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Bemærk: Nedenstående menighedsrådsformænd og kirkeværger er angivet med de før konstituering af de nye menighedsråd valgte personer.

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

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

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

Sognepræst
Maja Søgaard Kristensen
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 30 76. Mobil 2912 8384
E-mail: mask@km.dk.
Træffes ikke mandag.

Organist Thomas Ede
Tlf. 86 19 89 90.

Hornbæk Sognegård:
Hornbæk Kirkevej 7,
8920 Randers NV
Kirkekontor:
Jette Kristiansen
Træffes tirsdag, onsdag og fredag
9.00-13.00, Torsdag 13.00-17.00
Tlf. 86 42 02 60.
E-mail: jekr@km.dk
Fax: 86 40 38 26.

Tånum Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Niels Erik Nielsen
Højbjergvej 17, 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 42 38.
Kirkeværge Albert Lundgaard
Bjerregravvej 4, 8920 Randers NV
Tlf. 86 45 42 08.
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
Hornbæk Menighedsråd:
Jørgen Sparre
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
Kirkeværge Inger Brasch
Borup Kirkevej 1, 8920 Randers NV
Strindbergsvej 26, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 35 48.
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 15.
jan. 2013.Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge
8/2013. 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.
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:
Gældende for alle sogne:
Ønskes kørsel med taxi til eller fra gudstjeneste/arrangement bedes man henvende sig til kirkekontoret
i Hornbæk senest 2 dage før gudstjenesten/arrangementet.
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
Klar, parat, adventstart!
Vi ved det jo godt; skal vi holde en stor fest, ja,
så kræver det forberedelse. Forberedelse i lange
baner. Menuen og bordplanen skal forberedes,
maden og festtøjet skal købes ind, køkkenet og toiletkummen skal rengøres, og bordet skal dækkes.
Alt dette skal helst ske i god ro og orden, for ellers
ender det med en træt værtinde, der ligner en kogt
krebs. Og det værste er måske i virkeligheden, hvis
man slet ikke har nået at glæde sig til, at gæsterne
kommer. Hvis det hele er gået op i stress og ”bare
jeg nu når det hele...”, så man slet ikke har nået at
komme i den rette feststemning. Det er en skam.
For i forberedelsen ligger jo netop en del af glæden.
Det er dejligt at samle familie og venner til fest.
At overraske med god mad, skøn vin og herlig musik, at sammensætte en hyggelig bordplan – alle
disse forberedelser og små ritualer, der måske også
hører sig til, er med til at skabe en festlig aften. Jo,
forberedelsen er bestemt en del af glæden.
I sin verdensberømte bog ”Den lille prins” beskriver Antoine de Saint-Exupéry netop dette forhold på smukkeste vis. Den lille prins har forladt
sin asteroide for at møde venner på andre planeter,
og på et tidspunkt møder han en lille ræv. Prinsen
spørger ræven, om de ikke skal lege, men ræven
svarer: ”Jeg kan ikke lege med dig (…) jeg er ikke
gjort tam”.
”Åh, så må du undskylde”, sagde den lille prins.
Men da han havde tænkt sig lidt om, tilføjede han:
”Hvad er det at blive gjort tam?” (…)
”Det betyder at knytte bånd.” (...)
”Hvordan bærer man sig ad?”, spurgte den lille
prins.
”Man skal være meget tålmodig”, svarede ræven.
”Først skal du sætte dig et stykke fra mig, således,

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja
Søgaard
Kristensen

i græsset. Jeg skæver til dig, og du siger ingenting.
Ordene er misforståelsens kilde. Men for hver dag
ville du kunne rykke lidt nærmere…”
Næste dag kom den lille prins tilbage.
”Det var bedre, hvis du kunne komme på samme
tid” sagde ræven. ”Hvis du for eksempel kom klokken fire om eftermiddagen, så ville jeg allerede
kunne begynde at glæde mig klokken tre. Jo mere
tiden nærmer sig, des gladere vil jeg være. Klokken fire er jeg allerede begyndt at blive rastløs og
urolig; jeg lærer, at lykken har sin pris. Men hvis
du kommer på et vilkårligt tidspunkt, vil jeg aldrig
vide, hvornår jeg skal klæde mit hjerte i festdragt.
Et ritual må der til.”
I disse uger tager mørket til. ”Skyerne gråner,
og løvet falder”, som Grundtvig skrev i sin dejlige
salme af samme navn. Vi ved det godt, året går
på hæld, men heldigvis er det hele ikke kun gråt i
gråt, forude ligger julens store, dejlige fest nemlig
og venter. Men inden vi når frem til jul, skal der
forberedelser til. Ikke kun julegaver, julepynt og
julemad skal der tænkes på – nej, skal man virkelig
forberede sig, så handler det om at klæde sit hjerte
i festdragt, og her kommer advent ind.

