SPAGHETTI-GUDSTJENESTE
Tirsdag, den 20. september kl 17.00 i Hornbæk Kirke
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Adresseliste
Hjemmeside: www.defemsogne.dk

Sognepræst (kbf.)
Dorte Jørgensen
Højbjergvej 11, 8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk
Træffes tirsdage 9.30-10.30 i Sognegården, samt efter aftale. Mandag er fridag.

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

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.

Organist Thomas Ede
Tlf. 86 19 89 90.

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.

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.

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.

Graver Klaus Højgård Pedersen
Tlf. 60 22 46 91
Træffes mandag og fredag
Kirkesanger Elsebeth Sorensen
Tlf. 86 42 01 35

Sognegårdsmedarbejder :
Organist : Se Hornbæk.
Lis Henriksen
Tlf. 86 44 33 48. Mobil: 28 71 95 47
E-mail: koustedgaard@olesen.mail.dk Borup Menighedsråd :
Menighedsrådsformand
Jørgen Sparre
Hornbæk Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen Borup Kirkevej 3, 8920 Randers NV
Aage Beks Vej 2 C, 8920 Randers NV Tlf. 86 44 33 68.
Tlf. 86 41 50 29.
Kirkeværge Jens Baier Andersen
Borup Kirkevej 1, 8920 Randers NV
Kirkeværge Inger Brasch
Tlf. 86 44 35 48.
Strindbergsvej 26, 8920 Randers NV
Tlf. 86 43 51 81.
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, Maja Søgaard Kristensen, Jørgen Sparre (Borup).
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 6.
oktober 2011. Næste nummer af kirkebladet omdeles
i uge 45. Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør Jørgen Sparre.
Tlf. 86 44 33 68. E-mail: js@plainwood.dk
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Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.

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.
Layout og produktion:
BUCHS A/S

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.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præsterne skriver
Hvad har Gud og spaghetti
med hinanden at gøre?
Jaah, umiddelbart ikke så meget... Men det kommer de til at have her i Hornbæk kirke fra tirsdag d.
20. september, her introducerer vi nemlig ”spaghettigudstjeneste” i De Fem Sogne.
Hvad er så en spaghettigudstjeneste? Spaghettigudstjenesterne henvender sig selvfølgelig til alle
interesserede, men de er særligt rettet mod børnefamilier med børn mellem 3 og 8 år. Meningen
med disse gudstjenester er, at de mindste skal få en
fornemmelse af, at kirken på én gang er et ”hjemligt”
rum og på samme tid et sted, hvor der sker store ting.
I kirken er der mulighed for at høre lidt om Gud
i børnehøjde, mens andre sørger for maden og opvasken, og derudover har man rig mulighed for at
møde andre børnefamilier fra De Fem Sogne. Og
det med ”børnehøjde” skal tages meget bogstaveligt,
man er nemlig mere end velkommen til at sidde på
gulvet med sit barn under gudstjenesten, hvis man
har lyst til det.
Selve gudstjenesten i kirken varer cirka 20-25
minutter. Ved gudstjenesten ringer kirkeklokken
og vi starter med at tælle bedeslag. Derefter synger
vi et par salmer/sange, vi hører bibelhistorier på
børnenes præmisser og vi går på opdagelse i kirkerummet. Derudover så vil vi bede fadervor og
vi forlader aldrig kirken, uden at have fået Guds
velsignelse med på vejen.
Umiddelbart efter gudstjenesten går vi over i
vores nye, fine sognegård og spiser en stor portion
spaghetti med kødsovs eller en anden børnevenlig
ret. Her vil der naturligvis også være tid til lidt leg
og de voksne kan nå en lille sludder, hvorefter alle
kan nå hjem med børnene, inden det er sengetid.
Spaghettigudstjenesterne begynder kl. 17.00 og
vi er færdige med at spise cirka kl. 18.30.
Det er gratis at deltage i spaghettigudstjenesterne,

