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Hornbæk

Adresseliste
Hjemmeside: www.defemsogne.dk
Sognepræst (kbf.)
Dorte Jørgensen, Højbjergvej 11
8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk
Sognepræst:
Vakant
Sekretær/kirkekontor:
Jette Kristiansen,
Niels Ebbesens Vej 4, 8920 Randers SV
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.
Hornbæk Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen
Aage Beks Vej 2 C, 8920 Randers NV
Tlf. 86 41 50 29.
Kirkeværge Inger Brasch
Strindbergsvej 26, 8920 Randers NV
Tlf. 86 43 51 81.
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, 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 42 38.

Tånum

Råsted

Organist : Se Hornbæk.
Borup Menighedsråd :
Menighedsrådsformand Jørgen Sparre
Borup Kirkevej 3, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 33 68.
Kirkeværge Jens Baier Andersen
Borup Kirkevej 1, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 35 48.
Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.
Organist Bent Faxholm
Tlf. 86 42 97 24.
Kousted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Svend Olesen
Vindingholmvej 13, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 34 62.
Kirkeværge Anders Andersen
Hovedvejen 13, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 32 84.
Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15, mobil 23 20 62 51.
Organist: Se Borup.
Råsted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Poul Erik Rasmussen
Folehaven 6, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 38 70
Kirkeværge Karen Hanna Christensen
Houmarksvej 12, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 30 81.
Graver: Se Kousted.

Graver Klaus Højgård Pedersen
Tlf. 60 22 46 91.

Layout og produktion:
BUCHS A/S
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Kousted

Kirkesanger Elsebeth Sørensen
Tlf. 86 42 01 35

Kirkeværge Albert Lundgaard
Bjerregravvej 4, 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 42 08.

Kirkebladets redaktion:
Birthe Andersen (Tånum), Bent Olufsen (Hornbæk),
Elisabeth Kjærgaard (Hornbæk), Svend Olesen (Kousted, Karen Roed (Borup), Elisabeth Jensen (Råsted),
Elisabeth Amstrup Rasmussen (Råsted), Dorte Jørgensen, Jørgen Sparre (Borup). Sidste frist for indlæg til
næste kirkeblad er den 11. januar 2011. Næste nummer
af kirkebladet omdeles i uge 7. Kirkebladet udgives af
menighedsrådene. Ansvarshavende redaktør Jørgen
Sparre. Tlf. 86 44 33 68. E-mail: js@plainwood.dk

Borup

Organist: Se Borup.

Kirkebil:
Borup/Kousted/Råsted:
Ønskes kørsel med taxi til eller fra gudstjeneste
Bedes man henvende sig til kirkekontoret i Hornbæk 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.
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Tak!
Jeg læste for nylig, at en undersøgelse har vist,
at ordet tak sagt mellem ægtefæller og kærestefolk
styrker deres forhold, fordi det skaber kærlige følelser
og gensidig respekt.
Det er ikke så længe siden, jeg begravede en mand,
hvis hustru netop fortalte mig, at de hver aften inden
de faldt i søvn, sagde hinanden en tak for dagen. Og
ingen kan være i tvivl om, at de to havde et særligt
nært og kærligt forhold.
De sluttede også altid med at sige Gud en tak for
dagen, og for at de var så rige, at de havde hinanden,
børn og børnebørn.
Jeg har også hørt en udlænding sige, at vi danskere
takker alt for meget. At vi nærmest takker over.
Og det er også rigtigt, at vi bruger ordet tak mange
gange hver dag, for det har vi lært, at ”man” skal.
Men ofte tror jeg, vi gør det uden at tænke over det.
Uden at mærke den taknemlighed vi tilsyneladende
giver udtryk for, for det er gået hen og blevet en vane,
og så bliver man døv for det..
Der er måder at sige tak på, uden man behøver
bruge ord. Jeg har f.eks. indført hjemme hos os, at
når aftensmaden er sat på bordet, så venter vi til alle
har sat sig, og så holder vi lige et øjebliks stilhed.
Nogle gange siger jeg: ”Tænk hvor er det dejligt, at
vi alle kan sidde her sammen! Og at vi kan spise os
mætte, hver gang vi er sultne!” Mine børn vrænger
lidt, for det skal man jo gøre over de skøre forældre.
Men jeg er sikker på, at de tager det til sig, og føler
sig både privilegerede og taknemlige.
Det blev yderligere bekræftet for et par år siden,
hvor jeg var på pilgrimsvandring med konfirmander
og forældre.

