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Retræte – en pause...

Friluftsgudstjeneste

Mennesket har altid søgt til øde steder for
at være alene med sin Gud, og dermed fordybe sig i sit liv og sin død.

Gudstjeneste og dåb i Fladbro Skov den 9.
juni samlede cirka 200 mennesker i det
fine sommervejr.
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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 11. oktober 2013. Næste nummer af kirkebladet
omdeles i uge 45/2013. 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.
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Præsterne skriver:

Retræte – en pause...

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja
Søgaard
Kristensen

I maj havde jeg den store glæde, at lede en retræte for 8 sognebørn i Skovhuset i Sdr. Vissing.
”Retræte” er et forholdsvis nyt fænomen i folkekirkelig sammenhæng - men bestemt ikke i kristen sammenhæng. Mennesket har altid søgt til øde steder for at være alene med sin Gud, og
dermed fordybe sig i sit liv og sin død, og således også oldkirkens fædre og teologer. Det lyder
voldsomt, at man fordyber sig i livet og døden… Men det er således, at et menneske ikke kan se
dybt i sit liv, uden også at se døden i øjnene – dertil er de to alt for nært forbundne.
”Jamen hvem har dog lyst til det?” er det nærliggende at spørge anno 2013! Jo, først og fremmest
det menneske, som mærker en indre længsel eller
uro der ikke umiddelbart lader sig stille; eller det
menneske som står ved en korsvej og ikke rigtig kan
beslutte, hvilken vej det skal gå; eller det menneske
som bare er nysgerrigt af natur, og gerne vil prøve
hvad en retræte er.
De otte jeg havde med var en skøn blanding, og
havde derfor meget forskellige forventninger. Men
uanset hvad de kom for og med, kom de alle derfra
en erfaring rigere på, hvad det vil sige, at blive stillet
over for sig selv og sin skaber. Retræten jeg afholdt
var det der kaldes en ”stille retræte”. Det betyder,
at der er indlagt en kortere eller længere periode,
hvor deltagerne ikke taler. Måltiderne indtages i
denne periode i tavshed, og der er en helt særlig
atmosfære tilstede, hvor ni mennesker sidder og
spiser uden ord. Maden smager pludselig af mere.
Lydene af fugle der kvidrer udenfor vinduerne synes
pludselig højere og musikken fra anlægget der sagte
akkompagnerer knive og gafler står - lige som lyset
der falder ind – uimodsagt, og sammen udfolder de
sig derfor i hundredevis af lyd- og lys noter.
I sådan en periode af stilhed – på denne retræte
var den af lidt mere end et døgns varighed – når et
menneske at ”komme til sig selv” på godt og ondt.
Det at et menneske kommer til sig selv, har forskel-

lige betydninger for den enkelte. Hos én kan det
udløse en følelse af befrielse, af nydelse, af glæde over
enkeltheden og roen, som man måske har savnet,
mere end man troede. Hos en anden fører det til en
opdagelse af, at man egentlig ikke er helt tilfreds med
sit hverdagsliv. At der er noget man må ændre, hvis
man ønsker at opleve mere glæde eller fredfyldthed.
Uanset forventningen og formålet med en retræte –
kommer man derfra med en viden om sig selv, som
man ikke havde før, eller som i hvert fald ikke stod
så tydeligt for én. Forandringen skabes som nævnt
ved stilheden, i hvilken vi møder os selv stillet over
for Gud. Men også ved det gudsnærvær der gives
ved små fælles andagter eller meditationer, hvor vi
kan spejle os i andre menneskers liv og erfaringer
gennem bibellæsning og refleksioner over, hvordan
de taler til os. I hverdagen har vi måske en tendens
til, at tænke Gud som én vi kan tilkalde, eller gå i
kirken for at møde. På retræten skaber rammen en
øget bevidsthed om, at Gud er tilstede her og nu i
mit liv – naturligvis erfaret som den Gud hver enkelt
deltager kender – og at det derfor ikke er oplagt at
være lukket og uopmærksom, som vi nok kender det
fra hverdagens stress og jag.
Retrætedeltagerne opfordres også til at bevæge
sig ud i den skønne natur, som Skovhuset ligger i –
og som de fleste retrætesteder ligger i – for derved
også at erfare Gud i naturens dufte, lyde og anden
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fysiske tilstedeværelse. På retræten i maj var der bl.a.
tilbud om en fælles stillevandring. Det at bevæge sig
roligt afsted i en gruppe, hvor alle er indstillet på at
opleve naturen uforstyrret af snak – og hvor alle har
deres faste plads, således at man heller ikke behøver
forstyrre sig med tanker om, ”hvorvidt man nu skal
overhale” eller ”falde tilbage til bagtroppen”- tilbyder
også mulighed for – som retræten gør som helhed -at
give slip på kontrol og styring og bare give sig hen til
nuet. Vi kom således forfriskede og oprømte tilbage
til Skovhuset, efter at have oplevet bl.a. en gåseflok,
som synes vi – på trods af vores ro og tavshed – var
forstyrrende elementer på ”deres” vej. Havde vi nu
haft ”sædvanlig travlt” havde følelsen utvivlsomt
været gensidig.