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja
Søgaard
Kristensen

men for at få en fornemmelse af hvor mange, der
kommer, så vil jeg gerne, hvis I de første par gange
vil tilmelde jer til mig på mail: mask@km.dk. Tilmelding til spaghettigudstjenesten d. 20. september
må gerne ske inden fredag d. 16. september.
Der er spaghettigudstjeneste i Hornbæk kirke
og sognegård tirsdag d. 20. september, onsdag d.
26. oktober og tirsdag d. 22. november. Derudover
bedes I selv holde øje med datoerne for de kommende spaghettigudstjenester i kirkebladet eller på
De Fem Sognes hjemmeside, www.defemsogne.dk.
For mig som præst er det helt essentielt, at kirken
kan tilbyde arrangementer for alle aldersgrupper.
Kirken er ikke kun gudstjenesten søndag formiddag.
Derfor er det vigtigt for mig at møde jer sognebørn,
når I kan og vil, og af den grund vil De Fem Sogne
gerne invitere jer børnefamilier til en hyggelig aften i selskab
med Gud og
en god portion kødsovs
uden madlavning og
opvask, for
evangeliet
har nemlig
også med
jeres liv og
hverdag at
gøre.
Så derfor: put familien i bilen tirsdag d. 20.
september og tag gerne bedsteforældre og naboens
unger med og få en god oplevelse i kirken. Bare
kom – der er plads til alle!
Jeg glæder mig til at se jer.
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Har du lyst til at hjælpe til ved spaghettigudstjenesterne?
Bor der en kogekone i
dig, elsker du børn og liv
og glade dage i sognegården eller kunne du bare
godt tænke dig at gøre en
lille indsats for menigheden i De Fem Sogne, så
skulle du måske melde
dig til at give en hjælpende hånd ved spaghettigudstjenesterne?
Når der skal startes nye
projekter op i kirken, så er det altid godt med
et par ekstra hænder og jeg er sikker på, at vi
nok skal finde en opgave, der passer lige nøjagtig til dig. Der skal nemlig både købes ind,
stilles borde op og laves mad, og så er der
altid tid til at drikke en kop kaffe samtidig – og

den skal jo også laves...
Kontakt mig endelig på telefonnummer:
86 44 30 76, hvis du synes, at det lyder interessant.
Maja Søgaard Kristensen

Livshistorier…
Når man skal tage afsked med en pårørende
ved en begravelse eller bisættelse, er det særdeles
vigtigt, at det bliver en god og rigtig højtidelighed,
hvor man føler, at der blev gjort og sagt det, som
skulle gøres og siges. En god og vellykket afsked
består af mange dele En af delene er den samtale, jeg som præst har med pårørende til afdøde.
Samtalen er meget vigtig, fordi talen som lyder i
kirken bliver skrevet ud fra den; den tale der som
oftest lyder til både den nære familie og de nære
venner og til de lidt fjernere familiemedlemmer
og bekendte. Og det er meget vigtigt, at alle som
er til stede kan nikke genkendende til de ord der
lyder og tænke.. ”ja, sådan var vores far/bror/kollega! Det var lige præcis sådan..”, ellers kan man
nemt komme til at sidde med en følelse af, at det
der foregår er uvedkommende.
For mig at se er talen ved en kiste en uhyre
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vigtig del af præstens sjælesorg; dvs. opgaven
med at yde omsorg for efterladte. Og jeg er ikke i
tvivl om, at talen har stor betydning for den videre
sorgbearbejdelse de efterladte skal igennem. Ofte
er pårørende kommet hen til mig bagefter og har
givet udtryk for, at talen har været dem til trøst,
eller til opmuntring, eller at den har givet dem en
større forståelse af, hvorfor den afdøde var, som
han eller hun nu var.
Og netop derfor er det også så vigtigt, at alle
de familiemedlemmer som overhovedet er i stand
til det, møder op til samtalen med præsten. For
ellers bliver billedet af afdøde ikke fyldestgørende!
Og de udeblevne familiemedlemmer risikerer,
at de ikke vil kunne nikke genkendende til billedet præsten formidler af afdøde. Og dermed
får de heller ikke den hjælp til deres personlige
sorgarbejde, som de ellers kunne have fået. Det
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Sorggruppe

sker absolut ikke sjældent, at der kun er en eller
to til stede ved samtalen om mor eller far ud af
en søskendeflok. Det kan skyldes uvidenhed om
vigtigheden af ens tilstedeværelse, men det skyldes også ofte, at man ikke nærer specielt varme
følelser for afdøde. Særligt i sådanne tilfælde
synes jeg netop, at det er ekstra vigtigt, at man er
til stede og bidrager med sin fortælling. For ellers
kommer yndlingsdatterens fortælling måske til
at stå uimodsagt! Det er absolut ikke for at stille
afdøde i et dårligere lys, at sådanne historier også
skal fortælles, men for at enhver har fået sagt højt,
hvordan det har været at være medlem i netop den
familie. Igen - noget der er uhyre vigtigt, for at
komme helskindet igennem den bearbejdelse af
sorgen som skal foregå uanset arten af relation
- god eller dårlig.
Og så er det jo fantastisk, at jeg som præst igen

