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Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov
Traditionen tro er der friluftsgudstjeneste ved Skovhuset bag
Fladbro Kro. Gudstjenesten foregår søndag den 15. juni kl 14.00
– i et samarbejde mellem Grensten, Helstrup, Øster Velling,
Kousted, Råsted, Borup, Tånum og Hornbæk sogne
samt Fladbro Kro.
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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 (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
Sognegårdsmedarbejder :
Lis Henriksen
Tlf. 86 44 33 48. Mobil: 28 71 95 47
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk
Træffes ikke mandag.

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
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),
Jørgen Sparre (Borup), Elisabeth Jensen (Råsted), Elisabeth
Amstrup Rasmussen (Råsted), Dorte Jørgensen, Ingelise
Strandgaard. Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er
den 1. juli 2014. Næste nummer af kirkebladet omdeles
i uge 33/2014. Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
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: edel.kock@gmail.com
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:

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
(konst.)
Ingelise
Strandgaard

At leve med døden
Da jeg var omkring konfirmationsalderen led jeg af
en voldsom dødsangst. Jeg har siden fundet ud af, at
det er et helt almindeligt fænomen i forbindelse med
nogle bestemte livsaldre - bl.a. omkring puberteten.
Men dengang troede jeg, at jeg var den eneste i hele
verden, hvilket ikke hjalp til at gøre angsten mindre.
Og da døden er tabu i vores kultur, var det heller ikke
oplagt for mig at tale med nogen om det, tværtimod.
Skamfuld og angstplaget stred jeg mig igennem,
og for mit eget vedkommende blev det, der reddede
mig, netop religionen, mere specifikt kristentroen.
I mit virke som præst er jeg også hele tiden i berøring med døden og dødens konsekvenser. Jeg har
gennem de sidste ca. fem år ledet sorggrupper, hvor
efterladte har mødtes og talt sig et stykke igennem
deres sorg og udvekslet erfaringer med de øvrige
i gruppen. Og jeg er f lere gange i mit virke som

præst blevet kontaktet af forældre til mindre børn,
som har været dødsangste, og hvor forældrene ikke
har vidst, hvad de skulle stille op. Og så er der også
konfirmanderne, som netop er pubertetsramte, og
som for rigtig manges vedkommende tumler med
dødsangst. Her bruger jeg altid megen tid på at tale
med dem om døden og belyse den på mange fronter.
Jeg fortæller altid om min egen dødsangst, og hvordan
den gav sig udslag. Vi går på kirkegården og ser på
gravsteder og gravsten. Vi taler om kister, begravelse
eller brænding. Om lægers omhu med at konstatere,
når nogen er død, for at fordrive alle ideer om, at nogle
begraves levende. Vi taler om præstens rolle og om
det kristne opstandelseshåb. Og det er tydeligt, at jo
mere vi taler os rundt om døden, jo mindre skræmmende er den – det gælder om at se spøgelserne i
øjnene, så er de pludselig ikke nær så farlige!
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Jeg har fået bevilget studieorlov i oktober, november og december dette år. De tre måneder vil
jeg bruge på at undersøge, hvordan vi mennesker
bærer os ad med at leve med den viden, at vi skal
dø. Hvordan bevarer vi livsglæden? Hvordan bærer
vi os ad med at bevare troen på, at det kan betale
sig at investere sig selv, elske og udvikle sig i livet,
når vi ved, at det alt sammen har en ende, og vi ikke
kender udløbsdatoen.
Min foreløbige arbejdsplan er at interviewe nogle
mennesker, idet jeg sikrer mig forskellige livsaldre
og køn og livssituationer, da disse faktorer uden
tvivl har indflydelse på, hvilke tanker vi gør os om
døden, eller hvilke strategier vi anlægger for ikke at
tænke på den!
Jeg er især interesseret i, hvilken rolle religionen spiller ind med, eller fraværet af religion! Og
hvis religionen spiller en rolle, så hvilken? Hvilke
tanker gør vedkommende sig om døden set i lyset
af religionen?
Et fænomen, der har så stor betydning for alle, som
døden har, bør have mere fokus i vores samfund. Vi
bør tale meget mere åbenlyst og åbenhjertigt om døden – og dermed ophæve tabuet – så ingen behøver
være alene med dødsangsten eller tanker om den.
Det håber jeg at kunne bidrage til, i al beskedenhed, med min undersøgelse i efteråret.
Og så glæder jeg mig til at kunne vende tilbage
i det nye år, med fornyet viden og inspiration, som
kan komme mig og andre til gode i mit præstevirke.
Rigtig god sommer 
Dorte Jørgensen

