Tobias Munk Andersen
Ida Mosegaard Sloth
Anakin Hagen Højfeldt
Filippa Sykes Bjerregaard
Willem August Larsen
William Andreas Vinderslev
Pernille Lind Salomonsen
Amanda Lundsgaard Boddum
Villiam Henry Svaneby
Signe Raaby Poulsen
Carla Holm Svenningsen

Dato		
20.06.2010
			

Navn
Noah Mandlankosi
Frydensbjerg Knudsen

Kirkelige handlinger i Borup
Vielser/kirkelige velsignelser
Dato		
05.06.201
			
10.07.2010
			

Navn
Maria Soelberg Hansen og
Niki Soelberg Hansen
Louise Geisler Gomaa og 		
Amir Geisler Gomaa

Vielser/kirkelige velsignelser

Begravelser og bisættelser

Dato		
29.05.2010
			
05.06.2010
12.06.2010
12.06.2010
			
03.07.2010
			
17.07.2010
			

Dato		
06.07.2010

Navn
Louise Ladefoged Filholm og
Søren Filholm
Tina Bruun og Martin Bruun
Lotte Kersten og Morten Kjer
Malene Kvist Hjuler
og Morten Hjuler
Kathrine Hasager Munch og
Jeppe Ravn
Liselotte Ringtved og
Peter Hansen

Begravelser og bisættelser
Dato		
29.04.2010
04.05.2010
21.05.2010
05.06.2010
17.06.2010
02.07.2010
06.07.2010
22.07.2010
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Navn
Henning Christensen
Ella Høyland Stæhr
Jens Anker Leth
Ingvard Vinderslev
Karna Richardy Blom
Signe Lindkvist
Tove Andersen
Jørgen Peter Kirketerp S Jensen

Navn
Gerda Marie Madsen

Kirkelige handlinger i Råsted
Vielser/kirkelige velsignelser
Dato		
29.05.2010
10.07.2010
			
			

Navn
Tine Boe og Karl Boe
Diana Inex Deichmann
Tvede-Jensen og
Michael Tvede-Jensen

Begravelser og bisættelser
Dato		
23.04.2010

Navn
Sigurd Lauge Jensen

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.

Begravelse/bisættelse

FDF Hornbæk
Tumlinge (0. til 2. kl.) samt pilte (3. til 4. kl.)      
Mandag kl. 16.30 til 18.00, for både tumlinge og
pilte, hvis vi ikke finder en leder til piltene.            
Ledere: Birthe Dich tlf. 28 70 45 64 og Kirsten
Didriksen
Væbner (5. til 7. kl.)                                                 
Onsdag kl. 18.00 til 20.00                 
Leder: Lars Bjerre tlf. 50 57 27 07
og Jørgen Olesen
Seniorer fra 15 år                              
Mandag eller onsdag, tjek hjemmesiden            
Mødested:
Kredshuset ”Kernehytten”, Gl. Viborgvej 54 Mødeplaner kan ses på vores hjemmeside:
FDF.dk/hornbaek
Skt. Hans Aften 2010
Vi havde en rigtig fin Skt. Hans aften med dejligt
sommervejr, hvor både store og små, unge som ældre
blev underholdt af tryllekunstneren Søren Sømand,
inden bålet blev tændt, og der blev bagt snobrød i
lange baner. FDF Hornbæk siger mange tak for
støtten til denne fine aften.

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.

Foto: Birthe Dich
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Gudstjeneste- og
aktivitetskalender

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

September
07.09.10: Sogneudflugt til Mariager
5. september

14. s. e. trin.

10.30 DJ

12. september

15. s. e. trin.

10.30 PV

19. september

16. s. e. trin.

9.00 DJ

17. s. e. trin.

aftensang

9.00 PV
10.30 DJ

Ons. 22. september Timeout-gudstj.
26. september

19.30 DJ

9.00 DJ

19.30 DJ
10.30 PV

Dåbsgudstj.

10.30 DJ

Høstgudstj.

9.00 DJ

Oktober
05.10.10: Koncert – Den Danske Salmeduo • 12.10.10: Foredrag – ”Årgang 68“
10.30 PV

3. oktober

18. s. e. trin.

Tors. 7. oktober

Timeout-gudstj.

10. oktober

19. s. e. trin.

17. oktober

20. s. e. trin.

10.30 PV

24. oktober

21. s. e. trin.

31. oktober

22. s. e. trin.

9.00 DJ
10.30 DJ

19.00 PV

Høstgudstj.

Høstgudstj.

19.30 PV
9.00 DJ

Dåbsgudstj.

10.30 DJ
9.00 PV
10.30 DJ

10.30 PV

9.00 PV

November
02.11.10: Foredrag – ”Jagten på de forbudte sanser” • 11.11.10: Bibelfortælling
12.11.10: Dukketeater • 24.11.10: Foredrag – „Fra Råsted til DR2“
Timeout-gudstj.

19.30 DJ

7. november

Alle Helgens dag

14. november

24. s. e. trin.

21. november

Sidste søndag
i kirkeåret

10.30 DJ

28. november

1. s. i advent

10.30 DJ
Familiegudstj.

5. december

2. s. i advent

9.00 PV

12. december

3. s. i advent

19. december

4. s. i advent

10.30 PV

10.30 DJ

Dåbsgudstj

19.30 DJ

9.00 PV

10.30 PV
9.00 DJ

19.30 DJ

Familiegudstj.

14.00 PV
Familiegudstj.

Layout og tryk |

Tors. 4. november

December
10.30 PV
9.00 DJ
10.30 PV

10.30 DJ
9.00 PV

DJ: Dorte Jørgensen • PV: Peter Ole Finnemann Viuff • Bemærk: 9.00 • Fromesse i landsbykirker med altergang.
10.30 Højmesse med altergang. Dåbsgudstjenester uden tilmeldte dåb bortfalder.

