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Lukningstruede kirker - debat
”Kirkeministeren siger, der skal lukkes kirker i Danmark. Der er ikke
råd til dem alle, og der, hvor der er færrest folk, er det mest oplagt at tage
kirken ud af drift, siger han.”
LÆS PRÆSTERNE SKRIVER SIDE 3

Hvis det nu var din kirke?

RÅSTED

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 (BARSELSORLOV)
Maja Søgaard Kristensen
SOGNEPRÆST (KONSTITUERET)
Ingelise Strandgaard,
Fyrrevænget 9, 8920 Randers NV
Tlf. 51 17 06 75. E-mail: ist@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

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.

Sognegårdsmedarbejder :
Lis Henriksen
Organist: Se Hornbæk.
Tlf. 86 44 33 48. Mobil: 28 71 95 47
E-mail: koustedgaard@olesen.mail.dk BORUP MENIGHEDSRÅD:
Træffes ikke mandag.
Menighedsrådsformand
Jørgen Sparre
HORNBÆK MENIGHEDSRÅD:
Tlf. 86 44 33 68.
Menighedsrådsformand Bent Olufsen Mobil 23 72 99 86.
Tlf. 86 41 50 29.
E-mail: js@plainwood.dk
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
Kirkeværge Jens Baier Andersen
Kirkeværge Ole Bjerring
Tlf. 86 44 35 48.
Tlf. 98 90 99 01. Mobil: 3057 5612.
E-mail: jsba@email.dk
E-mail: olebjerring@yahoo.dk
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 Beck (Hornbæk), Svend Olesen (Kousted), Karen Brix Roed (Borup),
Elisabeth Jensen (Råsted), Elisabeth Amstrup Rasmussen
(Råsted), Dorte Jørgensen, Ingelise Strandgaard, Jørgen
Sparre (Borup). Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad
er den 16. januar 2014. Næste nummer af kirkebladet
omdeles i uge 8/2014. 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 TAXI fra Kollektivhusets
hovedindgang et kvarter før gudstjenesten. Dato
og klokkeslæt fremgår af opslagstavlerne i Kollektivhuset.
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Præsterne skriver:
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Strandgaard

Når kirken skal lukkes…
Kirkeministeren siger, der skal lukkes kirker i Danmark. Der er ikke råd til dem alle, og der hvor der er
færrest folk, er det mest oplagt at tage kirken ud af drift,
siger han. Kirkeministeren tænker, at det må være
oplagt at begynde med kirker, hvor der er færre end
200 sognebørn tilknyttet, for 200 kirkeskattebetalende
sognebørn og derunder kan aldrig nogensinde betale
det, som det koster at drive en kirke.
Men der er bare lige det, at der er mere til kirke og
kirkeliv end ren og skær økonomitænkning! Der er også
følelser, lidenskab, drømme, traditioner og kultur, og
så er der også trods alt stadigvæk danskere, for hvem
kirken er stedet, hvor man dyrker og udlever sin tro i
et fællesskab. Og pga. af alle disse forskellige forhold,
mennesker har til deres kirke, er det slet ikke så nemt
endda at komme af sted med at lukke kirker. I hvert
fald ikke uden lokale protester! For både smeden og
bageren eller – hvis disse for længst har måttet opgive
at drive forretning på stedet – hr. Olsen og fru Nielsen
vil modsætte sig, at kirken skal lukke. Også selvom de
måske kun kommer der ganske sjældent, for kirken er
også for mange sidste bastion i kampen for at bevare
det lille lokalsamfund.
Formentlig har hr. Olsen og fru Nielsen også tænkt,
at de engang skal ligge på den lokale kirkegård, og så
går det jo ikke, at den ikke mere findes!! Eller hvis
den gør, at kirken i mellemtiden er blevet forvandlet
til mødested for en motorcykelklub!