Sognepræst Dorte Jørgensen
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Konen på landet
Da jeg skulle til at tænke på mit indlæg til
kirkebladet, kom jeg til at blade i en bog med
citater. Her fandt jeg følgende:
„Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok
lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt.“
„En selvbiografi afslører sædvanligvis intet dårligt
om forfatteren bortset fra hans hukommelse.“
„Der er en ting, jeg sætter pris på hos små børn.
De går ikke rundt og viser fotografier af deres forældre.“
„Enhver som ikke har lavet en fejltagelse, har
aldrig prøvet noget nyt.“
„Vi kan få mere, end vi har, ved at blive mere end
vi er.“
„Hvis vi ikke havde nogen fejl, ville vi ikke fryde os
så meget over at opdage dem hos andre.“
„Høflighed er som luften i bildæk – den koster ikke
noget, men gør rejsen mere behagelig.“
„Døren til forandring åbnes indefra.“
„Sandheden er så mærkeligt beskaffen, at den ikke
kan overdrives.“
„Det er menneskeligt at fejle, men guddommeligt
at tilgive.“
„Fortæl mig ikke, hvor hårdt du arbejder. Fortæl
mig hellere, hvor meget du får gjort.“
Og endelig „Livet kan kun forstås baglæns, men
det må leves forlæns.“

Søren Kierkegaard

At fænomenet ”retræte” som betyder ”tilbagetrækning” vinder mere og mere indpas blandt ganske
almindelige mennesker, er der ingen tvivl om. Jo
mere pres der øves på os i hverdagen, jo mere mærker
vi tomheden og uroen, når vi endelig har et øjebliks
ro i en weekend eller ferie. Og jo mere får vi et behov
for at undersøge, hvad der ligger til grund for denne
uro og tomhed, hvis vi da ikke foretrækker, at dulme
den med rødvin, medicin eller andet som tager toppen af den for en stund. Mennesket er ikke skabt
til at tåle et konstant forventningspres – fra sig selv,
sine omgivelser, fra kommune og stat. Mennesket
er fra skabelsen af skabt til at være i harmoni med
sig selv og sin natur, hvilket også indbefatter Gud.
Jo længere væk vi bevæger os fra denne naturlige
tilstand, jo mere vil uroen og tomheden fylde i vort
indre, og jo f lere pauser med mulighed for ro og
fordybelse, bliver vi nødt til at skabe, hvis vi insisterer
på et af balanceret liv. Selv håber jeg på, at kunne få
lov at lede flere retræter. På trods af at jeg alene stod
for tilrettelæggelse, fysisk og åndelig føde på denne
retræte, var jeg bagefter fyldt med energi, glæde
og livsmod. Det skyldes ikke alene det faktum, at
retrætedeltagerne var dejlige mennesker, men også
den særlige atmosfære, som ovenover er beskrevet,
og som bygges op, når vi sammen begiver os ind i
stilheden og Gud. Retræte kan således kun anbefales.
Du kan altid søge på nettet, hvis du vil vide mere
om retræte, eller du kan kontakte mig. Men nu - god
sommer og Guds fred…
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Menighedernes liv
Spaghettigudstjenester i efteråret 2013
Så er spaghettigudstjenesterne i gang igen, og jeg
glæder mig til at se dig og din familie til en sjov og
spændende børnegudstjeneste med efterfølgende
spisning, leg og hygge i henholdsvis præstegårdssalen i Borup og Hornbæk Sognegård.
Der er spaghettigudstjeneste med start kl. 17.00 på
følgende dage og steder:
Onsdag d. 28. august: Borup kirke og præstegårdssal. Tilmelding senest tre dage før gudstjenesten til
sognepræst Maja Kristensen på mail: mask@km.dk
eller på tlf./sms: 29 12 83 84.

