Voksenkoret synger d. 4. december – 2. søndag i advent kl. 10.30 i Hornbæk Kirke
Se øvrige koropførelser i kirkebladet.
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Luciagudstjenester søndag, d. 11. december – 3. søndag i advent,
med luciaoptog i Tånum Kirke kl. 13.00 og i Borup Kirke kl. 15.00.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Adresseliste
Hjemmeside: www.defemsogne.dk

Mail: jette@defemsogne.dk og js@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 15.
januar 2012. Næste nummer af kirkebladet omdeles i
uge 8/2012. 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 AS

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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Præsterne skriver
Kampen mod eller
med tiden…

Modelfoto

”Tiden går” siger nogle, andre siger ”tiden
kommer”! Er der forskel? Tiden spiller i hvert fald
en rolle i vores liv uanset. Vi har en tid.. vi lever
en tid. En kort tid i den store sammenhæng! Som
salmisten i det gamle testamente formulerer det:
”Menneskets liv er som græsset, det blomstrer
som markens blomster; når vinden blæser over
det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser
man det ikke mere”. Men under alle omstændigheder en uendelig vigtig og dyrebar tid er livet for
det enkelte menneske, for vi ved ikke, hvad vi i øvrigt bydes på! Som kristne har vi en forventning
om mere. Men vi ved ikke hvad og hvordan. Og
vi kan nok også komme i tvivl om, hvorvidt det
overhovedet er sandt. Sådan er det nemlig også at
være menneske. Tvivlen er en trofast følgesvend.
Giver det nogen mening at spørge: ”Er tiden
min ven eller min fjende?” Jeg skriver det, fordi jeg
tit tænker på det. På den ene side, kan jeg spørge:
”Hvis tiden ikke var, og alting var uendeligt, ville
jeg så sætte så stor pris på de gode stunder? Ville
en solskinsdag være lige så vidunderlig? Ville

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja
Søgaard
Kristensen

samværet med et kært menneske være lige så dyrebart?” På den anden side ville jeg ikke hele tiden
være mig smertelig bevidst, at jeg står for at miste
det hele. Solskinsdagen, mine kære, mig selv!
Hver gang jeg sidder med pårørende til en
afdød, undrer jeg mig over, at vi mennesker er så
gode til at acceptere vore tab. Uanset at samlivet
med den afdøde har været langt og godt, så er der
altid iblandet sorgen den mest forunderlige evne
til stede til at acceptere, at vedkommende ikke
er mere. Hvordan gør vi det? Hvordan kan man
leve side om side med en elsket ægtefælle i mere
end 50 år og hver dag ha‘ delt bord og seng og så
undgå at blive sindssyg, når vedkommende dør!
Det er mig en gåde. Det er mig bestemt også en
glæde, at det lader sig gøre, for ellers var livet og
kærligheden jo umulig at magte… men hvordan
bærer vi os ad, med således at acceptere, at alting
har en tid?
Dorte Jørgensen

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
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Konen fra landet – har orlov
som hun giver Else med ordene: Du har huset fuld
af gæster, og mange skal have mad, jeg vil gerne
hjælpe dig med at bære byrden.
Else måtte beskæmmet tænke - hvornår havde
Dominata og hendes familie mon sidst haft råd til
at spise fisk? Men hun måtte tage imod gaven og
tage den lære til sig, at det, vi giver, ikke af hænger
af, hvad vi har, men af, hvad vi har i hjertet!

Men hun har stillet sig tilfreds med tre måneders orlov, så den kendte spalte er tilbage i næste
nummer. Denne gang er der vikar på, og ordene
kommer fra kirkekontoret.
Bær hinandens byrder
For nylig havde vi i Sognegården besøg af Else
Højvang, som i mere end tyve år har levet og
arbejdet i det nordvestlige Tanzania, udsendt af
Danmission.
Det gjorde indtryk at høre hende tale om sin
tanzanianske veninde Dominata. Else havde besøg fra Danmark, og en aften kommer veninden
Dominata til hendes hus, bærende på en stor fisk,

Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!
Salme af Steen Kaalø
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Dialog - kristendommens pulsslag
I sin beretning til repræsentantskabet i august
2011 udtalte Danmissions formand, biskop Peter
Fischer-Møller, følgende om det at være kirke
og kristen: Mission er dialog - samtale. Det er
selve kristendommens pulsslag. Dialogen går
altid begge veje. I dialogen bliver vi synlige for
hinanden som medmennesker. Ja, i samtalen, i
dialogen kan fjendebilleder smuldre, og vi kan opdage, at vi ikke er hinandens modmennesker, men
medmennesker.
Gå ud i alverden
Og så afslutningsvis en lille historie, som vidner
om, at vi alle i det små kan være med og i ord eller
handling vise en ﬂig af Jesu kærlighed.
En lille dreng ville finde Gud. Han pakkede
rygsækken med chips og en sodavand og gik tidligt
om morgenen af sted. Efter en tid blev han træt
og så sig om efter et sted at sidde. En gammel
dame sad på en bænk, og han satte sig ved siden
af hende. For hun så så rar ud. Drengen lukkede
sin rygsæk op og fandt sodavand frem. Bød også
damen - og fik et dejligt smil tilbage. Han fiskede
også posen med chips frem, bød damen - og fik
endnu et dejligt smil tilbage. Da han om aftenen
vendte hjem til sine forældre, spurgte de, om han
nu havde fundet Gud. Jo, det havde han da - og
hun havde det dejligste smil! Den gamle dame
gik også hjem. Naboerne så, at hun virkede så
fredsfyldt, og spurgte, hvad der var hændt. Jo,
hun havde mødt Gud - og han var meget yngre,
end hun havde troet!
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Norges Statsminister, Jens Stoltenberg. Pressefoto af Jörg Carstensen

Mennesker og natur!
Året 2011 synger snart på sidste vers. Dette år
har været præget af voldsomme begivenheder, som
sikkert har fået os alle til at blive chokerede og til
at fælde en tåre. Nogle af begivenhederne har været
menneskeskabte andre naturskabte.
Tragedien på Utøya den 22. juli berørte mig dybt.
Både på grund af et enkelt menneskes vanvid, men
også på grund af den fantastiske måde det norske
folk forholdt sig til tragedien på. Den norske statsministers gribende taler ved de forskellige mindehøjtideligheder gjorde et uudsletteligt indtryk på mig.
Den 11. sept. blev der afholdt en anden mindehøjtidelighed. Det var i anledning af 10 årsdagen for angrebet
på World Trade Center. Det var en smuk højtidelighed
på en også menneskeskabt tragedie. Den 11. sept. 2001
førte desværre til en nu 10 år lang krig i Afghanistan.
Selv om der er dræbt endnu ﬂere mennesker i denne
krig, fører det næppe til en mindehøjtidelighed.
Og nu til de naturskabte tragedier:
11. marts afstedkom et stort jordskælv, at Japan blev
ramt af en kolossal sunami. Det fik de forfærdeligste

konsekvenser. Alle kunne i bekvem afstand følge
hele sceneriet på skærmen. Ved denne katastrofe
blev der også dræbt mange mennesker.
Tørken i Nordøstafrika og specielt i Etiopien kostede uhyggeligt mange mennesker livet. Ikke mindst
de mange udmagrede og dehydrerede børn berørte
mig dybt, når de tonede frem på skærmen.
Når jeg nu ved årets slutning reﬂekterer over
disse store begivenheder/tragedier kommer jeg til
at tænke på, hvem der egentligt er mest døde, er det:
•
•
•
•
•

Den norske teenager
Den amerikanske forretningsmand
Den afghanske mor
Den japanske bedstefar
Det etiopiske barn

De er naturligvis alle lige døde, men mindes vi
dem alle lige meget?
Jeg ved dog, at de alle har sørgende efterladte.
Elisabeth Jensen
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Menighedernes liv
Nyt fra Menighedsrådene i De Fem Sogne:
De fem sogne afholder – ordinære - fælles menighedsrådsmøder 4 gange årligt. Næste møde afholdes i
Hornbæk Sognegård, onsdag den 9/11 2011, kl. 19.00.