Det er ikke første gang, vores kirkeminister bevæger sig ud på tynd is, og det skal blive spændende at
se, hvad kirkeministeren møder af modstand, og om
han klarer at gennemføre sit program. Og det bliver
ikke mindst spændende at se, hvad man beslutter at
gøre med alle de nedlagte kirker! Bliver de solgt til
andre formål? Måske som boliger for liebhavere med
hang til den særlige atmosfære, der hersker i kirkerummet! Eller bliver de revet ned og kirkegårdene
sløjfet og flyttet ind til store kommunale kirkegårde?
Jeg vil gerne foreslå, at de lukkede kirker får lov
at stå og lige så stille går til.
Jeg er sikkert noget alene om det synspunkt,
men efter at jeg sydpå - blandt andet i Italien - har
set utallige forladte og forfaldne huse og også kirker,
har jeg fået et andet syn på ruiner, end at de bare er
grimme og deprimerende. Pludselig har jeg set, at
de fortæller en historie, som både er deres og menneskehedens. De fortæller om fordums skønhed og
nytte. Og de fortæller, at alting har sin tid, og at det
en dag er slut. De bevidner, at forfald forandrer sig
til skønhed, fordi materialerne med tiden bliver til
jord, hvori der gror nyt, og allerede i forfaldsprocessen befolkes de hurtigt af utallige blomster og træer
og bruges som skjul af dyrene.
Var det ikke en idé, at de af vore kirker, som tages
ud af brug, kan få lov at stå og forfalde stille og roligt
som levende prædikener, der fortæller, at de både i
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deres velmagtsdage, men også i nuet, er en del af
vores historie og dermed også af Guds historie?
Og at vi kan se på dem og lære, at forfald i sig
rummer skønheden og løftet om nyt liv, idet der vil
vokse noget andet ud af stumperne!
Ruinerne vil kunne stå der i hundredevis af år
og minde os om, at livet er kort, og at vi ikke skal
spilde det med at bekymre os eller slås, men suge
til os af alt det gode og glæde os over de velsignede
dage, Gud giver os at leve.
Jeg synes, det vil være respektfuldt over for kirkebygningen og den store betydning, den havde,
medens den var i brug, og jeg synes, det er storslået, at
den, efter at alle har forladt den, stadig kan forkynde
om troen og håbet og evigheden.
Og kirkegårdene, som ligger udenom! De skal
naturligvis bevares, så de, der har kære, som hviler
der, kan blive ved at besøge dem og engang selv få
lov at hvile der. Det bliver bare ikke mellem velholdte
grusgange og klippede hække, men mellem blomstrende snerler, mælkebøtter og nedfaldende blade.
Jeg synes på ingen måde, at det virker afskrækkende,
tværtimod! For jeg ved, at jeg bliver stedt til hvile i
Guds natur! Og når den afspejler menneskelivet,
som det er på godt og ondt, smukt og grimt i et
sammensurium, giver det meget mere mening for
mig end at skulle ligge under nøje udvalgt og revet
ral, dyre kantsten og hårdt afrettet buksbom. Sådan
har jeg ikke levet mit liv, hvorfor skulle jeg så synes,
det gav mening for mig i døden? Der er som sagt
nok en og anden, som ikke vil være helt enig i mine
synspunkter, men så er debatten om, hvad der skal
ske med den lukkede kirke, da skudt godt i gang
her hos os 
Dorte Jørgensen, sognepræst
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Konen på landet
Når vi endnu en gang får at vide, at vi er det lykkeligste folk i verden, kommer jeg til at sidde med
en underlig smag i munden.
For hvordan kan det så være, at danskerne har
noget nær rekord i forbrug af antidepressiv medicin, ligesom alkoholmisbruget er gigantisk og ensomheden betydelig. Måske har det noget at gøre
med, at det er vanskeligt at definere ”lykke”.
Da Søren Kierkegaard blev spurgt: Hvad er lykke,
svarede han: ”lykken er et spøgelse, som først er,
når det har været“.
En gammel romersk filosof, Seneca, svarede på det
samme spørgsmål: ”For at gøre et menneske lykkeligt skal man ikke gøre det rigere på ejendom,
men fattigere på ønsker“.
Med andre ord, det er ikke så nemt at definere.
Måske er det ikke lykke, man søger, men snarere
mening med livet.
Hvis man ikke er et søgende menneske, kan man
jo også blot sige, at morgendagen er det vigtigste
her i livet.
Den kommer til os ved midnatstid. Den er helt
perfekt, når den kommer, den lægger sig i vore
hænder. Den håber, at vi har lært noget af dagen
i går.
For jorden har nok til at tilfredsstille alle menneskers behov, men ikke alle menneskers grådighed.
At leve lykkeligt til sine dages ende kan man kun
gøre fra dag til dag.