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

og igen kan opleve den åbenhed og tillid der vises
mig, når jeg kommer for at hjælpe pårørende med
at give deres kære en fin højtidelighed. Det er
noget af det der bidrager rigtig meget til arbejdsglæden og oplevelsen af, at det er et meningsfyldt
arbejde vi præster har.
Dorte Jørgensen
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Hvad har en åben kirke, en landevejens ridder og et
krydstogtskib med hinanden at gøre? Intet – og dog…

Råsted Kirke er meget berømt for sine kalkmalerier. Som åben kirke er der mange besøgende i
kirken. Det kan blandt andet ses i gæstebogen, hvor
rigtig mange skriver en lille hilsen og takker for den
fine oplevelse, det er at se de meget gamle kalkmalerier. Der er gæster fra Italien og Holland, der takker.
Gæster fra USA og Polen. Ja – hele verden er næsten
repræsenteret. Der er også hilsener fra gæster, der er
døbt i kirken for mange år siden, og gæster der har
boet i Råsted tidligere. Det er interessant at kaste et
blik i gæstebogen.
Det skal dog nævnes, at der tilsyneladende er børn,
der bruger kirken som legeplads, og som synes, det
er sjovt at skrive i gæstebogen.
Men også landevejens riddere synes om kirken.
De kan dog have en anden indgangsvinkel. I vinter
var der et par overnattende gæster, som takkede for
opholdet.
Men hvad er så forbindelsen mellem et krydstogtskib og Råsted Kirke. Ja, der er en forklaring på alt.

Krydstogtskibe anløber København og Århus.
I Århus arrangerer VisitAarhus mange udf lugter
for krydstogtgæsterne. En af disse udflugter går til
Fyrkat, hvor gæsterne besøger borgen og vikingecenteret. Derefter går turen til Råsted Kirke. Turen
skal kæde vikingetemaet sammen med den tidlige
hedenskab og kristendommen, og her er Råsted
Kirke interessant med sine kalkmalerier fra år 1125.
Derfor kommer mange krydstogtgæster på besøg
i Råsted Kirke.
VisitAarhus har oplyst, at der i 2011 anløber 18
krydstogtskibe til Aarhus. Der er mange udflugtsmål
at vælge imellem, men der er arrangeret 11 busture
til Råsted/Fyrkat. Der er guider med på disse ture,
og guiderne er uddannet til at holde foredrag om
kalkmalerierne. Alt er tilrettelagt inden sæsonen
starter, og graveren får en tidsplan, så turene ikke
har sammenfald med kirkelige arrangementer. Det
er guiderne, der står for hele rundvisningen.
Elisabeth Amstrup Rasmussen, Råsted
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Konen fra landet
Da jeg sad ved mit skrivebord for at skrive mit
indlæg, kom jeg til at overveje, om det ikke var
ved at være ved den tid, at jeg skulle holde en
pause med ”Konen fra landet”. Det er ikke fordi,
jeg ikke længere bor på landet, for det gør jeg
stadig. Men nu har jeg gennem 6 år lagt beslag
på plads i kirkebladet, og jeg synes, det ville være
morsomt, om andre eller en anden kunne få lyst
til at bidrage med små indlæg eventuelt under en
anden kasket end ”Konen fra landet”.
Jeg kan dog alligevel ikke dy mig for at komme
med et par små citater, som jeg er faldet over
siden sidst.

Benny Andersen: Jeg frygter ikke de døde.
Jeg frygter mere de levende, som godt kan tage
livsmodet fra mig.
Robert Storm Petersen: Hvis folk er glade, er
det deres egen skyld. Der er nok at være ked af.
Sydney Harris: Når jeg hører nogen sukke:
”Livet er hårdt”, fristes jeg altid til at spørge: Sammenlignet med hvad?
Johannes Møllehave: Det moderne menneske
har alt, men det er også alt, hvad det har.

