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Sognepræst (kbf.)
Dorte Jørgensen
Højbjergvej 11, 8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk
Træffes ikke mandag.
Sognepræst
Maja Søgaard Kristensen
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV.
Tlf. 86 44 30 76. Mobil 2912 8384
E-mail: mask@km.dk.
Træffes ikke mandag.
Hornbæk Sognegård:
Hornbæk Kirkevej 7,
8920 Randers NV
Kirkekontor:
Jette Kristiansen
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.

Graver Hanne Mose
Tlf. 86 41 06 27.
E-mail:
hornbakgraver@defemsogne.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
11.30-12.00.

Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.
Træffes mandag og fredag

Organist Thomas Ede
Tlf. 86 19 89 90.

Kousted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Svend Olesen
Vindingholmvej 13, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 34 62.

Tånum Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Niels Erik Nielsen
Højbjergvej 17, 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 42 38.
Kirkeværge Albert Lundgaard
Bjerregravvej 4, 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 42 08.
Graver Klaus Højgård Pedersen
Tlf. 60 22 46 91
Træffes mandag og fredag

Kirkesanger Elsebeth Sorensen
Tlf. 86 42 01 35
Sognegårdsmedarbejder :
Lis Henriksen
Organist : Se Hornbæk.
Tlf. 86 44 33 48. Mobil: 28 71 95 47
E-mail: koustedgaard@olesen.mail.dk
Borup Menighedsråd :
Menighedsrådsformand
Hornbæk Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen Jørgen Sparre
Aage Beks Vej 2 C, 8920 Randers NV Borup Kirkevej 3, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 33 68.
Tlf. 86 41 50 29.

Organist Bent Faxholm
Tlf. 86 42 97 24.

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 Amstrup 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.
Organist: Se Borup.

Kirkeværge Inger Brasch
Strindbergsvej 26, 8920 Randers NV
Tlf. 86 43 51 81.

Kirkeværge Jens Baier Andersen
Borup Kirkevej 1, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 35 48.

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 22. juni 2011. Næste nummer
af kirkebladet omdeles i uge 25. Kirkebladet udgives
af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør Jørgen Sparre.
Tlf. 86 44 33 68. E-mail: js@plainwood.dk
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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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Præsterne skriver
Sognepræst (Kbf.) Dorte Jørgensen
Sognepræst Maja Søgaard Kristensen

Når præsten vender ryggen til..
Det at ”vende ryggen til” kan betyde mange ting. Det
kan betyde, at man lader som om, man ikke ser hvad
der foregår, når ens barn går i kagedåsen. Det kan
også betyde, at man bevidst afviser nogen, som ønsker
ens opmærksomhed. Men det er ikke i nogle af disse
betydninger, jeg nu vil tale om det at vende ryggen til.
Nej, jeg vil tale om, hvorfor præsten af og til vender ryggen til menigheden i gudstjenesten! Forleden spurgte
en af vore ansatte ved kirken mig, hvorfor jeg vender
mig rundt efter forsagelsen i trosbekendelsen, for det
gjorde den tidligere præst nemlig ikke. Det jeg gør er,
at jeg først vender ansigtet mod menigheden og siger
”Vi forsager djævelen og alle hans gerninger.. osv.. og så
vender jeg mig mod alteret og fortsætter med at bekende
troen på Faderen, Sønnen og Helligånden. Den ansatte
synes, det virker som om, at jeg ikke rigtig ønsker fællesskabet med menigheden, når jeg sådan vender ryggen til. Men sådan er det ikke, kunne jeg fortælle ham..
tvært imod. Når jeg vender ansigtet mod menigheden
under forsagelsen, er det faktisk slet ikke menigheden
jeg vender mig imod, men døren! For djævelen skal jo
smides ud.. ”vi forsager”, siger vi - vi vil altså ikke have
med ham at gøre, så ud skal han sendes. Derefter vender
jeg mig mod alteret, så jeg står som menigheden også gør,
og bekender sammen med den troen på den treenige
Gud, som er repræsenteret ved alterpartiet. I det hele
taget er det sådan i gudstjenesten, at når præsten taler
med ansigtet vendt mod menigheden, tales der til
menigheden på Guds vegne. Man kan sige, at Gud
låner præsten som talerør, ved at præsten læser Guds
ord fra bibelen, forsager djævelen, lyser velsignelsen
osv.., medens at præsten taler på menighedens vegne
og sammen med menigheden, når der bedes, når der
synges, når trosbekendelsen lyder osv.. Og det foregår
så ved at både præst og menighed vender mod alteret.
Gudstjenesten er en samtale mellem Gud og menighed. Gud taler og menigheden svarer. Menigheden
taler og Gud svarer.
Prædikenen er et kapitel for sig. Her udlægger
præsten dagens udvalgte evangeliestykke fra bibelen.