for de to i Borup præstegård, at der nu bliver rigtig
liv i huset. Og mon ikke der så snart kan tilmeldes
endnu en til babysalmesang og senere spaghettigudstjeneste? Majas barselsorlov starter den 21.
oktober og går et år frem.

Babysalmesang
Efterårets babysalmesang er endnu ikke planlagt i
detaljer grundet Reelika R. Christensens barselsorlov.
Hold dig orienteret på www.defemsogne.dk

Torsdagscafé i Hornbæk sognegård
Ved torsdagscaféen
drikker vi en god kop
kaffe og spiser en
franskbrød til. Når kaffen 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.

Onsdag d. 2. oktober: Denne dag erstattes spaghettigudstjenesten med et inspirerende ”spaghettiforedrag” med Randi Jørgensen og hendes familie i
Hornbæk Sognegård omhandlende begrebet ”Simple
living”. Der er spisning og hygge i sognegården
efter foredraget, som i særlig grad henvender sig
til børnefamilier. Læs nærmere i bladet under ”Arrangementer”.
Tirsdag d. 5. november: Hornbæk kirke og sognegård.
OBS: Tilmelding senest tre dage før gudstjenesten
til kordegn Jette Kristiansen på mail: jekr@km.dk
eller på tlf.: 86 42 02 60.

To på barsel
Ikke så snart vores kirkesanger, Reelika Raadik Christensen, havde givet besked om en snarlig barsel,
før den ene af vore sognepræster, Maja Søgaard
Kristensen, kom med samme besked.
Vi ønsker selvfølgelig begge tillykke, og er straks
gået i gang med at finde vikarer.
For Reelikas vedkommende drejer det sig om næsten
et års fravær, som er indledt i juli måned, hvorfor vi
har skullet finde dels en afløser til kirketjenesterne,
og dels en vikar som kan tage sig af den populære
babysalmesang.
For Majas og hendes mand bliver der tale om deres
første barn, så det må selvfølgelig blive spændende

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 f lok 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.
Der er torsdagscafé følgende torsdage i Hornbæk
Sognegård kl. 10.00 til 11.30:
Torsdag d. 10. oktober
Torsdag d. 24. oktober
Torsdag d. 7. november
Torsdag d. 21. november
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Friluftsgudstjenesten i Fladbro Skov
søndag den 9. juni 2013
Friluftsgudstjenesten ved Skovhuset i Fladbro Skov
havde samlet ca 200 deltagere, og den blev afholdt
i det fineste sommervejr med klar blå himmel og
godtvejrsskyer. Gudstjenesten blev ekstra festlig, da
der var to barnedåb. Arrangementet var et resultat af
et samarbejde mellem følgende 8 sogne: Øster Velling, Helstrup, Grensten, Råsted, Borup, Kousted,
Tånum og Hornbæk. Ved gudstjenesten medvirkede
de tre sognepræster, børnekor og spillemandsorkesteret ”Knap så rask. Fladbro Kro havde sponsoreret
kaffen efter gudstjenesten, mens menighedsrådene
havde sørget for kage m.m. Spillemandsorkesteret
”Knap så rask” sørgede for hyggelig underholdning
til kaffen.