3

Hornbæk

Præsterne skriver…
Ordet advent stammer fra det latinske ”adventus Domine”, som betyder ”Herrens komme”. Advent er det kirkelige nytår, kirkeårets begyndelse,
hvor vi så at sige tæller ned og gør os parate til den
store fest for Jesu fødsel. Til denne nedtælling må
der, som den lille ræv siger, ritualer til og derfor
tænder vi i adventstiden, ét for ét, de fire lys i
adventskransen, vi synger nogle af de smukkeste
salmer og hører de fantastiske bibelhistorier, som
alle peger hen mod frelseren, der skal komme til
verden, nemlig Jesus Kristus, Guds søn.
Alt dette klinger med, når vi når frem til juleaften og samles i kirken for at høre den forunderlige
fortælling om, at ”Det skete i de dage...”.
Alt dette er med til at stemme sindet og klæde
hjertet i festdragt.
Jeg glæder mig allerede. Ikke mindst til advent!
Af sognepræst
Maja Søgaard
Kristensen
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Konen fra landet
Jeg faldt forleden over et lille digt af forfatteren Knud Jacobsen. Det lyder i al sin enkelhed
således:
Livets hemmelighed
Et brød kan ikke gemmes
og stadig være godt,
men det kan altid deles,
om end det synes småt.
Et liv kan ikke gemmes
og leves siden hen,
men hvis det dagligt bruges,
får vi liv igen.
Da Jesus delte brødet,
gav han os den besked:
at dele med hinanden
er livets hem‘lighed.
Små ordsprog:
Følg de mennesker,
der søger sandheden.
Flygt fra dem,
der har fundet den.
Man kan ikke vide,
hvad vej man skal gå,
hvis man ikke ved, hvad vej
man vender.
Latter er ingen
udenlandsk accent.

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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Voksenkoret mødes:

6. dec. øveaften. Koret deltager i gudstjenesten i Kousted 9. dec kl. 10.30. Øvedatoer i
2013: 10/1 - 24/1 - 7/2 - 21/2 - 7/3 - 21/3. Koret
deltager i en gudstjeneste Palmesøndag d. 24.
marts. Alle øveaftener foregår i Hornbæk Sognegård kl. 19 - 21.
Bent Faxholm
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Menighedernes liv

Luthers Nøgle
Jeg hører stadig lyden af herrekor, hvis sang i
onsdags gjaldede ud over det smukke område omkring Fussingø Slot. ”Vor Gud han er så fast en
borg…”, som var Luthers kampsang. Senere sang
koret efterårssalmer, f.eks. ”Vi pløjed’ og vi så’de…”.
Mandsstemmerne trængte igennem!
Koret var en del af ca. 120 frivillige statister, som
havde meldt sig, fortrinsvis fra menighedsråd, men
også andre interesserede deltog. Anledningen var rollespillet ”Luthers Nøgle”, som 6-700 konfirmander
fra Randers Søndre Provsti var aktører i.
De unge mennesker kom fra alle sogne i provstiet. Også provstiets præster beklædte i høj grad
roller som statister. Konfirmanderne var inddelt i
hold a ca. 8. Holdene var blandet godt og grundigt,
så der var rig chance for de unge for at indlede nye
venskaber på tværs.
Historisk set foregik rollespillet i Middelalderen
i tiden omkring Reformationen.
I spillet agerede konfirmanderne pilgrimme.
Grupperne gik på traditionel vis fra post til post
og løste opgaver, som refererede til den historiske
tid. Handelsfolk og bønder, alle behørigt udklædte,
udgjorde vigtige poster og udfordrede pilgrimmene.
Ved begge poster skulle svære prøver bestås. En større
udfordring var dog de pestsyge, behørigt sminkede
og udklædte stakler, der drev rundt på må og få og
smittede pilgrimmene, så de blev blinde og døve

og meget syge. En forbandelse skulle fjernes fra
en gravplads. Et pestbefængt kors, som fiktivt var
blevet fjernet fra gravpladsen, skulle bringes på
plads, uden at de agerende måtte røre korset med
hænderne. En svær øvelse, som ikke altid lykkedes,
hvilket resulterede i sygdom.
Ved den hellige kilde kunne pilgrimmene finde
helbredelse mod den frygtelige pest, men kildevandet
var svært tilgængeligt, da det bevogtedes i en lund,
der var beskyttet af magi, hvilket symboliserede den
stærke overtro i Middelalderen. Lykkedes det ikke
desto mindre at komme i berøring med kildevandet,
var der håb om helbredelse.