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
Et menneske var netop afgået ved døden og sad
nu i himlen og talte med Gud.
”Har du lyst til at se dit liv?” spurgte Gud.
”Ja”, svarede mennesket. ” Det vil jeg da gerne”.
Så sad de der sammen og så tilbage på menneskets liv, både de lyse og glade dage og de tunge
og triste dage.
På et tidspunkt lagde mennesket mærke til, at
der var to sæt fodspor ved siden af hinanden.
”Var det dig?” spurgte mennesket glad, og Gud
nikkede.
Lidt efter blev mennesket opmærksom på, at der
var to sæt fodspor, når dagene var glade og lyse,
men i de tunge og triste dage var der kun ét sæt
fodspor.
”Hvorfor var du ikke med mig i de tunge og triste
dage?” spurgte mennesket i en blanding af undren og bebrejdelse.
”Du misforstår”, sagde Gud kærligt. ” Da bar jeg
dig”.
Sandheden eksisterer.
Det er kun løgnen, som
man behøver opfinde.
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Menighedernes liv
Minikonfirmand 2014

Også i år havde vi et tilbud til tredje klasses elever fra
Hornbæk skole og Rytterskolen. Som vi også har gjort
tidligere, kørte vi rundt i bus og beså vore 5 kirker,
også for at give ungerne et indtryk af det pastorat, de
vokser op som en del af.
Vi hørte om graverjobbet i Borup, om kalkmalerierne i Råsted, vi besteg kirketårnet i Tånum og
dramatiserede bibelfortællinger i Kousted. I Hornbæk øvede vi os til gudstjenesten om søndagen, hvor
forældre og søskende var inviteret med og - udover at
spise hjemmebagte boller ved altergangen - også beså
de ikoner, vi havde lavet med minikonfirmanderne i
sognegården om lørdagen.
Det var dejligt at være sammen med børnene, som
er omkring de 10 år. De er ivrige efter at lære, de synger gerne med på salmer og sange, og de synes, det
er utroligt spændende at se alle vores kirker og høre
lidt om deres historie.
Tak for denne gang, minikonfirmander! Vi glæder
os til at skulle arbejde sammen med jer igen i 7 klasse. 
Dorte og Ingelise