Sorggruppe
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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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Menighedernes liv
fra den 7. februar til den 4. april (bortset fra vinterferie i uge 7). Og det er gratis at deltage.
Vi kan maksimalt have 10 børn på holdet, og
de må maksimalt være 8 mdr. gamle ved forløbets
begyndelse.
Læs mere om babysalmesang i De Fem Sogne
på hjemmesiden www.defemsogne.dk, eller kontakt Karl Åge Bech på tlf. 51 74 83 57 for yderligere
oplysninger. Tilmelding til Karl Åge senest den 31.
januar 2014.

Barselsvikar
Fra den 1. oktober 2013 har jeg fornøjelsen af at være
konstitueret som sognepræst i ”De Fem Sogne” under
Maja Søgaard Kristensens orlov. Jeg kommer med
en bred erfaring med sognepræstearbejdet fra både
land og by, senest fra Aarhus og Viborg. En periode
har jeg arbejdet som sygehuspræst samt som studenterpræst ved Aarhus Universitet.
Gennem en årrække var min arbejdsplads endvidere en privat virksomhed, hvor jeg arbejdede
med at udvikle virksomhedens sociale og etiske
ansvarlighed globalt. Jeg har videreuddannet mig og
arbejdet som psyko- og parterapeut med egen praksis
i Randers, hvor jeg også bor. Nærmere bestemt bor
jeg i Hornbæk med min mand og vores tre børn, og
jeg glæder mig meget over at skulle virke som præst
i mit eget nærområde.
Jeg glæder mig til at hilse på jer og til samarbejdet
i pastoratet i den kommende tid!
Ingelise Strandgaard
Babysalmesang i De Fem Sogne
Efter en lidt langsom start, er der samlet et dejligt
hold babyer med forældre, som mødes i efteråret en
gang om ugen i Hornbæk Kirke til en hyggestund
med sang og musik, dans, latter, hvin og pludren,
til stor fornøjelse for alle deltagende. De voksne får
sig sædvanligvis en snak over en kop kaffe efter
sangen – mens de trætte babyer hviler!
Babysalmesangen ledes af organist Karl Åge Bech.
Og han har planlagt et nyt forløb i foråret.
Forårets hold mødes fredag kl. 10 i Hornbæk Kirke,

