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Råsted Kirke en solbeskinnet vinterdag januar 2012
– „Overmåde hvas og hård “
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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.
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.
Hornbæk Kirke:
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

Tånum Kirke:
Tånum Bygade 39
8920 Randers NV

Borup Kirke:
Borup Byvej 83
8920 Randers NV

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 18.
april 2012. Næste nummer af kirkebladet omdeles i
uge 20/2012. Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør Jørgen Sparre.
Tlf. 86 44 33 68. E-mail: js@defemsogne.dk
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Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.
Organist Bent Faxholm
Tlf. 86 42 97 24.
Kousted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Svend Olesen
Vindingholmvej 13, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 34 62.
Kirkeværge Anders Andersen
Hovedvejen 13, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 32 84.
Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15, mobil 23 20 62 51.
Organist: Se Borup.
Råsted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Poul Erik 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

Kousted Kirke:
Sognevej 20
8920 Randers NV

Råsted Kirke:
Houmarksvej 5
8920 Randers NV

Kirkebil:
Borup/Kousted/Råsted:
Ønskes kørsel med taxi til eller fra gudstjeneste/arrangement bedes man henvende sig til kirkekontoret
i Hornbæk senest 2 dage før gudstjenesten/arrangementet.
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
Hvor kristen er du?

Når jeg, som privatperson og uden præstekjole,
er til en familiefest, hvor folk pludselig finder
ud af, at jeg er en ung og nyuddannet præst, så
får jeg (stort set) altid stillet spørgsmålet: ”Er du
så meget kristen?” Derudover skal jeg også lige
kunne forklare verdens skabelse, stå inde for både
Jesu undere og fortidens korstog og så gerne sige
et par sætninger på både hebraisk, græsk og latin.
For det første glæder jeg mig altid over de
mange spørgsmål og den store interesse, der ofte
er for mit virke som sognepræst. Jeg tror ikke, at
jeg ville være så interessant, hvis jeg var fortsat i
mit studiejob som kassedame i Føtex.
For det andet siger jeg altid til de spørgelystne
festdeltagere, at jeg ikke tror, at man hverken kan
gradbøje eller sætte en procentsats på sin tro. Kan
man måske sige: ”Jeg er 90% kristen?”. Derfor
synes jeg ikke, at spørgsmålet ”Er du så meget
kristen?” er hverken spændende eller til at besvare.
Jeg synes først, at det bliver vedkommende, når
man begynder at tale om, hvad kristen tro så er
for en størrelse.

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja
Søgaard
Kristensen

Som jeg før har sagt på prædikestolen, så mener
jeg ikke, at tro er at sidde hjemme på sit lille studerekammer og læse mange bøger. Tro er derimod
at leve blandt, med og for sine medmennesker.
Der er mange mennesker, der mener, at man
kan have en tro. Hvis vi har en tro, som vi har
penge i banken, så ser vi kun os selv, og på den
måde mister vi værdifuld tid – tid, som skulle
være brugt med andre mennesker. Tro er derimod
noget, vi er og derfor handler på. At være tro er at
ønske at være noget for de andre. Tro er at være
i virkeligheden og ingen andre steder. Troens
udtryk må derfor komme praktisk til syne, ellers
kan det være lige meget.
Jesus siger et sted i Bibelen, at vi dømmes på
vores omgang med mennesker, og hvis vi går
forbi et menneske, som behøver vores hjælp, går
vi hermed forbi Gud. Det vil altså sige, at vi skal
hjælpe den blinde, der skal ind i bussen, men vi
skal også hjælpe vores mange sultne brødre og
søstre i Østafrika med at skaffe mad og drikke. Vi
skal løfte i flok og hjælpe til i fællesskabet, både
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Præsterne skriver…

