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TÅNUM

HORNBÆK

Hornbæk

Adresseliste
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.

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 Ole Bjerring
Borup Kirkevej 1, 8920 Randers NV
Chr. Winthersvej 42, 8920 Randers NV Tlf. 86 44 35 48.
Tlf. 98 90 99 01. Mobil: 3057 5612.
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), Niels Erik Nielsen (Tånum),
Bent Olufsen (Hornbæk), Anna Margrethe Bech (Hornbæk), Svend Olesen (Kousted), Karen Brix 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 11. April 2013. Næste nummer af kirkebladet
omdeles i uge 21/2013. Kirkebladet udgives af menig
hedsrådene. Ansvarshavende redaktør Jørgen Sparre.
Tlf. 86 44 33 68. E-mail: js@plainwood.dk

2

Borup

Kousted

Råsted

Bemærk: Nedenstående menighedsrådsformænd og kirkeværger er,
med undtagelse af Råsted, anført med de, ved konstituering i de nye
menighedsråd, valgte personer. For Råsted er formand og kirkeværge
anført med de i foregående menighedsrådsperiode valgte personer.

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

Hornbæk Sognegård:
Hornbæk Kirkevej 7,
8920 Randers NV

Tånum

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 5 sogne:
Ønskes kørsel med taxi til eller fra gudstjeneste/arrangement, bedes man henvende sig til kirkekontoret
i Hornbæk senest 2 dage før gudstjenesten/arrangementet.
Gældende for udvalgte gudstjenester i Hornbæk Kirke:
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
For hvis skyld holder vi
egentlig gudstjeneste?
I julen var jeg vikar i en anden af provstiets kirker,
da præsten der var syg.
Det var en god oplevelse, med venlig betjening
og rare sognebørn, men én ting overraskede mig og
gjorde mig noget trist. Kirkens fine juletræ var kun
pyntet med lys og sølvlamé på den side, der vendte ud
mod sognebørnene. Op mod alteret var det helt bart!
Jeg sad i præstestolen, inden gudstjenesten begyndte, og ærgrede mig over ikke at kunne nyde det
ellers så smukt pyntede træ. Men så gik det op for
mig, hvorledes juletræet var et symbol på den måde,
vi betragter kirken og gudstjenesten på i disse år!
Vi har fokus på menigheden - ikke på Gud! Det er
ikke for Guds skyld, vi pynter op i kirken – det er
for dem, som bevæger sig ind i rummet! For at de
skal få en god oplevelse og nyde det smukke rum!
Gudstjenesten – som oprindeligt har været afholdt
af respekt for Herren og for at ære Ham – har dermed
mistet sit indhold og burde – hvis handling skulle
følge mening – skifte navn til menighedstjeneste.
Der er en årsag til, at det, der oprindeligt har
været en Gudstjeneste, nu har skiftet status og er
blevet til menighedstjeneste i stedet, og det er, at vi
de sidste par generationer har fået det rigtig godt. Vi
mangler ikke meget og oplever, at vi har vældig styr
på livet, og hvad skal vi så med Gud? Det betyder
også, at vi ikke umiddelbart oplever et behov for at
gå til kirke for at bede og takke Ham for vores liv. Og
kirken får derved sværere ved at fastholde menighed
og medlemmer.
Skal kirken derfor på sigt overleve, må den, som
en hvilken som helst anden virksomhed, forandre
sig, udvikle sig, således at den kan tiltrække moderne
mennesker med de behov, de nu engang har.
Nu er det jo heldigvis sådan, at kirkens ansatte
og menighedsråd også altid vil tilhøre gruppen af
moderne mennesker. Slægt følger også slægt her.