Evensong
I Tånum Kirke vil der den 23. februar kl. 19 være en
såkaldt Evensong. Det er et engelsk fænomen – deraf
navnet – og vil oversat betyde aftensang. Evensong
er en gudstjeneste baseret på tekstlæsninger, som
hører kirkeårets rytme til, samt med ekstra vægt på
musik og sang. Vi vil bl.a. benytte os af muligheden
for at synge nogle af vore dejlige aftensalmer.
Rollespil i Fussingø
Den 20. september samledes - traditionen tro - alle
konfirmander på tværs af Randers Søndre Provsti til
en dag under temaet ”Luthers nøgle”. Mette og Lærke,
to konfirmander fra 7.a på Hornbæk skole, giver os
her et indblik i deres oplevelser fra reformationens
univers ved Fussingø :
”Det startede med at vi stillede op to og to klassevis.
Vi blev delt ind i grupper, og hver gruppe havde hver sin
farve kappe og en pose med ting, vi senere hen kunne
få brug for. Vi blev derefter sendt ud til en af Luthers
hjælpere, som fortalte os, hvad det gik ud på og førte
os til forskellige poster. På nogle af posterne kunne
vi få en puslespilsbrik, som vi skulle bruge til sidst.
Undervejs mødte vi ryttere, riddere, en konge som
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ville have Luther af vejen, en mand der ville sætte en
hær, der skulle gøre oprør mod Luther, djævle der stjal
Luthers manuskript, præster, og Luthers hemmelige
hjælpere. Sidst på dagen skulle vi op til bogtrykkeren
for at få trykt biblen fra latin til tysk og vi skulle samle
puslespillet for at se, hvad der stod. Derefter samledes
alle klasserne og vi tog bussen hjem”.
Det siger konfirmanderne også om rollespilsdagen:
”Spændende at møde og være på hold med konfirmander, jeg ikke kendte på forhånd!”
”Fedt at kæmpe og skyde med katapult!”
”Megasjovt at blive taget til fange ved Wittenberg!”
”Dejligt at være ude i naturen!”
Ny kirkedør til Kousted Kirke
Så lykkedes det endelig at få en ny kirkedør til vores
våbenhus. Det har holdt hårdt, der er mange myndigheder, der skal sige god for så simpel en ting som
en dør. Vi søgte første gang i nov. 2010, og nu her
i eftersommeren 2013 er døren på plads, efter at vi
måtte søge hjælp hos et arkitektfirma, inden Nationalmuseet, Kgl. bygningsinspektør, Århus Stift og
Provstiet kunne godkende projektet. Menighedsrådet
gjorde i ansøgningen opmærksom på, at den gamle
dør var meget utæt, nærmest uden virkning, idet
det både kunne blæse, regne og fyge sne ind, når
vejret udenfor var til det. Vores graver har oplyst,
at hun har fundet forråd af nødder og kastanjer i
våbenhuset, formentlig slæbt ind af egern, selvom
døren var lukket. At have varme i våbenhuset, har i
kolde perioder været umuligt.
Menighedsrådet havde ønsket døren påsat indvendig, for at den var bedre beskyttet mod vejrliget,
men det kunne ikke godkendes af de bestemmende
myndigheder. Dørens pris blev på godt 61.000 kr.
Heraf er de 24.000 kr. til arkitekten. Pengene til
døren er en del af en arv, som Kirken modtog fra
en Kousted-borger for nogle år siden.
Døren har i øvrigt pyntet på indgangen til kirken.
Svend Olesen, Kousted
Simon Spies i Kousted med chauffør
Onsdag den 11. september var Kousted forsamlingshus fyldt til bristepunktet. Tidligere privatchauffør
for Simon Spies, Ken Richter, skulle fortælle om sine
oplevelser gennem 1 år. Hvorfor kom vi så mange?
At Simon Spies var en af datidens karismatiske
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personer, rig og provokerende i sin utrerede fremtoning, vidste vi alle. I dag en legende. Hvem var
Simon Spies egentlig, som person, som menneske?
Simon Spies var ikke født med en guldske i munden. Hans virksomhed smuldrede ikke væk efter opnået rigdom, som jævnligt opleves, når orgier udfoldes.
Vi fik bekræftet det kendte mediebillede, men
nogle ting gik igen i tale og på billeder. Bøger i gang
og med overalt. Aviser, med overalt. Hjørneplaceringer, så han altid havde overblik. Var Simon det
utilpassede menneske, superintelligent og grænsesøgende menneske, som kedede sig ihjel?
Tak for en meget hyggelig aften.
Annamarie Sparre
MØDEINFORMATIONER
Kirkekoret
Er du interesseret
i at synge
i kirkekoret? Koret
øver torsdag aften
kl. 18.00
– 19.30. 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 perioden nov. 2013 –
marts 2014 på følgende datoer:
14. november, 28. november, 9. januar, 23.
januar, 6. februar, 20. februar, 6. marts.
Menighedsrådsmøder
De Fem Sogne:
Ordinært møde, onsdag, den 27/11 2013,
kl. 19.00 i Hornbæk Sognegård.
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Arrangementer
Menighedsrådene har planlagt følgende arrangementer:
Spaghettigudstjenester november 2013 – marts
2014
I løbet af vinteren inviteres du og din familie til
spaghettigudstjeneste i Hornbæk Kirke – korte,
børnevenlige gudstjenester med forskelligt tema
fra gang til gang. Efter gudstjenesten følges vi over
i Hornbæk Sognegård, hvor vi spiser sammen.
Det er gratis at deltage.
Der er spaghettigudstjeneste kl. 17.00 på følgende
datoer: tirsdag d. 5. november, torsdag d. 9. januar,
tirsdag d. 4. februar og onsdag d. 5. marts.
Tilmelding: Senest 3 dage før gudstjenesten til
sognepræst Ingelise Strandgaard på email: ist@
km.dk eller på tlf.: 51 17 06 75.
Torsdagscafé i Hornbæk
Sognegård
Mød frem til en hyggelig
stund på udvalgte torsdage
kl. 10.00 i sognegårdens
café. Her drikker vi en kop
kaffe og lytter til vores maestro, som spiller
klaver, synger og synger sammen med os. Der
vil også være en lille historie eller lignende til at
varme vore vinterkolde knogler. Det hele varer
1,5 time og koster ingenting. Medbring gerne dit
strikketøj. Datoer: 7. nov., 21. nov., 9. jan., 23. jan.,
6. feb., 20. feb.