Til eftertanke

lokalt og globalt. Og det skal vi jo, fordi vi alle er
indpodet som grene på Kristus-stammen. Når
et lille barn døbes, så bruger vi ofte det billede
på dåben, at man poder det nyfødte barn ind
på Kristus, ligesom man poder en gren ind på
en stamme.
Dette fællesskab, denne alliance mellem folk
forstår vi os på. Vi ved, at ingen lever for sig selv,
jo måske nok ensomt, men aldrig helt alene,
for hvad enten vi vil det eller ej, er vi altid dybt
afhængige af hinanden. De andre er vores liv.
Uden dem var vi intet. Hvad er et barn uden sine
forældre? Hvad er vi uden venner? Hvad er et
menneske uden sine medmennesker?
Der er et hav af historier i Bibelen, som kan
støtte det gode budskab, som findes overalt i den
fantastiske bog: at Gud er til og giver tilværelsen
mening; at mennesket, selvom det så ofte svigter
sig selv og sin næste, alligevel er elsket og må
finde tilgivelse.
Derfor: når du har sluppet dette spændende
kirkeblad, så kom ud og lev livet blandt dine
medmennesker!
Sognepræst Maja Søgaard Kristensen

En del af jer læsere har sikkert ligesom jeg af og til
fået e-mails med tekster, som ligner nedenstående.
Og som regel op til jul eller nytår, hvor man mere end
ellers er tilbøjelig til at reflektere over tilværelsen. Et
af udsagnene lyder: ”Hvis du holder hovedet højt og
smiler og er taknemmelig for dit liv, er du anderledes
end andre. Hovedparten af mennesker i dit land kan
være taknemmelige, men de fleste er det ikke.”
Dette må siges at være en påstand, som jeg nu
ikke ubetinget er enig i, og heldigvis for det. Vi lever
trods alt i et land, hvor langt de fleste ikke bare kan
være, men rent faktisk også er rigtig tilfredse med
deres liv, når de bliver gået på klingen.
Men ser vi et øjeblik på, hvad mennesker i andre
dele af verden bliver udsat for, og hvilke forudsætninger eller mangel på samme de har, ja så må vi
sande, at vi er privilegerede og lever i et samfund,
som på mange måder er misundelsesværdigt.
Så prøv lige at se på resten af indholdet af mailen,
som jeg synes kalder på eftertanke:
• Hvis du har mad i køleskabet, tøj på kroppen, tag
over hovedet og en seng at sove i, så er du rigere
end 75% af denne verden.
• Hvis du har penge i banken, i tegnebogen og nogle
småpenge i en krukke et eller andet sted, så er du
mellem verdens 8% rigeste mennesker.
• Hvis du vågnede op denne morgen med et godt
helbred, er du mere velsignet end den million
mennesker, som ikke vil overleve denne dag.
• Hvis du aldrig har oplevet krig, ensomheden i
et fængsel, smerter ved tørke eller sult, så er du
heldigere stillet end 500 mio. mennesker i verden.
• Hvis du kan gå i kirke uden at blive forfulgt, arresteret, tortureret eller slået ihjel, så er du heldigere
end tre milliarder mennesker i verden.
• Hvis du kan holde nogens hånd, give et knus eller
lægge hånden på et andet menneskes skulder, er
du heldig med at kunne tilbyde en anden trøstende
berøring, som kan lindre.
• Hvis du kan læse dette, er du heldigere end over
to milliarder mennesker i verden, som slet ikke
kan læse.
Bent B. Olufsen

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

Forleden kom jeg ved en tilfældighed til at kaste
blikket opad på den smukke himmel. Og der kom
en flok svaner sejlende i smuk V-formation. Det
var umådeligt smukt. Det fik mig samtidig til at
tænke på en lille beretning fortalt af Dalai Lama:
Hvert af gåsens vingeslag skaber opdrift for
den gås, der f lyver lige bagved. Ved at f lyve i
V-formation kan hele flokken flyve mindst 70%
længere end hvis den fløj alene.
Mennesker, der har et fælles mål og en almen
fællesfølelse, kan nå hurtigere og lettere frem,
fordi de rejser på hinandens fremdrift.
Skulle en gås falde ud af formationen, føler
den med et det sug og den modstand, der er ved
at flyve alene, og for at få glæde af opdriften retter
den sig hurtigt ind i formationen igen.
Havde vi gåsens visdom, ville vi følges med
dem, der skal samme vej som vi.
Bliver den forreste gås træt, vender den om
og indtager en plads i vingeformationen, og en
anden gås tager føringen.
Mennesker, der skal samme lange vej, gør klogt
i at skiftes til at tage de tunge opgaver.