Renovering af Borup Kirke
Borup Menighedsråd har den 8. april 2014 fået stiftsøvrighedens godkendelse til gennemførelse af den
tiltrængte renovering af kirkens indre.
Godkendelsens etape 1 omfatter følgende væsent
lige punkter:
· nykalkning af hele kirkens rum inklusive våbenhus
· f jernelse af de brune ”løvsavs”-paneler langs kirkerummets mure, således at de kalkede mure føres
helt ned til gulvet
· renovering af bænkerader med nænsom rensning
og konservering af overfladerne (ikke opmaling)
· nye og mere sikre lysestager ved bænkerade-stolper
mod midtergangen
· nyt betræk på bænkerader
· nyt varmesystem med etablering langs væggene,
herunder energioptimering i forhold til nuværende
system
· afrensning og nybehandling af trægulve under
bænkerader
· renovering og nybehandling af træparti op til
knæfald
· nyt betræk på knæfald
· gelænder ved knæfald renoveres med nænsom
rensning og nybehandling (ikke opmaling)
· forbedring af kirkens lysforhold, supplerende med
3 – 4 nye lysekroner
· dækning af fritlagt granitparti ud til våbenhus, oppudsning og kalkning.
Etape 1, der forventes igangsat i løbet af 2. halvår
2014, vil beløbe sig til godt 1,9 mio. kroner. Finansieres med stiftslån.
Detail-projektering forventes igangsat i løbet af
maj måned 2014.
Hele etape 1 vil foregå med deltagelse af konservator samt Nationalmuseets eksperter. Idet Borup Kirke er en gammel kirke fra middelalderen,
1100-tallet, samt det forhold, at mange af kirkens
nyere elementer er over 100 år, - stilles der strenge
krav til gennemførelsen af en sådan renovering, som
ønsket af menighedsrådet.
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Etape 2 vedrører en orgelrenovering, der alene er
principgodkendt, og omfatter følgende:
· renovering og udbygning fra 5 til 9 stemmer af det
eksisterende, sjældne Demantorgel,
· fremrykning, 2 – 3 meter, af pulpitur, således at
der dels etableres bedre plads ved samt etableres
arbejdsmiljø forsvarlige adgangsforhold op til orgelet. 2 bænkerader fjernes ved denne ændring.
Etape 2 forudsætter nærmere beskrivelse, før
stiftsøvrigheden kan tage endelig stilling til orgelrenoveringen. Endvidere forudsætter etape 2 provstiets
godkendelse, såvel med hensyn til substans som
finansiering.
Etape 2, der vil beløbe sig til ca 1,5 mio. kroner, er
ikke tidsfastsat. Forventet finansiering med stiftslån,
1 mio. kr., samt eksterne fondsmidler, 0,5 mio kroner.
Jørgen Sparre

Tånum

Borup
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Sognebåndsløsning
Fra tid til anden bliver vi spurgt om, hvordan
man løser sognebånd til en af vores præster.
Som medlem af folkekirken hører man som
udgangspunkt til menigheden i det sogn, hvor
man bor. Men lige siden 1855 har det været bestemt ved lov, at det enkelte medlem kan slutte
sig til en præst i et andet sogn ved at løse sognebånd. Derved får man ret til kirkelig betjening
– ret til at få udført alle kirkelige handlinger - af
den præst, der er løst sognebånd til.
Der er samtidig mulighed for at vælge, om
man vil udøve sin valgret til menighedsråd i det
sogn, man bor i, eller i det sogn, hvor præsten,
man har løst sognebånd til, er ansat.
Typisk har den, der løser sognebånd, en særlig
tilknytning til præsten og/eller sognet. F.eks.
fordi man i mange år har boet i sognet og været
en del af menigheden der. Selv om den pågældende flytter til en anden del af byen, føler han/
hun sig måske stadigvæk stærkt knyttet til det
tidligere bopælssogn og dets præst. Ved sognebåndsløsning kan dette bånd bevares.
Ønsker man at løse sognebånd, henvender
man sig hos den præst, man ønsker at slutte sig
til. Sognebåndsløsningen ophører, når sognebåndsløseren måtte anmode om det, eller hvis
præsten får andet embede.
Jette Kristiansen

Et udpluk af billeder taget fra Borup Kirke,
som skal renoveres.
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Spaghetti
gudstjeneste
Vi tager hul på
en ny sæson med
spaghettigudstjenester. Den første
er tirsdag den 26.
august kl. 17.00 i
Borup kirke med
efterfølgende spisning i Borup præstegårds
konfirmandstue. 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. Vi
glæder os til at se dig og din familie!
Tilmelding er nødvendig og skal ske senest 3
dage før gudstjenesten til sognepræst Ingelise
Strandgaard på e-mail: ist@km.dk eller på tlf.:
51 17 06 75.
Information om efterårets øvrige spaghetti
gudstjenester følger i næste kirkeblad.
Babysalmesang i De Fem Sogne

Babysalmesangen holder sommerpause. Til
efteråret er vores kirkesanger Reelika Raadik
Christensen tilbage fra barselsorlov og klar til
at invitere et nyt hold babyer og deres forældre
indenfor til sang, dans, leg og hygge i Hornbæk
Kirke. Nærmere oplysninger og de præcise da-

toer kommer i næste nummer af kirkebladet og
på vores hjemmeside.

