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I gode hænder - Barnedåb - Liv i folkekirken
”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres”
”Jesus bruger børnene som forbillede for os andre på det, som børn er verdensmestre
i, nemlig at tage imod, glæde sig og vente sig det bedste. Som dem, der intuitivt forstår, at der ikke er så meget at forstå. Kun dette, at det er kærligheden, der kvalificerer.
Forstår at kærligheden i sine mange former er livsnødvendig.”
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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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I gode hænder
Folkekirkens rolle og berettigelse diskuteres ivrigt
i samfundsdebatten for tiden. Det er bestemt positivt, og nødvendigt – og ikke mindst: Tegn på liv
og engagement.
Og liv er der, for forældrene til op mod 70 procent
af alle børn i Danmark vælger stadig at lade deres
børn døbe. Det betyder, at der glædeligvis tit er barnedåb, når kirkeklokkerne kalder de morgenfriske
til gudstjeneste. Så mange dåb er der, at man i en
del bykirker vælger at lave særlige dåbsgudstjenester.
Hver eneste gang der er barnedåb rundt i de
danske kirker, lyder det samme ritual og de samme
to bibelfortællinger, om dåb - skulle man da tro! I
den ene tekst, som handler om kvinderne, der bærer
deres små børn hen til Jesus en dag, han går rundt
blandt folk, står der faktisk ikke ét eneste ord om dåb:
”Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han
skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men
da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: »Lad
de små børn komme til mig, det må I ikke hindre

dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer:
Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille
barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i
favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.”
Ikke desto mindre sætter vi denne lille fortælling
i nær relation til barnedåben. Og det giver rigtig god
mening at gøre det, fordi den minder os voksne om,
hver gang den lyder, hvad det vil sige at være døbt,
være kristen, ja, være menneske. Når Jesus siger:
”Lad de små børn komme til mig, det må I ikke
hindre dem i, for Guds rige er deres”, så er det ikke
udtryk for holdninger til den ene eller anden retning
inden for børneopdragelse eller blåstempling af enhver form for barnagtig adfærd. Nej, meningen er
ikke, at vi kan bøje situationsbilledet af Jesus med
de små børn hen i retningen af, at Jesus skulle være
indbegrebet af en ud-over-alle-grænser overbærende
dagplejer. Det er en misforståelse – og ikke den
dybere mening. Så langt fra endda. Nok kan vi her
i Danmark være tilbøjelige til at bære børnene frem
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som udstillingsvindue med udsigt til vores families
mere eller mindre vellykkede liv. Som prinser og
prinsesser på familiens forpost. En, dybest set, udsat
og ensom post.
Jesus, derimod, bruger børnene som forbillede på
noget helt andet. Forbillede for os andre på det, som
børn er verdensmestre i, nemlig at tage imod, glæde
sig og vente sig det bedste. Som dem, der intuitivt
forstår, at der ikke er så meget at forstå. Kun dette,
at det er kærligheden, der kvalificerer. Forstår at
kærligheden i sine mange former er livsnødvendig;
alt det vi i vores voksenliv har tendens til at forsømme
– eller måske endda glemme.
Vi opfordres altså til at stille skarpt på det, der er
vigtigt: at have tillid til Jesus og hans velsignelses
kraft i vores liv – i stedet for at rette kikkerten mod
andre og deres mangelfuldheder.
Vi behøver ikke, som disciplene i dåbsteksten,
at optræde som Jesu personlige bodyguards, der
forsøger at beskytte ham eller det kristne budskab
mod utidig indblanding eller fare. For kristendommen lever i sårbarhed på den yderste forpost blandt
os mennesker. Sådan har det altid været. Det er
faktisk styrken.
Jesus så børnene, og han velsignede dem. Sådan
ser Jesus også gennem alle lagene i os, ser det elskede
barn i os og ønsker af hjertet, at vi vil turde vente os
alt af Ham. Sådan sætter Gudsriget sig igennem.
Det er velsignelse til livet, der skal leves forlæns,
med ansvar for hinanden og det, som fylder vores liv.
Velsignelsen lyder over livet med de daglige glæder
og sorger. Livet tæt på. Dér, hvor dit og mit liv mødes.
Det giver frihed til at være det, vi er: mennesker i
de bedste hænder.
Ingelise Strandgaard, konst. sognepræst

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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Konen på landet
En ældre dame, der havde alvorlige problemer
med synet, var sengeliggende og modtog besøg af,
hvad hun anså for den lokale sognepræst.
Da herren var gået, sagde konen smilende til den
niece, der passede hende, at hun satte stor pris
på, at præsten aflagde den slags besøg i hjemmet.
Jamen, tante Tove, sagde niecen, - det var ikke
præsten. Det var lægen, der var her for at se til
dig.
Nå , var det det, svarede den gamle dame. – Så
forstår jeg bedre…. Jeg syntes nok, at den søde
sognepræst tog sig visse friheder.