5

Hornbæk

Et andet middel til mulig helbredelse var at søge
den lutherske kirke. En kirke, som ikke nødvendigvis
var bygget af sten, derimod af mennesker. Hvor to
eller flere er samlet opstår en menighed. Den reformerte præst (statist) prædikede på dansk – og ikke
som hidtil på latin – så budskabet var forståeligt.
Ved at bringe den eller de syge og straffede ind i
midten af menigheden kunne man via bøn – her
”Fader vor”, som konfirmanderne p.t. øver sig på helbrede de syge og straffede. Efter en smule tøven
gik konfirmanderne på med krum hals. I kor blev
”Fader vor” fremsagt højt og tydeligt med lidt støtte

6

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

fra de tre medvirkende præster (statister). Befrielsen
fra de snærende blindebukkebånd samt ditto sammenbindinger var umagen værd – ”pilgrimmene”
kunne gå helbredte og befriede derfra!
Længst ude på pynten ved Gammelhaven boede
heksen, som kunne forbande pilgrimmene. Heksen (statisten) var totalt uigenkendelig med sminke
og skrækkelige, misligholdte tænder (fra Spøg og
Skæmt, forstås!). Heksen kunne virkelig sætte skræk
i livet på pilgrimmene! Med helligt vand fra søen
kunne hun dog velsigne staklerne.
En borgmester, en eneboer, en munk, en spiller,
en nar, djævelen himself og sågar paven m.fl. – alle
behørigt udklædte – spillede interessante roller undervejs på ruten.
Efter endt rundgang til posterne samledes flokkene af pilgrimme hos vogterne af ”Luthers Nøgle”.
Posten var centralt placeret på den runde græsplæne
ved slottets indgang. Ved hjælp af relikvier fra de
forskellige poster skulle grupperne finde frem til
svaret på, hvad ”Luthers Nøgle” kunne være. Ingen
vindere – ingen tabere! ”Luthers Nøgle” viste sig at
være ”Ordet”!
Forplejningen undervejs var hvidkål og bacon,
simrekogt over bål – dertil fedtegrever! Himmelsk!
Såvel ”pilgrimmene” samt statisterne havde en
uforglemmelig og meget lærerig dag, tør jeg påstå!
Dette på trods af vedvarende regn!
Anna Margrethe Beck – statist som luthersk præst
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Der er spaghettigudstjenester i Hornbæk Kirke med
start kl. 17.00 på følgende dage:
Tirsdag d. 20. november 2012
Tirsdag d. 15. januar 2013
Onsdag d. 20. februar 2013
I marts måned – ingen spaghettigudstjenester.
Tirsdag d. 16. april 2013
Tilmelding senest tre dage før arrangementet, på
mail: mask@km.dk eller på sms/tlf.: 29 12 83 84.

Mosaik fra Uhre Kirke

Udflugt til Søby-minerne og Uhre Kirke
112 sognebørn deltog i en vellykket udflugt den 5.
september.

Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
De Fem Sognes torsdagscafé fortsætter!
Ved torsdagscaféerne drikker vi en kop velbrygget
kaffe og spiser en franskbrød til. Når kaffen så er
drukket, vil der være et lille underholdende indslag.
Det kan være oplæsning af en historie, fortælling af
en særlig oplevelse eller et musikalsk indslag.
Ved torsdagscaféerne er der altid god mulighed
for at snakke med hinanden og man er også mere
end velkommen til at tage sit strikketøj eller andre
hjemmesysler med! Det er gratis at deltage.
Der er torsdagscafé
følgende torsdage fra
kl. 10.00 til kl. 11.30:
Torsdag d. 8. november
Torsdag d. 22. november
Torsdag d. 10. januar
Torsdag d. 24. januar
Torsdag d. 7. februar
Torsdag d. 21. februar
Vel mødt til nogle hyggelige stunder i sognegården!
Præster og menighedsråd i De Fem Sogne

Spaghettigudstjenester
Er du og familien klar til de
næste spaghettigudstjenester?
Det håber jeg, for det er jeg i
hvert fald! J