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja
Søgaard
Kristensen

Så vi prøver, det bedste vi kan, at imødekomme de
behov, der nu måtte være, så vi stadig kan tiltrække
en menighed, og det har ført til mange fine og brugbare tiltag. I dag findes der snart ikke den livsalder
og livssituation, som kirken ikke har et tilbud til, og
det er godt og rigtigt. Naturligvis må kirken altid
være kirke for den menighed, der er, ellers mister
den sin betydning.
Problemet er bare, at vi et sted i vores udviklingslyst, fuldstændig har glemt, hvad kirkens grund
egentlig er, og hvem det er, vi først og fremmest er
sat til at tjene! Hvem der – helt overordnet – er de
kirkeligt engagerede og ansattes chef – og derfor
bliver juletræet nu alene pyntet for menigheden og
ikke for Vorherre!
Men Han er jo på mange måder også nem. Han
klager ikke højlydt over det. Han dukker alligevel
op, når menigheden er samlet. Og han betaler ikke
kirkeskat, så han kan ikke melde sig ud i protest!
Dog har oplevelsen med det kun halvt pyntede
træ fået mig til at være lidt mere opmærksom på,
hvor vi egentlig har vores fokus. … og det er jo aldrig
nogen skade til. 
Sognepræst Dorte Jørgensen
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Menighedernes liv
Studiegruppe
Fire aftener i foråret vil vi i en lille gruppe se på og
debattere søndagens gudstjeneste – den såkaldte
højmesse, som nogle elsker, og andre hader. Vi vil
gå til arbejdet ud fra fire overskrifter, uden at rammerne på nogen måde er fastlåste. Du vil have stor
indflydelse på, hvad vi kommer til at drøfte.
De fire datoer og overskrifter er:
2. maj: Sang og musik
16. maj: ”Ordet”, læsninger/prædiken
30. maj Bønner, herunder Fadervor
13. juni Dåb og nadver.
Vi mødes fra kl. 19.00 til ca. 20.30.
For at sikre gruppen en passende størrelse, bedes
du tilmelde dig hos sognepræst Dorte Jørgensen.

Der er torsdagscafé følgende torsdage i Hornbæk
Sognegård kl. 10.00 til 11.30:
Torsdag den 7/3
Torsdag den 21/3
Torsdag den 4/4
Torsdag den 18/4
Torsdag den 2/5
Torsdag den 16/5
Vel mødt til nogle hyggelige stunder i Sognegården!
Præster og menighedsråd i De Fem Sogne

Spaghettigudstjenester
i foråret 2013
Så er spaghettigudstjenesterne
i gang igen, og jeg glæder mig
til at se dig og din familie til
en sjov og spændende børnegudstjeneste og efterfølgende
spisning, leg og hygge! 

Torsdagscafé i
Hornbæk Sognegård
De Fem Sognes
torsdagscafé
fortsætter
Ved torsdagscaféen drikker vi en kop velbrygget
kaffe og spiser en franskbrød til. Når kaffen er
Bent spiller til torsdagscafe!
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 torsdagscaféen 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.
Til hver torsdagscafé har vi brug for en person,
som vil underholde en stund. Det kan være fra 15 –
30 min. Har du derfor noget, du gerne vil dele med
en lille flok hyggelige mennesker – det kan være en
rejseoplevelse, en historie, måske lidt amatørtrylleri eller lign. – kun fantasien sætter grænser – så
henvend dig til en af præsterne.
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Der er spaghettigudstjeneste med start kl. 17.00 på
følgende dage og steder:
Onsdag d. 20. februar i Hornbæk Kirke og Sognegård.
Tirsdag d. 16. april i Hornbæk Kirke og Sognegård
Torsdag d. 23. maj i Råsted Kirke og kirkens våbenhus. I marts måned er der ingen spaghettigudstjeneste. Tilmelding senest tre dage før gudstjenesten
til sognepræst Maja Kristensen på mail:
mask@km.dk eller på tlf./sms: 29 12 83 84.

Babysalmesang
Babysalmesangen er et fortsættende tilbud under De
Fem Sogne. Tilmelding og nærmere oplysninger ved
henvendelse til Reelika Raadik Christensen. E-mail
reelikaraadik@hotmail.com, tlf. 28 40 98 37.

Retræte
Trænger du til en åndelig og livsfordybende pause fra
hverdagen? Har du lyst til at tilbringe den i smukke
omgivelser midt i skoven, i et pragtfuldt lille hus
ved Sdr. Vissing, Skanderborg? Så er vores retræte
måske lige noget for dig? De to døgn går med små
andagter, ro, hvile, gode måltider og spadsereture

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted
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– og først og fremmest stilhed! Retræten koster ca.
600 kr. alt inklusive og afholdes fra den 27. - 29.
maj, således at vi begynder mandag med eftermiddagskaffe kl. 15.00 og slutter onsdag ca. kl. 13.30. Der
er 8-9 pladser – alle enkeltværelser – så skynd dig at
kontakte sognepræst Dorte Jørgensen for tilmelding
og yderligere oplysninger, hvis du er interesseret!