Når jeg hører nogen sukke: ”Livet er hårdt”, fristes jeg altid til at spørge: ”Sammenlignet med
hvad ”. Derfor ---Grib dagen.
Hold den tæt ind til dig.
Nøgen er dagen givet til dig og
ligeså vil den blive modtaget.
Giv nu dagen fri og
grib den så igen.
Man skal ikke være så bange for, at ens liv ender.
Man skal være mere bange for, at det aldrig får
begyndt.
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Menighedernes liv
Retræte i Skovhuset den 26. – 28. maj
Har du brug
for en pause
i hverdagen?
En stund hvor
du kan lade
hverdagens
bekymringer
bag dig og blot
være til stede
med simple gøremål som at spise, sove, trække vejret og gå tur? Og giver det mening at gøre det i en
atmosfære af gudsnærvær og medmenneskeligt
nærvær? Så skal du måske melde dig til forårets retræte i Skovhuset i Sdr. Vissing. Du kan tilmelde dig
og høre nærmere ved at kontakte sognepræst Dorte
Jørgensen, som leder retræten. Deltagelse koster
600 kr., og retræten varer fra mandag eftermiddag
til onsdag eftermiddag. Tilmelding senest den 25.
april. Begrænset antal deltagere. Du kan evt. også
læse om retræte i vores kirkeblad for efteråret 2013,
som du finder på www.defemsogne.dk
Da Bodil kom til Hornbæk
Da stormen Bodil rasede over Danmark den 5. december, gik heller ikke Hornbæk Kirke ram forbi.
Der var ikke væltede træer, og f lagstangen på
kirkegården stod der endnu, men vi måtte derimod
konstatere flere skader på kirkens tag. Omkring et
halvt hundrede tagsten var blevet revet af taget og
havde efterladt nogle grimme huller, som selvfølgelig skulle dækkes af så hurtigt som muligt for at
undgå indtrængende vand, som kunne have gjort
ubodelig skade på kirkens inventar. Vi var heldigvis
begunstiget af tørt vejr den pågældende dag, og da
vores murerfirma var hurtigt ude med at foretage
den nødvendige afdækning, slap vi med skrækken.
Bent B. Olufsen

Træfældning på Borup kirkegård
Vi har måttet fælde de gamle store træer i diget over
mod præstegården. 6 træer, der alle var ramt af sygdom. Vi må så glædes over alt det lys, fældningen har
skabt såvel på kirkegården som i præstegårdshaven.
Jørgen Sparre
Kristenliv i Kenya
I sommeren 2013 tilbragte jeg sammen med Elisabeth fra Hornbæk menighedsråd tre uger i det vestlige Kenya. Med start i Nairobi gik turen godt 500 km
nordvestover, via Naivasha og Nakuru til byen Siaya
med sine små 13.000 indbyggere og herfra videre til
familien Ochiengs lille boplads med kun 7 hytter. Der
er en hytte til hver af forældrene, Martha og Martin,
og en til hver af sønnerne - døtrene må finde andet
logi! Ja, og så er der, som noget helt utraditionelt,
en hytte til Elisabeth, hvor hun har tilbragt de fleste
somre i de seneste ti år. Med „byggetilladelsen“ blev
hun vist indlemmet i familien Ochieng.
Nu bagefter mærkes aftrykkene af sommerens
mange indtryk igen og igen som et særligt skær, når
jeg læser avisen, passer mit kordegnejob, gør indkøb
i Netto ... ja, eller går i kirke.
Der er religionsfrihed i Kenya, og det anslås,
at over 80 % af kenyanerne er kristne, heriblandt
vores værtsfamilie. Kirken og troen er ikke et privat
anliggende eller noget, der er henlagt til en time om
ugen søndag formiddag. Troen er en naturlig del af
hverdagslivet.