Dvs. at præsten bruger sin teologiske og bibelske indsigt, på at gengive og om nødvendigt fortolke Jesu ord,
så hans budskab også bliver forståeligt for os som lever
nu. Jesus gik jo på jorden 2000 år før os, og derfor talte
han et andet sprog og til mennesker med helt andre
værdier og en helt anden kultur, end den vi lever i i dag.
Derfor kan det ofte være nødvendigt, at præsten udlægger teksten, for at menigheden kan få fuldt udbytte af
den. I princippet kan ethvert kristent menneske få lov
at prædike i kirken. Det kræver ikke nogen teologisk
uddannelse. Og derfor ser man også nogle steder, at
folk fra menigheden prædiker. Det kan være teologistuderende, missionærer eller bare nogle med noget
på hjerte. Luther sagde også, at enhver er ”præst for Vorherre”. Det han mente er, at intet menneske i princippet
behøver en præst til at lede samtalen med Vorherre, for
alle har direkte forbindelse til Gud. Samtidig vidste
Luther også, at selvom han sørgede for, at alle kan læse
bibelen på sit modersmål, så er det ikke altid så enkelt
at forstå den. Og derfor betød præstens
prædiken meget for Luther. Ordet
som høres, er det der bringer folk til
troen, mente han. Hvorvidt det
er sandt, må være op
til den enkelte at
bedømme. Det
kommer vel også
an på, hvorvidt vi
som præster, formår at prædike,
så det er til at forstå. Men det er en
helt anden snak..
den tager vi en anden gang. Men nu
ved I altså, hvorfor præsten vender ryggen til. Så behøver
I ikke tro, at det er fordi, vi ikke vil menigheden.. det
vil vi nemlig meget gerne ☺
Dorte Jørgensen
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Liturgiske klæder
Liturgi betyder oprindeligt ”tjenesteydelse over
for folket”. Senere har det fået generel betydning af
offentlig tjeneste, herunder gudstjeneste.
Præstekjolen med poignetter (smalle, hvide ”manchetter”) samt pibekraven, som ifølge Dansk Lov fra 1683
skal bæres af præster under gudstjenester i folkekirken,
kaldes ornat (latin ornatus-dragt). Formålet med at bære
dragten var at markere forskellen mellem liturgi og
verdslig dagligdag. Præstekjolen og pibekraven er en
modificeret udgave af borgerstandens almindelige
mandsdragt fra 15-1600 tallet. Pibekravens oprindelige formål var at opsamle det dryssende hvide
pudder fra datidens moderigtige pudderparykker.
I dag signalerer præstekjolen, at præsten er en del
af en tradition og har en tjeneste
og et embede, hvor embedsdragten
forpligter
og er med til at dække
præstens
privatperson til fordel for
hans/hendes præstelige funktion.
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sort fløjl på forstykket. Kgl. Konfessionarius og Københavns biskop bærer ornat syet udelukkende af
sort fløjl.
Messehagelen (hagel=kappe) er den overklædning, som bæres af præster foran alteret under
altergangen. Under messehagelen bæres en hvid
kåbe, som kaldes alba (latin albus=hvid). Farven på
messehagelen afspejler kirkeårets liturgiske farver,
som blev præciseret af Pave Pius 5. i slutningen af
det 16.århundrede. Hvid og gylden (lys, hellighed) til
jul og påske. Rød (blod, ild) på Skt. Stefans dag og til
pinse. Violet (bod) til advent og faste. Grøn (vækst) til
helligtrekongers- og trinitatistiden. Egentlig er brugen af messehageler meget ældre end præstekjolen.
Man mener, den stammer helt tilbage fra 300-tallet.
Efter reformationen vedtog man, at messehagelen
er udtryk for skønhed og ærefrygt i gudstjenesten.
Hornbæk kirke har som bekendt
netop indviet den tredje messehagel, så der nu er en hvid, en
		