Jeg gik forrest, og sammen med mig gik et par
piger og et par drenge. De snakkede i munden
på hinanden, og havde det vældigt hyggeligt. Og
pludselig hører jeg en af drengene sige til de andre,
at ”han havde fået indført hjemme i sin familie, at
man holdt stilhed inden man begyndte at spise”.
Jeg kunne ikke lade være med at smile og glæde
mig indvendigt, for jeg vidste hvor inspirationen
kom fra.
Nogle uger før - da konfirmanderne havde deres
første undervisning - havde jeg nemlig serveret
rundstykker for dem. Jeg bad dem alle smøre deres
rundstykke og så sætte sig ned og vente et øjeblik
i tavshed til alle var klar. Og så bad jeg dem spise
deres rundstykke, efter at havde mindet dem om, at
ikke alle mennesker i verden kunne gøre, hvad de
med største nydelse og selvfølgelighed gjorde lige
nu - nemlig at sidde sammen og have det godt, og
at kunne spise sig mæt.
De sagde ingenting om hvad de tænkte den dag,
men denne dreng havde i hvert fald siden gjort sig
nogle tanker! Og han havde endda fået solgt idéen
til sin familie!
Bordbøn er for fremmedartet for de f leste moderne mennesker i dag, men et øjebliks stille taknemlighed, det kan vi godt klare. Og jeg vil oven i
købet påstå, at vi kommer til at holde af det.
Som ordet tak skaber gode relationer mellem to,
er jeg sikker på, at et øjebliks stille taknemlighed i
familiens skød, er med til at styrke relationerne dér
– både på kryds og tværs - og vandret og lodret :-)
Dorte Jørgensen, sognepræst

”Tænk hvor er det dejligt, at vi alle
kan sidde her sammen! Og at vi kan spise
os mætte, hver gang vi er sultne!”
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Tak til Peter
Peter er blevet ”kaldet” til et job som
præst i Spørring, Trige og Ølsted Sogne.
Peter, du har søgt nye udfordringer, og
vi ønsker dig til lykke hermed og håber,
at det kan blive udviklende for dig. Vi
håber, at du og din familie
kan trives i de nye omgivelser.
Ved en afsked takkes der ofte
for lang og tro tjeneste; men
formuleringen kan ikke anvendes i dit tilfælde. Omskrivning
til kort og tro tjeneste er mere
passende.
Vi er kede af at tage afsked
med dig og vil komme til at

savne dig og dine initiativer, gåpåmod i dagligdagen, din interesse
for hjemmesiden og kirkebladet.
Det sidste er blevet mere farvestrålende i din tid.
Peter tak for den korte tid og god
vind fremover.
Poul Erik Amstrup Rasmussen

Afskedsreception
Søndag den 31. oktober blev der afholdt festlig
afskedsreception i præstegårdssalen i Borup
Præstegård med deltagelse af ca. 90 gæster.

Tak for en skøn tid

Kære sognebørn
Jeg og min familie vil takke
jer alle for en skøn tid og for den
hjertelighed og åbenhed, der har
mødt os i årene her i Borup og i
resten af pastoratet. Et bedre sted,
at begynde sin præstelige karriere
kan jeg ikke forestille mig. Jeg takker også for den tillid og velvillighed
som menighedsrådene, sognepræst Dorte Jørgensen og
kirkens øvrige personale har vist mig i alt, det har betydet, at det daglige arbejde for mig har været en glæde.
4

