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Konfirmandtanker!
Hvad rører der sig i unge mennesker
ud fra Jesu tankegang om at behandle
andre mennesker som man selv gerne
vil behandles?
LÆS SIDE 3

Sogneudflugt
Til Vestermølle ved Skanderborg
LÆS SIDE 7 og 8
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KOUSTED

BORUP

TÅNUM

HORNBÆK

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Adresseliste
Hjemmeside: www.defemsogne.dk

Sognepræst (kbf.)
Dorte Jørgensen
Højbjergvej 11, 8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk
Træffes ikke mandag.
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.
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
Sognegårdsmedarbejder :
Lis Henriksen
Tlf. 86 44 33 48. Mobil: 28 71 95 47
E-mail: koustedgaard@olesen.mail.dk
Træffes ikke mandag.
Hornbæk Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen
Tlf. 86 41 50 29.
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
Kirkeværge Ole Bjerring
Tlf. 98 90 99 01. Mobil: 3057 5612.
E-mail: olebjerring@yahoo.dk

Hornbæk Kirke:
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

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

Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.
E-mail: carmik1@gmail.com

Organist Thomas Ede
Tlf. 86 19 89 90.

Kousted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Svend Olesen
Tlf. 86 44 34 62.
E-mail: svendb@olesen.mail.dk

Tånum Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Niels Erik Nielsen
Tlf. 86 45 42 38.
E-mail: hojbjerggaard@gmail.com
Kirkeværge Albert Lundgaard
Tlf. 86 45 42 08.
E-mail: lundgaard9@gmail.com
Graver Klaus Højgård Pedersen
Tlf. 60 22 46 91
Træffes mandag og fredag
Kirkesanger Elsebeth Korsgaard
Sorensen, Tlf. 86 42 01 35
Organist: Se Hornbæk.
Borup Menighedsråd :
Menighedsrådsformand
Jørgen Sparre
Tlf. 86 44 33 68.
Mobil 23 72 99 86
E-mail: js@plainwood.dk
Kirkeværge Jens Baier Andersen
Tlf. 86 44 35 48.
E-mail: jsba@email.dk

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 Beck (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 4. juli 2013. Næste nummer af kirkebladet
omdeles i uge 33/2013. Kirkebladet udgives af menig
hedsrådene. Ansvarshavende redaktør Jørgen Sparre.
Tlf. 86 44 33 68, 23 72 99 86. E-mail: js@plainwood.dk
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Organist Bent Faxholm
Tlf. 86 42 97 24.

Kirkeværge Anders Andersen
Tlf. 86 44 32 84.
E-mail: anma@andersen.mail.dk
Graver Edel Koch Nielsen
Tlf. 86 45 23 15, mobil 23 20 62 51.
E-mail: edelkoch@mail.dk
Organist: Se Borup.
Råsted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Poul Erik Amstrup Rasmussen
Tlf. 86 44 38 70.
E-mail: aablink@gmail.com
Kirkeværge Karen Hanna Christensen
Tlf. 86 44 30 81.
E-mail: khc@fiberf lex.dk
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 hverdage 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.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præsterne skriver:

Konfirmandtanker

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja
Søgaard
Kristensen

Det er spørgsmålet, som én af årets konfirmander blandt andet stiller i sin lille artikel, som jeg har fået lov
til at trykke i dette kirkeblad.
Vi præster har netop sagt farvel til årets konfirmander efter nogle gode forløb med konfirmationsforberedelse. I året, der er gået, har vi selvfølgelig skullet lære nye salmer, bede fadervor og lære trosbekendelsen
udenad. Derudover ser vi præster det også som en utrolig vigtig opgave at aktualisere kristendommen, så den
relaterer sig til konfirmandernes hverdag. Det har vi blandt andet gjort ved at diskutere etiske og moralske
dilemmaer med konfirmanderne – ud fra Jesu tankegang om at behandle andre mennesker som man selv
gerne vil behandles. Disse dilemmaer har konfirmanderne fundet meget interessante og har også været
rigtig gode til at sætte sig ind i og sætte ord på dem.
Nedenstående artikel er, hvad en konfirmand har tænkt i relation til nogle af disse etiske dilemmaer,
og er samtidig et velformuleret eksempel på, hvad der rører sig i et ungt menneske anno 2013 – og jeg kan
afsløre, at det er stof til eftertanke.
Sognepræst Maja Søgaard Kristensen