Endelig: Bliver en gås syg eller såret af skud og
må forlade formationen, følger to andre gæs den
til jorden for at hjælpe og beskytte den. De bliver
hos den faldne gås, til den igen kan flyve – eller
indtil den dør. Først da letter de igen – alene eller
med en anden formation – for at indhente resten
af flokken.
Havde vi gåsens visdom, ville vi støtte hinanden
på samme vis.

Facebook kan være udmærket,
men face to face er bedre…
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Menighedernes liv
Nyt fra menighedsrådene i De Fem Sogne:
De Fem Sogne af holder – ordinære – fælles menighedsrådsmødene 4 gange årligt. Næste møde
afholdes i Hornbæk Sognegård, onsdag, den 29/2
2012, kl 19.00.

Undervisning i parlivets udfordringer!
I dag er det ikke altid nemt at være kærestefolk og
familie med børn samtidig. Der er mange aktiviteter
og praktiske ting, som skal gå op i en højere enhed
– og der er mange følelser, der kommer i spil.
Mange par bliver desværre skilt, og derfor har
pastoratets menighedsråd besluttet, at vi tilbyder
par et forløb med undervisning, øvelser og samtaler,
som giver redskaber til bedre at kunne håndtere
konflikter og følelser i ægteskabet, inden der opstår
uløselige problemer.
Forløbet strækker sig over fem aftener og koster
900 kr. pr. par for hele forløbet.
For yderligere oplysninger angående indhold, undervisere og tilmelding kontakt sognepræst Dorte Jørgensen eller se vores hjemmeside
www.defemsogne.dk

6

Bibelstudiekreds i Hornbæk Sognegård
Henover foråret vil der være mulighed for i en gruppe
at læse et udvalg af Paulus‘s tekster. Vi vil hjemmefra
have læst et aftalt stykke til hver gang, og gjort notater
undervejs til noget der er forundrende, provokerende,
uforståeligt eller noget, som vi bare har lyst til at
vende med hinanden.
Forkundskaber er absolut ikke nødvendige! Men
kun en nysgerrighed for Paulus‘s til tider mystiske
men altid spændende verden, tanker og teologi.
Da gruppen skal have en passende størrelse, bedes
interesserede kontakte sognepræst Dorte Jørgensen
for tilmelding senest fredag den 9. marts.
Datoerne er: Onsdag den 14. marts, onsdag den
28. marts, onsdag den 11. april, onsdag den 25. april,
onsdag den 9. maj, onsdag den 23. maj.
Vi mødes kl. 14.30-16.00, og vi nyder en kop
kaffe til arbejdet.
Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård kl. 10.00-11.30
Som noget nyt vil der være torsdagscafé i Hornbæk
Sognegård hver anden torsdag begyndende 1. marts.
Der vil hver gang være et lille underholdende indslag
i form af en historie, lidt musik eller andet. Og vi vil
hver gang synge et par sange efter højskolesangbogen. Men det væsentligste punkt på dagsordenen er
en mulighed for at tale med andre, som også nyder
en kop kaffe i vores hyggelige café. Kom som du er
og gå lidt gladere 
Se datoer i aktivitetskalender.
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Adventskoncert i Hornbæk Kirke
Søndag den 27/11 2011 stod de 5 sognes sangere og
musikere igen for en smuk og nærværende adventskoncert – en musikalsk oplevelse, som der skal lyde
en stor tak for!
Er Kirkekoret noget for dig?
For dig, som er ca. 13-16 år, som har en god sangstemme og godt kan lide at synge sammen med
andre, så er kirkens kor lige sagen.
Vi øver hver tirsdag kl. 15.00-16.30 i sognegården,
og deltager i kirkens gudstjenester ca. 2 gange hver
måned. Desuden synger vi med til bryllupper en
gang imellem.
Vi synger naturligvis med på alle salmer i gudstjenesten, men ofte synger vi desuden en ”egen” sang,
som vi har øvet ekstra på. På denne måde får man
øvet sig i at optræde, samtidig med at man lærer en
del om sang og musik.
Som fast medlem får man løn.
Er du interesseret skal du kontakte kirkekontoret
eller Thomas, kirkens organist (telefonnummer:
28352657. mail: thomas_ede@hotmail.com).
Velkommen!
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!