Kontakten til jer sognebørn, dåbsbesøgene, konfirmanderne, samtaler i forbindelse med dødsfald
og vielser. Det at følge jer alle i glæde og sorg,
har betydet meget for mig og mange af jer vil
være i mine tanker fremover. Jeg kommer
også til at savne jer trofaste kirkegængere og
takker jer for gode råd, opdragende ord og
ikke mindst for jeres rummelighed, den har
der ind imellem været brug for.
Vi drager nu tilbage til Trige, hvor vi kom
fra og skal være præstefolk der. Det er som
med landmandssønnen, der har tjent ude i
nogle år, haft en læretid og nu kaldes hjem
for at overtage bedriften. Vi glæder os til fremtiden,
men årene i Randers vil for altid stå som noget godt
i vores erindring!
På gensyn
Peter, Helle, Karen, Marie og Ingrid
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Kend din kirkes ansatte
Jubilæum
Bent Faxholm har 1. november 2010 været ansat
25 år som kordegn og organist ved Borup Kirke.
Bent har gennem alle
årene været en trofast og
værdsat medarbejder ikke
blot i Borup, men tillige i
Råsted og Kousted kirker.
Som organist har Bent
givet os mange smukke og
intense musikalske oplevelser, stunder vi ikke gerne
havde været foruden.
Bent har endvidere givet menighederne vidunderlige oplevelser med sin karakterfulde sang.
En særlig indsats omkring etablering, ledelse
og udvikling af voksenkoret skal fremhæves. Især
bør Bents korindsats bemærkes, fordi der dermed
er skabt en smuk og skattet ny kirkelig aktivitet i
vore sogne.
Tak til Bent for hans indsats, og et stort til lykke
med 25 års jubilæet!
Graver Hanne Mose – 25 års jubilæum:
Vor graver i Hornbæk, Hanne Mose, har den
26/11 været ansat i 25 år, hvorfor vi ønsker et stort
tillykke med jubilæet.

Da graverstillingen i Hornbæk omfatter såvel
arbejdet på kirkegården som i kirken, har Hanne i
årenes løb haft kontakt med rigtig mange af sognets beboere, som altid er blevet betjent på yderst
kompetent vis. Hanne har også i mange år været
valgt som personalets talsmand (kvinde), og som
sådan deltaget i menighedsrådsmøderne. Ligesom vi andre kan også Hanne se frem til bedre
arbejdsforhold, da vor nye sognegård, som forventes indviet primo næste år, også vil indeholde
graverfaciliteter som eget kontor med bad.
Ny graver pr 1. november 2010 i Tånum,
giver denne præsentation:
Som nyansat graver/kirketjener
ved Tånum Kirke ser jeg frem til et
godt samarbejde med menigheden
i og omkring Tånum sogn.
Mit navn er Klaus Højgård Pedersen, jeg er 48 år, gift med Anni
og bosat i Langå.
Jeg har i syv år arbejdet med
vedligeholdelse af grønne områder, heraf de seneste fem år som
selvstændig.
Jeg holder meget af naturen, og min fritid bruger
jeg bl.a. på ude- og campingliv.
Mange efterårshilsener
Klaus Højgård Pedersen
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Konen på landet

Asger Jorn skrev engang følgende historie: Der var engang
en mand med store æstetiske
evner. En seer, der kunne skue
ind i fremtiden, så længst ude
noget forfærdeligt. Syndf loden
og Dommens dag nærmede sig.
Et ragnarok skulle bryde løs og
ødelægge alt de rædselsfuldeste
katastrofer, borgerkrige og ulykker skulle udslette menneskeheden. Verdens ende var nær.
Og manden med de æstetiske
evner elskede menneskene, derfor tænkte han i sin tunge sorg:
De skal og må have sandheden
at vide, og han lukkede sig ind
i sit kammer og skrev og skrev –
den grusomme beretning, født af
de frygteligste sjælekvaler.
Endelig havde han værket færdigt, og han gik ud på gaden, hvor
han standsede en bekendt og sagde:
Du må høre på mig. Jeg har
nedskrevet et frygteligt budskab:

Menighedernes liv
Rejsegilde
Så nåede vi så langt, og endelig – tror
jeg mange i pastoratet tænkte, da vi den 17.
september kunne hejse f laget og hænge
den traditionelle krans op som tegn på
rejsegildet. Det blev til et par
hyggelige timer, hvor vi havde
fornøjelsen af at se såvel håndværkere, arkitekt, ingeniør,
provsten, medlemmer fra de 5
menighedsråd, sognebørn samt
personale og naboer til huset.
Som jeg tidligere har redegjort
for her i kirkebladet, og som jeg også gentog i min
velkomst, så havde vi af forskellige årsager, som vi
6
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Dommens dag vil snart komme
over os alle, og nu skal det bekendtgøres for hvert menneske
på jorden.
Da stirrede vennen forundret på ham og svarede: Dommens dag? Jamen, det var jo i
onsdags!
Det var da mærkeligt, sagde
manden. Den dag var jeg så fordybet i at beskrive disse rædselsfulde ting, som jeg aner komme.
Jeg har slet ikke bemærket noget som helst. Så kan jeg altså
godt brænde alt det, som jeg har
skrevet…..
Nej, svarede vennen. Det skal
du ikke, for det er dommens dag
langt tiere, end du aner.