Natkirke
Søndag den 7. april
kl. 20-22 i Hornbæk
Kirke og Sognegård
Denne sene aften vil
der være en helt særlig
stemning i Hornbæk
Kirke. Koret ”Tune
It”, som består af 14
dygtige sangere, vil
understøtte det, der
i øvrigt sker. Det vil
ikke være en almindelig højmesse, og alligevel vil der være
altergang. Den vil dog foregå i Sognegården. En aften
hvor det åndelige og det verdslige vil mødes på en
ny og anderledes måde.

Nyt fra Menighedsrådene
i De Fem Sogne

Kirkebilen
Menighedsrådene har besluttet, at den hidtidige
ordning med kirkebil/buskørsel ophører, og den
sidste tur køres tirsdag den 12. marts 2013 til
arrangementet i Borup Præstegård. Årsagen
til ordningens ophør er den ringe tilslutning/
brug af kirkebilen set i forhold til omkostningen
ved ordningen. Der kan dog stadigvæk bestilles
kørsel, se venligst side 2 under Kirkebil.

Kirkekoret
Er du interesseret i at synge i kirkekoret? Koret øver
tirsdag aften kl. 19.00 – 20.30 i Hornbæk Sognegård
og deltager i kirkens gudstjenester et par gange per
måned. Som fast medlem får man løn.
Hvis du er mellem 15 og 18 år (+ -) og kan synge pænt
og rent, er du velkommen til at kontakte korleder
Thomas Ede: thomas_ede@hotmail.com eller mobil
28352657.

Friluftsgudstjeneste i Fladbro
Søndag den 9. juni 2013: Der vil igen i år blive afholdt friluftsgudstjeneste i Fladbro.
Se kalender og nærmere omtale i næste kirkeblad.
Fortsætter på side 6
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Konen fra landet

Foto: Peter Høvring

Sogneindsamling den 10. marts 2013

Tånum

Kasif Nakatenda var for underernæret til at få gavn af sin hiv-medicin.
To geder og en køkkenhave fra Folkekirkens Nødhjælp har bogstavelig
talt givet Kasif et nyt liv. Kasif ønsker held og lykke med Sogneindsamling 2013, så f lere kan få hjælp.

Søndag den 10. marts har De Fem Sogne og Folkekirkens Nødhjælp brug for frivillige indsamlere til
kampen mod sult. Meld dig allerede nu som indsamler
hos Bjarne Jørgensen, tlf. 86438905, e-mail bjjo@
post3.tele.dk. Udviklingshjælp nytter - og kampen mod
fattigdom kan vindes. Men der er stadig meget at tage
fat på. En af de helt store udfordringer er sult. 870 mio.
mennesker lider af kronisk underernæring, og hvert
12. sekund dør et barn af sult. Sult og fejlernæring er
verdens største sundhedsrisiko. Samtidig forstærker
sult alle andre dårligdomme, fx sygdommen hiv/aids.

Uden mad virker hiv-medicin ikke
Kasif Nakatenda fra det sydlige Uganda var et svageligt og udmarvet barn. Da hun var 10 år, viste det
sig, at hun var blevet smittet med hiv, da hun lå i sin
mors mave. Både Kasif og hendes mor kom i gratis
behandling med hiv-medicin. Men for at medicinen
kan virke, skal patienten spise godt og regelmæssigt.
Kasif og hendes mor brugte flere timer hver dag på
at finde spiseligt ukrudt omkring landsbyen. Alligevel var der aldrig mad nok. I 2011, da Kasif var
16 år, fik hendes mor to geder og en køkkenhave af
Folkekirkens Nødhjælp. Samtidig fik moderen, Kasif
og andre hiv-smittede i landsbyen undervisning i,
hvordan man kan leve et godt liv med hiv. I dag sikrer
køkkenhaven, at de får den sunde og varierede kost,
de har brug for og som styrker deres immunforsvar.
De har begge fået mere sul på kroppen, og ingen kan
længere se, at de er syge. Faktisk har Kasif fået det
så godt, at hun er begyndt at drømme om fremtiden.
I De Fem Sogne indsamlede vi mere end 20.000
kr. i 2012. I alt blev der indsamlet 15 mio. kroner.
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I sin mageløse Kristuslegende ”Rødhalsen”
skildrer Selma Lagerløf, hvordan den milde
Vorherre skaber en lille grå fugl og giver den
navnet rødhals.
Fuglen ytrer sin utilfredshed over at være
ganske grå, hvortil Vorherre svarer, at den selv
må gøre sig fortjent til at få farve på sin fjerdragt.
Efter tidligere slægters forgæves forsøg på at få
farve på fjerene, flyver den lille grå fugl en dag
hen over en stad. Dybt nede ser fuglen et menneske blive naglet til et kors, og om panden har
den korsfæstede en krone af stikkende torne.
Fuglen føler så stærk medlidenhed med dette
arme menneske, at den flyver ned til den korsfæstede. Med sit næb trækker den en torn ud,
som har boret sig ind i mandens pande.
I samme øjeblik sprøjter Kristi blod på den
lille fugls bryst og farver det rødt, og det er den
farve, rødhalsen har i dag.