lilla og en grøn. Alle messehageler
kan ses i Hornbæk Sognegård. De
bruges flittigt under højmesser og er i
sandhed udtryk for skønhed
og ærefrygt.
Kilder:
Den Store
Danske Encyklopædi
samt nettet.

Anna Margrethe
Beck, Hornbæk

Præstekjolen er fremstillet af sort uld. Pibekraven
af bomuld. Kun ordinerede teologer har tilladelse til
at bære ornat. Undtagelsen er evangelisk-lutherske
frimenighedspræster. Bispernes ornat er i silke med
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Jeg har modtaget denne tankevækkende historie fra en god veninde

Sukkerskålen

Når tingene i dit liv bliver for meget, når 24 timer
om dagen ikke er nok. Så husk på sukkerskålen og
to kopper kaffe.
En professor stod foran sit filosofihold og
foran ham lå nogle ting.
Da timen begyndte, tog han – uden et ord – en
meget stor og tom sukkerskål op og begyndte at fylde
den med golf bolde.
Så spurgte han studenterne, om skålen var fuld.
Det var de enige om, at den var.
Professoren tog nu en kasse småsten og hældte
dem i skålen og rystede den let. Småstenene rullede
ind i de tomme områder mellem golfboldene.
Så spurgte han igen studenterne, om skålen
var fuld. Det var de enige om.
Det næste professoren tog frem, var en kasse sand,
som han hældte i skålen. En gang til spurgte han, om
skålen var fuld. Studenterne svarede enstemmigt ja.
Så tog professoren to kopper kaffe og hældte indholdet i skålen, hvilket effektivt fyldte de tomme rum
mellem sandkornene.
Studenterne lo.
Nu - sagde professoren, da latteren døde ud
– ønsker jeg, at I forstår, at denne skål repræsenterer
jeres liv.
Golf boldene er de vigtige ting - gud, familien, børn, helbred og venner - ting, som hvis alt
andet blev mistet og kun de var tilbage - stadig ville
gøre jeres liv fuldt.

Småstenene er jeres job, hus og bil. Sandet er alt
det andet – de små ting.
Hvis I hælder sandet i skålen først, fortsatte han,
så er der ikke plads til småstenene og golfboldene.
Det samme gælder i livet.
Hvis I bruger al jeres tid og energi på de små
ting, vil der aldrig være plads til de ting, der er vigtige for jer.
Vær opmærksom på de ting der er alfa og omega
for jeres lykke.
Leg med jeres børn.
Inviter jeres partner med ud til middag.
Bestil tid til at få lavet en helbredsundersøgelse.
Der vil altid være tid til at gøre huset rent og fikse
den dryppende hane.
Tag jer af golfboldene først – de ting, der virkelig
betyder noget. Resten er bare sand.
En af studenterne rakte hånden op og spurgte,
hvad kaffen repræsenterede.
Professoren smilede. Jeg er glad for, at du spørger.
Den er bare med for at vise, at lige meget hvor
meget, du har stoppet ind i dit liv, er der altid plads
til en kop kaffe med en ven.
Elisabeth Amstrup Rasmussen

5

Hornbæk

Konen fra landet
Et særdeles rejseivrigt par var igen som så ofte før
taget på en tur til Rom. Her gik de rundt for at se
på nogle af de mange smukke kirker, som byen har.
Dette års opdagelse var, at der over den pompøse
hovedindgang til en af de utallige kirker, stod skrevet med store gyldne bogstaver: ”Dette er vejen
til Himlen”. Hvor lød det godt og smukt. Herefter
satte de med stor energi kursen direkte mod den
store hoveddør. Da de kom helt hen til døren, var
den umulig at få op, men på et lille skilt ved siden
af stod der skrevet: ”Brug venligst sideindgangen”.
Det morede de sig meget over. Tænk, at man kan
komme i Himlen via sideindgangen.