Foto: www.jenle.dk

Sogneudflugten 2011
Sogneudflugten for vores 5 sogne gik i år til Jenle
– Jeppe Aakjærs hjem, en landbrugsejendom der er
omdannet til museum. Der var 86 deltagere med,
fordelt i 2 busser. Turen startede i bygevejr med særdeles kraftig regn under turen til Salling via Hobro.
Regnen var dog stoppet da vi kom frem til Jenle.
På Jenle blev vi modtaget af nogle dygtige guider
fra Aakjærselskabet, der står for driften af museet.
Guiderne kunne fortælle helt ned til mindste detalje
om Aakjær-familiens liv og levned. Efter lidt forplejning blev vi inddelt i hold a 15-17 personer, mere er der
ikke plads til ad gangen under guidernes rundvisning
i fam. Aakjærs private bolig, der står bevaret, som
den så ud, da Aakjærs enke, Nanna, døde omkring
1960, og stedet blev omdannet til museum.
I en lille biograf blev der vist en film, hvor datteren Solveig Bjerre levende fortalte om livet på Jenle.
Inden hjemturen, der gik over Viborg, var der tid
til en kop kaffe med jenlebolle og tærte. Det var for
mig en oplevelsesrig tur.
Svend Olesen
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Spaghettigudstjenesterne er godt i gang
Tirsdag d. 20. september 2011 kl. 17.00 blev der taget hul på rækken af de nye, faste børnegudstjenester
i De Fem Sogne, også kaldet spaghettigudstjenester.
Inden vi skulle i gang med dagens fortælling om
høst og den dertilhørende karsesåning, blev der talt
bedeslag og sunget sange.
Der kom børn og voksne i alle aldre og det var
herligt at se så mange mennesker i kirken og at
al kødsovsen bagefter blev spist op! :-) De f littige
”spaghetti-teams” laver dog gerne endnu mere kødsovs, så tag endelig din nabos søn eller din kusines
datter i hånden og kom til en børnevenlig gudstjeneste efterfulgt af en dejlig portion aftensmad. Det
er selvfølgelig gratis at deltage!
Hold selv øje med datoerne for de kommende
spaghettigudstjenester i Gudstjeneste- og aktivitetskalenderen på den sidste side i kirkebladet eller på
De Fem Sognes hjemmeside: www.defemsogne.dk.
Hvis du ikke lige kender et barn, du kan tage med
til spaghettigudstjeneste, men gerne vil være med til
en hyggelig aften i Hornbæk, så kan du melde dig
som frivillig. Der skal altid købes ind, dækkes bord og
ikke mindst laves mad med de forskellige ”spaghettiteams”, der sagtens kan bruge et par hænder til.
Maja Søgaard Kristensen

Tilmelding
Vi afholder spaghettigudstjeneste
Onsdag d. 18. januar 2012
Tirsdag d. 14. februar 2012
Torsdag d. 15. marts 2012
Tilmelding skal ske ca. seks dage før selve
gudstjenesten, som starter kl. 17.00. Ring til
sognepræst Maja Søgaard Kristensen og hør
mere på telefonnummer: 29 12 83 84 eller
skriv på mail: mask@km.dk.
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Luthers nøgle
Rollespillet ”Luthers nøgle” blev afholdt fredag, den
30/9 2011 i og omkring Fussingø. Konfirmanderne
fra Randers Søndre Provsti havde en spændende dag,
hvor de mange rolle-optrin gav stof til eftertanke.
Visse fotos taler vist for sig selv!
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Menighedernes liv
Kaffekoncerter med musikalske oplevelser stormer
frem!
De fem sognes musikalske kaffebrygger, Thomas
Ede, har travlt! Læs om de kommende måneders
koncerter under ”Arrangementer”.