Intet under, at busserne får ridser og buler – men det skal vise
sig, at de også bærer vidnesbyrd om kristenliv i Kenya.
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Offentlige transportmidler
Vi oplever det, så snart vi sætter os ind i den matatu,
som skal bringe os ud af Nairobi (en slags minibus,
som er det traditionelle offentlige transportmiddel).
Den har fået sine buler og skrammer i Nairobis kaotiske trafik. Rustangreb, knækkede bolte og hullede
sæder vidner om års hård slitage. Og som overalt,
hvor vi færdes i Kenya, må vi erfare, at det, der går i
stykker, er i stykker! Kufferterne lægges på taget, og
vi ser levende høns, byggematerialer og mængder af
frisk frugt og grønt gå samme vej. Først da bussen (og
taget) er fyldt til bristepunktet, og sidste mand må stå
på trinbrættet, begynder turen. Mens jeg sidder og
bider af en majskolbe, betragter jeg det forunderlige
liv i bussen og får så øje på de to skilte, der hænger
over chaufførens plads: „If no God, no peace“ (uden
Gud ingen fred) og „I Am the Way the Truth and the
Life“ (Jeg er vejen, sandheden og livet). Fra højttaleren
strømmer glad gospelmusik - evangeliet sat i musik!
... Genkender du din hjemlige HT-bus?
Modtagelse af gæster
Vi når frem til bopladsen og bliver budt velkommen med den lokale urtete og frisk frugt serveret
i Marthas hus. Huset indeholder en lille spisestue
og to værelser. Det ene er Marthas soveværelse, som
også er ad hoc-gæsteværelse og „klædeskab“ for hele
familien. I det andet har hønsene deres natlogi. Over
indgangsdøren hænger et skilt med påskriften „An
aoge gi rach gi ncato Yesu e ngima karibu“, hvilket
betyder noget i retning af: Jeg nærer ikke uvilje over
for nogen. Jeg har mit hjem i Herren. Velkommen.
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Mary og Fred, som tilhører den lokale Legio Maria-menighed,
er her iført kirketøj. Martins bror, Moses, er på en lille uges
„rekreationsophold“ hos familien Ochieng og er plaget af et
væskende sår på det ene ben. Fred forsøger at heale. I baggrunden ses bopladsens stald og hønsegård (sidstnævnte tjener
også som opvaskestativ).

Og velkomsten forstærkes af Marthas takkebøn - tak,
fordi de europæiske gæster er nået frem i god behold!
Legio Maria-menigheden
Shiaya ligger i den del af Kenya, hvor befolkningen
overvejende tilhører luo (landets tredjestørste etniske
gruppe). Den største og mest magtfulde gruppe er
kikuyuerne, som vi bl.a. har mødt omkring Nairobi.
Det er navnlig blandt luoerne, vi møder medlemmer
af den internationalt udbredte Legio Maria-kirke. I
begyndelsen af det 21. århundrede skønnedes kirken
at have omkring tre millioner tilhængere og være
repræsenteret over det meste af verden. I Kenya er
Legio Maria en af de uafhængige afrikanske kirker.
Den er udsprunget af den katolske kirke og har
fundet sin lokale form i en blanding af kristendom