Voksenkoret mødes:

Mødetider i marts, april og maj: 7. marts - 21.
marts - 4. april - 18. april - 2. maj - 16. maj - 23.
maj. Palmesøndag, den 24. marts, deltager koret
i gudstjenesten i Borup kl. 11.30. Trinitatis søndag, den 26. maj, deltager koret i gudstjenesten i
Hornbæk kl. 10.30.
Bent Faxholm
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Arrangementer
Dette symbol markerer de arrangementer, hvor kirkebilen kører.

Menighedsrådene har planlagt følgende arrangementer:
Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Marts
Se omtale under ”Menighedernes liv”.

Spaghettigudstjenester:
Se omtale under ”Menighedernes liv”.

Babysalmesang
Se omtale under ”Menighedernes liv”.

Februar
Tirsdag den 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 den 19. februar 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.
At have været vidne til 2. verdenskrig sætter
sig livslange spor, som jeg som sognepræst
føler mig enormt beriget af at have fået fortalt
af både Kirsten og Kirstin, og derfor er jeg glad
for, at de har indvilliget i at dele disse spændende fortællinger med alle os i De Fem Sogne.
Jeg håber, at 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.
Sognepræst Maja Søgaard Kristensen

Lørdag den 2. marts kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Den armenske klaversolist Anna Nadiryan
Nørgaard begyndte sin
klaverundervisning
som 5-årig. Som barn
spillede hun mange
koncerter og vandt flere
konkurrencer. Hun
fortsatte sine klaverstudier i Grækenland
på Filipos Nakas-konservatoriet i Athen, hvor
hun uddannede sig som klaverlærer og solist.
Her bestod hun med topkarakterer og modtog
en 2. præmie til eksamen, mens hun fortsat
spillede koncerter over hele landet, både solo,
med andre instrumentalister og med klassiske
sangere. Anna blev ansat ved Filipos Nakaskonservatoriet, hvor hun arbejdede 9 år som
underviser og akkompagnatør, de 6 af årene
som professor i klaver. I 2012 blev hun gift og
flyttede til Randers. Hun har allerede spillet for
første gang på Værket.
Violinisten Bjarne
Stange Nielsen er fra
Odense og kom til Randers Kammerorkester i
1991. Han er et velkendt
ansigt i det randrusianske musikliv og har spillet ved en kaffekoncert
tidligere på sæsonen.
Ved koncerten den 2.
marts spiller Anna
Nadiryan Nørgaard og
Bjarne Stange Nielsen musik for violin og kla-
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ver af J.S. Bach og W.A. Mozart, og Anna spiller derudover musik for klaver fra sit hjemland
Armenien af forskellige armenske komponister, der både vil have lyd af folklore og klassik.
Tirsdag den 12. marts kl. 14.30

Tirsdagsmøde i Borup Præstegård:
Dronningebesøg i Randers
Foredrag med Aase Ramsgaard, som vil fortælle os om, hvad der skal til for at arrangere et
dronningebesøg. Aase har sin erfaring efter ca.
30 år som sekretær for kommunaldirektøren i
Randers kommune.
Vi håber, at mange vil komme og hygge sig
sammen med os et par timer, hvor vi så vil
sørge for kaffe og kage. Hvad angår transport
til Borup, se informationen side 2. Vel mødt.
				
De Fem Sogne
Onsdag den 20. marts
kl. 19.00 i Hornbæk
Sognegård

Sandheden om din
nattesøvn
			

ved søvnforsker
Mikael Rasmussen

Palmesøndag, den 24. marts
kl. 9.30 i Hornbæk Kirke og kl. 11.30 i Borup Kirke

Familiegudstjenester
Som en festlig afslutning på juniorkonfirmand
forløbet vil der palmesøndag være to familiegudstjenester i pastoratet. Her vil årets juniorkonfirmander deltage, og efter gudstjenesterne
går vi over i henholdsvis Hornbæk Sognegård
og Borup Præstegård og spiser en herlig
brunch/frokost. Det er gratis at deltage, og alle
er velkomne på denne hyggelige dag!
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Langfredag den 29. marts kl. 15.00 i Hornbæk Kirke

Liturgisk langfredagsgudstjeneste
Vi vil i Hornbæk Kirke i år fejre langfredagsgudstjeneste med en stemningsfyldt liturgisk
gudstjeneste. At det er en liturgisk gudstjeneste
betyder, at der denne dag ikke vil være en prædiken og at musikken og salmesangen vil få en
fremtrædende plads. Gudstjenesten er bygget
op over en oplæsning af Jesu lidelseshistorie,
som den er fortalt fra hans tilfangetagelse til
hans død. Undervejs af brydes oplæsningen af
fællessalmer og smukke musikalske indslag.

