Valg til menighedsråd – efteråret 2012
– er det noget for dig? Se omtale inde i bladet.

Grisen fra Brunkulslejerne i Søby
står klar til sogneudflugten,
onsdag, den 5. september 2012.
Se omtale under aktiviteter.

Lis gør kaffen klar til torsdagscafe hver anden torsdag kl. 10.00 11.30.
Kom, som du er, og gå lidt gladere. Omtale og kursustilbud side 6
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Igen i år afholder de 5 sogne sammen med Grensten,
Helstrup og Øster Velling Sogne friluftsgudstjeneste
i Fladbro Skov, søndag, den 10. juni, kl 14.00.
Se under aktiviteter.
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Tånum

Borup
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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.
Sognegårdsmedarbejder :
Lis Henriksen
Tlf. 86 44 33 48. Mobil: 28 71 95 47
E-mail: koustedgaard@olesen.mail.dk

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
Organist : Se Hornbæk.

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 5. juli
2012. Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge
33/2012. 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
Sommer 2012

For børn og sjæle som
ønsker at være barnlige
I foråret havde vi en foredragsholder i Kousted
forsamlingshus Lise-Lotte Wiemer, som fortalte
om Astrid Lindgrens liv og fortællerunivers. Det
var en utrolig inspirerende eftermiddag og helt høj
over energien og livet omkring såvel foredragsholder som Astrid Lindgrens vidunderlige historier
eller univers som det vitterligt er, besluttede jeg
mig for at dele lidt af de tanker og billeder vi den
dag blev gjort delagtige i, med alle jer som gik
glip af det!
Først fik vi lov at høre om den lille Astrid.
Astrid havde skønne kærlige forældre. Hun
havde 3 søskende og i den lille svenske by hun
kom fra ”Vimmerby” legede børnene dagen
lang. Ja, så det ifølge den voksne Astrid Lindgren var ”et under at vi ikke legede os ihjel!” Det
fik den betydning, at den voksne Astrid kom
til at lide af ”(u)lykkelig barndom”. Det gav sig
udslag i at hun hele sit liv, forsøgte at få sin
vidunderlige lykkelige barndom tilbage. Og
derfor skrev hun alle disse vidunderlige fortællinger, som er enhver dansk families eje: Pippi
Langstrømpe, Emil fra Lønneberg, Karlsson på
taget, Brødrene Løvehjerte osv. osv. For kun når
hun skrev sig ind i disse fortællinger og deres
hovedpersoner, og når hun legede med børn,
var hun tilbage i den lykkelige barndom. Fri for
voksenlivets besværligheder og ansvar – kun
overladt til barnets fantasi og grænseløshed.
Astrid blev knap 18 år gammel gravid og ville
ikke opgive hvem barnefaderen var. Hun fødte
barnet på Rigshospitalet i København, som var
det eneste sted, man dengang kunne føde uden
at opgive faderens navn, og efterlod barnet i
pleje hos andre. Hun besøgte dog sin søn

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja
Søgaard
Kristensen

så ofte hun
kunne, og da
hun senere blev
gift, f lyttede den
lille Lasse hjem og
fik senere en lillesøster.
Astrid elskede som sagt børn
og hun sagde åbent, at ingen
mand nogensinde havde betydet
det for hende, som børn betød.
Selv om Astrid havde dette barnlige
sind, havde hun dog blik for, at dødens
vished var noget man skulle forholde
sig til og vænne sig til igennem livet,
således at den ikke kom bag på en.
Derfor var det et ritual at hun til det
sidste, i forbindelse med den daglige telefonssamtale med sin
kære søster, altid indledte
samtalen med følgende
ord ”Døden! Og lad os
så komme videre!”