ikke selv var herre over, måttet acceptere en forsinkelse på ca. 3 måneder i forhold til den oprindelige
tidsplan. Og jeg kunne ikke undgå at tænke på, at
såfremt forsinkelserne ikke var indtruffet, så havde vi
faktisk kunnet holde indvielse af huset
i stedet for rejsegilde.
Men nok om det. Nu er det tid at se
fremad. Vi er i fuld gang med at lave
aftaler om inventar til såvel møderum,
kontorer, køkken og foyer, ligesom vi har
valgt farver til vægge, stole og reoler.
En del andre ting trænger sig på, så vi
får nok at gøre resten af året. Alt går heldigvis efter
tidsplanen nu, så det er mit håb, at vi kan flytte
ind i vores nye hus i løbet af januar.
Bent B. Olufsen
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Nyt fra Råsted Menighedsråd
Takstforhøjelser
Fra Randers Søndre og Nordre Provsti har menighedsrådene modtaget nye takster for renholdelse af
gravpladser, plantning af forårs- og sommerblomster
og grandækning. For Råsted Kirkegård medfører de
nye takster en forhøjelse på godt 50%. Menighedsrådet er meget bekymret over den store forhøjelse af
prisen for at få passet et gravsted, men vi har ingen
indflydelse på forhøjelserne. Taksterne får betydning
for regninger vedrørende renholdelse mm udfærdiget
efter den 1.januar 2011 og er gældende for arbejde
udført efter denne dato.
Mødereferater på De 5 Sognes hjemmeside
Som noget nyt vil indkaldelser med dagsorden
til møderne i Råsted Menighedsråd i god tid forud
for mødets af holdelse blive offentliggjort på De 5
Sognes hjemmeside. Er der emner som en eller
flere af sognets beboere ønsker at menighedsrådet
bør drøfte, bedes henvendelse rettet til menighedsrådet. Referater fra møder i menighedsrådet bliver
offentliggjort på hjemmesiden. Alle kan holde sig
orienteret om, hvad der sker i sognet ved at læse
referaterne.
Afslutning
Efteråret er over os med blæst, lave temperaturer,
nedbør i form af regn eller sne. Det er tiden, hvor
løvskovens grønne blade erstattes af gule, røde, brune
blade og skaber en skov med et vidunderligt farveflor.
Det er også tiden op til advent, jul og nytår.
Råsted Menighedsråd ønsker alle i De 5 sogne en
glædelig jul samt et godt nytår.
Poul Erik Amstrup Rasmussen.
Nyt fra Borup Menighedsråd
Ny præst i de 5 sogne
Vi befinder os i en overgangsfase i forbindelse
med sognepræst Peter Viuffs fratræden pr 1. november 2010.
Søgning efter ny sognepræst er i skrivende stund
i fuld gang. Vi har fået en del interesserede henvendelser og venter spændt på ansøgningsfristens udløb
1/11. 4/11 åbnes ansøgningerne for menighedsrådenes
medlemmer, og den 10/11 har rådene samråd med
biskop Kjeld Holm. Herefter vil der blive udtaget

et mindre antal ansøgere til prøveprædikener, der
antagelig gennemføres inden udgangen af november. Efter samtaler med De 5 Sognes menighedsråd
forventes indstilling og beslutning om ansættelse
af ny sognepræst taget. Tidligste tiltræden anses
for 1. januar 2011, i hvilken forbindelse der vil blive
af holdt indsættelsesgudstjeneste. Særskilt opslag
herom i dagspressen.
Den nye sognepræst får bolig i Borup Præstegård.
Præstekontoret i Borup vil blive opretholdt samtidig
med at der i den nye sognegård i Hornbæk vil være
kontor for såvel den nye præst som Dorte Jørgensen.
Præstestillingerne vil som hidtil for begge være
oprettet i alle 5 sogne, idet Dorte fortsætter som
kirkebogsførende.
Opmærksomheden henledes på, at der i gudstjenestekalenderen for februar måned 2011 er anført
NN, hvilket dækker over, at vi pt. ikke kan anføre
hvilken præst der forretter tjenesten. Vi håber på
menighedernes forståelse herfor
Istandsættelse af Borup Præstegård
Vi er i fuld gang med indhentning af tilbud for
istandsættelse med opmaling af boligen samt mindre
reparationer i Borup Præstegård. Nyt badeværelse vil
i forbindelse hermed blive etableret. Håndværkerne
forventes at påbegynde dette arbejde i november –
med færdiggørelse inden den nye præst flytter ind.
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Renovering af Borup Kirke
Menighedsrådet har planer for en gennemgribende istandsættelse af Borup Kirke. Til gennemførelse på sigt 4 – 5 år. Pt søges om frigivelse af midler
til projektbeskrivelse.
Jørgen Sparre