Jeg bad Gud om alle ting, for at jeg kunne nyde livet.
Han gav mig livet, for at jeg kunne nyde alle ting
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Menighedernes liv
Fælles menighedsrådmøder
De fem sogne af holder – ordinære – menighedsrådsmøder fire gange årligt. Næste møde afholdes
i Hornbæk Sognegård, tirsdag den 23. august 2011,
kl. 19.00.
Kirkekaffe
Tidligere havde vi af og til efter gudstjenesten et
tilbud om en kop kaffe i vort våbenhus. I tilfælde af
godt vejr kunne kaffen i stedet nydes udenfor.
Nu har vi jo imidlertid fået vores sognegård i umiddelbar nærhed af kirken, hvorfor det har været naturligt for os at henlægge kirkekaffen til sognegården.
Der kan vi være uafhængig af vejrets luner.
Vi finder det naturligt, at man efter en gudstjeneste
kan mødes på denne uformelle måde, og vil gerne
opfordre f lere til at tage imod invitationen. Både
plads og kaffe med småkager har vi nok af, så tænk
lige over om det ikke var en god ide at afsætte lidt
mere tid til kirkebesøget end blot den tid som selve
gudstjenesten varer.
Man kan læse i kirkebladet eller på hjemmesiden,
hvornår der er kirkekaffe efter gudstjenesten.
Bent Olufsen
Kalkning af Hornbæk
kirke
Hornbæk kirke er blevet
kalket. Det smukke syn
af en nykalket kirke har
vi længe imødeset, men
pengemangel har gjort det
nødvendigt at vente til i år,
selvom det har været synligt for enhver, at den snart
trængte til en nykalkning.
Problemet med at vente
nogle år mere end sædvanligt har ikke uventet
medført, at der skulle mere
end selve kalkningen til.
Blandt de øvrige nødvendige arbejder på kirken
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har været udbedring af sokler for løs afskalling,
reparation af sokkelpuds og tjæring af sokler. Endvidere afrensning af afskalninger og løsdele på kirkefacaderne, ligesom der er udskiftet en del sten og
repareret vinduesfliser.
Men nu er arbejdet gjort, og vi kan igen nyde synet
af vor skønne kirke.
Bent Olufsen
Friluftsgudstjenesten i Fladbro,
Trinitatis 19. juni 2011
Gudstjenesten i Fladbro skov havde samlet godt 100
sognebørn fra Grensten, Helstrup, Øster Velling
og ”De fem sogne”. Herligt grønt og stille i skoven,
der blev fyldt med Trinitatis-prædiken af sognenes
3 præster. Altergang hvor brødet var hjemmebagt og
altervinen skænket i plastkrus.
Børnekoret sang smukt under ledelse af Thomas Ede,
og spillemandsorkesteret ”Knapsårask” fyldte med
klingende toner under det grønne løvhang.
Efterfølgende hyggeligt samvær med kaffe og hjemmebagt kage.
Vejret holdt tørt – sådan lige akkurat! – men en dejlig
oplevelse var det.
Jørgen Sparre
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Arrangementer
Menighedsrådene har planlagt følgende arrangementer:

September
Torsdag, den 1. sep. kl. 19.00

Salmesangsaften Tånum kirke
Denne aften skal vi blandt andet lære nogle af
de nye salmer, vi ikke plejer at bruge, at kende.
Pastoratets voksenkor begynder den nye sæson
på bænken sammen med os, så vi er mange til
at lære og til at synge. Der vil være en kop kaffe
i løbet af aftenen.

Lørdag, den 3. sep. kl 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Buonaventzen og Nørager
Personlige og musikalske fortolkninger af det
store sangkatalog, med de store pop-ballader
af f.eks. Whitney Houston og Mariah Carey,
smukke Burt Bacharach sange, kendte og iørefaldende standards og evergreens. Et bredt og
varieret repertoire.
Anette Buonaventzen er uddannet på konservatoriet i Århus, og har sunget i en række orkestre bl.a. ”Buonaventzen group” og ”Den lille
pige med soulstikkerne”, desuden korsanger for
bl.a. Johnny Logan, Jette Torp, Lis Sørensen og
Finn Nørbygård.
Niels Nørager er uddannet på konservatoriet i
Århus, og på Guildhall School of Music i London. Han er en alsidig musiker, der bevæger sig
rundt i mange forskellige genrer, og han har
givet mange koncerter både som klassisk pianist og som jazz-pianist, bl.a. med sin kvartet
Interplay og Niels Nørager Invention. Han har

spillet med en række solister, diverse orkestre
og kor, og medvirket på CD’er m.m.
Mandag, den 5. sept. kl 9.30

