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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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Den fortløbende reformation
Når man i kirkelig sammenhæng taler om reformationen, mener man normalt den Lutherske
reformation, som fandt sted i 1536. Men er der ”kun”
tale om en historisk begivenhed, eller er reformation
noget andet og mere?
Ordet reformation kommer dels af stavelsen ”re”
som betyder igen, og ”formation” som betyder forme.
Altså betyder reformation at man former igen. Og
det kan man naturligvis gøre igen og igen.
Så hvis vi et øjeblik glemmer alt om reformationen
i 1536, så kan vi i stedet tale om, at enhver ændring
er en reformation, dvs. det der var bestemt i går, kan
ændres til noget andet i dag, og så fremdeles.
Oversat til vor situation i kirken, kan man derfor
diskutere, om vi ikke reformerer for lidt i den danske
folkekirke. Behøver gudstjenesten f.eks. at foregå
efter samme skabelon år efter år, uden at der tages
hensyn til samfundets udvikling, og dermed også
tager hensyn til, at kirkegængerne også tænker og
handler anderledes end for år tilbage.
Problemet er efter min mening først og fremmest
de mange gange næsten uforståelige tekstlæsninger.
Selv for garvede kirkegængere er de et problem, og
hvordan er det så ikke for mennesker, som første
gang kommer i kirken for der at blive klogere på
sit liv ved at høre biblens ord sagt og udlagt på en
moderne måde. Hvis man første gang sidder på
kirkebænken og ikke forstår
hvad der bliver sagt, får
man jo
heller ikke

noget med sig derfra, og får derfor heller ikke lyst
til at komme igen. Man tænker sikkert, at det havde
været mere givende at blive hjemme ved rundstykkerne og søndagsavisen.
Man kan have megen glæde af at kunne synge
med på de kendte salmer, så også her bør man tænke
sig godt om, hvilke salmer der vælges. De gammelkendte vil altid være velegnede, for så er der da
altid noget man føler sig tryg ved, men de meget
sjældne gamle salmer skal man være varsom med,
da det kan være svært at bevare koncentrationen, når
man hverken kender den ofte vanskelige tekst eller
musikken. De nyere salmer er langt mere velegnede,
da de er skrevet i et mere nutidigt sprog, og selvom
man ikke skulle kende melodien, så er der ofte tale
om at de er ganske melodiske, og teksten kan man
jo altid få noget ud af.
Heldigvis er der mange steder masser af alternative gudstjenester, som tager hensyn til ovenstående, ligesom de efterhånden mange sognegårde
har mange tilbud til sognenes beboere, så det ikke
kun er i selve kirken, man kan samles for at blive
klogere og for at deltage i det sociale liv.
Men folkekirken bør forny sig, bevæge sig mod
folkestemningen, hvis den stadigvæk vil være folkelig, og det er vel derfor det hedder folkekirke.
    Bent B. Olufsen

Behøver gudstjenesten f.eks. at foregå efter
samme skabelon år efter år, uden at der tages hensyn til
samfundets udvikling…
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Velkommen til Maja Søgaard Kristensen
Maja er blevet ansat som sognepræst i Hornbæk – Tånum – Borup
– Kousted og Råsted pastorat fra
den 1. februar 2011. Hun blev indsat i Tånum, Borup og Hornbæk
kirker den 30. januar 2011 og i
Kousted og Råsted kirker den 6.
februar 2011.
Maja er f lyttet ind i Borup
Præstegård.
Vi ønsker dig tillykke med
udnævnelsen og håber, at du kommer til at trives i
De 5 sogne. Det være til glæde for dig og alle sogne-

børnene. Menighedsrådene ser frem til et godt og
positivt samarbejde med dig.
Det bliver en omvæltning for dig og Anders at
flytte fra storbyen Aarhus til præsteboligen i landsbyen Borup. Jeg håber, at det vil blive til stor personlig
glæde for jer. Der er kontraster mellem et roligere
tempo på landet i forhold til det pulserende liv i Aarhus, den store præstebolig og en mindre lejlighed i
Aarhus, studiemiljøet, cafelivet mm. Men der er nu
så dejligt ude på landet.
Hjertelig velkommen til De 5 Sogne.
Poul Erik Amstrup Rasmussen