Menighedernes liv
Festlige begivenheder i Hornbæk
Vor nye sognepræst – Maja Søgaard Kristensen
– blev i slutningen af januar indsat i alle pastoratets
fem kirker af provst Hanne Hjørlund. En indsættelse,
som vi havde glædet os meget til, og vi ser frem til
et godt samarbejde med vor nye præst.
Ugen efter blev Hornbæk Sognegård indviet, og
det med manér. Det foregik søndag den 6. februar,
hvor vi samtidig kunne indvie vor nye messehagel
fremstillet af Conny Madsen, ligesom der var ophængt malerier af hendes mand Bent Madsen samt
ikoner af datteren Lotte Madsen. Disse værker er nu
blevet erstattet af akvareller udført af Ebbe Marxen
(se andetsteds i bladet).
Ved den efterfølgende reception i sognegården bød formanden for

6

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

– Vejen til Himlen
Jo, der er mange måder, du og jeg kan komme i
Himlen på.
I et sogn havde man ikke fået læst ordentlig korrektur på kirkebladet. Redaktøren
havde mikset en meddelelse om en bustur til
Viborg Domkirke sammen med en annonce om et
møde i missionshuset, hvor en missionær skulle
holde et foredrag under titlen: ”Vejen til Himlen”.
Meddelelsen kom i sin misforståede form til at
lyde sådan her i kirkebladet. Missionær N.N. taler
den 17. januar over emnet: ”Vejen til Himlen. Er du
parat?”. Bussen afgår fra kirkens parkerings-plads
kl. 13, og vi er hjemme igen kl. 18.

Råsted menighedsråd Poul Erik Amstrup Rasmussen
velkommen, og Bent Olufsen, formand for Hornbæk
menighedsråd, holdt indvielsestalen. Han glædede
sig bl.a. over at det endelig var lykkedes stort set at
blive færdige med byggeprojektet, og opfordrede alle
i sognene til at gøre flittig brug af huset. Der barsles
nu med forskellige initiativer for bl.a. at udbygge
det sociale samvær i de fem sogne, initiativer som
der løbende vil blive redegjort for her i kirkebladet..
Hele receptionen forløb under festlige og hyggelige former, og det har allerede ved efterfølgende
arrangementer vist sig, at huset fungerer rigtig godt.
Udover nogle enkelte detaljer i selve huset mangler
vi nu at få færdiggjort de udendørs arealer. Dette
arbejde er nu igangsat, og vort mål er, at vi kan være
helt færdige inden sommerferien.
Men kom selv forbi og se huset, hvis I ikke allerede
har været der.
Bent B. Olufsen
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Juniorkonfirmandernes afslutning i Hornbæk Kirke
Årets juniorkonfirmander har netop haft afslutning i Hornbæk kirke. Søndagens tekst var brødunderet i ørkenen, hvor Jesus deler ud og bespiser 5000
mennesker, med 2 fisk og 5 små brød.
Juniorkonfirmanderne gjorde ham kunsten efter
og havde bagt boller til en fuld kirke, og da vi bagefter
gik i sognegården, var der stadig boller, som blev
nydt med kaffe og
sodavand.