November

Lørdag den 2. november kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
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 eksisterende 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.
Rune er mest kendt fra den dansk-irske trio Kasir. Han studerer p.t. som kandidat ved musikkonservatoriet i Odense. Det er fri entré.
Søndag den 3. november kl. 16.00

Allehelgensgudstjeneste i Råsted Kirke
med Liselotte Hornemann Kragh
Ved gudstjenesten prædiker foredragsholderen
Liselotte Hornemann Kragh. Efter gudstjenesten går vi til Råsted forsamlingshus og får
et let måltid, hvorefter Liselotte Hornemann
Kragh holder 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 menneskets grundvilkår.
Torsdag den 14. november kl. 19.00 i Hornbæk Sognegård

Dansk visekunst
En fornøjelig aften i selskab med et af dansk visekunsts helt store navne. Katja Holm og Mads
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Strandgaard optræder
med udgangspunkt i
forestillingen „Osvald“
med Osvald Helmuths
viser, blandt andre:
„Havnen“, „Konen,
Kællingen, Madammen“ og „Henne om
Hjørnet“. Katja Holm og Mads Strandgaard har
spillet forestillingen „Osvald“ rundt omkring
i landet, senest på Café Liva i København i februar. I 2002 modtog Katja Holm en Reumert
for selvsamme forestilling.
Søndag den 24. november kl. 9.00 i Råsted Kirke.

Udvidet gudstjeneste, vi mødes
kl. 9.00.
Først nyder vi et rundstykke og en kop kaffe i
våbenhuset. Derefter sætter vi os ind på bænkene, og præsten vil kort sige noget om dagens
3 læsninger. Menigheden kan således føle sig
klædt særlig godt på til søndagens gudstjeneste.

December

Søndag den 1. december, 1. søndag i advent
Kl. 16.00 i Råsted Kirke og kl. 19.00 i Tånum Kirke

Juleoptakt - De ni læsninger
De Fem Sognes dygtige kirkemusikere og sangere sørger for, at det musikalske på fornem
vis understøtter de ni læsninger, der indleder
julemåneden. Menighedsrådet vil efterfølgende
være vært ved en forfriskning i våbenhuset.
Tirsdag den 3. december kl. 19.30 i
Tånum Kirke