Kirkebilen

Ved særlige arrangementer kører kirkebilen
på følgende minuttider før et arrangement.
Tånum		
Hornbæk
Svejstrup
Råsted Mark
Bjerregrav
Kousted		

60
50
45
45
40
35

Terp		
Råsted		
Kondrup
Bjergby		
Borup		

30
30
25
20
15

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Vaserne som i fagsprog består af ”Rødgods
blanding” ikke bronze, blev støbt i sandforme der
sandsynligvis var 100-130 år gamle med gamle motiver.
Efter støbningen blev overskydende klippet af
efter af køling, de blev derefter råslebet, finslebet,
poleret og afdrejet.
Desværre blev formene destrueret ved fabriksflytning, hvilket Kulturhistorisk Museum var meget
ked af.
Støberiet blev nedlagt først i 1970 erne og personerne i forbindelse med vasernes tilblivelse er
døde, derfor har det ikke været muligt at få f lere
oplysninger.
To lignende vaser blev i begyndelsen af 1960erne
doneret til Vor Frue Kirke i Aalborg af Clara og
Johannes Thorhauge.

Kirkebilen
I forbindelse med at sognegården i Hornbæk snart
tages i brug til arrangementer og lignende i vores
pastorat vil aktivitetsudvalget forsøge at udvide kirkebilens kørsel til også at dække Tånum og Hornbæk
med opsamling ved kirken i Tånum og ved Rema
1000 i Hornbæk.
Kirkebilen har tidligere kun kørt til arrangementer i Borup, Kousted og Råsted med opsamling på
faste minut tal før arrangementet.
Efter aftale med vognmanden bliver de hidtidige
faste minut tal fastholdt, og opsamlingen i Tånum vil
ske 60 min og i Hornbæk 50 min før arrangementet,
uanset om dette bliver afholdt i Hornbæk eller andet
steds i pastoratet.
Aktivitetsudvalget.
Gave
Vi har fået foræret to vaser af et af vores lokale
sognebørn i Hornbæk, Jørgen Thorhauge.
Vaserne vil få deres faste plads i vores nye sognegård, hvor de kan nydes af alle.
Om vaserne fortæller Jørgen Thorhauge: Vaserne stammer fra Randers Dørgrebsfabrik, senere
Randi Fabrikkerne, og er fremstillet i begyndelsen
af 1950erne af fabrikant Anker Jensen og hans bror
støbemester Jens Jensen. Vaserne har aldrig været
til salg, de blev støbt efter behov f.eks. til gaver ved
jubilæer m.v.
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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 Ebbesensvej 4 i Hornbæk.
Det er gratis at deltage!
Sognepræst Dorte Jørgensen

Voksenkoret mødes:

Arrangementer
Søndag den 28. november 2010, kl. 14.00
Adventsgudstjeneste med Luciaoptog
i Borup Kirke:
NB: Af praktiske årsager i forbindelse
med præsteskiftet har vi desværre måttet aflyse dette
arrangement.
Torsdag den 16. december 2010, kl. 19.00
i Kousted Kirke:
Julearrangement i Kousted
”Syng julen ind” med vores personale i pastoratet. Denne aften
vil musikere og sangere underholde os med deres mangfoldige musikalske talenter.
I pausen serveres forfriskninger i våbenhuset.
Fredag den 31. december 2010
Nytårsaftens gudstjenester i Hornbæk kl 14.00
og Kousted kl 15.30
Efter en stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi tager
afsked med året der er gået, og byder det nye år velkommen, vil vi skåle med hinanden i våbenhuset
og nyde et stykke kransekage.
Tirsdag den 11. januar 2011,
kl. 19.00, Sogneaften i Borup
Forsamlingshus:
Peter Tanev Danmarks vejrprofet om sit liv og sit arbejde. Har
han en særlig forbindelse til
Vorherre?
Kirkebil kører fra alle sogne.