Familien Ochiengs boplads nær Siaya. Jordens afgrøder, lidt hønsehold og nogle få stykker kvæg skal skaffe en stor familie mad,
tøj, husly, skolegang mv. Og familien er langtfra kun forældre og børn. F.eks. har en af døtrene sin datter boende permanent på
bopladsen, da hun selv har svært ved at skaffe til dagen og vejen.
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og traditionel afrikansk religion. For Legio Maria
-menigheden er ethvert menneske værdifuldt og
skabt i Guds billede, og omsorgen for næsten står
centralt, bl.a. gennem forbøn, besøg hos syge og hjælp
til de fattigste. Samtidig spiller kampen mellem gode
og onde åndelige kræfter en væsentlig rolle, bl.a.
manifesteret ved tungetale, eksorcisme og healing.
Det viser sig, at Mary og Fred, som bor i hytten ved
siden af Elisabeths, tilhører denne kirke. Et kik ind
i den vel 10 m2 store hytte viser, hvordan kirke- og
hverdagsliv er vævet ind i hinanden. Hytten er delt
i stue og soverum. Og i stuen består udsmykningen
af Mary og Freds kirketøj, et par ikoner, som dels
viser eksempler på Jesu undere og dels Jesus med
det fortabte får, samt et lille husalter, hvor der altid
står friske blomster. Mary er ikke i tvivl: Jesus er
den, der hjælper de svage.
Med bopæl på lossepladsen
På turen tilbage til Nairobi gør vi stop i Nakuru. En
by med ca. 300.000 indbyggere, hvoraf mange er
henvist til at leve i slum eller på byens store losseplads
- fastholdt i vold, kriminalitet og fattigdom. Vi mødte
og blev vist rundt af et dansk missionærpar, Susanne
og Leif Madsen, som i 1994 blev udsendt til Nakuru
af Betania Kirkecenters Ydremission. De etablerede
et godt samarbejde med den lokale pinsekirke Filadelfia, og over årene har deres bespisningsprojekt
for gadebørn udviklet sig til et omfattende hjælpe- og
uddannelsesprojekt, New Life Africa International
(NLAI), med børnehave, grundskole, børnehjem og
kvindekrisecenter m.m. både inde i Nakuru by og ude
ved lossepladsen. Arbejdet er anerkendt af de kenyanske myndigheder og modtager støtte og sponsorater,
bl.a. fra Danmark. - I „edb-klassen“ stod f.eks. en

Denne kvinde har skabt sit hjem på lossepladsen og helt igennem af genbrugsmaterialer.

Kirken på lossepladsen.

række pc‘er doneret af Randers Kommune. Og igen
måtte vi desværre sande, at det, der går i stykker, er
i stykker. Centret ved lossepladsen hedder meget
betegnende Tumaini Jipya, som betyder NYT HÅB.
Besøget på Nakurus store losseplads var, ja, chokerende. For der er mennesker, der bor og lever her.
Børn, der kravler og løber rundt i affaldet, uden sko.
Det var ubærligt at se mennesker, svin, hunde og
fugle samles, når skraldebilerne kom for at læsse affald af. Alle var på jagt efter noget, der kunne spises,
sælges, anvendes som byggemateriale eller noget helt
fjerde. Og så, midt i al elendigheden møder vi en ældre kvinde. Hun skaffer sig lidt indtægt ved at samle
plasticstumper og brugte video- og kassettebånd
og flette dem til tasker. Hun smiler og inviterer os
inden for i sit „hus“. Stolt og glad er hun, da vi tager
imod invitationen, sidder nogle minutter i stuen og
køber et par af hendes tasker, inden vi går videre.
Med på vejen får vi hendes bøn: Tak, Gud, fordi du
sendte disse gæster hertil; beskærm dem på deres videre
rejse, og lad dem komme sikkert tilbage til deres hjem!
Jette Kristiansen
Foto: Keld Mortensen

Fattig på gods – rig på tillid til Gud.
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:
Studiegruppe
Over 4 torsdage vil vi arbejde med Markusevangeliet. Forkundskaber er absolut unødvendige.
Der forudsættes læst nogle kapitler til hver
gang. Vi vil så tale om det, som vi er blevet nysgerrige på under læsningen. Markusevangeliet
er det korteste og regnes for at være det ældste
af de fire evangelier, som alle fortæller om Jesu
liv og levned. Tilmelding til studiegruppen senest den 1. marts til sognepræst Dorte Jørgensen. Deltagelse er gratis.
Vi mødes i Hornbæk Sognegård kl. 16.30 –
18.00 følgende torsdage: Torsdag den 13. marts,
torsdag den 20. marts, torsdag den 27. marts,
torsdag den 3. april.
Torsdagscafé
I Hornbæk Sognegård fortsætter
vi med vores lille
café-formiddag. Vi
drikker kaffe og
synger sange akkompagneret af Bent,
som også spiller og
synger nogle numre
for os ud fra dagens
musikalske tema.
Indimellem snakkes
der om alt mellem himmel og jord ved bordene,
nogle strikker samtidig, og så har præsten eller
en anden noget på hjerte, som man deler. Nogle
gange er det en historie, der læses; andre gange
en beretning fra det virkelige liv. Sidder du derhjemme og tænker, at det kunne være lidt hyggeligt at være sammen med andre en stund, så
mød op – det er også for dig!
Vi mødes i caféen torsdag kl. 10 – 11.30:
den 6. marts, 20. marts, 3. april og 1. maj.
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Spaghettigudstjenester
I løbet af foråret
inviteres du og din
familie til spaghettigudstjeneste i to af
pastoratets kirker. En
spaghettigudstjeneste
er en børnevenlig
gudstjeneste af ca. en
halv times varighed.
Der er forskelligt tema hver gang. Efter gudstjenesten spiser vi sammen. Det er gratis at
deltage – og rigtig hyggeligt.
Der er spaghettigudstjeneste kl. 17.00 på følgende datoer: Onsdag den 5. marts i Hornbæk
kirke, tirsdag den 13. maj i Råsted kirke.
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 3
dage før gudstjenesten til sognepræst Ingelise
Strandgaard på email: ist@km.dk eller på tlf.:
51 17 06 75.
Babysalmesang i De Fem Sogne
Babysalmesang en gang om ugen i Hornbæk
Kirke fortsætter i foråret 2014. Kom 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
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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, 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 og tilmelding.