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

tekster præsten kort vil sætte i sammenhæng med
gudstjeneste og prædikentekst, således at menigheden er særligt godt klædt på denne søndag
Sognepræst Dorte Jørgensen.

Foldboldfest med indlagt gudstjeneste
Jeg har i tidligere kirkeblade berettet om nogle iøjnefaldende forskelligheder mellem den katolske kirke
(her i Schweiz) og den danske folkekirke.
I forbindelse med et nyligt besøg fik vi atter en oplevelse, som viser den enorme forskel på kirkens
indflydelse/betydning der og hos os.
Et par mindre byer var gået sammen om at afholde,
hvad vi herhjemme nærmest må betegne som gadefodbold. Der blev spillet med 6-mands hold, fordelt
på hold med børn, voksne og oldboys. Der var telte
med salg af diverse mad- og drikkevarer, så det var
en rigtig folkefest.

Udvidet gudstjeneste
På dette kirkeblads gudstjenestekalender åbenbarer
der sig et fænomen, som vi kalder ”udvidet gudstjeneste”. Det er en gudstjeneste – fælles for hele pastoratet – hvor vi mødes en halv time før gudstjenestens
begyndelse. Først nyder vi et rundstykke og en kop
kaffe i våbenhus eller sognegård. Derefter sætter
vi os ind på bænkene og så vil præsten kort sige
noget om dagens 3 læsninger – særligt de to første.
I enhver gudstjeneste er det præstens opgave i sin
prædiken, at tale over dagens evangelium. Et kort
stykke fra et af Ny testamentes fire evangelier, som
fortæller om Jesu liv og levned. Men udover disse er
der yderligere en til to læsninger, som vi ikke hører
udlagt henholdsvis fra Gammel- og Ny testamente.
Disse kan derfor godt virke mere forvirrende end
oplysende, når man hører dem læst. Det er disse

Arrangementet begyndte kl. 10, og kl. 11 blev banerne ryddet, og der blev stillet en talerpult midt
på græsarealet, hvorefter den lokale præst kom og
holdt en gudstjeneste. Uden salmebøger naturligvis,
så det var kun på bønnerne samt nogle sangsvar, at
menigheden var med. Det hele varede 35 minutter,
hvorefter pulten blev fjernet, og fodboldkampene
blev genoptaget.
Det var ganske bevægende at opleve hvordan alle
seks til syvhundrede tilskuere sad musestille under
hele seancen. Kunne man forestille sig det samme
kunne ske, når der er sportsuge i Hornbæk? Nej vel?
Bent B Olufsen
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Arrangementer
Menighedsrådene har planlagt følgende arrangementer:

August

September

Tirsdag den 27. august

Lørdag den 7. september kl. 15.00

Sogneudflugt til Vestermølle
ved Skanderborg

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård

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.
Undervejs skal vi besøge Veng Kirke.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret og af
hensyn til bespisningen skal det ske senest
tirsdag den 20. august.

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.

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

Ved denne kaffekoncert hører vi traditionelle
rytmiske sange på dansk og på engelsk.

Opsamlingssteder og tidspunkter:

Onsdag den 11. september kl. 19.00

Kl. 09.00:
Kl. 09.10:
Kl. 09.20:
Kl. 09.30:
Kl. 09.00:
Kl. 09.05:
Kl. 09.15:
Kl. 09.20:
Kl. 09.30:

Tånum (kirken)
Hornbæk (skolen, Gl. Viborgvej)
Kollektivhuset
Sognegården (Hornbæk)
Kousted (Gl. Brugs)
Råsted (Forsamlingshuset)
Bjergby (Forsamlingshuset)
Borup (Kirken)
Sognegården (Hornbæk)

Der er fri entré og gratis kaffe.
Alle er velkomne.