Årets konfirmationer:
Hornbæk skoles konfirmander konfirmeres i år:
7A 4. maj Bededag kl. 10.30 i Hornbæk kirke
7B 6. maj kl. 11.00 i Hornbæk Kirke
7C 6. maj kl. 9.30 i Hornbæk Kirke
Konfirmander fra alle tre klasser, som har valgt
Tånum kirke:
Bededag kl. 10.30
Konfirmander fra Borup, Kousted og Råsted konfirmeres den 6. maj således:
Råsted kirke 10.00
Borup kirke 11.30
Fremover tilbydes konfirmander i Kousted at
kunne vælge mellem første søndag i maj som hidtil, Bededag kl. 9.00 eller Kristi Himmelfartsdag
kl. 10.30. Der skal dog være enighed blandt konfirmanderne i Kousted, således at de tilsammen
vælger én dato.
Spaghettigudstjenesterne fortsætter
Spaghettigudstjenesten den 18/1 omfattede en findeleg, hvor de ivrige børn skulle finde det ”forsvundne
får”. I alt 100 ”får”,
var placeret rundt
om i kirken, men der
manglede 1 får, som
ikke blev fundet!

Tilmelding
Tilmelding til spaghettigudstjenesten torsdag
d. 15. marts 2012 skal ske ca. seks dage før
selve gudstjenesten. Vi 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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Menighedernes liv
Planet Randers
Henrik Herold fra Randers Regnskov holdt foredrag
onsdag, den 18/1 2012 i Borup Forsamlingshus.
Et meget inspirerende foredrag, der med sjæl og
ildhu præsenterede de store planer for etablering af
en ”Planet Randers” med alle de store verdensdele
repræsenteret. Såvel dyr som planter og mennesker
vil være repræsenteret. Udvidelse af arealer ved Vorup
Enge og langs Gudenåen med uddøende dyrearter,
dyrearter som oprindelig forefandtes omkring Randers. De nuværende udsatte Bisonokser er eksempel
herpå, men hvem ved
om ikke også elg, ulv
og sågar elefant en
dag vil være repræsenteret her.
Dybest set drejer
det sig om biodiversitet samt det, at fastholde, fokusere på og
bevare eksistensen af
længst forsvundne arter. Det opfattes som en miljøopgave, til gavn for identiteten, beskæftigelsen og
brandingen af Randers.
Projektet er meget ambitiøst med et overslagsbudget på 1,6 mia. kr. Det skal blive spændende at
følge realiseringen, helt eller delvis, i årene fremover.

hvor man kan få en
kop kaffe eller te og en
sludder med de andre
voksne, samt made og
pusle barnet.
Der er ingen forudsætninger til deltagelse
– 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 er et
begrænset antal pladser på et hold, er det en fordel
at tilmelde sig.
Holdet ledes af undertegnede. 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 20. februar kl. 9.30 i Hornbæk Kirke og mødes i alt 10 mandage.
Tilmeldeing til Reelika – tlf. 28 40 98 37 eller
mail: reelikaraadik@hotmail.com.
Nyt fra kunstudvalget
Fra den 1. februar og 2 måneder frem vil billedkunstner Mikkelin udstille sine malerier i Hornbæk Sognegård. Alle er velkomne til at besøge udstillingen
i sognegårdens åbningstid daglig kl. 9.00 – 13.00
(mandag undtaget) samt i forbindelse med arrangementer i kirken/sognegården. Se hjemmesiden.

Kaffekoncerter med musikalske oplevelser!
Læs om de kommende måneders koncerter under
”Arrangementer”.

Mikkelin
Høst

Babysalmesangen fortsætter!
Så er tiden kommet til at vi igen starter et hold i
babysalmesang. Tilbudet henvender sig til de helt
små (fra 0 til ca. 10 måneder) og deres voksne. Babysalmesang har fokus på det musikalske og sanselige
område, samt det sociale samvær. Her kan man også
hente inspiration til sange og musiklege derhjemme
med sit barn.
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 sognegården

Kunstneren Holst Madsen udstiller i april/maj 2012.
Se eksempler på, over tid udstillede kunstværker, på
www.defemsogne.dk
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Arrangementer
Dette symbol markerer de arrangementer, hvor kirkebilen kører.
Menighedsrådene har planlagt følgende arrangementer:

Februar

Marts

Tirsdag, 21. februar kl. 14.30

Lørdag, 3. marts kl 15.00

Foredrag af Helge Bekke Hansen:
”Vore livsformer i opbrud”
i Borup Præstegård

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård

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.
Torsdag, 23. februar kl. 19.30

Randers Egnsteater Kor i Råsted Kirke
I 2000 besluttede
Randers Egnsteater og
Randers Musikskole
at 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.