Tiltrædelsestanker af Maja Søgaard Kristensen
Det var en ganske særlig, lykkelig aften i november sidste år, da jeg blev ringet op og fik at vide, at
jeg var blevet valgt som den nye sognepræst i de
fem sogne. I kan tro, at jeg glæder mig til at ”trække
i arbejdstøjet”, men inden da er en præsentation
af mig selv vist på plads.
Jeg hedder Maja Søgaard Kristensen, er 27 år
gammel og nyuddannet
teolog fra Aarhus Universitet og Pastoralseminariet i
Aarhus. I min studietid har
jeg været meget interesseret i den praktiske teologi
og etikken, herunder særligt
sjælesorg, som jeg også skrev
speciale om.
På kandidatens sidste år
valgte jeg at gå i praktik på
Hospice Randers, hvilken
interesse blandt andet opstod
i min tid som sygehusbesøgsven på Marselisborg
Sygehus i Aarhus.
Udover at være sygehusbesøgsven, valgte jeg i
min studietid at blive anonym telefonrådgiver på
”Ung på Linie” under Ungdommens Røde Kors.
Børn og unge med vanskelige livsvilkår har altid
haft en særlig plads i mit hjerte. For nogle år siden
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fik jeg mulighed for at blive projektleder på nogle
srilankanske børneprojekter gennem organisationen Terre des hommes. Som projektleder står jeg
for kontakten til og fra de danske sponsorer og
holder styr på regnskabsdelen i Danmark. Derudover har jeg gennem studiejobs som både kirketjener, kordegn
og sognemedhjælper fået en
masse praktisk erfaring og
gode idéer til arbejdet med
børn og unge.
Min fritid bruger jeg derudover på at læse bøger, og
jeg elsker at rejse og opleve
nye lande med Anders, som
er ham, jeg lever sammen
med privat. Samvær med
familie og venner sætter vi
stor pris på, og vi løber når
vejret tillader det.
Hvad angår mit nye
arbejde som jeres sognepræst, så har jeg en masse
idéer til aktiviteter i sognene, både til børn og
voksne. Den første tid skal jeg dog lige lande og
finde min plads som præst og, sammen med
Anders, vænne mig til vores nye liv i Borup. Endvidere er det vigtigt for mig at lære jer sognebørn,
mine kolleger og de fem menighedsråd at kende.
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Jeg vil gerne nævne et par ting, der har min
særlige interesse, og det er blandt andet kirkens
”kerneydelser”, såsom højmessen og de kirkelige
handlinger – det bør fylde en del i en præsts arbejdsliv.
Her tænker jeg også på samtalen i forbindelse
med de kirkelige handlinger, hvor man møder
mennesker i alle livets situationer.
Jobbet som sognepræst i de fem sogne er på alle
måder et drømmejob for mig. Der er så meget, jeg
ser frem til og håber på, at vi skal dele i fremtiden:
sorg og glæde, hverdag og festdag, samtaler og
fællesskab omkring gudstjenester og sogneliv.
For mig er det vigtigt, at alt sammen kommer til
udtryk i et let forståeligt budskab om, at der er
noget større end os selv, som vi kan lægge vores
liv i hænderne på. En præst skal i mine øjne tale
et sprog, som både konfirmanden, landmanden
og akademikeren kan forstå og jeg håber på, at
vi mødes lige dér, hvor vi hver især er i vores liv.
Jeg er dybt taknemmelig og meget ydmyg i mit
nye arbejde som jeres sognepræst, men størst er
dog glæden ved at skulle i gang med arbejdet. Jeg
takker menighedsrådene for tilliden, og jeg vil
for- søge at kvittere med et stort engagement i min
præstegerning og møde mennesker med samme
åbenhed, som jeg er blevet mødt med i overvældende grad af både kolleger og menighedsråd.
Både Anders og jeg er sikre på, at vi kan
slå gode og stærke rødder her i det nordlige Randers
med smuk natur og højt til himlen – og med tiden blive
en del af lokalsamfundet, tæt på kirker og menighed.