Artikel skrevet af konfirmand Iben H. Pedersen, Rytterskolen, Borup sogn

Hvornår blander vi os for meget?
”Hvor går grænsen for, hvad vi kan tillade os at
mene – og sige – om andres måde at leve deres liv
på? Det er et spørgsmål, som jeg synes, at vi burde
stille os selv noget oftere. For hvornår er din mening
egentlig nødvendig? Hvor tit siger du din mening i

forhold til, hvor tit du bliver bedt om den? Hvorfor
kan dét, som du synes, er forkert, ikke være rigtigt
for andre? Og kan du i øvrigt ikke være ligeglad med,
hvordan andre mennesker vælger at leve deres liv?
Nej, synes svaret at være.
Fortsættes side 4 >
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Hornbæk

I dag bliver vi, med den konstante strøm af information, hele tiden tvunget til at tage stilling, om
det så er politik eller vielse af homoseksuelle – og
vi er ikke bange for at sige vores mening. Sådan
skal det også være, for alle har selvfølgelig ret til at
have en mening, lige så meget som de har ret til at
udtrykke den.
Men det er en rettighed, som jeg synes, ofte bliver
misforstået. For dét at du har ret til at sige din mening, betyder ikke, at du har pligt til at gøre det. Men
vi siger den i høj grad alligevel. Specielt over nettet,
hvor vi kan lufte vores værste fordomme, mens vi
sidder trygt bag skærmen, og aldrig nogensinde vil
være nødt til at blive konfronteret med konsekvensen
af vores handlinger.
Og selvfølgelig stammer vores fordomme fra noget – det er jo ikke for ingenting, at der har været så
meget diskussion om for eksempel børn, hvis fædre
er sæddonorer, hvor moren ikke ved, hvem faren er,
eller barnet på anden måde kun har sin mor; om det
overhovedet er ansvarligt over for barnet at lade det
vokse op uden en far.
Men inden vi nu begynder at diskutere, så vent
lige et sekund. For kender du overhovedet et barn,
der er vokset op uden en far? Har du noget til at
bakke dine meninger op, eller „er det bare, fordi
du synes“? Hvem siger også, at to kvinder ikke kan
opfostre et barn sammen, lige så godt som en mand
og en kvinde? Eller to mænd? Kan et homoseksuelt
par ikke elske et barn eller hinanden lige så godt og
rigtigt som et heteroseksuelt par?
Hvis en kvinde på 20 år elsker en mand på 50,
hvad er der så forkert i det? Hvis to 18-årige vil gifte
sig med hinanden, hvorfor kommer vi så altid rendende med vores meninger og holdninger? Hvis
kærligheden er positiv og givende for de involverede
parter, hvorfor kan vi så ikke bare glæde os over dét,
i stedet for straks at dømme dem som „rigtige“ eller
„forkerte“? Vi kan jo ikke gøre for, hvem vi elsker,
og burde vi ikke opfordre til næstekærlighed og
åbenhed?
Folk siger tit deres mening, og dét oftere bare for
at vise, at de har én, end at de rent faktisk har noget
på hjerte. Og i sidste ende, siger dét, du mener om
de andre, egentlig ikke mere om dig end det gør
om dem?”
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Konen fra landet
Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er i
færd med at blive ældre og snart gammel.
Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro,
at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver
sag og ved enhver lejlighed.
Fri mig fra trangen til at forsøge at ordne
alle andres sager. Gør mig eftertænksom,
men ikke trist, hjælpsom, men ikke nævenyttig.
Når man tænker på mit uhyre forråd af
visdom, kan det synes en skam ikke at bruge
det fuldt ud, men du ved Herre, at jeg helst
skulle beholde nogen få venner til det sidste.
Jeg vover ikke at bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed når mine
minder står i modsætning til andres. Lær
mig den sunde indstilling, at også jeg kan
tage fejl af og til.
Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg
nærer ikke noget ønske om at være en helgen,
sådanne kan være uudholdelige. Et surt og
tvært gammel menneske er et af djævelens
mesterværker.
Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor
jeg ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker jeg ikke har ventet det hos.
(Ovennævnte tekst er fundet på en udgangsdør
i en engelsk kirke)