Februar
Søndag den 23. februar kl. 19.00 i Tånum Kirke

Evensong
I Tånum Kirke vil der den 23. februar 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.

korklange. Randers Egnsteater Kor, der har eksisteret i mere end 10 år, vil give en koncert med
flotte rock- og popnumre i håndsnedkererede
arrangementer. Det er korets ledere – Kari Steen
og Ole Viller – der har arrangeret specielt til
koret.
Randers Egnsteater Kor er kendt af mange;
sidste sensommer medvirkede koret i Randers
Egnsteaters forestilling Charterejsen – en succesfuld totalteateroplevelse.
Koret vil synge kendte og mindre kendte numre
af blandt andre Pink Floyd, Michael Jackson og
ABBA – og måske en enkelt Beatles…
Randers Egnsteater Kor er kendt for sit professionelle touch, sit smittende engagement og en
musikglæde, man kun kan blive i godt humør
af! Det er fri entré og gratis kaffe. Alle er velkomne.
Søndag den 2. marts kl. 14.00 i Tånum Kirke

Fastelavnsgudstjeneste

Marts
Lørdag den 1. marts kl. 15.00 i Hornbæk Sognegård

Kaffekoncert
Til denne lørdags kaffekoncert vil Randers
Egnsteater Kor byde på smukke, rytmiske

Traditionen tro holder vi fastelavnsgudstjeneste
i Tånum Kirke. Efterfølgende går vi i forsamlingshuset til tøndeslagning og hygge. Alle børn
og barnlige sjæle er velkomne. Så kom udklædt,
eller som du er, til en festlig eftermiddag.
Venlig hilsen Menighedsrådet.
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Søndag den 23. marts kl 10.30 i Borup Kirke
og Forsamlingshus

Gudstjeneste, frokost og foredrag
Biskop Kjeld Holm
vil være prædikant
den dag. Bagefter
følges vi ad til
forsamlingshuset
til frokost. Efter
frokosten vil biskoppen fortælle om ”mennesker på din/min
livsvej”. Svend Olesen
Søndag den 30. marts

Familiegudstjenester

Kl. 9.30 i Råsted Kirke. Juniorkonfirmanderne
deltager i gudstjenesten. Bagefter nyder vi en
kop kaffe og et rundstykke i våbenhuset.
Kl. 11.30 i Hornbæk Kirke. Juniorkonfirmanderne deltager i gudstjenesten. Bagefter er alle
velkommen i sognegården til frokost.

April
Tirsdag den 1. april kl. 19.00 i Tånum Forsamlingshus

Påskehygge
Vi har allieret os med blomsterpigerne fra ”Den
Pink Tulipan”. De vil vise os, hvordan man kan
lave sin egen påskebuket/dekoration, som man
må tage med sig hjem. For at deltage er det nødvendigt med tilmelding af hensyn til indkøb af
blomster.
Tilmelding senest mandag den 24/3 til Birthe
2118 4466 eller Maja 7265 1268.
Venlig hilsen Menighedsrådene
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Lørdag den 5. april kl. 15.00 i Hornbæk Sognegård