3

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præsterne skriver…
Lise-Lotte Wiemer
fortalte dog ikke kun
faktuelle oplysninger
om Astrid Lindgren.
Hun gav også en forklaring på, hvorfra Astrid hentede sine mange fortællinger,
og dertil brugte hun en teori af
den tidligere danske professor i
filosofi ved Århus universitet K.E.
Løgstrup. Løgstrup sagde, at vi mennesker lever i to dimensioner 1. tiden som
er lineær (på græsk Kronos) og 2. rummet
(kosmos).
Tiden hakker vores levetid i bitte små bidder.
Æder på det nærmeste vores liv. Til det græske
ord for tid Kronos knytter sig også en myte om
den græske gud Kronos, som åd sine egne børn!
Vi oplever det på den måde, at vi i spejlet ser
forandringen år for år. Løgstrup sagde derfor at
tiden er livsødelæggende. (Det samme fænomen
som gør sig gældende i den populære salme
”Tænk at livet koster livet”)
Rummet er ikke lineært, men strækker sig
derimod opad. I rummet er der plads til ”alt
mellem himmel og jord” og der er plads til liv.
Rummet er derfor skabende, sagde Løgstrup.
Når vi mennesker hænger i vores kalendere, kigger på vore ure, halser
derudad, så lever vi i tiden Kronos.
Når vi derimod fordyber os i en
samtale, en bog, naturen eller
hvad det nu måtte være, så
vi glemmer tid og sted,
så lever vi i rummet Kosmos. Astrid Lindgren
levede så vidt muligt
kun i Kosmos. Kosmos
er barnets verden. Tiden eksisterer ikke. Den
er uendelig.
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Intet er vigtigere end at være og at lege. Astrid
Lindgrens univers er således et univers vi alle
kan bevæge os i – og måske også gør det – meget
eller lidt. Jo mere vi bevæger os i rummet i stedet
for tiden, jo mere får vi forærende af liv i vores
afmålte tid. Jo mindre vi bevæger os i rummet,
jo kortere vil vores liv forekomme os at være.
Det var på alle måder en tankevækkende
eftermiddag i Kousted forsamlingshus. Vi var
godt underholdt, når vi hørte om den pudsige
Astrids liv og levned; vi blev rørte når Lise-Lotte
læste fra Brødrene Løvehjerte (som du må læse,
om du er barn eller voksen, hvis du ikke allerede
har gjort det) og vi blev oplyste og inspirerede,
når vi hørte om betydningen af at leve i tiden
eller rummet. Trist for alle jer der ikke var der!
Men vil I have en del af udbyttet alligevel, så brug
sommeren på at læse Astrid Lindgrens bøger..
for jer selv, for børn eller for børnebørn, eller
for naboens børn… for husk… ingen kan som de
små glemme tid og sted… Det er, som Jesus siger,
dem vi må søge til, hvis vi vil opleve Himmerige.
Rigtig fortryllende sommer DJ.

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 på landet

Et smil koster intet, men sætter meget i gang.
Det beriger, den som modtager det, uden at gøre
giveren fattigere.
Det varer kun et øjeblik, men det huskes, det skaber
glæde, og er et diskret tegn på venskab.
Et smil giver hvile til den trætte, og mod til den
modløse.
Det kan ikke købes, ikke lånes eller stjæles.
For det er ikke noget, der har nogen værdi, før i det
øjeblik hvor det skænkes.
Hvis du møder en person, som ikke længere ejer et
smil, så giv ham dit.
For ingen har så stort behov for et smil, som den der
ikke er i stand til at smile til andre.

Husk

Hellere en optimist der tager fejl,
end en pessimist der får ret.

Konfirmationsforberedelse
Som et led i konfirmationsforberedelsen gik
en præst sammen med sine kommende konfirmander en tur på en kirkegård.
Præsten siger: ” Og her har vi så et typisk
gravsted, børn. Jeg ved, at det kan virke
stærkt på nogle af jer. ”
En af de unge udtaler:” ” Far har fået fred ”
står der her. Det virker da lidt åndssvagt….
Så kan man jo ikke se, om det er far eller
mor, der ligger der. ”

Menighedernes liv
Nyt fra Menighedsrådene i De Fem Sogne:
De Fem Sogne afholder – ordinære – fælles menighedsrådsmøderne 4 gange årligt. Næste møde
afholdes i Hornbæk Sognegård, tirsdag, den 19/6
2012, kl 19.00.