Babysalmesang
Babysalmesang henvender sig til de helt små babyer
under 1 år og deres voksne, og det er et tilbud til alle
vores fem sogne.
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
deres mors velkendte stemme og fagter; vi går rundt
i kirken mens vi synger, danser, kigger på lys og
puster sæbebobler. De små nyder også en flyvetur i
tørklædet, smagen af små bolde og lyde fra triangel
og klokkespil. Vi voksne bliver belønnet for vores
anstrengelser i form af hvin, pludder og sprællen
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.
Efterårets hold af babysalmesang har været en stor
succes med hele 11 livlige babyer og deres mødre.
Vi gør klar til et nyt hold i foråret, hvor de første
pladser allerede er reserveret. Vi mødes 10 gange
om mandagen kl. 9.30 i Hornbæk Kirke. Datoen
for første gang kan man finde på vores hjemmeside.
Tilmelding til Reelika Raadik Christensen. E-mail
reelikaraadik@hotmail.com, tlf. 28 40 98 37.
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Nyt fra Menighedsrådene Me
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2
Menighedsrådsvalg 2012 i De Fem Sogne
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Efter afholdelse af orienteringsmøder med efterfølgende opstilling af kandidatlister har der frem til 4.
oktober 2012 kun været afgivet 1 kandidatliste i hvert
sogn. For sognene Hornbæk – Tånum – Kousted og
Borup er valget endeligt afsluttet som aftalevalg med
fuldtallige medlemmer til sognenes menighedsråd.
For Råsted er valget ikke endeligt afsluttet.
Opmærksomheden henledes på, at de i adresselisten side 2 anførte menighedsrådsformænd og kirkeværger er de for perioden 2008 – 2012 valgte personer.
Konstitueringen i de nye menighedsråd vil først være
gennemført, efter at dette kirkeblad er udsendt.
De nye menighedsråd skal have konstitueret sig
inden 1. søndag i advent 2012, hvorefter de tiltræder
for perioden 2012 – 2016.

Menighedsrådsvalg i Råsted:
Nyt fra Råsted Menighedsråd.
Jeg havde håbet, at jeg kunne meddele jer, at der
var valgt et menighedsråd med 5 personer og med
mange stedfortrædere. Men sådan gik det desværre
ikke. Ved fristen for indlevering af kandidatlister var
der indleveret 1 liste med navne på 3 kandidater til
Råsted Menighedsråd. Der er ingen stedfortrædere
på listen.
Følgende er valgt til Råsted Menighedsråd for en
4-årig periode, der begynder 1. søndag i Advent 2012:
Poul Erik Amstrup Rasmussen, Karen Hanna
Christensen og Elisabeth Kirstine Jensen. Valget
til menighedsrådet den 13. november 2012 aflyses
hermed.
Der afholdes udfyldningsvalg, hvor der vælges 2
personer til menighedsrådet samt stedfortrædere.
Udfyldningsvalget forventes at finde sted i løbet af
januar kvartal 2013. Det nuværende menighedsråd
fungerer indtil udfyldningsvalget har fundet sted.
Valget til menighedsrådet foregår på demokratisk
vis. Alle i Råsted Sogn, der er medlem af folkekirken,
kan deltage i opstillingsmødet og kan lade sig vælge
som medlem af menighedsrådet eller som stedfortræder for et medlem af menighedsrådet. Jeg vil derfor
opfordre alle, der kunne have interesse i at deltage
8

i menighedsrådsarbejdet om at melde sig. Har du
gode samarbejdsevner, et åbent sind og kan lytte til
andres synspunkter og respektere andres meninger,
så er menighedsrådsarbejdet måske noget for dig.
Det er vitalt for Råsted Sogn, at der opretholdes
et menighedsråd. Vil du høre mere om arbejdet i
menighedsrådet, er du mere end velkommen til at
rette henvendelse til et af medlemmerne af menighedsrådet.
Tak for den tillid som menigheden har vist os i
de forløbne 4 år. Jeg ønsker alle en glædelig jul samt
et godt nyt år 2013.
Poul Erik Amstrup Rasmussen.