Kaffekoncert
Vi har igen fornøjelsen
af at høre pianisten
Anna Nadiryan. Denne
gang optræder hun
sammen med pianisten
Vesna Zuppin og med
musik for firehændigt
klaver.
Anna Nadiryan er født
i 1982 i Armenien.
Som ung fik hun sin
TV-debut som 12-årig
og vandt flere præmier i klassiske klaverkonkurrencer. I 2007 bestod hun solisteksamen på
konservatoriet i Athen med højeste karakter i
alle fag og en særlig præmie for sin afsluttende
koncert. Hun har desuden undervist på konservatoriet, hvor hun nu er ansat som professor i
klaver. Hun har løbende spillet koncerter, både
som solist og sammen med en lang række instrumentalister og sangere i Grækenland.
Vesna Zuppin er fra Italien. Hun er uddannet
på konservatoriet i Trieste, hvor hun tog en kandidateksamen med udmærkelse i 2008. Vesna
har bl.a. optrådt i klaverduetter og kammermusik-ensembler i over 20 år, deltaget i festivaler
for klassisk og moderne musik, har vundet
priser ved flere klaverkonkurrencer og har også
lavet indspilninger for forskellige tv-selskaber i
Italien og Slovenien.
Programmet denne eftermiddag indledes med
Rachmaninovs seks stykker for firehændigt
klaver. Det er et krævende værk, som er meget
varieret – der er hurtige tempi, humor, alvor,
drama, dans og til sidst ære.
Anden halvdel indledes med Claude Debussys
lille suite, som er komponeret i hans karakteristiske impressionistiske stil. De to første satser
danner billeder af en sejltur og et optog. De to
næste satser er danse, og efterfølgende fortsætter koncerten med de velkendte ungarske danse
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af Johannes Brahms. Dansene bliver gradvist
hurtigere og hurtigere, og der afsluttes med en
intens tarantel af Nikolaj Rubinstein.
Det er fri entré og gratis kaffe. Alle er velkomne.

Maj
Lørdag den 3. maj kl. 15.00 i Hornbæk Sognegård

Kaffekoncert
Denne eftermiddag har vi fornøjelsen at høre
Ying-Hsueh Chen, slagtøj, og Stefan Baur,
saxofon. Duoen er opstået ud af en umiddelbar
fascination af de utallige musikalske muligheder i instrument-kombinationen. Med et væld
af eksotiske slagtøjsinstrumenter og forskellige
saxofoner spænder udtrykket fra det allermest
lyrisk smukke til det store dramatiske. De to
solister forenes i intenst og udadvendt sammenspil med rytmisk nerve, lyrisk nærvær,
klangskønhed og virtuositet. Musikken spænder
fra kirkelig musik af bl.a. Bach og Händel over
det japansk meditative til stor og virtuos musik
af bl.a. Xenakis og Piazzola!
Begge musikere har debuteret fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatoriums solistklasse.
Ying-Hsueh, oprindeligt fra Taiwan, har trods
sin unge alder allerede vundet adskillige priser.
Hun har optrådt som solist ved talrige lejligheder, f. eks. i Anders Koppels Marimba Koncert under ledelse af Michael Schønwandt i Tivolis koncertsal. Hun er medlem af Trio Zoom.
Stefan Baur, fra Randers, er fast medlem af
ensemblerne Trio Zoom, Dansk Saxofonkvartet
og Scenatet, med hvilke han jævnligt optræder
i ind- og udland. Han assisterer ofte i danske og
svenske symfoniorkestre.
Det er fri entré og gratis kaffe. Alle er velkomne.
Lørdag den 17. maj kl. 15.00 i Hornbæk Kirke
og Sognegård

Kaffekoncert
Ved denne kaffekoncert hører vi sangerinden
Katrine Broch Møller, violinisten Bjarne Stange
Nielsen og organist Thomas Ede. Katrine er