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Menighedernes liv
Spaghettigudstjenester i efteråret 2013
Glæd jer til efteråret, hvor spaghettigudstjenesterne
atter starter op. Vi skal høre alle de spændende historier fra Bibelen, lave sjove aktiviteter i kirken og
spise en masse kødsovs og hygge os i sognegården/
præstegårdssalen.
Jeg kan afsløre, at den første spaghettigudstjeneste
i efteråret fejres i Borup kirke onsdag d. 28. august
med start kl. 17.00 og med efterfølgende spisning
i præstegårdssalen. De følgende spaghettigudstjenester vil I kunne læse om i det næste kirkeblad.
Tilmelding senest tre dage før gudstjenesten til
sognepræst Maja Kristensen på mail: mask@km.dk
eller på tlf./sms: 29 12 83 84.
Jeg glæder mig til at se jer alle!

Kørselsordning - et godt tilbud
til sognenes beboere
Babysalmesang
Forårets forløb med babysalmesang blev endnu engang en stor succes med et hold glade babyer og
deres voksne. Fra juli går jeg på barsel og glæder
mig til at synge og danse med min egen lille baby.
De Fem Sogne arbejder på at finde en afløser til den
kommende sæson, så der også bliver mulighed for
at komme til babysalmesang til efteråret. Hold øje
med hjemmesiden eller ring til kontoret for at høre
nærmere, hvis du har lyst til at deltage med din baby.
Jeg glæder mig allerede til at vende tilbage efter
endt barsel.
Reelika R. Christensen
reelikaraadik@hotmail.com, tlf. 28 40 98 37.

Alting ændrer sig. Det gør kørselsordningen i De
Fem Sogne også. Det nye er, at der nu køres i taxa.
Kørsel bestilles ved at ringe til kirkekontoret på
telefon nr. 8642 0260 til Jette senest 2 hverdage
før gudstjeneste/arrangement. Kirkekontoret har
åbningstider tirsdag, onsdag og fredag fra 9.00 til
13.00 og torsdag fra 13.00 til 17.00. Kørselsordningen
gælder kørsel til alle arrangementer i de fem sogne.
Jeg vil opfordre alle, der ikke selv har mulighed for
transport, til at benytte sig af dette tilbud. Ingen
skal holde sig tilbage. Ordningen kan jo kun fungere, hvis der er deltagere. Derfor - benyt jer af DET
GODE TILBUD.
Elisabeth Amstrup Rasmussen
Råsted Menighedsråd
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Mødeinformationer
Kirkens Minikor

Foto: Peter Høvring

Er du intresseret 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 har alderen (15-18 + - ) og kan synge
pænt og rent er du velkommen til at kontakte
korleder Thomas Ede:
thomas_ede@hotmail.com
eller mobil 28352657

Sogneindsamling
De Fem Sogne indsamlede den 10/3 2013 i alt 14.247
kroner, mod et beløb i 2012 på kr. 20.121. I Randers
blev i alt indsamlet kr. 146.772, mod tilsvarende
196.592 i 2012. Det relativt set svækkede resultat for
i år skal ses i sammenhæng med særdeles dårligt
vejr. I alt deltog 337 indsamlere i år i Randers. I alt
blev der i Danmark i 2013 indsamlet 13,5 millioner kr.