Koret øver hver anden torsdag fra kl. 19-21:
13. januar:
Borup
27. januar:
Hornbæk
10. februar:
Borup
24. februar:
Hornbæk
10. marts:
Borup
24. marts:
Hornbæk

Onsdag den 2. februar 2011, kl 19.00
Kyndelmisse sangaften i Tånum
forsamlingshus:
Tidligere organist i Sct Mortens
Kirke Ulrik Damm fortæller lidt om kyndelmisse og vi synger dejlige sange og salmer
sammen.
Kirkebil kører fra alle sogne.
Tirsdag den 8. februar 2011, kl 14.30
Foredrag, „Dalarbøndernes udvandring
til det hellige land“ i Borup Præstegård:
Sognepræst Niels Holger Ellekilde kommer og
holder foredrag under overskriften: Dalarbøndernes udvandring til det hellige land.
Dette foredrag handler om den historiske virkelighed bag Selma Lagerløfs roman Jerusalem, og Bille
Augusts film med samme titel.
En dramatisk og tragisk historie om godtroende og
vildledte menneskers skæbne. Lykkedrømmen om
at møde Jesus på Sions bjerg endte med en retssag
i 1934, men da var de fleste døde.
Tirsdag den 22. februar 2011, kl 19.30
Sogneaften i Sognegården i Hornbæk ”Kaj Munk
– mennesket og idealisten”:
Skuespiller Caspar Koch spiller, citerer og foredrager om Kaj Munk.
En aften hvor man må knibe sig i
armen for at huske, at det ikke er
Kaj Munk der er på besøg.
Kirkebilen kører fra alle sogne.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Meddelelser

28.08.2010
			
18.09.2010

Kirkelige handlinger i Hornbæk

Begravelser og bisættelser

Dåb

Dato		
01.08.2010
15.08.2010
29.08.2010
12.09.2010
19.09.2010
26.09.2010
26.09.2010
26.09.2010
03.10.2010
17.10.2010
17.10.2010
24.10.2010

Navn
Tristan Puggaard Ørsted Jakobsen
Ole Dreier Leth
Sarah Villum Grevsen
Malou Nielsen Danielsen
Emma Toftegaard Ibsen
Sofie Vium Pedersen
Amalie Clara Riishøj
Viggo Sloth Sørensen
Alberte Lionett Madsen
Louise Engersgaard Rafn
Lasse Lund Winther
Malou Skaarup Ipsen

Vielser/kirkelige velsignelser
Dato		
14.08.2010
			
14.08.2010
			
28.08.2010
			
04.09.2010
			
04.09.2010
			
25.09.2010
			

Navn
Maria Kjær Christensen og
Martin Vindfeld Christensen
Annette Borup Slemin og
Allan Borup Slemin
Mia Amby Buch og
Brian Amby Buch
Line Hagen Højfeldt og 		
Tommy Hagen Højfeldt
Tenna Barbré Haargaard Nielsen
og Jakob Nielsen
Birgitte Velling Holm og
Jesper Holm

Begravelser og bisættelser
Dato		
01.09.2010
03.09.2010
10.09.2010
09.10.2010
11.10.2010
16.10.2010

Navn
Svend Aage Petersen
Verner Dissing
Doris Kerstens
Annelise Øllgaard
Elisabeth Thorup
Anette Tougaard Hauge

Kirkelige handlinger i Tånum

Dåb

Dato		
07.08.2010
05.09.2010
10.10.2010

Navn
Beatrice Jensby
Henrik Nyholm Nielsen
Nellie Høy Egholm

Vielser/kirkelige velsignelser
Dato		
07.08.2010
			
07.08.2010
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Navn
Jeanette Drægert Møller og
Morten Yde Møller
Maj-Britt Jensby og Inge Hansen

Dato		
14.08.2010

Råsted

Jane Woetmann Andersen og
Carl Bo Andersen
Berit Kruse og Lars Kruse
Navn
Herdis Marie Johansen

Kirkelige handlinger i Borup

Dåb

Dato		
22.08.2010
05.09.2010

Navn
Andrea Maarup Korsgaard Gytkjær
Anton Brøndum Hovendahl

Vielser/kirkelige velsignelser
Dato		
31.07.2010
			
21.08.2010
			
25.09.2010
			

Navn
Jytte Annette Mikkelsen
og Karl Kristian Nielsen
Anne-Mette Guldborg Eriksen
og Lasse Guldborg Dahm
Marie Bjerring Ibsen Haagensen
og Torsten Haagensen