Babysalmesangen er lydeligt påbegyndt!
I skrivende stund er vi lidt over halvvejs med det
allerførste forløb af babysalmesang. For mig har
det været en helt igennem positiv oplevelse, og det
virker til, at både babyer og deres voksne deler den
opfattelse.
Den halve time i kirken går med sang, dans og
leg. Babyers sanser er åbne for lyde, lys og berøring.
Vi har den ”bløde ø” på gulvet, hvor de små nyder at
høre deres mors eller bedstes velkendte stemme og
fagter; vi går rundt i kirken mens vi synger, danser,
kigger på lys og puster sæbebobler. De små nyder
også en svingtur i tørklædet, smagen af små bolde
og lyde fra triangel, klokkespil eller fløjte. Vi voksne
bliver belønnet for vores anstrengelser i form af hvin,
pludder og sprællene med arme og ben.
Efterfølgende har vi en hyggestund i sognegården med mulighed for at made og skifte de trætte
babyer, drikke en kop kaffe og få en sludder med de
andre voksne.
Jeg synes at vi er kommet godt fra start, og håber
på at møde mange nye babyer og deres voksne i det
nye år til et nyt forløb. Babysalmesang henvender
sig til babyer under 1 år og er et tilbud til alle vores
fem sogne.
Vi starter et nyt hold i Hornbæk kirke mandag
den 20. februar kl. 9.30, og mødes ti mandage frem.
Reelika Raadik Christensen (tilmelding på tlf.
28 40 98 37).
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Nyt fra Kunstudvalget
Billedkunstneren Lone Romby udstiller i oktober og november et udvalg af malerier i sognegården i Hornbæk.
Lone Romby om sit
maleri: ”Maleriet erobrer
mig, frustrerer mig, udfordrer mig. At male er
for mig en anden måde
at udtrykke mig på.
Hverdagens oplevelser,
stemninger og indtryk
– i en abstrakt og ekspressiv udtryksform skaber
maleriet. Farverne bruges i en smuk og udfordrende
balance mellem det rå, feminine og dramatiske ..”
Kunstmaler Henny Møller udstiller smukke, naturalistiske oliemalerier i december - januar.
Derefter viser Mikkelin farverige, abstrakte akrylbilleder i feb
ruar - marts. Mikkelin er med
i kunstnersammenslutningen
„Markant“.
I april - maj udstiller Hanne
Holst Madsen store billeder i
mixed medie.
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Natkirke i Hornbæk
Den 13/10 2011 blev der i Hornbæk
kirke af holdt ”natkirke” v/Sct. Mortens kirkes præst Line Hage.
Det var anderledes,
men smukt og
nærværende for
ung og gammel.

Foto: Bent Mølgaard

Kirkens indre rum glødede i varme farver – lyst
op af utallige stearinlys. Vi mødte op i mørke, men
kom ind i dette lune, omkransende kirkerum. Satte
os, med en indledende stille stund for den enkelte.
Nogle tændte et lys for egne kære.
Taizéandagt med bøn og lovsange, samlet omkring alteret, hvor oplæsning af bønner fra menighe-

Foto: Klosteret i Taizé

Foto: Bent Mølgaard

den vekslede med menighedens sang af lovprisning:
”O, Gud hør min bøn” – DDS 419.
Nadverandagt, hvor brød og vin blev velsignet i
en kæde fra hånd til hånd af menigheden. Fadervor,
velsignelse, samvær og nærhed.
Jørgen Sparre

Mange nære bønner blev læst op, – her er nogle få:
”Kære gud. Jeg håber og beder for at morfar har det godt i himlen”,
”Jeg ønsker min familie og mine venner alt det bedste”,
”Jeg beder til at mine fætre og onkel kommer videre efter det tragiske der skete.
Men også at vi gør det, – det skal vi”,
”Kære gud. Vil du hjælpe mig med at passe på min familie og nærmeste”,
”Kære gud, tak fordi min mor ikke døde med hensyn til hendes lunger”,
”Jeg savner mine bedsteforældre. De er alle døde. Jeg håber det bedste for dem”.
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Arrangementer
Menighedsrådene har planlagt følgende arrangementer:

November

December

Tirsdag, den 15. november kl. 14.30

Lørdag, 3. december kl. 15.00

Tirsdagsmøde i Borup Præstegård

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård

Foredrag, „På fire hjul til Kina“ i Borup Præstegård. Den lokalkendte 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
ledsagevogn med. Vi hører om de oplevelser og
udfordringer de møder undervejs.