Juniorkonfirmanderne
havde ugerne op til søndagen set pastoratets 5 kirker. Mødt graverne i Borup
og Kousted/Råsted og fået fortalt om kirkerne, kalkmalerier, kirkegården, handlinger i kirken, påskens
fortællinger og meget meget mere. Præsterne Maja
og Dorte siger tak for gode stunder og vi glæder os
til at se jer som konfirmander.
Konfirmandtemadage i de fem sogne
De fem sognes tre hold konfirmander har her i
foråret alle været på en temadag med deres skolekammerater.
De ti konfirmander, der skal konfirmeres i Råsted
kirke søndag d. 1. maj 2011 og som holder til nede i
præstegårdssalen, var sammen med konfirmanderne
fra Enghøj kirke til temadag oppe ved Enghøj kirke
torsdag d. 3. marts 2011.
Det var en spændende og lærerig dag, hvor der
blev sat fokus på næstekærlighed og konkret hjælp i
forhold til vores medmennesker i den tredje verden.
Konfirmanderne fik besøg af Sultkaravanen fra
Folkekirkens Nødhjælp, som havde en masse sjove og
tankevækkende aktiviteter klar til konfirmanderne.
Sultkaravanen består af fire, unge piger, som alle
har været ude og besøge nogle af verdens fattigste
lande. De fire piger havde forberedt et interessant
foredrag i kirken, hvor der blev fokuseret særligt på
sult og fattigdom og derefter var der i sognegården
alle mulige former for etiske dilemmaspil, hvor både
krop og hoved skulle bruges.

Dagen sluttede med en kort gudstjeneste i Enghøj
kirke, hvor pigerne fra sultkaravanen stod for både
sange/salmer og en prædiken, som naturligvis handlede om at bekæmpe sult i de fattige lande.
De to hold konfirmander, der skal konfirmeres i
Hornbæk og Tånum kirke fredag d. 20. maj og søndag d. 22. maj 2011, og som undervises i pastoratets
nye sognegård i Hornbæk, har også været på en temadag. Det foregik i Aarhus torsdag d. 14. april 2011.
Det blev også til en både interessant og informativ
dag, hvor konfirmanderne oplevede flere sider af den
alsidige kristendom.
Dagen startede med , at vi besøgte Aarhus’ gadepræst for unge, Anni Albæk, som arbejder i Vor
Frue kirke i centrum af byen. Konfirmanderne fik et
indblik i Anni Albæks meningsfyldte og livsbekræftende arbejde blandt unge mennesker, og der blev fra
konfirmandernes side stillet mange gode spørgsmål,
særligt præstens tavshedspligt interesserede dem.
Anni Albæk er som gadepræst i Aarhus også den
nærmeste ungdomspræst for konfirmanderne i De
Fem Sogne i Randers, så derfor blev der uddelt visitkort, som også blev gemt i konfirmandernes lommer.
Efter besøget i Vor Frue kirke gik turen videre
til Aros Århus Kunstmuseum, hvor den stod på en
guided tour rundt til museets kunst med religiøse
motiver. Det var for alle spændende at se, hvordan
det religiøse aspekt kunne vise sig på utallige måder
i både malerier, skulpturer og lysopstillinger.
Maja Søgaard Kristensen
Kaffekoncerter
Lørdag d. 3. september kl.
15.00 begynder en ny tradition
i Hornbæk sognegård. Der
af holdes den første koncert i
en række ”kaffekoncerter”,
som er planlagt til den første
lørdag i hver måned (undtagen januar, juli og august).
T homas E
de
Koncerterne, som strækker
sig fra kl. 15 til ca. kl. 16, vil foregå
i en afslappet stemning, dvs. man kan møde op i det
tøj man står og går i.
Tanken er, at f lere af sognets beboere på
denne måde har mulighed for at få del i kirkens
nye f lotte sognegård, og det skønne f lygel!
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Musikalsk vil der blive lagt vægt på variation, med
den begrænsning, at der hver gang vil være tale om
en akustisk fremførelse. Vi håber naturligvis på at
så mange som muligt vil benytte sig af dette tilbud,
også hvis der er musik på programmet, som man
ikke kender så meget til – det kan jo vise sig at blive
en positiv overraskelse…!
Lørdag d. 3. september er det aftalt, at den rytmiske sangerinde Anette Bounaventzen og pianist
Niels Nørager kommer. Mere om dette kan man læse
i det næste kirkeblad.
ALLE er velkomne, og der vil blive serveret
en kop kaffe.
Hornbæk Menighedsråd og Thomas Ede
Nyt fra kunstudvalget
Udstilling i Hornbæk Sognegård.
I den nye Sognegård vil der
fremover være skiftende udstillinger af ca. to måneders varighed.
Ebbe Marxen udstiller hen over
sommeren sine fine akvareller fra
græske øer.
I august-september viser Kirsten Rasmussen spændende fotos.
Lone Romby udstiller dejlige
akrylbilleder i oktober-november.
I december-januar udstiller Henny
Møller sine smukke oliemalerier.
Elin Reinhold fra gruppen Markant udstiller farverige malerier i
februar-marts.
Har du lyst, eller kender du nogen, der har lyst til
at udstille i Hornbæk Sognegård, er du velkommen til
at henvende dig til ”Kunstudvalget”. Tlf.: 86 41 83 29
På ”Kunstudvalgets” vegne Anna Margrethe Beck
Nyt fra Borup Menighedsråd
Borup kirkes indre skal renoveres inden for et
tidsrum af 3 – 5 år. Projektbeskrivelse er igangsat.
En del renoveringsemner er taget op af menigheds-
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rådet, men det samlede projekt skal fremlægges og
godkendes af Provsti, Stift og Nationalmuseet.
Blandt flere forslag skal nævnes: Kalkning af kirkerum, træpaneler langs vægge fjernes, bænkerader
afrenses og friskes op, trægulve under bænkerader
afslibes hvidolieres, trægulv i koret fjernes således, at
alterbord sænkes 2 trin, alterbord og alterdug vurderes for udskiftning, knæfald afrenses og genlakeres,
nyt tæppe i kor nedlægges, evt. åbning af østvinduet,
klinkegulvet i skibet føres frem til knæfaldet, nyt
elektronisk orgel.
Dertil kommer flere teknisk relaterede renoveringer, f.eks radiatorer og varmesystem med automatik.
Emnerne er pt ikke udtømmende, ikke besluttede
og ikke godkendte.
I forbindelse med projektbeskrivelsen bliver
der udarbejdet en ”animation” til anskuelse af
renoveringsemnerne.
Jørgen Sparre
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
Fastelavns – tøndeslagning på Borup Kirkegård
Børnene fra Rytterskolens 2.klasser havde tøndeslagningsdag på Borup kirkegård.
Inden da havde børnene været i kirken for at høre
om fastetiden i kirkelig og kristelig forstand.