Statsskolens
kor og orkester
Gymnasieelever
fra Randers Statsskole optræder ved en julekoncert i Tånum Kirke. De ca. 100 medvirkende elever er enten medlemmer af skolens kor, orkester
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

eller musikstudieretningshold. Koret vil synge
julen ind med en række danske juletoner og engelske christmas carols. Orkesteret, som består
af træblæsere og messingblæsere, spiller udvalgte
instrumentalstykker fra barokken, og skolens
musikstudieretningshold fremfører en række
a cappella-numre i form af velkendt julemusik.
Musiklærerne Niels Viggo Jensen og Tomas Bang
leder koncerten.
Torsdag den 5. december kl. 15.00 i Hornbæk Sognegård

Julehygge
På opfordring gentager vi arrangementet fra
sidste år. Der er således 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 vores organist Thomas Ede. Kirkekoret kigger forbi og giver et par
numre, og sognepræst Dorte Jørgensen vil læse et
juleeventyr. Alt sammen medens vi drikker kaffe
og spiser julekage. Vi håber at se rigtig mange til
denne julehyggedag i sognegården.
Lørdag den 7. december kl. 15.00 i Hornbæk Sognegård

Kaffekoncert
TangoNuevoTrio,
TNT, er et orkester, der formår at
fortolke og viderebringe den moderne
tango, med al dens passion, nerve og energi. De
har siden deres debutkoncert i Aarhus Musikhus i 2005 turneret over hele landet med deres
medrivende koncerter, som kommer hele følelsesregistret igennem. Trioens repertoire er næsten
udelukkende skrevet af den afdøde argentinske
bandoneonist Astor Piazzola, omarrangeret af
trioens bandoneonist Emir Bosnjak (bandoneon
er en kvadratisk trækharmonika). Dog har trioen
også et par af deres egne kompositioner med på
repertoiret. Foruden Emir består trioen af Jens
Munch (piano) og Mads Uldall (kontrabas). Der er
fri entré og gratis kaffe. Alle er velkomne.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Februar

Søndag den 8. december kl. 11.00 i Borup Kirke
og kl. 13.00 i Tånum Kirke

Lørdag den 1. februar kl. 15.00 i
Hornbæk Sognegård

Familiegudstjeneste
Denne 2. søndag i advent er der familiegudstjeneste i Borup kirke kl. 11.00 efterfulgt af et let
traktement. Voksenkoret medvirker til at sætte
julestemningen. Kl. 13.00 er der familiegudstjeneste i Tånum kirke. Bagefter følges vi hen i forsamlingshuset, hvor der er godteposer til børnene
og julehygge for alle. Enhver er velkommen!
Tirsdag den 31. december - nytårsaftensdag
Kl. 14.00 i Kousted Kirke og kl. 15.30 i Tånum Kirke

Nytårsgudstjeneste
Vi går årsskiftet i møde ved at fejre gudstjeneste i henholdsvis Kousted og Tånum kirke. I
våbenhuset har menighedsrådene arrangeret,
at vi kan skåle med hinanden og ønske GODT
NYTÅR, inden vi atter går ud i vintermørket og
årets sidste timer. En stemningsfuld stund, som
du ikke må gå glip af.

Januar
Lørdag den 11. januar kl. 15.00 i Hornbæk Sognegård

Lysbilledforedrag ”Familie på Farten
– med Farmor i Australien”
Anne Grethe Trangbæk og Helge Rude Kristensen fortæller medrivende om tre generationers
30.000 km og 4 måneders køretur Australien
rundt, hvor ældste deltager var farmor på 91 år.