Foredrag i Kousted Forsamlingshus
– Med Simon Spies på bagsædet
Tidligere privatchauffør Ken Ricther kommer og
fortæller morsomme oplevelser fra sin tid , som
ansat ved rejsekongen Simon Spies. Foredraget
er både et tankevækkende og levende billede af
en meget utraditionel person, der satte sit præg
på datidens Danmark.
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Søndag den 29. september kl 10.30

Høstgudstjeneste i Tånum
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste, hvor
vi siger tak for årets afgrøder i have og på mark.
Efter gudstjenesten i den smukt pyntede kirke,
vil menighedsrådet invitere til en lille let frokost
i Tånum Forsamlingshus. Med venlig hilsen Tånum Menighedsråd.

Oktober

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Rump, fagot. Alle tre er aktive som solister,
kammer- og orkestermusikere. Søren Trolle Bagger er siden mange år fast tilknyttet Randers
musikskole.
Den velklingende og utraditionelle instrumentsammensætning klarinet-fagot-klaver stammer
fra Mozarts tid. Siden har mange forskellige
komponister skabt en lang række dejlige og
spændende værker for de tre instrumenter, men
da der findes ganske få af den type ensemble,
høres disse værker alt for sjældent.
Ved denne kaffekoncert hører vi musik af Beethoven, Glinka, Kreutzer og Emil Hartmann.

Onsdag den 2. oktober kl. 17.00

Spaghettiforedrag i Hornbæk
Sognegård med spisning

Det er fri entré og gratis kaffe.
Alle er velkomne.

Randi Flensborg Jørgensen levede sammen med
sin familie nogle måneder i 2012 i de svenske
skove langt væk fra alfarvej med alt, hvad dette
indebærer.
Onsdag d. 2. oktober fortæller hun i Hornbæk
Sognegård kl.17.00 om familiens spændende
oplevelser med ”simple living”.

Søndag den 6. oktober kl. 13.00 i Hornbæk Sognegård

Hvem er du, hvad tror du på, og hvor
er du på vej hen?

Målgruppen er småbørnsfamilier, men alle er
velkomne. Under foredraget arrangeres børnepasning af de mindste. Efter foredraget er der
fællesspisning. HUSK tilmelding til kirkekontoret senest fredag d. 27. september.
Foredrag ved dialogkonsulent Agnete Holm.
Lørdag den 5. oktober kl 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognehus
- Trio Aurora.
Trio Aurora blev dannet
i Århus 1982, og består
af Søren Trolle Bagger,
klarinet, Vibeke Lundgren, klaver og Svend
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Quo Vadis
På dialogcentret Quo Vadis i Sydindien mødes
muslimer, kristne og hinduer samt spirituelt
søgende vesterlændinge i åben samtale, spiser
sammen, vandrer sammen, modtager undervisning - deler tanker om tro.
Centret, der har eksisteret i godt 7 år, drives af
Danmission sammen med den lokale luther-

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

ske kirke. Det er et eksempel på Danmissions
arbejde for at styrke fredelig og frugtbar sameksistens mellem mennesker fra forskellige
religiøse og kulturelle grupper. Dialogkonsulent
Agnete Holm har i en årrække været en drivende kraft i dette arbejde.

Religion, konf liktforebyggelse og forsoning
I år har Syrien fyldt meget i Agnetes rejse- og
arbejdskalender. Danmission er med sine samarbejdspartnere i Mellemøsten engageret i et
dialogprogram, som medfinansieres af det danske udenrigsministerium under „Det Arabiske
Initiativ“. Kan man få syrerne til at tale sammen
på tværs af etniske og religiøse skel, er et vigtigt
skridt taget – mod den sårbare og frugtbare mulighed at se hinanden som mennesker og ikke
bare som fjender.