Arrangementer
Menighedsrådene har planlagt følgende
arrangementer:
Friluftsgudstjeneste i Fladbro,
søndag, den 19. juni 2011 kl 14.00

Skt. Hans v. FDF Hornbæks kredshus på
Gl. Viborgvej 54, torsdag, den 23. juni 2011 kl. 19.00
Torsdag, den 23. juni 2011 afholdes Skt. Hans aften
med bål og underholdning ved FDF Hornbæks kredshus på Gl. Viborgvej 54. FDF Hornbæk står igen i år
med hjælp fra Hornbæk og Tånum Menighedsråd
for arrangementet. Aftenen starter kl. 19.00 med
underholdning for store og små af Søren Brynjolf,
og bålet tændes kl 20.00.

Sogneudflugten vil i 2011 finde sted
onsdag den 7. sept.
Turen bliver en guidet bustur i ” Aakjærs fodspor ”.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret. Sidste tilmelding fredag den 26. august.
Menighedsrådene
Søndag, den 19. juni er der friluftsgudstjeneste ved
Skovhuset bag Fladbro Kro. Gudstjenesten foregår i
et samarbejde mellem følgende 8 sogne: Grensten,
Helstrup, Øster Velling, Kousted, Råsted, Borup,
Tånum og Hornbæk.
Ved gudstjenesten medvirker sognenes præster,
børnekor og spillemandsorkestret „Knapsårask“.
Efter gudstjenesten sponsorerer Fladbro Kro kaffe og
te og menighedsrådene sørger for kage. FDF deltager
og har lavet kors og alter. Medbring venligst klapstole
eller tæpper til at sidde på.
I tilfælde af dårligt vejr, rykker vi gudstjenesten samt
kaffe til Hornbæk sognegård.
Der vil da være skilte ved skoven, som viser videre.
I glædelig forventning, Menighedsrådene