Kend din
kirkes ansatte
Sognegårdsmedarbejder Lis Henriksen ansat
1. februar 2011 ved Hornbæk Sognegård:
Vi kender Lis fra hendes hidtidige virke i Kousted
Menighedsråd, hvor hun har været kontaktperson
til de ansatte. Alle har nydt godt af Lis´s imødekommende, venlige og kompetente indsats som medlem
af menighedsrådet. Vi byder Lis velkommen i det
nye job.
Lis skriver: Jeg er
blevet ansat som sognegårdsmedarbejder
ved den nye sognegård
i Hornbæk.
Det er et job, som jeg
ser frem til at udføre på
bedste vis - og i samspil med de personer
som har tilknytning
til sognegården i øvrigt
– er jeg sikker på at det
kommer til at fungere.
Jeg bor i Kousted
sammen med Holger. Vi f lyttede hertil fra Vejleegnen i 1995, hvor vi valgte at ‚‘sadle‘‘ vores liv om
jobmæssigt. Jeg havde indtil da arbejdet mange
år som kontorassistent, men siden vi kom hertil har
jeg arbejdet i et gartneri.
Hilsen
Lis Henriksen
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Konen fra landet
”Hvad var det egentlig Einstein fandt på med sin såkaldte relativitetsteori? Selv
Niels Bohr har sagt, at han
formodede, at Einstein selv
forstod den. Kan du forklare
mig betydningen?”
”Den lærer os, at den
samme sag kan betyde noget forskelligt alt efter de
nærmere omstændigheder.
Lad os f.eks. antage, at du
sidder i bar skjorte på en
meget varm plade – så vil
hvert sekund forekomme
dig som en lang tid. Hvis
situationen derimod er den,
at en ung pige i sin bare
skjorte sidder på dit skød, så
vil en time føles af dig som
bare en alt for kort stund.
Har du forstået?”

Menighedernes liv
Hornbæk sognegård indviet
Så oprandt dagen hvor vi langt om længe kunne
indvie vor nye sognegård. Den 6. februar blev indvielsen markeret ved en åben reception, hvor
alle fremmødte ved selvsyn kunne konstatere det efter vor mening flotte byggeri.
Udenomsarealet mangler pga. vintervejret
stadig en del, men det må vi så glæde os
til kommer så snart det er muligt.
Alle som får deres daglige arbejdsplads
i huset, har glædet sig til
flytningen. Kirkekontor og
konfirmandundervisning,
korarbejde m.m. har vi i de
sidste halvandet år brugt
den lejede bygning på Niels
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”Vist kan jeg indse det, men
sig mig, har denne simple
iagttagelse virkelig indbragt
Einstein både berømmelse
og nobelpris?”
Alt i alt
Her nogle korte udsagn:
Moses:
Loven er alt.
Jesus:
Kærligheden er alt.
Marx:
Kapitalen er alt.
Freud:
Sex er alt.
Einstein:
Alt er relativt.

Ebbesensvej til. Det har placeringsmæssigt været udmærket,
men ønsket om mere plads var
efterhånden udtalt.
Samtidig med færdiggørelsen af sognegården har vi også
fået ny præst, og begge dele
skulle gerne medføre, at vi
nu kan begynde at planlægge
nye initiativer for både børn
og voksne.
Udover selve sognegården kan det bemærkes, at der er lavet et
digegennembrud, således, at der nu via en
trappe er direkte adgang fra kirkegården
til sognegården.
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Men kom selv forbi og se det nye byggeri. Her er
selvfølgelig kirkekontor, kontorer til vore to præster,
ligesom graveren har sit eget kontor. I foyeren er der
borde og stole, hvor man sædvanligvis kan få sig en
kop kaffe og en snak, måske med en præst , en nabo,
et menighedsrådsmedlem, eller hvem der nu ellers
tilfældigt opholder sig i huset.
Vi vil også bestræbe os på, at diverse kunstnere
vil hænge nogle af deres værker på væggene.
Allerede fra indvielsen
kan vi glæde os over malerier af Bent Madsen, samt
ikoner lavet af datteren
Lotte Vittrup Madsen. Deres værker kan beses indtil
slutningen af marts.
Bent B. Olufsen