Menighedsrådsarbejde
– er det noget for dig?
Til efteråret skal der landet over vælges nye menighedsråd, således også i vores 5 sogne. Der kan
derfor allerede nu være anledning til at overveje,
om det kunne være noget for dig at deltage i dette
arbejde de kommende 4 år. Ønsker du oplysning om
hvad det indebærer at være med, er du velkommen til
allerede nu at kontakte en af vore to præster eller en
af vore fem menighedsrådsformænd. Oplysning om
tid og sted for afholdelse af informations- og opstillingsmøder vil fremgå af næste kirkeblad.
Gravmæle fra 1850 på Hornbæk Kirkegård
På Hornbæk Kirkegård findes et stort familiegravsted med ikke mindre end 9 gravmæler, heraf et jernkors. Korset er det ældste gravmæle på kirkegården
og blev i 2009 registreret som bevaringsværdigt.
Imidlertid var korset i dårlig stand, hvorfor menighedsrådet besluttede at få det istandsat. Inden istandsættelsen kunne foretages, fik menighedsrådet ejerens
accept til istandsættelsen og til at overtage korset, når
ejeren ikke længere ønsker at beholde det gamle gravsted.
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Menighedernes liv
På et tidligere
tidspunkt havde
menighedsrådet fået en donation fra en
tilfreds bruger
af kirkegården,
og med giverens accept blev
pengene brugt
som en del af
betalingen for
istandsættelsen
af korset.
Korset er nu
istandsat og
tilbage på sin
plads. På korset
står følgende
indskrift:
MINDE
Her under hviler Stövet af MAREN CHRISTENSDATTER, föd i Taanum d 21d Octobr 1798, död i
Ov. Hornbech d 14d Januar 1850, blev gift d 21d
Novembr 1828 med Ungkarl KIELD PEDER SEN, og
blev i dette Ægteskab Moder til 5 Sönner og 2 Döttre
FRED MED DIT STÖV!
Inger Brasch, Kirkeværge
Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård 10.00-11.30
Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård forgår hver
anden torsdag. Se kalender for næste café komsammen, kom som du er, og gå lidt gladere. Den 15.
marts spillede Bent Olufsen på keyboard til alles
store fornøjelse
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Herning Kirkes Drengekor
Koret besøgte Tånum kirke, onsdag, d. 21. marts.
Kirken var stopfyldt til en helt fantastisk oplevelse.

Spaghettigudstjenester
Glæd jer til efteråret, hvor vi fortsætter successen med spaghettigudstjenester. Se tilmelding og
kalender i næste kirkeblad. Gudstjenesterne vil
fortsat begynde 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.
21.600 kr. til Folkekirkens Nødhjælp
Den årlige sogneindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp indbragte i vore 5 sogne i alt 21.600 kr. 3
gange så meget som vi indsamlede i 2011.
Pengene skal i år bruges til bekæmpelse af sult i
verden. Folkekirkens Nødhjælp bekæmper årsagerne
til sult ved at yde akut nødhjælp, ved langsigtet udviklingshjælp, og ved at arbejde for menneskers ret
til at leve i værdighed og uden sult.
En STOR TAK til ALLE der bidrog til det flotte
resultat. Tak til præsterne for den indledende gudstjeneste og tak til alle indsamlere.
En særlig tak til konfirmanderne. - Uden jeres
hjælp ville det ikke have været muligt at nå rundt
til næsten alle husstande i vore 5 sogne og dermed
nå så flot et resultat.
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Instruktion før indsamling den 4. marts 2012!
Endelig vil vi også sige tak til alle, som tog godt
imod vore indsamlere.
Besøg i Råsted Kirke:
2.A og 2.B fra Rytterskolen var tirsdag den 27.
marts på besøg i Råsted Kirke. Baggrunden for besøget var et tværfagligt emne om himmel og helvede.
Sognepræst Dorte Jørgensen viste rundt i kirken
og fortalte historierne bag kirkens kalkmalerier.
Dorte fortalte endvidere om den bibelske forståelse af
himmel og helvede, hvilket åbnede for en diskussion,
hvor eleverne gav udtryk for tanker, holdninger og
betragtninger. Vi havde en dejlig dag med masser
af spændende input, og besøget gjorde stort indtryk
på eleverne.
Med venlig hilsen Nina og Kathrine,
lærere på Rytterskolen