Menighedsrådsvalg i Tånum:
Albert Lundgaard – genvalgt
Birthe Andersen – genvalgt
Niels Erik Nielsen – genvalgt
Kirsten Sørensen – nyvalgt
Maja K. Sørensen – nyvalgt

Menighedsrådsvalg i Borup:
Jens Seifert Baier Andersen – genvalgt
Karen Elisabeth Brix Roed – genvalgt
Lone Scheel Thomsen – genvalgt
Jørgen Sparre – genvalgt
Karl Nørgaard – nyvalgt.
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Menighedsrådsvalg i Kousted:
Annie Barthels Langhoff – genvalgt
Anders Andersen – genvalgt
Else Haun – genvalgt
Svend Olesen – genvalgt.
Anna Bredgaard – nyvalgt

Menighedsrådsvalg i Hornbæk:
Bent Bernstorff Olufsen – genvalgt
Anna Margrethe Beck – genvalgt
Lars Kronborg – genvalgt
Bjarne Jørgensen – genvalgt
Rigmor Tromholt – genvalgt
Elisabeth Kjærgaard – genvalgt
Ole Bjerring – nyvalgt
Ilse Drap – nyvalgt.

Kirkens Minikor
Det er først og fremmest for dig, som går i 3.-6.
klasse, men man må godt tage en lillesøster/-bror
med eller en kammerat. Koret øver en gang om ugen
i Hornbæk Sognegård. Tidspunktet er onsdage kl.
14.30-15.30. Det er gratis at deltage. I koret synger vi
mange forskellige sange, og enkelte gange synger vi
i kirken og ved friluftsgudstjeneste. Hvis du er interesseret i at være med i kirkens hyggelige minikor,
så kontakt venligst Thomas Ede på telefon 28352657
eller på mail: thomas_ede@hotmail.com.

Nyt fra kunstudvalget
I december, januar og februar udstiller Ulla Gammelgaard oliemalerier, hvor temaet er dyre- og naturbilleder.
Ulla Gammelgaard skriver: Mine fantastiske
barne- og ungdomsår på Sporuplund ved Hammel
med masser af dyr omkring mig har været kimen
til mine dyre- og naturbilleder.
• Jeg er vild med den danske natur, de skiftende
årstider og det vilde Vesterhav.
• Jeg spartler mine billeder med olie på lærred.
• Bestillingsarbejde udføres efter foto.
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:

November
Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård:

Tirsdag, 13. november kl. 14.30 i Borup præstegård

Se omtale under ”Menighedernes liv”.

Sorgens ansigter

Spaghettigudstjenester i Hornbæk Kirke:
Se omtale under ”Menighedernes liv”.

Babysalmesang:
Se omtale under ”Menighedernes liv”.
Søndag, 11. november kl. 13.00

Frie i din nåde og bundet i kærlighed…
Billedforedrag ved medlem af Hornbæk Menighedsråd Elisabeth Kjærgaard i Hornbæk Sognegård.
Elisabeth vil fortælle om et Kenya fjernt fra
Nairobi, om at knytte venskab med kenyanerne,
om kenyanernes tro og om, hvad oplevelserne har
betydet for hendes egen tro.
Foredraget begynder ca. kl. 13.00, umiddelbart efter kirkefrokosten. Efter foredraget er der kaffe og
mulighed for debat med foredragsholderen.
Eftermiddagen er arrangeret af Danmission Randers. Alle interesserede er hjertelig velkomne.

Du kan stadigvæk støtte Danmissions arbejde
ved at aflevere dine lysestumper i Sognegården
og købe nye lys ved henvendelse til Danmissions
lokale repræsentant, Jette Kristiansen, tlf. 30 36
43 53.

Karsten Thomsen fra Brønshøj holder foredrag
om Sorgens ansigter. Sorg er ikke en sygdom,
måske tværtimod. Sorg forstås bedst som
medicin for det bedrøvede sind. Uden at gøre
sorgen mindre betydningsfuld end den er, så
er den andet og mere
end blot og bar sorg.
Udgangspunktet for
samtale-foredraget er, at
sorgen altid forvandler
et menneske – og at
forvandlingen også kan
indeholde et positivt
element.
Søndag, 25. november:
Kl. 16.00 i Råsted Kirke kl. 19.00 i Tånum Kirke

”De ni læsninger”
Juleoptakt, hvor De Fem Sognes dygtige kirkemusikere og sangere sørger for, at det musikalske på fornem vis understøtter læsninger, der
indleder julemåneden.

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

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

December
Lørdag, 1. december kl 15.00

Onsdag, 12. december kl 14.30

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård.