Ved denne adventskaffekoncert spilles og synges musik, der hører den gode adventstid til,
men der bliver også plads til andre toner denne
eftermiddag. På programmet er J. S. Bach,
Mozart m. fl. Bent Faxholm synger, Reelika
Raadik Christensen spiller fløjte, kirkekoret
medvirker og Thomas Ede sidder ved flygelet.
Fri entré og gratis kaffe.

Søndag, 27. november 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.

Kirkebilen

Ved arrangementer kører kirkebilen
på følgende minuttider før et arrangement.
Tånum  . . . . . . . . . 60
Hornbæk skole . . . . 55
Sognegården i
Hornbæk  . . . . . . .  50
Svejstrup . . . . . . . . . 45
Bjerregrav . . . . . . .  40
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Kousted . . . . . . . . . . 35
Råsted . . . . . . . . . .  30
Kondrup . . . . . . . . . 25
Bjergby . . . . . . . . .  20
Borup  . . . . . . . . . . . 15

Søndag, den 11. december

Luciagudstjenester
Luciagudstjeneste kl. 13.00 i Tånum kirke
med efterfølgende julehygge i Tånum Forsamlingshus, hvor vi får sagt glædelig jul til hinanden.
Luciagudstjeneste kl. 15.00 i Borup kirke
med efterfølgende julehygge i Borup Forsamlingshus, hvor vi også får sagt glædelig jul til
hinanden.
De 2 luciagudstjenester er for børn og barnlige
sjæle i De Fem Sogne. De dygtige korpiger fra
Hornbæk vil sørge for flotte luciaoptog i såvel
Tånum som Borup Kirke.

Hornbæk
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Kousted
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Februar
Lørdag, 4. februar kl. 15.00

Søndag, 19. februar kl. 13.30

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård

Fastelavnsgudstjeneste for børn
i Tånum kirke og forsamlingshus

Pianisten Stephen Nørrelykke sidder ved flygelet ved denne kaffekoncert. Stephen er uddannet pianist fra Det Jyske Musikkonservatorium,
og han vil denne eftermiddag improvisere i forskellige stilarter.
Jazzpianisten Keith
Jarrett er et af Stephens store forbilleder, og vi kan nok
forvente at høre
inspiration derfra.
Foruden Jazz har
Stephen spillet rock,
pop, soul , funk og
gospel i årenes løb, og han er blandt andet fast
pianist for sin kone, Lene Nørrelykke (Mathiesen) og hendes gospelkor Rejoice. Han har
undervist på Randers musikskole og MGK i
adskillige år.
Fri entré og gratis kaffe. Alle er velkomne.
Søndag, 12. februar

Kirkekaffe og Kyndelmisse
Hornbæk sognegård kl. 15.00
Hornbæk Kirke kl. 16.00
Vi begynder i sognegården med en kop kaffe,
inden vi går i kirken og fejrer at lyset så småt er
ved at vende tilbage. At lyset og varmen altid vinder over mørket og kulden er kirkens hovedbudskab og ikke mindst denne vintereftermiddag!
Kousted Kirke kl. 19.30
En stemningsfuld aften med
levende lys og
de fortrøstningsfulde ord
om, at mørket
er begyndt at
vige for lyset.

Traditionen tro vil der være fastelavnsgudstjeneste i Tånum Kirke og dertilhørende tøndeslagning og hygge i forsamlingshust. Det løber
af stablen søndag d. 19. februar 2012, hvor vi
mødes kl. 13.30 i Tånum kirke og går over i forsamlingshuset umiddelbart efter gudstjenesten
kl. 14.00.
Alle børn og barnlige sjæle er sammen med
deres familier velkomne, så kom udklædt, eller
kom som du er, til denne festlige fastelavnssøndag! Der kan købes kaffe, the og fastelavnsboller mv. Entre 15 kr. pr. barn incl. 1 sodavand og
godtepose.
Tirsdag, 21. februar kl. 14.30