Dichterliebe
Robert Schumann (1810-1856) var en af Tysklands
mest betydende romantiske komponister. Han
havde til hensigt at blive koncertpianist, men ved
en alt for forceret mekanisk pianistisk træning pådrog han sig i 22-års alderen en fingerlammelse,
og dermed var en pianistisk karriere udelukket.
1840 var et lykkeligt år for Schumann. Han giftede sig med Clara og komponerede alle de store
sangcykler, bl.a. ”Dichterliebe”, som vi hører ved
denne kaffekoncert. Dichterliebe indeholder bla.
” Im wunderschönen Monat Mai” og ”Ich grolle
nicht”. Teksten er af Heine, Bent Faxholm synger
og Lone Vandt sidder ved flygelet. Der er fri entré
og gratis kaffe.
Søndag, 4. marts kl. 10.30

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.

Kirkebilen

Ved arrangementer kører kirkebilen
på følgende minuttider før et arrangement.
Tånum  . . . . . . . . . 60
Hornbæk skole . . . . 55
Sognegården i
Hornbæk  . . . . . . .  50
Svejstrup . . . . . . . . . 45
Bjerregrav . . . . . . .  40

Kousted . . . . . . . . . . 35
Råsted . . . . . . . . . .  30
Kondrup . . . . . . . . . 25
Bjergby . . . . . . . . .  20
Borup  . . . . . . . . . . . 15
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Marts
Søndag, 4. marts

Kampen mod sult fortsætter
Søndag d. 4. marts 2012 sender vi i pastoratet
igen frivillige indsamlere på gaden for at være
med til at samle ind til bekæmpelse af sult ved
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling.
Sult er det mest ekstreme udtryk for fattigdom
og et overgreb mod menneskers grundlæggende
ret til mad og liv. Nogle mennesker sulter, fordi
de rammes af naturkatastrofer eller lever på steder, der er følsomme for den mindste variation
i vejret. Nogle sulter, fordi andre krænker deres
rettigheder og bevidst fratager dem deres ejendom eller muligheder for at klare sig selv.
Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne til
sult med akut nødhjælp, langsigtet udviklingshjælp og ved at arbejde for menneskers ret til at
leve i værdighed og uden sult på både lokalt og
internationalt plan.
Uden jord – ingen mad
I 2011 var 16-årige Samuel Ejoku fra Uganda lige
ved at miste en del af sin jord. Som 15-årig blev
Samuel, efter at hans forældre og ældre brødre
var døde, forsørger for sine tre yngre søstre. De
fire børn lever af det, de kan dyrke på familiens
jord. Men en dag gjorde et hold naboer krav på
en del af børnenes jord ved at true dem på livet.
”Hvad skal I med al den jord? I er bare nogen
unger og kan ikke passe den. Nu tager vi den –
og hvis I sladrer til nogen, forgifter vi jer eller
kaster en forbandelse på jer!”
Børnene var rædselsslagne for truslerne om
trolddom, men uden jorden kunne de ikke dyrke
mad nok til at overleve. Derfor valgte Samuel
at fortælle om jordtyveriet til medarbejderne
i Ugandas Kirkes rettighedsorganisation,
TEDDO. Med støtte fra Folkekirkens Nødhjælp
har TEDDO siden 2008 undervist folk i området om deres rettigheder i forhold til hinanden,
i forhold til lokale myndigheder og i forhold til
regeringen.
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TEDDO tog initiativ til et møde med klanrådet.
Klanrådet har i århundreder taget sig af stridigheder om jord og træffer afgørelser på baggrund
af klanens og landsbyens fælles erindring. I
Samuels tilfælde indkaldte klanrådet de involverede familier og naboerne for i fællesskab at
afgøre, hvor skellet mellem jorderne reelt gik. Ingen var i tvivl om, hvor skellet gik – eller om, at
børnene skulle have deres jord tilbage. I dag fungerer en agave-plante som skelpæl – og Samuel
har et dokument med stempler, der bekræfter, at
jorden tilhører hans familie.
Det arbejde vil vi og flere end 1300 andre sogne
sammen med omkring 20.000 frivillige indsamlere støtte, når vi søndag d. 4. marts går
på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde med at bekæmpe sult. Meld dig
allerede nu som indsamler til søndag d. 4. marts
hos Bjarne Jørgensen, tlf. 86 43 89 05,
e-mail bjjo@post3.tele.dk