De tre messehagler har alle et gennemgående
tema - på forsiden er inspirationen hentet fra kirkestolene, hvor de forskellige
monogrammer er omformet og anvendt som
broderi med nedlagt syning i guld.
Bagsiden på messehaglerne har alle et gennemgående kors – hvorpå emnet der passer til den tid,
de skal anvendes i er placeret.
I dette tilfælde er det mest i Trinitatistiden
den bruges i, og derfor har jeg valgt Treenighedssymbolet – tre spidsovaler flettet ind
i hinanden og indrammet af en cirkel (evighedssymbolet).
Da det nu også er vækstens farve, har jeg
også valgt at drysse tre rosenhoveder ved korset
- inspireret af den gamle altertavle, som hænger
på en anden væg i kirken.
Messehaglen er håndvævet uld og silke i grønne
nuancer der er afstemt efter kirkens interiør.
Dekorationen: Korset og emnet er applikeret på messehaglen og broderet med
nedlagt syning.
Mit ønske med mine messehagler er at
afspejle nutiden, hvor kirkens værdighed og
symboler i enkle former bevares,
og at menigheden vil føle glæde herved.
Det har været en dejlig opgave at arbejde med,
tak fordi I gav mig den tillid.
Konny Madsen

Grøn messehagel til Hornbæk Kirke
Det er den tredie messehagel, jeg har fået lov til
at designe og forarbejde til Hornbæk Kirke,
som nu skal indvies d.6-2-2011, samtidig med
det nye Sognehus.
Den grønne messehagel er den der bruges mest
gennem året – da messehaglens farve, som regel,
følger kirkeårets liturgiske farver. Grønt er forårets,
vækstens og håbets farve.

En god aften
I lighed med sidste år inviterede vi torsdag den 16.
december 2010 til et dejligt arrangement i Kousted
Kirke, hvor julen blev sunget ind.
Aftenen bød på orgelspil og korsang så enestående, at man sad med en stolt følelse over, at vi har
så fremragende musikalske medarbejdere, musikere
og sangere fra vore 5 kirker
Det blev en skøn aften med en smuk pyntet Kousted Kirke.
En stor tak skal lyde til Ida Faxholm, Bent Faxholm, Reelika Raadik, Elsebeth Sorensen og Thomas Ede Vi fik virkelig sunget julen ind.
Desværre var besøget til arrangementet ikke så
stort, som musikere og sangere fortjente, men det
glatte føre har formodentlig afholdt en del i at deltage.
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Der skal samtidig lyde en stor opfordring til vore
ansatte om at gøre arrangementet til en juletradition,
og det er så ønsket, at der vil være rigtig mange, der
vil støtte op om arrangementet.
Endnu engang tak for en dejlig aften til alle.
Nyt fra Borup Menighedsråd
Borup Præstegård er i løbet af januar måned
2011 renoveret og nymalet. Nye termovinduer samt
nyt badeværelse er de væsentligste forbedringer på
ejendommen.
Maja Søgård og Anders er 31/1 f lyttet ind i
præstegården.
Vi håber præstegården i dens nye iklædning
vil være en hensigtsmæssig og god ramme om
tilværelsen for sognenes nye præst.
Jørgen Sparre
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Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på
grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner
mennesker, så der er stadig meget at gøre.
Når landets sogne søndag den 13. marts ved årets
Sogneindsamling sender indsamlere på gaden er
det for at fortsætte kampen mod sulten i verden og
hjælpe folk til at klare sig selv.
”Sogneindsamlingen er en festlig mulighed for
alle generationer til at arbejde sammen om et fælles mål; at samle så mange penge ind til verdens
fattige som muligt,” siger indsamlingsleder Bjarne
Jørgensen i Hornbæk Sogn.
Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv? Så meld dig som indsamler den 13. marts hos Bjarne Jørgensen på tlf.
40 83 29 06 eller e-mail: bjjo@post3.tele.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 i Hornbæk Sognegård, Hornbæk
Kirkevej 7, 8920 Randers NV.
Det er gratis at deltage!
Sognepræst Dorte Jørgensen
Sultens onde cirkel kan brydes
Søndag d. 13. marts 2011 sender [sognets navn] og
Folkekirkens Nødhjælp (igen) indsamlere på gaden for
at fortsætte kampen mod sulten i verden ved den årlige
sogneindsamling.
FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er
faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker
siden 1990. Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet
med 98 millioner mennesker i år.
Folkekirkens Nødhjælp synes, det er verdens
bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er
gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på
det rette spor.
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En trædepumpe til 1.700 kroner har revolutioneret familien Mutintas liv. Familiens høstudbytte er blevet firedoblet, så alle
kan få sund og nærende kost. Oveni kan
forældrene tjene til børnenes skolegang
ved at sælge grøntsager på markedet.
Foto: Rune Hansen