Tirsdag den 22. oktober kl 19.00

Foredrag i Hornbæk Sognegård
ved tidligere drabschef Ove Dahl
I Danmark bliver der
hvert år i gennemsnit
begået 60 drab, og 10 12 af dem bliver begået
i København, som har
været tidligere drabschef
Ove Dahls område. I
foredraget beskriver Ove
Dahl sit liv og arbejde
med udgangspunkt i sin
bog „Drabschefen“, der
udkom i 2012.
Vi får denne aften et ærligt indblik i Ove Dahls
usædvanlige univers, både det professionelle og
personlige. For hvordan er det at være ægtefælle
og ven til den tidligere drabschef, og hvordan
reagerede den professionelle Ove Dahl på det
personlige plan, når han stod over for at skulle
efterforske endnu en grusom forbrydelse?
Ove Dahl gik på pension i sommeren 2011 efter
40 år i politikorpset, heraf de sidste otte år som
drabschef i Københavns Politi.
Alle er velkomne til dette spændende foredrag,
der er fri entré og kaffe og lidt sødt i pausen.

Torsdag den 31. oktober kl. 19.00

Foredrag i Hornbæk sognegård om
religiøs kunst i dag
Foredraget ligger i forlængelse af gudstjenesten
i Hornbæk Kirke og den efterfølgende kirkefrokost, det er arrangeret af Danmission Randers,
og alle interesserede er hjertelig velkomne.

Hans Jørgen Frederiksen, lektor ved Aarhus
Universitet, mag. art i kunsthistorie, holder foredrag om ”Religiøs kunst i dag”. Arrangeres i et
samarbejde mellem Folkeuniversitetet, Randers
Kunstforening og De fem Sogne.

Læs mere på www.danmission.dk
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Hornbæk

November
Lørdag den 2. november kl 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Søndag den 3. november kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste i Råsted Kirke
med Liselotte Hornemann Kragh
Ved gudstjenesten vil foredragsholderen Liselotte Hornemann Kragh holde prædiken. Efter
gudstjenesten går vi til Råsted forsamlingshus.
Her vil vi få et let måltid, hvorefter Liselotte
Hornemann Kragh vil holde et foredrag med
titlen: Navlesnoren mellem livet og døden.
Vi skal kunne tage døden så alvorligt, at vi kan
leve med den. Det er en af de ting, Allehelgen
fortæller os. Allehelgen er en hjælp til det moderne menneske til at tænke lidt nærmere over
døden som mennesket grundvilkår.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne

Andreas Tophøj Rasmussen og Rune Cygan
Barslund danner en spændende duo, som har
fokus på nutidig folkemusik.
Det meste af duoens materiale består af egne
kompositioner, inspireret af musik fra USA,
Canada, Irland, Danmark og det øvrige Skandinavien.
Andreas er kendt fra de danske bands Basco,
Trio THG og Skymountain Bluegrass Boys.
Han har desuden været medlem af det tidligere
ekstisterende band Zar, sammen med hvilket
han modtog et ”Danish Music Award Folk” for
årets bedste album i 2009. Han er uddannet
ved musikkonservatoriet i Odense og ved Berklee College of music i USA.

Søndag den 10. november kl. 10.30

BUSK – gudstjeneste i Hornbæk kirke
med efterfølgende kirkefrokost i sognegården
BUSK står for Børn, unge, sogn og kirke. FDF
kommer og medvirker i gudstjenesten. En gudstjeneste for alle aldersklasser.

Torsdag den 14. november kl 19.00

Dansk visekunst i Hornbæk Sognegård

Rune er mest kendt fra den danskirske trio Kasir. Han studerer p.t. som kandidat ved musikkonservatoriet i Odense.
Det er fri entré og gratis kaffe.
Alle er velkomne.
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En fornøjelig aften i selskab med en af dansk visekunsts helt store navne: Katja Holm og Mads
Strandgaard, der optræder med udgangspunkt i

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

December
forestillingen: „Osvald“ med Osvald Helmuths
viser, blandt andre: „Havnen“, „Konen, Kællingen, Madammen“ og „Henne om Hjørnet“.

Søndag den 1. december, 1. søndag i advent

Katja Holm og Mads Strandgaard har spillet
forestillingen „Osvald“ rundt omkring i landet:
senest på Cafe Liva i København i februar. I
2002 modtog Katja Holm en Reumert for selvsamme forestilling.„

Kl. 16.00 i Råsted kirke og 19.00 i Tånum
kirke. Pastoratets dygtige organister og kirkesangere medvirker og bidrager - sammen med
adventstidens læsninger – til at gøre denne
søndag særlig stemningsfyldt.