konservatorieuddannet med klassisk sang og
klassisk korledelse i 2013. Foruden at virke som
korleder (bl.a for vokalensemblet Vox Mariæ)
synger hun i Domkirkens Kantori, Vokalensemblet Gaia og i Det Jyske Musikkonservatoriums
Vokalensemble. Hun er desuden kirkesanger i
Hjortshøj og Egå kirker.
Bjarne har i 23 år været violinist i Randers Kammerorkester og er desuden underviser på Randers musikskole og Mariagerfjord Kulturskole.
Han er uddannet violinist og pædagog fra konservatoriet i Odense i 1991.
På programmet denne eftermiddag er der sange
af Fauré, Händel og Monteverdi, en sonate for
violin og orgel af J. S. Bach samt svenske folkmelodier. Efterfølgende vil der blive serveret
kaffe i sognegårdens foyer. Det er fri entré og
gratis kaffe. Alle er velkomne.
Mødeinformationer
Kirkekoret
Er du interesseret i at
synge i kirkekoret?
Koret øver tirsdag 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
marts – maj 2014 på følgende datoer:
Torsdag den 6. marts, 20. marts, 10. april,
24. april, 15. maj, 22. maj. Koret deltager
ved gudstjenesten i Hornbæk Kirke Kristi
Himmelfartsdag, den 29. maj kl. 10.30.
Menighedsrådsmøder
De Fem Sogne: Ordinært møde, onsdag
den 26/2 2014 kl. 19.00 i Hornbæk Sognegård.
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NYT FRA KUNSTUDVALGET
Marie Drewes udstiller i februar og marts
i Hornbæk Sognegård.
I 2006 kunne jeg fejre 25 års jubilæum som
professionel billedkunster.
Det har været 25 intense år, hvor jeg på mine lærreder har kunnet ophæve naturlovene og forholde
mig til virkeligheden præcis som jeg lystede.
Altid har jeg arbejdet efter mit foretrukne Voltaire-citat:
„Tænk, der gives mennesker, der ikke kan se dybere
end til kendsgerningerne“.
Var det kendsgerningerne, der interesserede mig,
havde jeg nok kastet mig over en mere eksakt
profession. Nu blev det dét, der altid ligger dybere
end kendsgerningerne, der fangede mig, så altså,
lidenskab før videnskab!
Mit engagement i billedkunsten er forsat varmt
og stærkt. Jeg holder ikke meget af at stå stille eller føle mig fastlåst. Det er fænomener, som hører
hjemme i den virkelige verden.
På mine lærreder er jeg fri som fuglen, eksperimenterende og altid i koncentreret bevægelse.
At arbejde alene og fuldtids i eget atelier er for
mig det optimale. Her finder jeg vejen frem mod
mit eget seriøse udtryk. Dette ‚drive‘, som stadig
og forsat banker i mig, skyldes for en ikke ringe
del mine mange vågne, nærværende kunder og
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betragtere. Deres engagerede tilbagemeldinger
betyder virkelig noget for mig.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Atelier 12B udstiller i
Hornbæk Sognegård i april
I Atelier 12B er vi 12 glade amatører,
som maler, fordi vi ikke kan lade være.
Vi maler bl.a. figurativt, non-figurativt
og abstrakt.
Vores atelier i Jernbanegade 12B har
eksisteret i mere end 10 år, stedet har
tidligere været bl.a ligkistefabrik, men
vi laver levende og farverige billeder.
Se eksempler på over tid udstillede
kunstværker på www.defemsogne.dk

FDF Hornbæk
Mødetider ( Indtil sommerferien)
Tumlinge (0-2 kl) onsdage kl. 17.00 – 18.30
1. års pilte (3. kl.)
tirsdage kl. 17.00 – 18.30
2. års pilte (4. kl.) tirsdage kl. 18.40 – 20.10

Året startede som
sædvanlig,
for FDF
Hornbæk,
med mønstring. I
år var det
i forbindelse med
spaghettigudstjenesten
i Hornbæk kirke, torsdag den 9. januar.
Sommerlejr 2014, uge 28 på ”Fjeldholmlejren” ved
Gjerrild nordstrand.