Babysalmesang i Hornbæk Kirke
Nu kan vi også hos os i
De Fem Sogne tilbyde
babysalmesang – et koncept som er blevet meget
populært rundt omkring
i de danske kirker. Det
er et tilbud til mødre/
fædre/anden omsorgsperson med et barn mellem 0-12 måneder og
har fokus på det musikalske og sanselige område, samt det sociale samvær.
Vi mødes i Hornbæk kirke, hvor vi synger
kendte salmer og børnesange, leger og danser
en god halv times tid. Det er en hyggestund for
alle parter. Efterfølgende er der mulighed for at
gå i sognehuset hvor man kan få en kop kaffe
eller te og en sludder med de andre voksne,
samt made og pusle barnet.
Det kræver ikke særlige forudsætninger at deltage – børn er ligeglade med vores musikalske
evner og synes altid at mors og fars stemme er
den bedste at høre på. Det er gratis at deltage,
men da der kun er plads til 10 voksne med et
barn, forpligter man sig til at være med de 10
gange, et forløb varer.
Jeg er uddannet cand.mag. i musik, kirkesanger i Hornbæk kirke og selv mor til to børn. Jeg
glæder mig meget til at møde jer og jeres børn.
Vi starter mandag den 5.september kl. 9.30 i
Hornbæk kirke og mødes en gang om ugen.
For yderligere oplysninger og registrering: henvendelse til Reelika Raadik Christensen på tlf
28 40 98 37.
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September
Tirsdag, den 20. sept. kl 17.00

Spaghettigudstjeneste
i Hornbæk Kirke
Se præsentation og omtale under ”Præsterne
skriver”.
Fredag, den 30. sept.
Onsdag, den 7. sept.

Sogneudflugt for menighederne
Turen vil blive en bustur til Salling, hvor Jeppe
Aakjærs hjem ”Jenle” ligger. Vi vil få guider til
at vise os rundt i mindestuer og flere forskellige udstillinger på stedet. Frokost og eftermiddagskaffe vil blive serveret samme sted.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret
senest fredag den 26. august.
Opsamlingssteder og tidspunkt:
10.00 Tånum (kirken)
10.10
Hornbæk (Rema 1000)
10.15
Sognegården
10.25
Kollektivhuset
10.35
Råsted (Forsamlingshus)
10.00
10.15
10.25
10.35

Traditionen tro afholdes igen i år rollespil for
konfirmanderne i Randers Søndre Provsti.
Sidste års tema ”Luthers Nøgle” var en gedigen
succes. Øveaften afholdes torsdag, den 29. september. Nærmere oplysning om arrangementet
vil kunne findes på www.defemsogne.dk

Kousted (Gl. Brugs)
Bjergby (Forsamlingshus)
Borup (Kirken)
Råsted (Forsamlingshus)

Søndag, den 18. sept. kl. 10.30

Høstgudstjeneste i Tånum
med kirkefrokost
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste, hvor
vi siger tak for årets afgrøder i have og på mark.
Efter en festlig gudstjeneste i en smukt pyntet
kirke, går vi i forsamlingshuset, hvor menighedsrådet vil være vært ved en lille frokost.
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Rollespil i Fussingø

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		

x Opsamling v/Rema Kjølvejen 2 og Sognegården

30
30
25
20
15

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Oktober
Lørdag, den 1. okt. kl 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Violinisten Bjarne Stange Nielsen og cellisten
Aksel Nielsen er to kendte ”musikansigter” i
byen. De har spillet i Randers Kammerorkester
i mange år. Ud over deres job i orkestret, spiller de også gerne i andre sammenhænge, f.eks.
som her, hvor de spiller musik arrangeret kun
for violin og cello.
Skøn strygerklang af kendte og mindre kendte
toner vil således fylde sognegården ved denne
2. kaffekoncert. Vel mødt

Aksel Nielsen

Bjarne Strange Nielsen

Tirsdag, 4. okt. kl 14.00

Foredrag i Borup Præstegård
Præst og tidligere højskolelærer Peter Værum
vil holde et foredrag med titlen:
Humor og alvor ved Himmerigets port
– om at snakke med Sankt Peter
Det bliver et foredrag
fyldt med gode historier
og anekdoter om folk,
som skal op til Himmerigets port for at aflægge regnskab over for
Sankt Peter. Hvad er det
egentlig for forestillinger vi gør os om mødet
deroppe?