Julehygge i Hornbæk Sognegård

Anne Hundborg (sang) og Sven Foged (klaver)
har tidligere gæstet Hornbæk Sognegård med
et repertoire af jazz, pop og viser. Denne gang
har de Bent Kallehauge (bas) med, og repertoiret er et andet. Vi går ind i december, og trioen
vil underholde med sange, som skal bringe os i
julestemning.
Sangene er primært hentet fra
den amerikanske sangbog,
og stilen er
swingende jazz
iblandet gospel
samt en enkelt
traditionel julesang. Anne
Hundborg:
Selvlært, men
erfaren sanger med et bredt repertoire. Sven Foged: Cand. mag. i musik og mangeårig underviser samt udøvende musiker, primært inden
for jazz, men også andre genrer har været inde
i billedet. Bent Kallehauge: Gennem mange år
musiklærer og alsidig musiker inden for mange
genrer. Alle tre er bosiddende i Randers.

Der er denne dag dømt massiv julehygge i
Hornbæk Sognegård. Der bliver spillet julemusik og sunget julesange, ligesom vi alle får
lejlighed til at synge nogle af de kendte julesange/salmer akkompagneret af vor organist
Thomas Ede. Børnekoret kigger forbi og giver
et par numre, og sognepræst Dorte Jørgensen
vil læse et juleeventyr. Alt sammen medens vi
drikker kaffe og spiser julekage fra bageren. Vi
håber at se rigtig mange til denne julehyggedag
i sognegården.

Januar 2013
Tirsdag, 8. januar kl 19.00

Sogneaften Hornbæk Sognegård.
Ingeniør og formand for Randers Amts historiske Samfund Lars Boelskifte er en fantastisk,
medrivende fortæller, og han vil denne aften
fortælle Randers-historier. Lars Boelskifte er
også kendt for sine beretninger om  besøg hos
Villy i kolonihavehuset, som han i flere år underholdt læserne af Randers Amtsavis med.

Onsdag, 5. december kl 14.00

Tirsdag, 22. januar kl 14.30

Optakt til jul i Kousted Forsamlingshus

Tirsdagsmøde i Borup Præstegård
Uden humor går det ikke…

Julehygge med dekorationskreativitet, julesang
og historie.
Søndag, 9. december kl. 13.00

Familiegudstjeneste i Tånum Kirke
Efter gudstjenesten følges vi ad ned i Tånum Forsamlingshus, hvor vi vil hygge os,
danse om juletræ og få godteposer, så vi rigtig
kan ønske hinanden en glædelig jul.

Foredrag ved Mogens Aastrup. I sit muntre,
fortællende foredrag giver
Aastrup sin opfattelse af
humor, og han kommer med
masser af fornøjelige anekdoter, især fra Vestjylland, men
også Vendsyssel, to egne, der
er kendt for den stille, lune
humor.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Tirsdag, 29. januar kl 19.00

Søndag, 10. februar kl 14.00

Filmaften – ”Hvidsten gruppen”
Hornbæk Sognegård

Fastelavnsgudstjeneste i Tånum Kirke
kl. 14.00

Som en optakt til foredraget med de lokalkendte Kirsten Stenz og Kirstin Hansen tirsdag
d. 19. februar 2013 i Råsted Forsamlingshus,
som både vil omhandle Hvidsten gruppen og
tiden omkring Danmarks besættelse og befrielse, vises filmen ”Hvidsten
gruppen” på storskærm i
sognegårdens lokaler tirsdag
d. 29. januar 2013 kl. 19.00.
Der vil blive serveret en kop
kaffe og en småkage til, og
det er gratis at deltage. Vi ses
til en rørende filmaften.

Traditionen tro holder vi fastelavnsgudstjeneste
i Tånum Kirke og går samlet ned i forsamlingshuset til tøndeslagning og hygge. Alle børn og
barnlige sjæle er velkommen, så kom udklædt,
eller som du er, til en festlig eftermiddag.

Februar 2013
Lørdag, 2. februar kl 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Duo Takemitsu blev dannet i 1993 og har siden
spillet et utal af koncerter samt deltaget i konkurrencer i ind- og udland. Begge musikere (Marianne Leth, fløjte, og Anders Borbye, guitar) er
uddannet ved solist-klassen på Det Jyske Musikkonservatorium. Pressen har bl.a. skrevet: „Det
er et utroligt højt niveau, ikke mindst i udførelsen af musikken der er ualmindeligt smittende,
sikkert sammenspillet, virtuost...“ Marianne
Leth er fløjtenist i Randers Kammerorkester og
underviser desuden på Randers Musikskole. Der
er fri entré og gratis kaffe. Velkommen!