Kirkebilen

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

60
50
45
45
40
35

Terp		
Råsted		
Kondrup
Bjergby		
Borup		

30
30
25
20
15

x Opsamling v/Rema Kjølvejen 2 og Sognegården

Voksenkoret mød
es:

For 1. halvår 2011
af sluttes med sa
ng i
Borup Kirke Krist
i Himmelfartsdag
den 2.
juni. I 2. halvår st
ar tes først op i se
ptember,
og mødeplan fore
ligger endnu ikke
.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
Dato		
Navn
20.02.2011
Nanna Grøntved Løvschall
27.02.2011
Thorbjørn Thomsen Frandsen
27.02.2011
Alexander Buus Nielsen
27.02.2011
Victoria Veller Stausgaard
20.03.2011
Malthe Gammelmark Jürgensen
20.03.2011
Emilie Møgelvang Betzer
03.04.2011
Amalie Grodt Messerschmidt
03.04.2011
Mikkeline Dyrby Steffensen
10.04.2011
Sofus Nelveg Bækgaard
24.04.2011
Karen Grosen Svejstrup
Begr avelser
Dato		
05.02.2011
25.02.2011
22.03.2011
26.03.2011
12.04.2011
27.04.2011
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og bisættelser
Navn
Birgitte Dreier
Elsebeth Larsen Nørregaard
Calvin Chung Pedersen
Anton Sørensen
Peder Holger Jensen
Johanne Jensine Jensen

Kirkelige handlinger i Borup
Begr avelser og bisættelser
Dato		
Navn
18.02.2011
Kirsten Bodil Moestrup

Kirkelige handlinger i Kousted
Begr avelser og bisættelser
Dato		
Navn
19.03.2011
Poul Brix

Kirkelige handlinger i Råsted
Begr avelser og bisættelser
Dato		
Navn
11.03.2011
Vibeke Faxholm
09.04.2011
Iris Emilie Sørensen

Råsted

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.

Sommerferie efter Skt. Hans Aften i uge 25.
Vi begynder efter ferien onsdag den
17. August ved kredshuset ”Kernehytten,
Gl. Viborgvej 54, Hornbæk.
Se mere på www.FDF.dk/Hornbaek
Landslejr for pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer fra 7. til 15. juli 2011 på
FDF Sletten ved Julsø, Silkeborg.
Læs mere på www.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

9.00 DJ

10.30 DJ

Kousted

Råsted

Juni
2. juni

Kristi
Himmelfartsdag

5. juni

6. s. e. påske

10.30 DJ
Kirkekaffe

12. juni

Pinsedag

9.00 DJ

9.00 DJ
10.30 DJ

10.30 MK

Den 19. juni • KL. 14.00 • Friluftsgudstjeneste i Fladbro, Trinitatis
21. juni

Time-out

19.30 MK

Den 23. juni • Kl. 19.00 • Skt. Hans v. FDF Hornbæks kredshus
26. juni

1. s. e. trin.

10.30 MK

9.00 MK

Juli
3. juli

2. s. e. trin.

10. juli

3. s. e. trin.

10.30 MK
Kirkekaffe

17. juli

4. s. e. trin.

9.00 DJ

24. juli

5. s. e. trin.

31. juli

6. s. e. trin.

9.00 MK

7. august

7. s. e. trin.

10.30 MK
Kirkekaffe

14. august

8. s. e. trin.

17. august

Time-out

21. august

9. s. e. trin.

28. august

10. s. e. trin.

10.30 DJ

9.00 DJ
9.00 MK
10.30 DJ
10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 MK

August
9.00 MK
9.00 MK

10.30 MK
19.30 DJ
10.30 DJ

10.30 MK

Layout og tryk |

9.00 DJ
9.00 MK

September
4. september

11. s. e. trin.

10.30 DJ
Kirkekaffe

Den 7. sep • Sogneudflugt • Bustur i ”Aakjærs fodspor”.
DJ: Dorte Jørgensen • MK: Maja Søgaard Kristensen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.

9.00 DJ