Kaffekoncert
med Duo
Vandt
Duo Vandt består af Lone Vandt, sang, og
Amanda Vandt Ellekilde, violin. Duoen vil i
ord og toner tegne et portræt af den østrigske
komponist Fritz Kreisler, som også var en af sin
tids største violinister. Han har komponeret de
mest charmerende og kendte salonmusikstykker for violin og klaver. Programmet byder bl.a.
på Schön Rosmarin og Liebesleid. Vel mødt til
kaffekoncert med ægte wienerstemning. Der er
som altid fri entré og gratis kaffe.
Søndag den 2. februar kl. 16.30 i Borup Kirke

Vi fejrer kyndelmisse-gudstjeneste fælles
for pastoratet i Borup kirke.
Den 2. februar, siger man, er dagen, hvor halvdelen af vinteren er gået, og vi kan se frem mod
lysere tider. Jesus giver som Guds lys og menneskers ledestjerne navn til festen: lysmesse. Vi
holder lysgudstjeneste som en markering af, at
mørket må vige for lyset.
Søndag den 23. februar kl 19.00 i Tånum Kirke

Evensong, se omtale side 5.

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Naturfotograf Hans Erik Nielsen udstiller i Hornbæk
Sognegård december 2013 og januar 2014
Hans Erik Nielsen er fra Over Hornbæk, og temaet for
udstillingen er „Naturområdet Hornbæk Enge“.
Det er billeder af engenes fugle- og dyreliv, natur og land
skaberog nogle stemninger fra dagene i engene. Se eksempler
på over tid udstillede kunstværker på: www.defemsogne.dk

9

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Kousted

Dåb
4.08.2013
04.08.2013
04.08.2013
18.08.2013
18.08.2013
18.08.2013
25.08.2013
01.09.2013
21.09.2013
06.10.2013
06.10.2013
13.10.2013
13.10.2013

Dåb
18.08.2013
08.09.2013

Jeppe Aarup Gobjerg
Tobias Aarup Gobjerg
Frederik Bedsted Kvistgaard
Mads Viggo Marthinus Laursen
Victor Soltveit Rosenkrantz de Neergaard
Sylvester Rabe Bech Mousten
Sofia Staugaard Rasmussen
Ea Kjær Andersen
Sille Nelveg Bækgaard
Esther Lucia Ersgaard Skriver
Sofie Palmgren
Elizabeth Lyngsø Sørensen
Christian Meldgaard Lanng

Vielse/kirkelig velsignelse
10.08.2013 Daisy Nedergaard Justesen og
Jan Heegaard Justesen
31.08.2013
Janni Skjøtt Walker og
Mikkel Bjerre Thybo
07.09.2013 Carina Thordal Høgstrup og
Christian Thordal Høgstrup
07.09.2013 Pernille Svindt Lund Pedersen og
Nicolas Dollerup Kvist
05.10.2013 Annette Jensen og Klaus Bitsch Jakobsen
Begravelse/bisættelse
27.07.2013 Bent Christian Jacobsen
02.08.2013 Jørgen Jakobsgaard Geertsen
09.08.2013 Martin Ingemann Jensen
13.08.2013 Robert Schiønning
14.08.2013 Bendt Valdemar Jensen
21.08.2013 Egon Jørgen Just Andersen
23.08.2013 Niels Elgo Nilsson
10.09.2013 Poul Pedersen
11.09.2013 Ole Bentsen
28.09.2013 Elin Bay

Kirkelige handlinger i Tånum
Vielse/kirkelig velsignelse
13.07.2013
Annette Ikast Vilstrup og Dennis Vilstrup
21.09.2013
Line Mønster Ishøi og
			
Kristian Koue Pedersen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
15.09.2013

Emil Kvist Gade Nielsen

Vielse/kirkelig velsignelse
07.09.2013
Michelle Guldbrandt Pejstrup og
			
Søren Pejstrup
Begravelse/bisættelse
16.08.2013
Johanne Marie Hedegaard Jensen
24.09.2013 Elga Støvring
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Mathias Kræmer Svendsen
Merle Emilie Christensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
11.08.2013

Lærke Sørine Brændstrup Bertelsen

Vielse/kirkelig velsignelse
21.09.2013
Inger Marie Køpke og Poul Erik Køpke

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

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

Kontakt og INFO
Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07.

Se mere om FDF Hornbæk:
www.facebook.com/fdfhornbaek
Jobannonce
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 f lere ledere til vore ugentlige møder, så tøv ikke med at kontakte
Lars Bjerre tlf. 50 57 27 07 for f lere oplysninger.