Tirsdag, 19.februar kl 14.00

Tirsdagsmøde i Råsted Forsamlingshus
Foredrag ved Kirsten Stenz og Kirstin Hansen
om Hvidsten gruppen og besættelses- og befrielsestiden i Danmark. Som en et-års-fejring af
premieren på filmen ”Hvidsten gruppen” er vi
så heldige, at vi tirsdag d. 19. februar 2013 kl.
14.00 får besøg af de to lokalkendte foredragsholdere, Kirsten Stenz og Kirstin Hansen. Der
er tale om øjenvidneberetninger, når Kirsten og
Kirstin fortæller om personlige og dramatiske
oplevelser om både Hvidsten gruppen og besættelses- og befrielsestiden i Danmark. Vi ses
til et interessant foredrag i Råsted Forsamlingshus. Til foredraget vil der blive serveret en kop
kaffe og sødt, og det er gratis at deltage.
Lørdag, 2. marts kl 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Program følger i næste kirkeblad.
Tirsdag, 12. marts kl 14.30

Tirsdagsmøde i Borup Præstegård:
Dronningebesøg i Randers
Foredrag med Aase Ramsgaard, som i ca. 30 år,
var sekretær for kommunaldirektøren i Randers
Kommune på borgmesterkontoret. Aase vil
fortælle os om, hvad der skal til for at arrangere
et dronningebesøg, hvad det giver af forskellige
opgaver, der skal løses omkring besøget.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
29.07.2012 Lukas Balderlou Jensen
29.07.2012 Tobias Balderlou Jensen
29.07.2012 Philip Mølgaard Falkenberg
05.08.2012 Selma Hølund Larsen
19.08.2012 Mads Kristiansen
26.08.2012 Björk Walker Thybo
26.08.2012 Ida Thrue
16.09.2012 Marius Esben Svaneby
07.10.2012 Nicklas Brix Birkmose
07.10.2012 Valdemar Hensel Frostholm Olesen

Vielser/kirkelige velsignelser
04.08.2012 Lis Vinther Olesen og
Jørgen Vinther Olesen
04.08.2012 Ilse Lill Plaetner Drap og
Jørgen Peter Plaetner Drap
11.08.2012 Susanne Berg Jakobsen og
Søren Berg Jakobsen
11.08.2012 Maria Lyskjær Mansfeldt og
Stig Lyskjær Mansfeldt
11.08.2012 Ulla Agnethe Løvstad og
Svend Lynge Jørgensen
Begravelser/bisættelser
05.08.2012 Anna Margrethe Hermansen
10.08.2012 Carl Hans Schmidt
12.08.2012 Erik Skov Nielsen
13.08.2012 Karen Kirsten Brogaard Geertsen

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
22.07.2012 Malik Julius Malle Eriksen
12.08.2012 Elias Lægs Mackenhausen
09.09.2012 Victoria Tshepiso Frydensbjerg Knudsen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
29.07.2012 Daniel Højgaard Lindskog
09.09.2012 Hjalde Valentin Mikkelsen
22.09.2012 Achton Kim Gravgaard

Begravelser/bisættelser
05.09.2012 Leon Sørensen

Vielser/kirkelige velsignelser
10.08.2012 Helle Marianne Hesel og
Kresten Ulrik Nielsen
25.08.2012 Martina Staub Hedehøj og
Carsten Staub Hedehøj
22.09.2012 Alicja Gravgaard og Kim-Bo Gravgaard
Begravelse/bisættelser
13.08.2012 Elin Kronborg Andersen

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
04.08.2012 Storm Johan Hamann Sørensen

Vielser/kirkelige velsignelser
04.08.2012 Mette Hamann Sørensen og
Holger Hamann Sørensen
01.09.2012 Randi Christensen og
Rolf Marco Christensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Vielser/kirkelige velsignelser
15.09.2012 Karin Hansen Leth og
Niels Henrik Hansen Leth

Begravelser/bisættelser
04.08.2012 Freddy Damgaard
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Hornbæk

Kirkelig vejviser
Se mere udførlige oplysninger på hjemmesiden
www.defemsogne.dk

Fødsel

Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen.
Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene
anmelde fødslen via blanketten „fødselsanmeldelse“.
Den 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.