Foto: Rune Hansen. 16-årige Samuel Ejoku fra
Uganda fik sin jord tilbage med hjælp fra Folkekirkens Nødhjælp.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

April
Tirsdag, 6. marts kl 14.30

Palmesøndag, 1. april

Foredrag af Sofia Kuperman:
”I skyggen af Holocaust”
i Borup Præstegård.

Familiegudstjeneste i Hornbæk Kirke
kl. 9.30 og Borup Kirke kl. 11.30.

Jeg er barn af Holocaustoverlevende. Det har præget mit liv i form af skyldfølelse, traumer og angst.
Siden 1971 har jeg boet i
Danmark og jeg kom hertil som teenager, sammen
med min familie. Det var
antisemitismen i Polen,
der tvang os til at flygte til Danmark.
I dag er jeg forfatter, foredragsholder og sanger.
Jeg fortæller om det at være barn af Holocaustoverlevende og om, hvordan det har præget mit
liv. Desuden fortæller jeg om jødeforfølgelserne
i Polen og flugten til Danmark. Om at være
flygtning og outsider.
Foredraget indeholder musikalske indslag. Jeg
spiller på guitar og synger jødiske sange på jiddish og hebraisk.
Onsdag, 21. marts kl 19.00

Koncert med Herning Kirkes drengekor
i Tånum Kirke.
Koret er Danmarks- og
verdensberømt, idet de
optræder med symfoniorkestre både i ind- og
udland. Der er endda
blevet lavet en spillefilm
for få år siden, som gik i
biograferne om dette kor ”En stemme for livet”.
Koret ledes af Mads Bille og består af 45 drenge
og unge mænd. Herning Drengekor har optrådt
i mange forskellige sammenhænge spændende
fra Søren Ryges haveprogram til samarbejde
med rockbands og symfoniorkestre. En forhåbentlig uforglemmelig aften som du må opleve!

I forbindelse med afslutning af forårets forløb
for juniorkonfirmander er der gudstjeneste
for hele familien. Vi slutter gudstjenesten af
med at spise lidt brunch/frokost sammen i
henholdsvis Hornbæk Sognegård og Borup
Præstegård.
Onsdag, 18. april kl 14.30

Fælles pensionisteftermiddag i Kousted
Forsamlingshus med foredrag af Liselotte Wiemer – ”Barnet, troen og kærligheden i Astrid Lindgrens univers”.
Cand. phil. og litteraturanmelder Liselotte Wiemer vil give os et spændende indblik i Astrid
Lindgrens liv og fortællerunivers.
Først tager vi en flyvetur tilbage til barndommens Vimmerby og følger Astrid Lindgrens
liv og forfatterskab frem til hendes død i 2002.
Et liv, der var badet i lys, men også bar præg
af melankoli og mørke. Selv siger Astrid Lindgren, at hun skriver til trøst og forundring.
Med udgangspunkt i Brødrene Løvehjerte vil
vi herefter undersøge, hvordan Astrid Lindgren som ingen anden forfatter er i stand til at
nærme sig det mest intense i et barns liv, det
mest himmelske og det mest sørgelige ved at
tage udgangspunkt i Astrid Lindgrens tre søjler: naturen, kærligheden og troen.
Alle er velkomne til dette interessante foredrag,
hvor der selvfølgelig også er kaffe på kanden!
Der er fri entré.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Maj