Foredrag af Helge Bekke Hansen:
”Vore livsformer i opbrud”
i Borup Præstegård
Helge Bekke Hansen vil give os
en oversigt over den folkelige
historie fra 1780 til i dag. Foredraget vil søge at indkredse de
forskellige livsformer og deres
tidsbundne sammenhæng.
Helge Bekke Hansen er foredrags- og kursusholder, tidligere forstander på Uldum Folkehøjskole. Uddannet ved landbrug og gartneri; læreruddannelse; videreuddannelse i psykologi og
pædagogik. Seminarielærer; højskoleforstander.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Februar
Torsdag, 23. februar kl. 19.30

Søndag, 4. marts kl. 10.30

Randers Egnsteater Kor i Råsted Kirke

Konfirmand-indsamlings-gudstjeneste
i Hornbæk Kirke
Som optakt til den efterfølgende indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp holder vi en gudstjeneste, hvor konfirmanderne medvirker med
bønner og tanker de har gjort sig omkring
mennesker i nød.

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/

Inspiration!
Hvis der skulle sidde nogen med en fantastisk
idé til et relevant foredrag eller en aktivitet i
vores 5 sogne, håber vi meget vedkommende
vil henvende sig til menighedsråd eller præster.
Vi tager altid gerne imod inspiration og gode
idéer!

I 2000 besluttede Randers Egnsteater og Randers Musikskole af forsøge at skabe et amatørkor med en professionel indstilling. Det resulterede i Randers Egnsteater Kor.
Siden starten har de ca. 25 håndplukkede sangere og dirigent Kari Steen forsøgt at levere
kormusik på det højest mulige niveau. Det har
bl.a. resulteret i, at koret sammen med Randers Kammerorkester – under David Riddell‘s
ledelse – tre gange har fået lov til være det gennemgående musikalske indslag i de traditionsrige og velbesøgte Randers-Uge-Åbninger.
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Voksenkoret mødes:

Alle øveaftener er torsdage kl. 19.00
i Hornbæk Sognegård.
5. januar · 19. januar
2. februar · 9. februar · 23. februar
8. marts · 22. marts · 29. marts
12. april
Bent Faxholm

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
07.08.2011 Jarl Manø Smedegaard
07.08.2011 Josephine Munck Sommer
21.08.2011 Elias Staugaard Rasmussen
21.08.2011 Victor Elsborg Nielsen
21.08.2011 Christian Kjær Skogstad
04.09.2011 Laura Barbré Haargaard Nielsen
25.09.2011 Bertram Nedergaard Justesen
25.09.2011 Alba Østergaard Buhelt Larsen
Vielser/kirkelige velsignelser
06.08.2011 Katrine Skovrup
og Thomas Michael Skovrup
20.08.2011 Christina Vandborg og Bjørn Vandborg
27.08.2011 Lotte Moslund og Torben Snedevind
27.08.2011 Tina Toftegaard Ibsen
og Peder Toftegaard Ibsen
03.09.2011 Monica Gade Hartmann
og Christian Goth Hartmann
10.09.2011 Lotte Højholdt Fausing
og Lars Højholdt Adamsen
01.10.2011
Marie Lange Gregersen og Jan Gregersen
08.10.2011 Christina Storbjerg og Mattias Storbjerg

Begravelser og bisættelser
21.07.2011
Tove Christiane Elisabeth Pedersen
29.07.2011 Villy Kurt Madsen
30.07.2011 Kristine Marie Bødker
20.08.2011 Niels Jørgen Heilskov
09.09.2011 Else Marie Poulsen
16.09.2011 Ester Minika Larsen
24.09.2011 Conny Elisabeth Jakobsen
04.10.2011 Jørgen Johan Drap
07.10.2011
Svend Erik Jensen
08.10.2011 Per Olesen
11.10.2011
Niels Velling

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
24.07.2011 Andrea Scherrebeck Juelsgaard
18.09.2011 Alvilda Nør Reng

Begravelser og bisættelser
19.08.2011 Ester Margrethe Pedersen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
07.08.2011 Lea From Andreassen
28.08.2011 Malia Lund Buch Villadsen
11.09.2011
Valdemar Guldbrandt Pejstrup