Søndag, den 9. okt. kl 15.00

Foredrag i Hornbæk Sognegård
Hånd i hånd med en anden verden
Umiddelbart efter gudstjenesten i Hornbæk
Kirke kl. 14.00 inviteres på kaffe og foredrag i
Sognegården. Foredragsholder er Else Højvang,
der er lærer og har sit daglige virke i Tanzania,
udsendt af Danmission.
I godt tyve år underviste Else Højvang på
Ntoma Husholdningsskole i Nordveststiftet.
Og siden januar 2004 har hun arbejdet med
samfundsudvikling og fattigdomsbekæmpelse i
Karagwe Stift, også i det nordvestlige Tanzania.
Tørke og sult
Området blev tidligere betragtet som et af Tanzanias spisekamre. Men klimaet har ændret
sig, regnen udebliver i lange perioder, og høsten bliver ringere. Underernæring og gældsætning breder sig.
Hånd i hånd med tre lokale medarbejder har
Else Højvang opbygget projektet Mayaja (samfundsudvikling). Landbefolkningen lærer om
bedre afgrøder og metoder, om husdyrhold,
om hygiejne og ernæring, om økonomi og
demokrati. Om miljø. I projektets nuværende
fase søger man at gøre det selvbærende ved at
uddanne lokale eksperter, som kan formidle
viden til andre tanzanianere. Kom, og mød et
dybt engageret menneske! Alle interesserede er
velkomne. Arrangør: Danmission Randers
Husk lyssalg i Sognegården
Ved at aflevere dine lysestumper og købe nye
lys i sognegården kan du støtte Danmissions
arbejde med kirkens liv og vækst, fattigdomsbekæmpelse og dialog mellem religioner og kulturer i Danmark og i tredjeverdenslande.
Henvendelse til sekretæren. Jette Kristiansen
(tlf. uden for kontortiden: 86 43 36 90 eller 30
36 43 53). Læs mere om Danmission og genbrugslys på http://www.danmission.dk/
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Hornbæk

Oktober

Borup

Kousted

Råsted

Torsdag, den 10. nov. kl 19.30

Torsdag, den 13. okt. kl. 20.00

Time Out i Borup kirke

Natkirke i Hornbæk

Denne aften skal vi bl.a høre voksenkoret synge
nogle af de nye adventssalmer.

For første gang kan vi tilbyde en særlig oplevelse i pastoratet - nemlig det at være ”Natkirke”
som man af og til er det i de store bykirker.
Præst Line Hage fra Sct. Mortens vil sammen
med pastoratets præster sørge for en særlig
kirkelig oplevelse med Taizéandagt, levende lys,
dækket langbord og nadverandagt.
Tirsdag, den 25. okt. kl 19.30

Caspar Koch i Hornbæk Sognegård
I februar var skuespiller Caspar Koch med sit foredrag
om Kaj Munk med til at
indvie vores nye sognegård.
Det var en stor succes med
mange glade mennesker, der
havde fået en kanon oplevelse. Denne gang kommer
Caspar Koch og holder premiere på sit foredrag
om Gandhi. En aften vi har lige så store forventninger til. Foredraget hedder: Gandhi - og
hans eksperimenter med sandheden.

November
Lørdag, den 5. nov. kl 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Hør en fransk troubadour på klaver og sang,
bakket op af en musette harmonika, og genhør
de mange kendte viser
sunget af Edit Piaf, Charles
Aznavour, Yves Montand,
Charles Trenet og Jacques
Brel. De bedste numre fra
den franske sangskat, sang
og harmonika, så du får en
ægte og autentisk oplevelse
– nøjagtig som om du sad på en café i Paris.
Claude Chichon og Emir Bosnajk.
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Tånum

Tirsdag, den 15. nov kl 14.30

Tirsdagsmøde i Borup Præstegård
Foredrag, „På fire hjul til Kina“ i Borup Præstegård. Den lokal kendte Jørgen Kirk, Hastrup
vil denne eftermiddag fortælle og vise billeder
om en flok motorcyklister der beslutter sig til
at køre til Kina til olympiaden. De deler sig i to
hold, hvor vi følger det ene hold som har ledsagervogn med. Vi hører om de oplevelser og
udfordringer de møder undervejs.
Søndag, 27. nov. kl 19.00

Adventskoncert i Hornbæk Kirke
Med de 5 sognes 5 sangere og musikere
1. s. i advent
Igen i år vil de 5 ansatte sangere og organister
ved de 5 sogne stå for en koncert, der vil indeholde hvad der hører sig til i forbindelse med en
adventskoncert. Det kan ikke udelukkes, at der
også vil snige sig enkelte stykker julemusik ind
i arrangementet. Der vil blive sunget solo, duetter og alle 5 på een gang, og der vil blive spillet
på indtil flere instrumenter. Vi håber på godt
vejr i år, og ikke ligesom sidste år, hvor vi var
ved at sne inde i Kousted. Vel mødt til en forhåbentlig vellykket koncert.