Voksenkoret mødes
Støt Danmissions arbejde
Du kan støtte Danmissions arbejde ved at aflevere
dine lysestumper og købe nye lys i Sognegården.
Du er også velkommen til at kontakte Danmissions
lokale repræsentant Jette Kristiansen på tlf. 30 36
43 53. Læs mere på www.danmission.dk

Efterårets øvning starter vi igen torsdag,
den 5/9 2013. Se nærmere herom i næste
kirkeblad.
Bent Faxholm

Menighedsrådsmøder
Borup Menighedsråd:
• Ordinært møde, onsdag, den 19/6 2013,
kl. 19.00 i præstegårdssalen.
De Fem Sogne:
• Ordinært møde, tirsdag, den 4/6 2013,
kl. 19.00 i Hornbæk Sognegård.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Arrangementer
Menighedsrådene har planlagt følgende arrangementer:

Juni

Juli

Søndag den 9. juni 2013 kl. 14.00 i Fladbro Skov

Ingen arrangementer

Friluftsgudstjeneste
På denne sommersøndag afholdes der friluftsgudstjeneste ved „Påfuglehuset“ i skoven bag
Fladbro Kro. Gudstjenesten foregår i et samarbejde mellem følgende 8 sogne: Øster Velling,
Helstrup, Grensten, Kousted, Råsted, Borup,
Tånum og Hornbæk.

Ved gudstjenesten medvirker sognenes præster,
børnekor og spillemandsorkestret „Knap så
rask“.
Efter gudstjenesten sponsorerer Fladbro Kro
kaffen, og menighedsrådene sørger for kage
m.m. Deltagere i gudstjenesten bedes venligst
medbringe klapstole/tæpper eller lignende.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til
Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til
Hornbæk Sognegård.
Venlig hilsen Menighedsrådene

August
Tirsdag den 27. august

Sogneudflugt til
Vestermølle ved Skanderborg
Sogneudflugt for menighederne.
Turen vil blive en bustur til Vestermølle, der
nu er et kultur-, aktivitets- og Formidlingscenter. Vand fra mølledammen driver den
gamle turbine som trækker bl.a. en stenkværn
og frembringer jævnstrøm. (Se næste side).
Undervejs skal vi besøge Veng Kirke.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret og af
hensyn til bespisningen skal det ske senest
tirsdag den 20. august.
På grund af ferie på kirkekontoret op
til udflugten kan tilmelding også ske til:
Birthe Andersen, Tånum,
tlf. 8645 4448/mobil 2118 4466 eller
Svend Olesen, Kousted,
tlf. 8644 3462 mobil 2449 1052
Opsamlingssteder og tidspunkter:
Kl. 09.00: Tånum (kirken)
Kl. 09.10: Hornbæk (skolen, Gl. Viborgvej)
Kl. 09.20: Kollektivhuset
Kl. 09.30: Sognegården (Hornbæk)
Kl. 09.00: Kousted (Gl. Brugs)
Kl. 09.05: Råsted (Forsamlingshuset)
Kl. 09.15: Bjergby (Forsamlingshuset)
Kl. 09.20: Borup (Kirken)
Kl. 09.30: Sognegården (Hornbæk)
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Vestermølle kultur-, aktivivets- og formidlingscenter
Mølle i 500 år. Vestermølle har ligget på østsiden af Skanderborg Sø gennem mindst fem
århundreder. Oprindelig hørte vandmøllen og dens landbrug til Fruering Sogn, og lå i den
forbindelse mod vest, heraf navnet. Bag døren kan stadig opleves vanturbine og kværn i
drift og ses redskaber, der har været brugt i tidligere tider. Det gamle kornmagasin ovenpå
er i dag et IT-baseret Virtuelt Museum.
Totalrenovering. Møllehuset, der i dets nuværende ydre skikkelse blev opført efter brand
i 1909, har i 2009/10 gennemgået en totalrenovering. Dette arbejde og udviklingen samt
opbygningen af udstillingerne, Virtuelt Museum og Møllehusets øvrige faciliteter har
sammen med sikring af mølledammen og renovering af turbine med tilhørende vandløb
kostet 12,5 millioner kroner. Projektet har kunnet realiseres takket være meget betydelige
donationer til Vestermølle Møllelaug, som blev stiftet 30. marts 2004.
Møllehuset ejes af Skanderborg Kommune, men disponeres – foreløbig til 2036 – af
Møllelauget.