Arrangementer
Menighedsrådene har planlagt følgende
arrangementer:
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

Ved 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		

Tirsdag, den 22. marts
2011, kl 14.30 i Borup
præstegård:
Oral Shaw, sognepræst ved
Sct. Clemens kirke, vil fortælle om sit arbejde som
præst for de danske soldater i Afghanistan. Foredraget
kan på sin vis blive en opfølgning på Kjeld Hillingsøes
foredrag i foråret 2010.
Onsdag, den 6. april 2011, kl 14.30
i Råsted Forsamlingshus:
Fælles pensionisteftermiddag.
Elisabeth Kjærgaard (Hornbæk
Menighedsråd) vil holde foredrag under titlen: ”Mit hus i
Kenya – eller at give og få meget
mere igen”.
Elisabeth Kjærgaard vil fortælle
og vise billeder om, hvordan hun
under en rejse boede på en boplads – gav beboerne en ko og
fik lov til at komme tilbage og
bygge et hus.

30
30
25
20
15

Friluftsgudstjeneste i
Fladbro – juni 2011:
Der vil blive afholdt en
friluftsgudstjeneste i
juni måned. Dato, klokkeslæt mv offentliggøres
senere ved omtale i næste
kirkeblad samt ved annoncering i dagspressen.

Onsdag den 9. marts 2011, kl 19.00
i Tånum Forsamlingshus:
Thyra Frank fra plejehjemmet Lotte, velkendt fra
medierne, kommer og fortæller.

Voksenkoret mødes:

Koret øver hver anden torsdag fra kl. 19-21
10. marts Borup
24. marts Hornbæk
07. april Borup
14. april Hornbæk
Koret synger ved gudstjenesten i Hornbæk kirke
d. 21.april kl. 19.30

28. april Borup
12. maj Hornbæk
26. maj Borup
Koret deltager ved
gudstjenesten i Borup
2/6 kl. 10.30
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Dåb

Dato
31.10.2010
31.10.2010
21.11.2010
28.11.2010
28.11.2010
19.12.2010
19.12.2010
19.12.2010
23.01.2011

Navn
Marcus Hald Kristensen
Alberte Sigrid Bentzen
Jasmin Bella Gregersen
Mads Gandrup Nejmann
Amalie Rabe Bech Mousten
Zehnia Padkjær Sørensen
Nadia Holm Pring
Andreas Meldgaard Lanng
Gaia Caroline Svaneklink

Begravelser og bisættelser
Dato
30.10.2010
01.11.2010
05.11.2010
09.11.2010
09.11.2010
19.11.2010
10.12.2010
10.12.2010
14.12.2010
29.12.2010
07.01.2011
11.01.2011

10

Navn
Jutta Kirstine Moesgaard Nielsen
Gertrud Kristine Lerbak
Torben Bendix Lauritzen
Else Ebba Hansen
Else Thordal Heilskov
Carl Ejnar Sørensen
Gerda Larsen
Bent Andersen
Lone Marie Mikkelsen
Tage Alfred Pedersen
Agnes Christensen
Poul Hansen

Kirkelige handlinger i Borup

Dåb

Dato
24.10.2010

Navn
Emily Højgaard Lindskog

Begravelser og bisættelser
Dato
27.10.2010
05.11.2010
25.11.2010
22.01.2011

Navn
Bjarno Jensen
Olga Dahl
Lisi Olsen
Olaf Deichmann Fisker

Kirkelige handlinger i Kousted

Dåb

Dato
23.01.2011
23.01.2011

Navn
Naja Thye Henriksen
Thomas Rothmann Kousted

Kirkelige handlinger i Råsted

Dåb

Dato
31.10.2010
31.10.2010

Navn
Laura Helt Møller
Lea Sofia Lund Juul

Vielser/kirkelige velsignelser
Dato
02.10.2010
			
06.11.2010
			

Navn
Mia Andie Hyllen Holmberg og
Mark Hyllen Holmberg
Marianne Gregersen og
Teddy Bech Pedersen