Juleoptakt med de ni læsninger
i Råsted og Tånum kirker

MødeinformationeR

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 har alderen (15 – 18 år +/-) og kan synge
pænt og rent er du velkommen til at kontakte korleder Thomas Ede:
Thomas_ede@hotmail.com eller mobil 2835 2657.

Voksenkoret mødes i efteråret på
følgende datoer:
5. sept. - 19. sept. - 26. sept. - 3. okt.
10. okt. - 17. okt. - 14. nov. - 28. nov.

Menighedsrådsmøder
De Fem Sogne:
Ordinært møde, tirsdag, den 10/9 2013,
kl. 19.00 i Hornbæk Sognegård.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

NYT FRA KUNSTUDVALGET

Værker af Charlotte Bondorph Floor

Joan Danielsen udstiller i Hornbæk Sognegård
Joan Danielsen har sagt ja til at lade sine billeder hænge i Hornbæk Sognegård september med,
hvilket vi er glade for, da en anden aftale glippede.
Oktober-november udstiller Charlotte Bondorph Floor.
Charlotte er uddannet billedkunstner ved Aarhus Kunstakademi (2008-2012). Hun udtrykker
sig abstrakt og elsker at lege med former, farver og følelser. For Charlotte er det nødvendigt, at hun
kan mærke glæden, friheden og fordybelsen, når hun arbejder og samtidig skabe en stemning i
værkerne som hun og beskueren kan gå på opdagelse i. Resultatet af hendes anstrengelser
er blevet en forening af lærred, papir, acryl og olie. Charlotte finder sin inspiration i sine livs erfaringer,
følelser og i hverdagens travle liv.

Se eksempler på over tid udstillede kunstværker, på: www.defemsogne.dk
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

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, af leveres 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.

Meddelelser
Perioden 23/4 -9/7 2013
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
19.05.2013
02.06.2013
30.06.2013

Maggie Kjærsgaard Fisker
Silas Bade Christensen
Luka Duchenne Brund

Begravelser/bisættelser
17.05.2013
Else Asta Rasmussen
24.05.2013 Hans Birkerod Hinke
07.06.2013 Preben Niels Christian Skjødt
07.06.2013 Birthe Hanne Nielsen
16.06.2013 Dagny L. Bach

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelser/bisættelser
26.04.2013 Niels Henning Petersen
21.06.2013 Thorvald Jensen

Kirkelige handlinger i Borup
Vielse/kirkelig velsignelse
11.05.2013
Gitte Thorrild Isak Truelsen &
Peter Nielsen Truelsen
Begravelser/bisættelser
08.05.2013 Elly Betty Lassen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
30.06.2013

Simon Helt Møller

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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FDF Hornbæk
Mødetider
Tumlinge (0-2 kl)
1. års pilte (3. kl.)
2. års pilte (4. kl.)

onsdage kl. 17.00 – 18.30
tirsdage kl. 17.00 – 18.30
tirsdage kl. 18.40 – 20.10

Mødested kredshuset ”Kernehytten”
Gl. Viborgvej 54, 8920 Randers NV
Tak til menighedsrådene i Hornbæk og Tånum i forbindelse med Skt. Hans.
Det var en fin aften med mange deltagere.
FDF sommerlejr 2013
Søndag d. 30. juni til torsdag d. 04. juli.
Lejr på ”Næsgården” ved Madumsø i Rold skov,for alle FDFere i Hornbæk
fælles med FDF Ø. Bjerregrav.
Opstart efter sommerferien
Tirsdag d. 13. august kl. 17.00 til 19.00 ved FDF huset Gl. Viborgvej 54.
Legens dag
Lørdag d. 07. september, kl. 14.00 til 16.00 ved FDF huset Gl. Viborgvej 54.
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 (fortsættes på bagsiden)
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

August
18. august

12. s.e. trinitatis

10.30 DJ

25. august

13. s.e. trinitatis

9.00 DJ

9.00 DJ
10.30 DJ

27. august - Sogneudflugt (se s. 7)

September
1. sept.