September
Lørdag den 7. september kl 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Endnu en gang får vi besøg af jazzsangerinden Anette Buonaventzen, denne gang sammen med pianisten Jacob Trautner.
Anette, som til daglig underviser i sang på Randers musikskole,
har sunget i egen jazzkvartet og medvirket i Klüvers Bigband
som solist. Hun laver også kirkekoncerter med ”Den Nye Salmetrio”.
De seneste år har hun medvirket ved Ålborg Symfoniorkesters
sommerkoncerter som solist og korist.
Ved denne kaffekoncert hører vi traditionelle rytmiske sange
på dansk og på engelsk.
Det er fri entré og gratis kaffe. Alle er velkomne.
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Råsted

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

NYT FRA KUNSTUDVALGET

Birthe Skifter, der udstiller frem til 31/5 2013, udtaler:
”Jeg har altid været kreativ – jeg bliver aldrig træt af at male – det er en dejlig hobby at have”.
Joan Danielsen, der er uddannet frisør, udstiller fra juni 2013 i Sognegården.
Mit fag blev både mit arbejde og min hobby, og efter jeg blev færdiguddannet rejste jeg til udlandet for at videreuddanne mig fagligt. Efter nogle spændende år, vendte jeg tilbage til Danmark.
Jeg har frisørsalon i Assentoft, og har været selvstændig frisørmester i 43 år, de første år i Randers.
Jeg har malet i 18 år, hvor af de første 5 år var på billedskolen på Randers Kunstmuseum, og jeg udstillede første gang i Randers i 1999. Rosende anmeldelser gav
mig blod på tanden, og jeg har udviklet mig via anerkendte
kunstneres undervisning og inspiration. Jeg har siden da
løbende udstillet i forskellige kunstforeninger, erhvervsvirksomheder, banker m.m., og har haft flere soloudstillinger/ferniseringer. Jeg har desuden deltaget i Randers
Horse Art Show i 2002, hvor jeg dekorerede heste, samt
Kys Frøen i 2003. Naturen er en stor inspiration for mig,
og i de senere år har jeg også arbejdet med abstraktioner
og kompositioner i både form og farve. Jeg er dybest set
nok kolorist og synes det er skønt at arbejde spontant.
Se eksempler på over tid udstillede kunstværker, på
www.defemsogne.dk
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Kirkelig vejviser

Meddelelser

Se mere udførlige oplysninger på hjemmesiden
www.defemsogne.dk

Kirkelige handlinger i Hornbæk

Fødsel
Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen.
Er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen via blanketten „fødselsanmeldelse“.
Den af leveres på kirkekontoret senest 14 dage efter
fødslen. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles
forældremyndighed over barnet, af leveres også 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
af leveres på kirkekontoret.
Vielse / kirkelig velsignelse
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i en af pastoratets kirker, træffes aftale herom ved henvendelse til
kirkekontoret.
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 af leveres på kirkekontoret. Navneændring i
forbindelse med vielse er gratis, mens der for øvrige
navneændringer må påregnes et gebyr på 490 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.