Voksenkoret mødes:
Koret starter torsdag d. 1. sept. med deltagelse i salmesangsaften i Tånum kirke kl. 19.30,
8. sept. kl. 19.00, 22. sept. kl. 19.00, 6. okt. kl. 19.00,
20. okt. kl. 19.00, 3. nov. kl. 19.00, 10. nov. kl. 18.30 i
Borup præstegårdssal m. efterfølgende time-out Gudstj
i Borup kirke. Nyere adventssalmer indøves under
Gudstj. 1. dec kl. 19.00, Søndag d. 4 dec. afsluttes efterårssæsonen med deltagelse i Gudstj i Hornbæk kirke kl.
10.30. Første sangaften efter nytår: 5. jan kl. 19.00
Bent Faxholm

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
01.05 Valdemar Mandal Andersen
29.05 Maise Kjærsgaard Fisker
26.06 Storm Padkjær Christensen
26.06 Sarah Toft Volt
10.07 Emma Sofie Bundgaard
Vielser/kirkelige velsignelser
18.06 Linda Therese Kirkeby Lauridsen og Regnar Kirkeby
Begravelser og bisættelser
07.05 Mary Marie Gjettermann
26.05 Sonja Svenningsen
28.05 Henning Iver Skiffard
10.06 Inga Gurli Møller
29.06 Anna Sofie Mogensen
02.07 Jørn Museth

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
26.06 Bastian Iversen
17.07 Signe Tvede-Rasmussen

Kirkelige handlinger i Kousted
Begravelser og bisættelser
01.06 Karen Ester Pedersen

Kirkelige handlinger i Råsted
Vielser/kirkelige velsignelser
16.07 Cecilia Nova og
Claus Kærmose Nova

Konfirmationer
Den 20. maj 2011
Amalie Dræby Jensen
Andreas Mosbæk Jensen
Christoffer Kjøbsted Povlsen
Ebbe Møller Grønbæk
Fanny Emilie Tjell Johansen
Frederik Bisgaard Nielsen
Frederik Kjær Sørensen
Jacob Jannik Dyhring Hoffmann
Jakob Museth Rafn
Kasper Dahlerup
Lasse Loft Jensen
Louise Harder
Mads Kristiansen
Malthe Gammelmark Jürgensen
Martin Knudsen Ellermann
Mie Kirstine Høyer
Mikkel Miang Engstrup
Nanna Kongstad Andersen
Nicholai Semay Hovedskov
Nicklas Holst Bertel
Oliver Jørgensen

Vielser/kirkelige velsignelser
07.05 Kristina Maria Salling
Eriksen og Henning Eriksen
21.05 Birgitte Sparre Skjellerup
og Lars Sparre Skjellerup

Svend Andreas Worre Sørensen
Tita Bundgaard Andersen
Den 22. maj 2011
Albert Mikkelsen Danielsen
Anne Elisabeth Tinten
Camilla Børresen Petersen
Christina Nielsen
Emilie Marie Mønster Ishøi
Emma Søberg
Jacob Richard Nissen
Jakob Tanggaard
Jonathan McFeely Eskildsen
Kathrine Schultz Dalsgaard
Kia Gaardsøe Andersen
Kristian Bøhrk Andersen
Mads Ormslev Christensen
Malthe-Sebastian B R Pedersen
Mikkel Strand
Nicklas Snedevind
Niels Fredslund
Rasmus Hjelmager Nielsen
Simon Silberling Bach

Begravelser og bisættelser
13.05 Per Hjort Rasmussen
31.05 Carsten Martinussen
16.06 Jensine Louise Jørgensen

Konfirmation den 1. maj 2011
Kristoffer Westh Pedersen
Mads Mostrup Pedersen

Begravelser og bisættelser
13.05 Marius Stadsgaard Nielsen
08.07 Mary Antonie Rousing

Konfirmation den 1. maj 2011
Caroline Sylvest Damsgård
Diana Duelund Simonsen
Emil Brøgger Beck Strangholt
Frederik Bay Carstens
Janni Fiil Vejby Rasmussen
Josefine Salling Glerup Dahl
Lisa Juhl Niebuhr
Mads Dupont Christensen
Magnus Friis Jensen
Sille Ask Moesgaard Sørensen

Kirkelige handlinger i Tånum
Konfirmation den 20. maj 2011
Kamille Nørgaard Sørensen
Kirstine Johanne Stougaard Klebæk
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Hornbæk

Kirkelig vejviser

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk

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
af leveres 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.