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
Mødetider
Tumlinge (6-9 år)
Pilte (9-11 år)
Seniorer (15-18 år)

tirsdage kl. 17.00 - 18.30
tirsdage kl. 18.40 - 20.10
onsdage kl. 18.00 - 20.00

Mødested kredshuset ”Kernehytten”
Gl. Viborgvej 54, 8920 Randers NV
FDF weekend, 10. – 11. nov. 2012
Weekendtur for alle FDF‘ere i Hornbæk. Vi tager til Fjordcenteret ved Udbyhøj, ikke at forveksle med Fjordcenteret
ved Voer. Her er masser af plads og gode muligheder
for FDF-aktiviteter, bål, boldspil, leg og tummel, hvor
alle kan deltage.
Fælles julemøde
Tirsdag d. 11. december kl. 17.00 - 18.30 er der juleafslutning for tumlinge og pilte. Herefter ferie indtil søndag
d. 6. januar 2013, hvor vi samles til mønstring.
Kontakt og INFO
Lars Bjerre, tlf. 5057 2707 eller
Birthe Dich, tlf. 2870 4564

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

November
10.30 DJ
9.00 DJ
Kirkefrokost
Den 11. november kl. 13.00 efter kirkefrokosten Foredrag arrangeret af Danmission Randers

11. november

23. s. e. trin.

Den 13. november kl. 14.30 Foredrag i Borup Præstegård ved Karsten Thomsen
18. november

24. s. e. trin.

20. november

Spaghettigudstj.

10.30 MK

9.00 MK

17.00 MK

Den 22. november kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Sidste s.
19.00 DJ
10.30 MK
25. november
i kirkeåret
Dåbsgudstj.* De ni læsninger

16.00 DJ
De ni læsninger

December
Den 1. december kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
2. december

1. s. i advent

10.30 DJ

9.00 DJ

Den 5. december kl. 14.00 Optakt til jul i Kousted Forsamlingshus
13.00 DJ
9. december
2. s. i advent
10.30 DJ
Familiegudstj.
Den 9. december kl. 13.00 Familiegudstjeneste i Tånum Kirke og efterfølgende julehygge i Tånum Forsamlingshus
Den 12. december kl. 14.30 Julehygge i Hornbæk Sognegård
16. december

3. s. i advent

23. december

4. s. i advent

24. december

Juleaften

13.30 MK
15.00 DJ

25. december

Juledag

10.30 DJ

26. december

2. juledag

30. december

Julesøndag

31. december

Nytår

9.00 MK

10.30 MK
10.30 MK

9.00 MK

16.00 DJ

16.00 MK

15.00 MK

13.30 DJ

9.00 DJ
10.30 MK
10.30 DJ
15.30 MK

14.00 MK

Januar
Hellig 3 Kongers
10.30 DJ
9.00 DJ
søndag
Den 8. januar kl. 19.00 Sogneaften i Hornbæk Sognegård - Foredrag ved Lars Boelskifte
6. januar

Den 10. januar kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
13. januar

1. s. e. H. 3 k.

15. januar

Spaghettigudstj.

10.30 MK

9.00 MK

17.00 MK

10.30 DJ
9.00 DJ
Kirkekaffe
Den 22. januar kl. 14.30 Tirsdagsmøde i Borup Præstegård – Foredrag ved Mogens Aastrup

20. januar

Sidste s. e. H. 3 k.

Den 24. januar kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
27. januar

Septuagesima

9.00 MK

Den 29. januar kl. 19.00 Filmaften i Hornbæk Sognegård

10.30 MK
Kirkekaffe

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Februar
Den 2. februar kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
3. februar

Seksagesima

9.00 DJ

10.30 DJ

Den 7. februar kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
10. februar

Fastelavn

10.30 DJ

14.00 MK
Familie-fastelavns-gudstj.

14.00 DJ
Kirkekaffe

Den 10. februar kl. 14.00 Fastelavnsgudstjeneste i Tånum Kirke og efterfølgende tøndeslagning i Tånum Forsamlingshus
17. februar

1. s. i fasten

9.00 MK

10.30 MK

Den 19. februar kl. 14.00 Tirsdagsmøde i Råsted Forsamlingshus - Foredrag ved Kirsten Stenz og Kirstin Hansen
20. februar

Spaghettigudstj.

17.00 MK

Den 21. februar kl. 10.00 til 11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
24. februar

2. s. i fasten

10.30 DJ

9.00 DJ

Marts
Den 2. marts kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
3. marts

3. s. i fasten

10. marts

Midfaste

10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 DJ MK

9.00 MK

Den 12. marts kl. 14.30 Tirsdagsmøde i Borup Præstegård – Foredrag ved Aase Ramsgaard

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

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.