10

Dåb
17.02.2013
24.02.2013
24.02.2013
10.03.2013
24.03.2013
24.03.2013
31.03.2013
07.04.2013
14.04.2013
14.04.2013

Råsted

Viola Breum Glud
Karoline Snejbjerg Sejersen
Christian Kvist Hjuler
Anna Lerato Gjettermann
Anton Fiil Hjulmand
Storm Anton Johnson
August Guldbrand Asferg Jakobsen
Caroline Buus Nielsen
Annabel Wiingaard Kristensen
Lukas Vilslev Bach

Begravelser/bisættelser
15.03.2013
Kecia Elvira Ejlskov Knudsen

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelser/bisættelser
16.02.2013 Sonja Maria Jørgensen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
01.04.2013

Kamille Caroline Holmann Bruun

Begravelser/bisættelser
01.02.2013 Leo Martinussen
09.02.2013 Niels Moestrup
04.04.2013 Svend Aage Grud
11.04.2013
Finn Kristensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
17.02.2013

Ida Winther Nordby Kjeldsen

Begravelser/bisættelser
09.02.2013	Arnold Antonius Marinus
Rousing Nielsen

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

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
Skt. Hans aften 2013, søndag den 23. juni
ved FDF Hornbæk Gl. Viborgvej 54 kl. 18.30
Kl. 18.30 grill er tændt og der kan købes pølser, kage, kaffe, sodavand + dej
til snobrød, kl. 19.00 underholdning og kl. 20.00 tændes bålet. Medbring
selv tæppe/stol hvis man ønsker at sidde.
Frilufts gudstjeneste, søndag den 09. juni kl. 14.00.
FDF sommerlejr 2013
Søndag den 30. juni til torsdag den 04. juli.
Lejr på ”Næsgården” ved Madumsø i Rold skov, for alle FDFere i Hornbæk fælles med FDF Ø. Bjerregrav.
Opstart efter sommerferien
tirsdag den 13. august kl. 17.00 til 19.00
ved FDF huset.
Kontakt og INFO
Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07.

Se mere om FDF Hornbæk:
www.facebook.com/fdfhornbaek

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
Lars Bjerre tlf. 50 57 27 07 for flere oplysninger.
Hilsen FDF Hornbæk
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Juni
2. juni

1. s. e. trinitatis

9.00 MK

10.30 MK

9. juni 2. s. e. trinitatis kl. 14.00: Friluftsgudstjeneste i Fladbro (1)
10.30 DJ

16. juni

3. s. e. trinitatis

23. juni

4. s. e. trinitatis

10.30 MK

30. juni

5. s. e. trinitatis

9.00 DJ

9.00 DJ
9.00 MK
10.30 DJ

Juli
7. juli

6. s. e. trinitatis

9.00 MK

14. juli

7. s. e. trinitatis

10.30 DJ

21. juli

8. s. e. trinitatis

9.00 MK

28. juli

9. s. e. trinitatis

10.30 MK
9.00 DJ
10.30 MK

10.30 MK

9.00 MK

August
4. august

10. s. e. trinitatis

10.30 MK

11. august

11. s. e. trinitatis

18. august

12. s. e. trinitatis

10.30 DJ

25. august

13. s. e. trinitatis

9.00 DJ

9.00 MK
10.30 DJ
Kirkekaffe

9.00 DJ
9.00 DJ
10.30 DJ

27. august: Sogneudflugt (2)
28. august

17.00 MK

Spaghettigudstjeneste

September
1. september

10.30 MK

14. s. e. trinitatis

9.00 MK

7. september kl. 15.00: Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (3)
15. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ

DJ: Dorte Jørgensen MK: Maja Søgaard Kristensen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
(1) Se nærmere omtale inde i bladet, side 7.
(2) Se nærmere omtale inde i bladet, side 7 og 8.
(3) Se nærmere omtale inde i bladet, side 8.

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

Layout og tryk |

8. september