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Den autodidakte fotograf Jan Ole Ettrup udstiller
august-september 2012 i Sognegården.
Jan Ole Ettrup er særligt interesseret i motiver
tæt på, og udtrykker det således: ”Et smukt billede, er for mig, et billede af noget som øjnene
eller sjælen har brug for. Farverne er vigtige, det
samme er skarpheden, dog det vigtigste, at der er
et udtryk i billedet. Således at det ikke blot bliver
et dokumentarisk eller journalistisk billede. Livet
omkring os er smukt, det vil jeg gerne vise gennem mine billeder.”
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:

Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
10.00 – 11.30 afholdes på følgende dage:
24. maj - 7. juni - 21. juni.

Lørdag, 2. juni kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Ved koncerten i sognegården vil publikum
kunne høre et blandet repertoire bestående af
jazz standards, nye danske og engelske pop
sange 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.

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 i den grønne skov. I år vil der tillige
være barnedåb.

Hun har optrådt med Jørgen Wilsons Trio, Anne
Hundborg Band og – i dette tilfælde – 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.
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Arrangementer
Dette symbol markerer de arrangementer, hvor kirkebilen kører.
Menighedsrådene har planlagt følgende arrangementer:

Onsdag den 5. september

Sogneudflugt til Brunkulslejerne i
Søby:
Sogneudflugt for menighederne. Turen vil blive
en bustur til Brunkulslejerne i Søby med besøg
på museet og en guidet tur i bus rundt i området.
Undervejs til Søby vil vi besøge Uhre Kirke.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret og af hensyn
til bespisningen skal det ske senest fredag den
24. august.
Opsamlingssteder og tidspunkt vil blive oplyst i
næste kirkeblad.

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

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
22.01.2012		
Oscar Leth Pehrson
22.01.2012		
Silje Bonde Juul Andersen
22.01.2012		
Isabella Victoria Borg Haugaard
29.01.2012		
Gustav Hørby Domino
19.02.2012		
Liv Ladefoged Filholm
19.02.2012		
Sander Roland
26.02.2012		
Anton Raaby Poulsen
26.02.2012		
Nora Bruun-Torjusen
22.04.2012		
Christian Peter Selch Carlsen

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

π Perioden 20/1 til 22/4 2012

Vielser/kirkelige velsignelser
03.03.2012		
Merete Winther Varberg Christensen
		
og Ole Winther Christensen
14.04.2012		
Malene Breum Glud og
		
Klaus Breum Glud
Begravelser og bisættelser
03.02.2012		
Ingrid Justesen
08.03.2012		
Jørgen Vangsø Simonsen
16.03.2012		
Pia Jenny Vang

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelser og bisættelser
11.02.2012		
Anders Kristian Meldgaard
01.03.2012		
Helge Foged Christensen
Kirkelige handlinger i Borup
DÅB
01.04.2012		
Magnus Busk Thomsen
01.04.2012		
Simon Guldborg Eriksen
08.04.2012		
Bastian Rise Sønderskov
15.04.2012		
Lærke Cecilie Knudsen Lund

Begravelser og bisættelser
17.02.2012		
Jim Leutenberger Johansen
02.03.2012		
Asta Birgitta Højlund
23.03.2012		
Karl Kristian Nielsen

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
22.01.2012		
Fleur Berg Sørensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelser og bisættelser
29.02.2012		
Anna Gunhild Sørensen

Begravelser og bisættelser
11.02.2012		
Christen Aage Bredgaard

Tænd dobbelt lys – hjælp kvinderne
på syskolen på Zanzibar
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.