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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Kirkelig vejviser
Se mere udførlige oplysninger på hjemmesiden
www.defemsogne.dk
Fødsel og faderskab
Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen. Er
fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde
fødslen, inden der er gået 14 dage. Er forældrene ikke
gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, afgives også en „omsorgs- og ansvarserklæring“,
ligeledes senest 14 dage efter fødslen. Anmeldelse sker
i reglen digitalt via www.borger.dk
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, afgives anmodning om navngivning i reglen
digitalt via www.borger.dk
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. Dødsanmeldelsen indgives i reglen digitalt
via www.borger.dk
Navneændring
Begæring om navneændring afgives i reglen digitalt
via www.borger.dk
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis, mens
der for øvrige navneændringer må påregnes et gebyr
på 500 kr.
Digitalisering
Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, som er
under implementering, omfatter nu også den registrering af faderskab, navngivning, navneændring og
dødsfald, som foretages på kirkekontorerne. Der er via
www.borger.dk adgang til den digitale selvbetjening
ved anvendelse af NemID. Det skal understreges, at
alle i De Fem Sogne til enhver tid er velkommen til at
kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.
Samtale med en præst
Hvis man ønsker en samtale med en af pastoratets
præster, kan man henvende sig til denne personligt
eller telefonisk. Samtalen kan efter ønske finde sted
hos præsten eller i hjemmet.
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
27.10.2013
Cecilia Malou Broch Feldbæk
27.10.2013	Nicklas Mariendal Guldhammer
27.10.2013	Vigga Valtersdorph Lindgaard
01.12.2013
Lee-Ann Chen Ibsen
01.12.2013
Lea Luan Chen Ibsen
01.12.2013
Filippa Munck Sommer
01.12.2013
Merle Rosa Thøgersen Dittmann Haun
15.12.2013	Thor Yde Pagter
22.12.2013 Jonas Christian Raadik Christensen
19.01.2014 Mikkel Neergaard Kjær
Vielse/kirkelig velsignelse
23.11.2013	Tina Kongstad Kirkeby og Søren Kirkeby
Begravelse/bisættelse
22.10.2013	Erna Kristine Jensen
25.10.2013	Peder Høegh Kjeldsen
06.11.2013 Kirsten Lange
14.11.2013
Søren Egon Albrecht Laursen
21.12.2013	Nikoline Rosenberg
28.12.2013 Hans Ludvig Kristian Svenningsen

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelse/bisættelse
30.12.2013
Karen Marie Jensen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
27.10.2013

Ida Hejring Damsgaard Rasmussen

Begravelse/bisættelse
06.11.2013
Bent Egon Molberg
10.01.2014	Dorethe Damsgaard Sørensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelse/bisættelse
12.12.2013
Mary Marie Solberg
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

10.30 DJ

19.00 DJ
Evensong
(se side 9)

9.00 DJ

Kousted

Råsted

Februar
23. februar

Seksagesima

26. februar kl. 19.00 Ordinært menighedsrådsmøde, fælles for De Fem Sogne, i Hornbæk Sognegård

Marts
1. marts

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 9)

2. marts

Fastelavn

5. marts

Spaghettigudstj.

6. marts

1. s. i fasten

16. marts

2. s. i fasten

23. marts
23. marts

30. marts

10.30 IS

17.00 IS

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

9. marts

20. marts

14.00 IS
Fastelavnsgudstj.
Efterf lg. tøndeslagning
(se side 9)

10.30 IS og DJ

9.00 DJ
9.00 DJ

10.30 DJ

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
3. s. i fasten

9.00 IS
dåbsgudstj. (1)

10.30 Kjeld Holm
og IS

kl. 10.30 Gudstjeneste i Borup Kirke – kirkefrokost i Borup Forsamlingshus
– foredrag ved biskop Kjeld Holm (se side 10)

Midfaste

9.30 DJ og IS
familiegudstj. m.
efterf lg. rundstykker i våbenhuset (se side 10)

11.30 DJ og IS
familiegudstj.
m. kirkefrokost
(se side 10)

April
1. april

kl. 19 Påskehygge i Tånum Forsamlingshus (se side 10)

3. april

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

5. april

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 10)

6. april

Mariæ
bebudelsesdag

13. april

Palmesøndag

17. april

Skærtorsdag

10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 IS

9.00 IS

10.30 DJ

19.30 DJ

18. april

Langfredag

20. april

Påskedag

9.00 IS

21. april

2. påskedag

10.30 IS

9.00 IS

9.00 DJ
efterf lg. kaffe og
rundstykker

10.30 DJ

27. april

1. s. e. påske

10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 IS

10.30 DJ
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Maj
1. maj

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

3. maj

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 11)

4. maj

2. s. e. påske

11. maj

3. s. e. påske

13. maj

Spaghettigudstj.

15. maj
16. maj
17. maj

10.30 DJ

11.30 IS
konfirmation

10.00 IS
konfirmation
9.00 IS
efterf lg. kaffe
og rundstykker

10.30 IS

17.00 IS

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Bededag

10.30 IS
konfirmation

9.00 DJ

kl. 15 Kaffekoncert i Hornbæk Kirke og Sognegård (se side 11)

18. maj

4. s. e. påske

25. maj

5. s. e. påske

29. maj

Kristi Himmelf.dag

10.30 DJ
konfirmation

9.00 DJ
9.00 DJ
efterf lg. kaffe og
rundstykker

10.30 IS
Voksenkoret
deltager

10.30 DJ

9.00 IS

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

Layout og tryk |

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