April
Lørdag den 6. april kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Bent Faxholm, sang, og Lone
Vandt, klaver, opfører Richard
Strauss‘ opus 10, hvor der
indgår ikke færre end 8 lieder.
Disse lieder er fra Strauss‘
tidlige periode, hvor musikken er mere iørefaldende end
en del af hans senere kompositioner. De 8 lieder
er ikke så ofte blevet opført i sammenhæng, da
de egentlig er selvstændige lieder, som sagtens
kan opføres hver for sig. Derefter kommer en
afdeling med musicalsange, mest amerikanske
af ældre dato, f.eks. Oklahoma, My fair lady, m.fl.
Fri entré og gratis kaffe. Alle er velkomne.
Tirsdag den 9. april kl. 14.00 i Tånum Forsamlingshus

„ Fra Bypige til Bondekone“
De Fem Sogne vil hermed gerne invitere til
en hyggelig eftermiddag for alle, der kunne
have lyst til at høre Marianne Jørgensens foredrag „Fra Bypige til Bondekone“. Marianne
sørger for underholdningen, og vi står for kaffe
og kage. Har du et par timer fri, så kom og hyg
dig sammen med os. Det vil glæde os at se rigtig mange. Hvad angår transport til Tånum, se
informationen side 2. Vel mødt.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Maj
Onsdag den 17. april kl. 19.00

Sogneaften i Råsted Forsamlingshus
Hans Erik Rasmussen beretter om
”De argentinske indvandrere”.

Asger Theilgaard.

Lørdag den 4. maj kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Theilgaard Straarup Duo
Theilgaard Straarup Duo består af Asger
Theilgaard på guitar og Søren Straarup bas.
Repertoiret tager udgangspunkt i amerikan
ske evergreens og latinamerikanske bossanovaer men også skandinaviske melodier
er at finde på repertoiret. Fælles for alt er
kærligheden til den gode melodi. Fri entré
og gratis kaffe. Alle er velkomne!

Juni

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Helen Ibsen, der udstiller i februar og marts i
Sognegården udtaler: Jeg holder af at male og er
en glad amatør, der har malet i mange år. Jeg er
mest optaget af farverne. Mine billeder har udviklet sig fra lyse farver til mere kraftfulde farver.
Jeg spartler lærrederne og maler med akrylfarver.
Derved opstår malerierne med mere struktur og
danner ofte selve billedet. Der kan være finurlige
dyr, eller hvad beskueren oplever af motiver. Mine
billeder har ingen navne.
Næste udstiller i Sognegården, april – maj, er
Birthe Skifter.
Se eksempler på over tid udstillede kunstværker
på www.defemsogne.dk

Søndag den 9. juni kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste i Fladbro

Sorggruppe

Se nærmere omtale i næste kirkeblad.

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

Kirkelig vejviser
Se, hvordan du forholder dig ved dåb, vielse, begravelse mv. på hjemmesiden: www.defemsogne.dk
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Hornbæk

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
28.10.2012
28.10.2012
28.10.2012
11.11.2012
06.01.2013

Anne Molbo Eden
Johan Theodor Riishøj
Andrea Dicte Ris Kristoffersen
Louie Poul Gregersen
Simon Schneider Sørensen

Vielser/kirkelige velsignelser
17.11.2012
Vivi Bak Hoijer og Klaus Tipsmark
Begravelser/bisættelser
20.10.2012 Inge Svane Olsen
14.11.2012
Niels Lund
16.11.2012
Inge Lissy Løgstrup Andreasen
17.11.2012
Kerstin Marie Lildal
24.11.2012 Lise Bodil Steen Ejlertzen
21.12.2012
Thora Marie Juul Hansen
28.12.2012 Henrik Kiel Jensen
05.01.2013 Lissi Johanne Mortensen
16.01.2013
Annelise Jensen
22.01.2013 Jørgen Meinertz Christensen

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
Fastelavn den 5. februar 2013
Tirsdag den 5. februar kl. 17.00 – 19.00 er der tøndeslagning for alle FDFere i Hornbæk.
Husk varmt tøj, vi er også ude.
FDF weekend, den 13. – 14. april 2013
Weekendtur for alle FDFere i Hornbæk.
Kontakt og INFO
Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07.