Voksenkoret holder fri
Voksenkoret holder sommerferie med
øvning frem til omkring 1. september.
Mødeplan for efteråret, - se næste kirkeblad. Koret medvirker ved gudstjeneste
Pinsedag i Hornbæk kirke.
Bent Faxholm
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Læs mere på hjemmesiden www. danmission.dk, eller
kontakt Danmissions lokale repræsentant Jette Kristiansen
på tlf. 30 36 43 53.
Foto: Danmission, Lisbeth og Nicolai Diemer

Kirkelig vejviser

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.

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.

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
FDF Hornbæk findes nu også på
www.fdf hornbæk.dk og
www.facebook.com/fdf hornbaek
Skt . Hans Aften lørdag den 23.
juni kl. 19.00 ved FDF’ Kredshus
”Kernehytten” Gl. Viborgvej 54,
8920 Randers NV
FDF tænder grillen, der er mulighed
for at købe pølser, øl/vand, kaffe/
kage og bage snobrød. Der vil være
underholdning for store og små
med ”Trylle-Andreas”, hvorefter
bålet tændes. Så mød op til en hyggelig aften og tag
gerne naboen og familien med. Aftenen er arrangeret
i samarbejde med menighedsrådene.
FDF sommerlejr 2012
Fælles sommerlejr med FDF Harridslev og FDF
Ø. Bjerregrav til ”Rykol” ved Gl. Ry, en rigtig spejderhytte i et lækkert natur område. De ældste FDF
starter lørdag d. 30. juni, tumlinge + pilte mandag
d. 02. juli. Vi slutter fælles fredag d. 06. juli.
Kontakt og
INFO:
Lars Bjerre,
tlf. 50 57 27 07

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.

HAR DU LYST
FDF Hornbæk har et godt tilbud dig, hvis du har
lyst til at bruge dit indre legebarn og være sammen med børn – egne og andres?
Vi mangler ledere til vore ugentlige møder, så tøv
ikke med at kontakte Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07
eller Birthe Dich, tel. 28 70 45 64 for flere oplysninger. Hilsen FDF Hornbæk

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Maj
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

1. s. e. trinitatis

17. juni

2. s. e. trinitatis

24. juni

Juli

10.30 MK
Dåbsgudstj. *

4. s. e. trinitatis

8. juli

5. s. e. trinitatis

9.00 MK

6. s. e. trinitatis

10.30 MK
Kirkekaffe

22. juli

7. s. e. trinitatis
8. s. e. trinitatis

10.30 DJ

5. august

9. s. e. trinitatis

9.00 DJ

12. august

10. s. e. trinitatis

10.30 DJ
Kirkekaffe
10.30 MK
9.00 MK
9.00 MK
9.00 DJ
10.30 DJ

9.00 DJ

11. s. e. trinitatis

9.00 MK

26. august

12. s. e. trinitatis

10.30 MK

13. s. e. trinitatis

10.30 DJ

2. september

9.00 DJ

10.30 MK

19. august

September

10.30 DJ

9.00 DJ

29. juli

August

kl. 14.00

Den 21. juni • kl. 10.00-11.30 • Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
3. s. e. trinitatis
10.30 MK
9.00 MK
Skt. Hans dag

1. juli

15. juli

Friluftsgudstj.

10.30 DJ
10.30 MK
9.00 MK

10.30 DJ

9.00 DJ

Den 5. september • Sogneudflugt til Brunkulslejerne i Søby
14. s. e. trin.
Spaghettigudstj.

9.00 MK

10.30 MK

17.00 MK
Layout og tryk |

9. september
11. september

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.

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