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Kirkelig vejviser
Se mere udførlige oplysninger på hjemmesiden
www.defemsogne.dk

Fødsel
Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen.
Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene
anmelde fødslen via blanketten „fødselsanmeldelse“.
Den af leveres på kirkekontoret senest 14 dage efter
fødslen. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles
forældremyndighed over barnet, kan der tillige afleveres
en „omsorgs- og ansvarserklæring“, ligeledes senest 14
dage efter fødslen.

Navngivning og dåb
Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder.
Ønskes navngivning ved dåb, træffes aftale herom ved
henvendelse til kirkekontoret. Ønskes navngivning
uden dåb, anvendes blanketten „Navngivning“, som
afleveres på kirkekontoret.

Vielse / kirkelig velsignelse
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i en af pastoratets kirker, træffes aftale herom ved henvendelse til
kirkekontoret. Bor parret ikke i pastoratet, forudsætter
det anden, stærk tilknytning til et af pastoratets sogne.

Dødsfald – begravelse/bisættelse

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
Søndag, men tjek 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!
Fortræning til Landslejr i april måned.

Der træffes aftale om tid og sted for begravelsen eller
bisættelsen ved henvendelse til en af pastoratets præster.

Navneændring
Begæring om navneændring sker via blanketten „Navneændring“ eller „Navneændring på bryllupsdagen“.
Denne af leveres på kirkekontoret. Navneændring i
forbindelse med vielse er gratis, mens der for øvrige
navneændringer må påregnes et gebyr på 470 kr.

Blanketter
De relevante blanketter kan findes på:
www.personregistrering.dk, eller de kan rekvireres
fra kirkekontoret. På nævnte hjemmeside findes også
oplysninger om mulighederne for at anvende digital
signatur.

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

Samtale med en præst
Hvis man ønsker en samtale med en af pastoratets
præster, kan man henvende sig til denne personligt
eller telefonisk. Samtalen kan efter ønske finde sted
hos præsten eller i hjemmet.
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Marts
14.00 MK
Børnegudstj.
9. marts, kl 19.00 • Foredrag med Thyra Frank • Tånum Forsamlingshus

6. marts

Fastelavn

13. marts

1. s. i fasten

9.00 DJ

20. marts

2. s. i fasten

10.30 MK

13.00 MK
Børnegudstj.

10.30 DJ
9.00 MK

22. marts, kl 14.30 • Foredrag med Oral Shaw • Borup præstegård
24. marts Timeout-gudstj.
19.30 DJ
27. marts

3. s. i fasten

9.00 DJ

10.30 DJ

April
3. april

10. april
17. april

10.30 DJ og MK
9.00 MK
Afslut. minikonf.
6. april , kl 14.30 • Fælles pensionisteftermiddag • Råsted Forsamlingshus
Mariæ
9.00 MK
10.30 MK
Bebudelsesdag
Palmesøndag
10.30 DJ
Midfaste

9.00 DJ

21. april

Skærtorsdag

19.30 MK

10.30 MK

22. april

Langfredag

10.30 DJ

24. april

Påskedag

10.30 DJ

9.00 MK

10.30 MK

1. maj

1. s. e. påske

9.00 DJ

10.30 DJ

10.30 MK
Konfirmation

8. maj

2. s. e. påske

15. maj

3. s. e. påske

10.30 DJ

20. maj

Bededag

22. maj

4. s. e. påske

10.30 MK
Konfirmation
10.30 DJ og SB
Konfirmation

29. maj

5. s. e. påske

10.30 MK

19.30 DJ

Maj
9.00 MK

10.30 MK
9.00 DJ

10.30 MK
9.00 MK

Juni
2. juni

Kristi
Himmelfartsdag

5. juni

6. s. e. påske

9.00 DJ
10.30 DJ

10.30 DJ
9.00 DJ

DJ: Dorte Jørgensen • MK: Maja Søgaard Kristensen • SB: Susan Ballegaard
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
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10.30 DJ og SB
Konfirmation