FDF Hornbæk takker Tånum og Hornbæk Menighedsråd for bidraget til den fælles Skt. Hans Aften,
som trods dyster vejrudsigt blev en hyggelig aften for
både store og små. Og hvor Søren Brynjolf og hans
talende aber underholdt med både sang og akrobatik.
Efter veloverstået Landslejr og sommerferie begynder FDF Hornbæk efter ferien onsdag den 17.
august kl 18.30 ved kredshuset ”Kernehytten“,
Gl. Viborgvej 54, Hornbæk.
Se mere på www.FDF.dk/Hornbaek

Dødsfald – begravelse/bisættelse
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.

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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Har du lyst til at bruge dit indre legebarn,
så har vi lige tilbuddet til dig i
FDF Hornbæk!
Her får du mulighed for at bruge et par
timer ugentligt i fornøjeligt – udfordrende
og kreativt samvær med børn og voksne.
Vi mangler flere ledere til vore ugentlige
møder, så tøv ikke med at kontakte en
af vore ledere; Birte Dich, tlf. 28 70 45 64
eller Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07
for flere oplysninger.
Hilsen FDF Hornbæk

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

September
1. september

19.00 DJ
Salmesang

Torsdag

Den 3. september • Kl. 15.00 • Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
4. september

11. s. e. trin.

10.30 DJ
Kirkekaffe

9.00 DJ

Den 5. september • Kl. 9.30 • Babysalmesang i Hornbæk kirke
Den 7. september • Kl. 10.00 • Sogneudflugt for menighederne • Se særskilt omtale
11. september

12. s. e. trin.

9.00 Høst MK

18. september

13. s. e. trin.

20. september

Tirsdag

17.00 MK *
Spaghettiguds.

25. september

14. s. e. trin.

9.00 MK
10.30 dåbsg.**DJ

10.30 Høst MK
10.30 Høst DJ
Kirkefrokost *

9.00 DJ

10.30 MK

Den 30. september • Rollespil i Fussingø

Oktober
Den 1. oktober • Kl. 15.00 • Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
2. oktober

15. s. e. trin.

10.30 DJ

9.00 DJ

Den 4. oktober • Kl. 14.00 • Foredrag i Borup Præstegård
9. oktober

16. s. e. trin.

14.00MK
Danmission*

13. oktober

Torsdag

Natkirke *
MK DJ 20.00

16. oktober

17. s. e. trin.

10.30 DJ
Kirkekaffe

23. oktober

18. s. e. trin.

10.30 MK

9.00 DJ
10.30 MK

9.00 MK

Den 25. oktober • Kl. 19.30 • Caspar Koch i Hornbæk Sognegård
26. oktober

Onsdag

17.00 MK *
Spaghettiguds.

30. oktober

19. s. e. trin.

10.30 DJ

9.00 DJ

* Se yderligere information inde i bladet • DJ: Dorte Jørgensen • MK: Maja Søgaard Kristensen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
**Ved dåbsgudstjenester uden tilmeldt dåb bortfalder tjenesten.

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

November
Den 5. november • Kl. 15.00 • Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
6. november

Alle Helgens Dag

10. november

Torsdag

13. november

21. s. e. trin.

10.30 MK

19.30 MK
19.30 DJ
Time Out *
10.30 DJ

9.00 DJ

Den 15. november • Kl. 14.30 • Tirsdagsmøde i Borup Præstegård
20. november

Sidste s. i
kirkeåret

22. november

Tirsdag

27. november

1. s. i advent

9.00 MK
10.30 dåbsg.**DJ
17.00 MK *
Spaghettiguds.
19.00
Adventskonc.*

10.30 MK

10.30 DJ

9.00 DJ

December
4. december

2. s. i advent

10.30 MK Kirkekaffe Voksenkor

9.00 MK

Layout og tryk |

* Se yderligere information inde i bladet • DJ: Dorte Jørgensen • MK: Maja Søgaard Kristensen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
**Ved dåbsgudstjenester uden tilmeldt dåb bortfalder tjenesten.

Læs mere på De Fem Sognes Hjemmeside

www.defemsogne.dk