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
21.10.2012

Alvin Jensby

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
11.11.2012
11.11.2012
11.11.2012

Naya Velling Møller
Olivia Rhinstrøm Schmidt Jakobsen
Tobias Velling Holm

Begravelser/bisættelser
08.12.2012 Willy Kjell Bak
15.12.2012
Kristian Støvring
24.01.2013 Jens Hansen
25.01.2013
Birthe Christensen

Kirkelige handlinger i Kousted

Har du lyst til at bruge dit indre legebarn,
så har vi lige tilbuddet til dig i
FDF Hornbæk!

Begravelser/bisættelser
25.10.2012 Birthe Hald
10.01.2013
Ove Kornum
18.01.2013
Inga Elfrida Kristensen

Her får du mulighed for at bruge et par
timer ugentligt i fornøjeligt, udfordrende og
kreativt samvær med børn og voksne.

Kirkelige handlinger i Råsted

Vi mangler flere ledere til vore
ugentlige møder, så tøv ikke med at kontakte
Lars Bjerre tlf. 50 57 27 07 for flere oplysninger.

Begravelser/bisættelser
20.10.2012 Helga Sørensen
17.11.2012
Anna Cecilie Møller
29.11.2012 Anna Margrethe Pedersen
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Hilsen FDF Hornbæk

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

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

Spaghettigudstj.

17.00 MK

21. februar kl. 10.00-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
24. februar

2. s. i fasten

9.00 MK

10.30 MK

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

3. s. i fasten

9.00 DJ

10.30 DJ

7. marts kl. 10.00-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
10. marts

Midfaste

10.30 DJ MK

9.00 MK

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

Mariæ
bebudelsesdag

10.30 MK

9.00 MK

20. marts kl. 19.00 Foredrag ved søvnforsker Mikael Rasmussen i Hornbæk Sognegård
21. marts kl. 10.00-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
9.30 DJ MK
24. marts
Palmesøndag
Familiegudstj.
med brunch
28. marts
Skærtorsdag
19.30 DJ
15.00 MK
29. marts
Langfredag
Musikgudstj.
31. marts
Påskedag
10.30 MK
9.00 DJ

11.30 DJ MK
Familiegudstj.
med frokost
10.30 DJ

10.30 DJ

April
1. april

2. påskedag

10.30 MK

4. april kl. 10.00-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
6. april kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
1.s.e. påske
10.30 DJ
7. april
Dåbsgudstj.*
Natkirke
20.00-22.00
DJ MK
9. april kl. 14.00 Tirsdagsmøde i Tånum Forsamlingshus – Foredrag ved Marianne Jørgensen
14. april

2. s. e. påske

9.00 DJ

16. april

Spaghettigudstj.

17.00 MK

10.30 DJ

17. april kl. 19.00 Foredrag ved Hans Erik Rasmussen i Råsted Forsamlingshus
18. april kl. 10.00-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
21. april

3. s. e. påske

26. april

Bededag

28. april

4. s. e. påske

10.30 MK
Konfirmation
9.30 DJ
Konfirmation
11.00 DJ
Konfirmation

9.00 MK
10.30 DJ
Konfirmation

10.30 MK

10.30 MK
Kirkekaffe

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Maj
2. maj kl. 10.00-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
4. maj kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
5. maj

5. s. e. påske

9. maj

Kristi
Himmelfartsdag

12. maj

6. s. e. påske

10.30 DJ
10.30 DJ
Kirkekaffe
9.00 DJ

10.00 MK
Konfirmation

11.30 MK
Konfirmation
9.00 DJ

10.30 DJ

16. maj kl. 10.00-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
19. maj

Pinsedag

20. maj

2. pinsedag

23. maj

Spaghettigudstj.

26. maj

Trinitatis

10.30 MK

9.00 MK
10.30 MK

9.00 MK

17.00 MK
10.30 DJ
Kirkefrokost

9.00 DJ

Juni
2. juni

1. s. e. trinitatis 9.00 MK

9. juni

2. s. e. trinitatis

10.30 MK

kl. 14.00 Friluftsgudstjeneste i Fladbro

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.