14. s.e. trinitatis

10.30 DJ

10.30 MK

9.00 MK

7. sept. kl. 15.00 - Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se s. 7)
8. sept.

15. s.e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ

11. sept. kl. 19.00 - Foredrag i Kousted Forsamlingshus ved tidl. privatchauffør for Simon Spies Ken Richter (se s. 7)
15. sept.

16. s.e. trinitatis

Se Borup

22. sept.

17. s.e. trinitatis

9.00 DJ Høstg.
Kirkekaffe
10.30 MK
Dåbsgudstj. (2)

29. sept.

18. s.e. trinitatis

Se Borup

10.00 MK
Udvidet gudstj. (1)

Se Borup

Se Borup
10.30 DJ Høstg.
Kirkekaffe

10.30 MK Høstg.
Kirkefrokost
(se s. 8)

9.00 MK Høstg.
Kirkekaffe

Oktober
2. okt. kl. 17.00 - Spaghettiforedrag i Hornbæk Sognegård ved Randi Flensborg Jørgensen (se s. 8)
5. okt. kl. 15.00 - Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se s. 8)
6. okt.

19. s.e. trinitatis

10.30 DJ
Kirkefrokost

9.00 DJ

6. okt. kl. 13.00 - Foredrag i Hornbæk Sognegård ved dialogkonsulent Agnete Holm Danmission (se. s. 8)
13. okt.

20. s.e. trinitatis

10.30 MK
Dåbsgudstj. (2)

9.00 DJ

20. okt.

21. s.e. trinitatis

Se Kousted

Se Kousted

10.30 DJ
Se Kousted

10.0 MK
Udvidet gudstj. (1)

Se Kousted

22. okt. kl. 19.00 - Foredrag i Hornbæk Sognegård ved tidl. drabschef Ove Dahl (se s. 9)
27. okt.

22. s.e. trinitatis

9.00 NN

10.30 NN

31. okt. kl. 19.00 - Foredrag i Hornbæk Sognegård ved lektor mag. art i kunsthistorie Jørgen Frederiksen (se s. 9)
DJ: Dorte Jørgensen MK: Maja Søgaard Kristensen NN:
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
(1) Gudstjeneste med kaffe og rundstykker samt forklaring af dagens læsninger. Se nærmere omtale på s.6.
(2) Gudstjenesten bortfalder, hvis der ikke er tilmeldt dåb.

Læs mere på www.defemsogne.dk
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender (fortsat fra s. 11)
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Se Råsted

Se Råsted

16.00 DJ efterflg.
foredrag (se s. 10)

November
2. nov. kl. 15.00 - Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se s. 10)
3. nov.

Alle Helgens dag

Se Råsted

5. nov.

Spaghettigudstj.

17.00 NN

10. nov.

24. s.e. trinitatis

10.30 NN
BUSK-gudstj.
Kirkefrokost
(se s. 10)

Se Råsted

10.30 DJ

9.00 NN

14. nov. kl. 19.00 - Visekunst med Katja Holm og Mads Strandgaard i Hornbæk Sognegård (se s. 10)
17. nov.

25. s.e. trinitatis

24. nov.

Sidste s.
i kirkeåret

11.00 DJ
Dåbsgudstj. (2)

9.00 NN

10.30 NN

Se Råsted

Se Råsted

Se Råsted

9.00 DJ Udvidet
gudstj. (1)

December
1. dec.

1. s. i advent

10.30 Dj
19.00 DJ De ni
Dåbsgudstj. (2) læsninger (se s.11)

16.00 De ni
læsninger (se s.11)

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen MK: Maja Søgaard Kristensen NN:
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
(1) Gudstjeneste med kaffe og rundstykker samt forklaring af dagens læsninger. Se nærmere omtale på s. 6.
(2) Gudstjenesten bortfalder, hvis der ikke er tilmeldt dåb.

Læs mere på www.defemsogne.dk
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