Vielser/kirkelige velsignelser
27.08.2011 Annemarie Warrer From og René From
03.09.2011 Kirstine Simoni Faurholt og Jens Faurholt
Begravelser og bisættelser
28.07.2011 Inga Møller

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
31.07.2011
Sigrid Kamille Kold

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
14.08.2011 Ida Methmann Mikkelsen
14.08.2011 Sigrid Errebo

Vielser/kirkelige velsignelser
10.09.2011 Marianne Haurits Leth
og Christian Simmelsgaard
Begravelser og bisættelser
14.09.2011 Vinnie Thomsen
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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 aﬂeveres 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.

På grund af ledermangel holdes der fælles
møde for pilte/væbner og seniorvæbnere:
onsdage fra kl. 18.00 til 20.00.
Seniorer holder møde mandage fra kl. 19.00 til 21.00
Mødested kredshuset ”Kernehytten”
Gl. Viborgvej 54, 8920 Randers NV
Har nogen lyst til at starte et tumlingehold (aldersgruppen (0. til 2. kl.), har vi lokalerne og kan hjælpe
med ledererfaring, så kontakt en af lederne i FDF
Hornbæk.
Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07 eller
Birthe Dich, tlf. 28 70 45 64

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
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 aﬂeveres 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; Birthe 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

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

Sidste s. i
kirkeåret

9.00 MK
10.30 dåbsg.**DJ

22. november

Spaghettigudstj.

17.00 MK*

10.30 MK

Den 27. december • Kl. 19.00 • Adventskoncert i Hornbæk Kirke
27. november

1. s. i advent

19.00
Adventskonc.*

10.30 DJ

9.00 DJ

December
Den 3. december • Kl. 15.00 • Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
10.30 MK Kirkekaffe Voksenkor

9.00 MK

4. december

2. s. i advent

11. december

3. s. i advent

18. december

4. s. i advent

9.00 DJ

24. december

Juleaften

13.30 DJ
15.00 DJ

25. december

Juledag

9.00 MK

26. december

2. juledag

10.30 DJ

31. december

Nytårsaften

15.30 DJ

13.00 MK
Lucia*

15.00 MK
Lucia*
10.30 DJ

16.00 DJ

15.30 MK

13.30 MK

14.30 MK

10.30 MK

14.00 DJ

Januar
8. januar

1. s. e. H. 3 k.

15. januar

2. s. e. H. 3 k.

18. januar

Spaghettigudstj.

17.00 MK*

22. januar

3. s. e. H. 3 k.

10.30 DJ

29. januar

Sidste
s. e. H. 3 k.

9.00 MK

9.00 DJ

10.30 DJ
9.00 MK

10.30 MK

9.00 DJ
10.30 MK

* 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

Februar
Den 4. februar • Kl. 15.00 • Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
5. februar

Septuagesima

10.30 NN

9.00 NN

Den 12. februar • Kl. 15.00 • Kirkekaffe og Kyndelmisse i Hornbæk Sognegård
12. februar
14. febr.

Seksagesima

15.00 Kirkekaffe*
16.00 DJ Kyndelmissegudstj. *

Spaghettigudstj.

17.00 MK

19.30 DJ
Kyndelmissegudstj. *
9.00 DJ

Den 19. februar • Kl. 13.30 • Fastelavn i Tånum forsamlingshus
19. februar

Fastelavn

9.00 DJ

13.30 MK
Familie-fastelavns-gudstj. *

10.30 DJ

Den 21. februar • Kl. 14.30 • Foredrag af Helge Bekke Hansen i Borup Præstegård
Den 23. februar • Kl. 19.30 • Randers Egnsteater Kor i Råsted Kirke
26. februar

1. s. i fasten

10.30 MK

2. s. i fasten

10.30 DJ og MK
gudstj. m. konfirmander *

9.00 MK

Marts
9.00 DJ

9.00 MK

* 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.

Læs mere på De Fem Sognes Hjemmeside

www.defemsogne.dk
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