Hilsen FDF Hornbæk

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Se Råsted

Se Råsted

16.00 DJ
Efterflg. foredrag
(se side 7)

November
2. november kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se s. 7)
3. november

Alle Helgens dag

Se Råsted

5. november

Spaghettigudstj.

17.00 IS

Se Råsted

7. november kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
10.30 IS
10. november 24. s. e. trinitatis
10.30 DJ
9.00 DJ
Kirkefrokost
14. november kl. 19.00 Visekunst ved Katja Holm og Mads Strandgaard i Hornbæk Sognegård (se s. 7)
17. november

25. s. e. trinitatis

9.00 IS

10.30 IS

21. november kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
24. november

Sidste s.
i kirkeåret

11.00 IS
Dåbsgudstj.(1)

Se Råsted

Se Råsted

Se Råsted

9.00 IS
Udvidet gudstj.
(se side 8)

December
1. december

1. s. i advent

19.00 DJ
10.30 DJ
De ni læsninger
Dåbsgudstj.(1)
(se side 8)

16.00 DJ
De ni læsninger
(se side 8)

3. december kl. 19.30 Statsskolens kor og orkester giver koncert i Tånum Kirke (se side 8)
5. december kl. 15.00 Julehygge i Hornbæk Sognegård (se side 8)
7. december kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se s. 8)
13.00 IS
11.00 IS
Familiegudstj. Familiegudstj.
Efterflg.
m. let traktejuletræsfest
ment Voksen
(se side 9) koret medvirker

8. december

2. s. i advent

15. december

3. s. i advent

9.00 DJ

22. december

4. s. i advent

10.30 IS

24. december

Juleaften

13.30 IS
15.00 DJ

25. december

Juledag

9.00 IS

26. december

2. juledag

29. december

Julesøndag

31. december

10.30 DJ
9.00 IS
16.15 DJ

16.00 IS

13.30 DJ

15.00 IS

10.30 IS
10.30 DJ

10.30 IS

9.00 IS
15.30 DJ
m. let traktement (se side 9)

Nytår

14.00 DJ
m. let traktement (se side 9)

Januar
5. januar

Hellig 3 Kongers
sø.

10.30 IS

9.00 IS

9. januar kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
9. januar

Spaghettigudstj.

17.00 IS

11. januar kl. 15.00 Lysbilledforedrag „Familie på farten - med farmor i Australien“ i Hornbæk Sognegård (se side 9)
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk
12. januar

1. s. e. H. 3 k.

19. januar

2. s. e. H. 3 k.

Tånum

Borup

Kousted

9.00 DJ

Råsted
10.30 DJ

10.30 DJ

9.00 DJ

23. januar kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
26. januar

3. s. e. H. 3 k.

10.30 IS

9.00 IS

Februar
1. februar kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 9)
2. februar

4. s. e. H. 3 k.

10.30 IS Dåbsgudstj.(1)

4. februar

Spaghettigudstj.

17.00 IS

16.30 IS Kyndelmisse-gudstj.
(se side 9)

6. februar kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
9. februar

Sidste s. e. H.
3 k.

16. februar

Septuagesima

9.00 DJ

10.30 DJ

10.30 IS
Kirkekaffe

9.00 IS

20. februar kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
23. februar

Seksagesima

10.30 DJ

19.00 DJ
Evensong
(se side 5)

9.00 DJ

Marts
1. marts. kl. 15.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (omtale i næste kirkeblad)
2. marts

Fastelavn

5. marts

Spaghettigudstj.

14.00 IS
Fastelavnsgudstj. Efterflg.
tøndeslagn.

10.30 IS

17.00 IS

Læs mere på www.defemsogne.dk

Layout og tryk |

(I) Dåbsgudstjenester uden tilmeldte dåb bortfalder
DJ: Dorte Jørgensen
IS: Ingelise Strandgaard
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.

Scan
QR-koden med
din smartphone