Juni

Lørdag, 5. maj kl 15.00

Lørdag, 2. juni kl 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård

Ved koncerten spiller Jette Skovsted Yde klaver,
og Søren Trolle Bagger klarinet, musik af Poulenc, Brahms, Stravinsky og Giambieri i et udtryksmæssigt meget varieret caféprogram.
De to musikere har kendt hinanden i mange år
som kollegaer på Randers Musikskole.
Jette Skovsted Yde har spillet et utal af koncerter med mange af de klassiske MGK – elever,
som hun også var klaverlærer for i mange tilfælde. Jette Skovsted Yde er ligeledes en afholdt medspiller for mange klassiske instrumentalister og sangere. Jette Skovsted Yde er
uddannet ved musikkonservatorierne i Ålborg
og København.
Søren Trolle Bagger, der nu underviser sin 35.
sæson på Randers Musikskole, har i alle årene
været aktiv kammermusiker. Ensemblerne tæller bl. a.: „The Elsinore Players“, „Århus Blæserkvintet“ og den nuværende „Trio Aurora“. (trioaurora.dk), med hvem han har indspillet to
CD‘er, som begge udgives i Danmark og i udlandet. Koncertvirksomheden omfatter turnéer
i Danmark, Europa, Sydkorea og Sydamerika.
Søren Trolle Bagger er uddannet fra musikkonservatoriet i Århus.

Ved koncerten i sognegården vil publikum
kunne høre et blandet repertoire bestående af
jazz standards, nye danske og engelske popsange samt et par ældre danske viser.
Anne Hundborg, 30 år, er selvlært sangerinde
med et vidtspændende repertoire inden for det
rytmiske område. Hun synger jazz, pop og danske sange af såvel ældre som nyere oprindelse.
Hun har optrådt med Jørgen Wilsons Trio,
Anne Hundborg Band og ved denne koncert
optræder hun sammen med pianisten Sven Foged. Et makkerskab som er fast ingrediens på
Nørgaards Højskoles musikaftener.
Sven Foged, 65 år, er cand.mag. med musik
som hovedfag, og har sideløbende med undervisning været udøvende musiker i mange år.
Sven Foged har spillet med mange gode folk i
det danske musikliv, Ole Thestrup (!), Henning
Stærk, Finn Odderskov, Finn Ziegler og mange
andre. Først og fremmest jazz, men også rock,
folkemusik, pop og viser.
Søndag, 10. juni kl 14.00

Årets friluftsgudstjeneste
i Fladbro Skov:
Vi håber på lige så mange glade mennesker
som sidste år!
Se næste kirkeblad for nærmere information.

Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
10.00 – 11.30 afholdes på følgende
dage:
1. marts, 15. marts,
29. marts, 12. april,
26. april, 10. maj,
24. maj, 7. juni og
21. juni.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
29.10.2011 Sophia Kolling Rothmann
30.10.2011
Vega Hagen Højfeldt
20.11.2011
Emma Borup Slemin
20.11.2011
Mikkel Kjær Christensen
20.11.2011
Alberte Svindt Lund Andersen
04.12.2011 Oliver Ladefoged Jensen

Begravelser og bisættelser
02.11.2011
Knud Reher Kristiansen
08.12.2011 Lilly Bjerregaard Jensen
22.12.2011
Lotte Westh
23.12.2011
August Nørgaard
05.01.2012 Anny Christensen
06.01.2012 Grethe Marie Kondrup

Vielser/kirkelige velsignelser
29.10.2011 Mette Kolling Rothmann og
Michael Kolling Andersen
Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
27.11.2011
Hugo Dam Bloch

Begravelser og bisættelser
09.12.2011 Kim Dideriksen

Kirkelige handlinger i Borup
Begravelser og bisættelser
24.10.2011 Gerner Helge B Berglund
01.11.2011
Tage Emil Madsen

29.11.2011
15.12.2011

Carl Heide Jørgensen
Knud Holger Christensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelser og bisættelser
29.12.2011 Svend Vestergaard

Fra lysestumper til fine, hånddryppede lys
Af lever dine lysestumper i Sognegården, og køb nye lys –
lys fra Danmissions eget lysestøberi, der drives af frivillige.
Lysene sælges til fordel for Danmissions arbejde i Afrika,
Asien, Mellemøsten og Danmark.
Læs mere på hjemmesiden www.danmission.dk, eller kontakt Danmissions lokale repræsentant Jette Kristiansen på
tlf. 30 36 43 53.

Voksenkoret mødes:

Alle øveaftener er torsdage kl. 19.00 i Hornbæk
Sognegård. 23. februar, 8. marts, 22. marts,
29. marts, 12. april, 26. april, 10. maj, 26. maj.
Koret har planlagt at medvirke 2. påskedag i
Råsted og ved en Gudstjeneste Pinsedag.
Hvilken kirke, oplyses senere.
Bent Faxholm
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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.