Kirkelige handlinger i Kousted

Dåb

Dato		
17.10.2010
17.10.2010

Navn
Aksel Barthels Langhoff Holst
Freja Thorup Nielsen

Kirkelige handlinger i Råsted

Dåb

Dato		
29.08.2010
02.10.2010

Navn
Katrine Bugge Ejersbo
Noah Hyllen Holmberg

Vielser/kirkelige velsignelser
Dato		
04.09.2010
			
02.10.2010
			

Navn
Helene Blegvad Nielsen
og Jesper Nielsen
Mia Andie Hyllen Holmberg
og Mark Hyllen Holmberg

Begravelser og bisættelser
Dato		
05.08.2010
17.09.2010
25.09.2010
16.10.2010

Navn
Niels Peter Lorentzen
Gitte Ketty Hansen
Henning Blak Pedersen
Bente Boje

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
Ved dødsfald rettes henvendelse til præst, kirkekontor
eller bedemand for vejledning og aftale om tid og sted for
højtideligheden.

FDF Hornbæk
Tumlinge (0. til 2. kl.)
Pt ingen klasse
Pilte (3. til 4. kl.)
Mandag kl. 16.30 til 18.00
Leder: Birthe Dich, Tlf. 28 70 45 64
Væbner (5. til 7. kl.)		
Onsdag kl. 18.00 til 20.00
Leder: Lars Bjerre, Tlf. 50 57 27 07
Seniorvæbner 14 til 15 år		
Mandag kl. 19.00 til 21.00
Leder: Lars Bjerre, Tlf. 50 57 27 07
Seniorer fra 15 år
Mandag eller onsdag
Se vores hjemmeside på; FDF.dk/hornbaek
Vi mødes normalt ved kredshuset ”Kernehytten”,
Gl. Viborgvej 54 eller se vores mødeplaner på: FDF.
dk/hornbaek. Alle er velkomne til at møde op, og se
hvad der sker!
Vi holder juleafslutning for hele kredsen onsdag
den 8. december 2010 og starter efter nytår med
mønstring søndag den 9. januar 2011.

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.

Næste år er der Landslejr for pilte, væbnere,
seniorvæbnere, seniorer fra 7. til 15. juli 2011
på FDF Sletten ved Julsø, Silkeborg.
Læs mere på
FDF.dk/Landslejr

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.
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

December 2010
5. december

2. s. i advent

12. december

3. s. i advent

9.00 SG

10.30 SG
9.00 DJ

10.30 DJ

16. december • Adventskoncert i Kousted kirke • 19.00

19. december

4. s. i advent

10.30 OS

24. december

Juleaften

13.30 DJ
15.00 DJ

25. december

Juledag

10.30 DJ

26. december

2. juledag

31. december

Nytår

14.00 DJ

2. januar

Hellig 3 kongers
søndag

9.00 DJ

9. januar

1. s.e. H. 3 k.

9.00 OS
16.00 DJ

15.30 SG

13.30 OS

14.30 JS
9.00 DJ

9.00 DJ

10.30 DJ
15.30 DJ

Januar 2011
10.30 DJ
10.00 DJ

9.00 DJ

11. januar • Sogneaften i Borup Forsamlingshus med vejrprofet Peter Tanev • 19.00

16. januar

2. s.e. H. 3 k.

10.30 JS

23. januar

3. s.e. H. 3 k.

9.00 DJ

30. januar

4. s.e. H. 3 k.

9.00 JS
10.30 DJ
9.00 DJ

10.30 DJ

Februar 2011
2. februar • Kyndelmisse sangaften i Tånum forsamlingshus med Ulrik Damm • 19.00

6. februar

5. s.e. H. 3 k.

10.30 NN

19.30 NN

8. februar • Foredrag: „Dalarbøndernes udvandring til det hellige land“ i Borup Præstegård • 14.30

Sidste s.e. H. 3 k.

20. februar

Septuagesima

10.30 NN
9.00 NN

9.00 NN
10.30 NN

22. februar • Sogneaften i Sognegården Hornbæk • ”Kaj Munk – mennesket og idealisten” • 19.30

27. februar

Seksagesima

10.30 NN

9.00 NN

Marts 2011
6. marts

Fastelavn

14.00 NN

13.00 NN

DJ: Dorte Jørgensen • SG: Susanne Gregersen • OS: Oral Shaw • JS: Jens Simonsen • NN: Ikke fastlagt
pga. præsteskifte. Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
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