Mødetider
Tumlinge (6 – 9 år)
tirsdage kl. 17.00 – 18.30
Pilte/væbnere/seniorvæbnere
onsdage kl. 18.00 – 20.00
Seniorer (15 – 18 år)
mandage kl. 19.00 – 21.00
Mødested kredshuset ”Kernehytten”
Gl. Viborgvej 54, 8920 Randers NV
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 480 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

Februar
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

9.00 MK

10.30 MK

Marts
Den 1. marts • Kl 10.00 – 11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Den 3. marts • Kl 15.00 • Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
4. marts

2. s. i fasten

10.30 DJ & MK
Konfirmandindsamlingsg.

9.00 MK

9.00 DJ

Den 4. marts • Indsamling – Folkekirkens Nødhjælp – Kampen mod sult
Den 6. marts • Kl 14.30 • Foredrag af Sofia Kuperman i Borup Præstegård
11. marts

3. s. i fasten

10.30 MK
kirkekaffe

9.00 MK

Den 15. marts • Kl 10.00 – 11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
15. marts

Spaghettigudstj.

18. marts

Midfaste

17.00 MK
10.30 MK

9.00 MK

Den 21. marts • Kl 19.00 • Koncert med Herning Kirkes Drengekor i Tånum Kirke
25. marts

Mariæ
Bebudelsesdag

9.00 DJ

10.30 DJ

Den 29. marts • Kl 10.00 – 11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

April
11.30 MK og DJ
Familiegudstj.

9.30 MK og DJ
Familiegudstj.

1. april

Palmesøndag

5. april

Skærtorsdag

6. april

Langfredag

9.00 MK

8. april

Påskedag

10.30 DJ

9. april

2. Påskedag

9.00 DJ

10.30 DJ

19.30 DJ

10.30 MK
10.30 MK

9.00 DJ

9.00 MK
10.30 DJ

Den 12. april • Kl 10.00 – 11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
15. april

1. sø. e. påske

9.00 MK

10.30 MK

Den 18. april • Kl 14.30 • Fælles pensionisteftermiddag med foredrag af Liselotte Wiemer i Kousted Forsamlingshus
22. april

2. sø. e. påske

9.00 DJ

10.30 DJ

Den 26. april • Kl 10.00 – 11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
29. april

3. sø. e. påske

10.30 MK
Kirkekaffe

9.00 MK

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

10.30 MK Konfirmation

10.30 DJ
Konfirmation

9.00 DJ

Kousted

Råsted

Maj
4. maj

Bededag

Den 5. maj • Kl 15.00 • Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
6. maj

4. sø. e. påske

9.30 DJ Konfirmation 11.00 DJ
Konfirmation

11.30 MK
Konfirmation

10.00 MK
Konfirmation

Den 10. maj • Kl 10.00 – 11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
13. maj

5. sø. e. påske

17. maj

Kristi
Himmelfartsdag

20. maj

6. sø. e. påske

10.30 MK
Kirkekaffe

9.00 MK
10.30 DJ
Kirkefrokost

9.00 DJ
10.30 DJ

9.00 DJ

Den 24. maj • Kl 10.00 – 11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
27. maj

Pinsedag

10.30 DJ

28. maj

2. Pinsedag

9.00 DJ

9.00 MK

10.30 MK

9.00 DJ
10.30 DJ

Juni
Den 2. juni • Kl 15.00 • Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
3. juni

Trinitatis

9.00 MK

10.30 MK

Den 7. juni • Kl 10.00 – 11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Den 10. juni • Kl 14.00 • Friluftsgudstjeneste i Fladbro skov
10. juni
17. juni

1. s. e. trinitatis
2. s. e. trinitatis

Friluftsgudstjeneste kl. 14.00
10.30 MK (*)
Dåbsgudstj.

10.30 DJ

Den 21. juni • Kl 10.00 – 11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
3. s. e. trinitatis
24. juni
10.30 MK
Skt. Hans dag

9.00 DJ

9.00 MK

Læs mere på www.defemsogne.dk

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen • MK: Maja Søgaard Kristensen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang.
10.30 Højmesse med altergang.
(*) Gudstjenesten bortfalder, hvis der ikke er tilmeldte dåb.
Scan
QR-koden med
din smartphone