Maj
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 folkemelodier.
Efterfølgende vil der blive serveret kaffe i sognegårdens foyer. Der er fri entré og gratis kaffe.
Alle er velkomne.
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Juni

Friluftsgudstjeneste i Fladbro skov
Traditionen tro er der friluftsgudstjeneste ved
Skovhuset bag Fladbro Kro. Gudstjenesten
foregår søndag den 15. juni kl. 14.00 - i et
samarbejde mellem Grensten, Helstrup, Øster
Velling, Kousted, Råsted, Borup, Tånum og
Hornbæk sogne.
Ved gudstjenesten medvirker sognenes præster, børnekor og spillemandsorkestret ”Knapsårask”. Vi forventer, at der vil være dåb under
gudstjenesten.
Efter gudstjenesten sponsorerer Fladbro Kro
kaffe og te, og menighedsrådene sørger for
kage. FDF deltager og har lavet kors og alter.
Medbring venligst klapstole/tæpper til at sidde
på.
I tilfælde af dårligt vejr rykker vi gudstjenesten
og kaffen til Hornbæk sognegård.
Mandag den 23. juni kl. 18.00
ved FDF Hornbæk Gl. Viborgvej 54

Skt. Hans aften 2014
I samarbejde med
menighedsrådene fra
Tånum og Hornbæk.
Kl.18.00 grill er
tændt, og der kan købes pølser, kage, kaffe,
sodavand + dej til snobrød, kl. 19.00 underholdning ved Søren
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Sømand, og kl. 20.00 tændes bålet. Medbring
selv tæppe/stol, hvis man ønsker at sidde.

Juli
Ingen arrangementer.

August
Ingen arrangementer.

September
Kaffekoncert
Lørdag den 6. september kl 15.00.
Nærmere omtale i næste kirkeblad.

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt er endnu ikke fastlagt, men
aktivitetsudvalget har p.t. en hektisk arbejdsproces i gang. Sogneudflugten vil finde sted i
september.
Nærmere information i næste kirkeblad.
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NYT FRA KUNSTUDVALGET
Atelier 12B udstiller i Hornbæk
Sognegård i månederne april – august
med skiftende værker.
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.
Billedkunstneren Aage Arbjerg
udstiller september – oktober –
november 2014.
Se omtale i næste kirkeblad.
Se eksempler på over tid udstillede
kunstværker på www.defemsogne.dk

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 maj 2014 på følgende datoer:
torsdag den 15. maj · torsdag den 22. maj.
Koret medvirker ved gudstjenesten i
Hornbæk kirke Kristi Himmelfartsdag

29. maj kl. 10.30. Efterårets korplan vil
fremgå af næste kirkeblad.
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Kirkelig vejviser
Se mere udførlige oplysninger på 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.
Sognebåndsløsning
Ønsker man at løse sognebånd, henvender man sig
hos den præst, man ønsker at slutte sig til. Den, der
har løst sognebånd, får ret til kirkelig betjening af
den præst, der er løst sognebånd til, uagtet at han/
hun har bopæl i et andet sogn.
Se tillige Menighedernes liv, side 6.
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
Mødetider indtil sommerferien
Tumlinge (6-9 år) tirsdage 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

Fælles møde med FDF Randers 1.
Tirsdag d. 27. maj kl. 18.00 til 20.00.

FDF sommerlejr 2014
Lørdag/søndag den 5./6. juli til fredag d. 11. juli.
Lejr på ”Fjeldholmlejren” ved Gjerrild Nordstrand.
Væbnere og ældre starter lørdag den 5. juli, pilte og
yngre søndag den 6. juli. For alle FDFere i Hornbæk
fælles med FDF Randers1, FDF Randers 2, FDF
Hald og FDF Ø. Bjerregrav.
Skt. Hans aften 2014, mandag d. 23. juni ved
FDF Hornbæk Gl. Viborgvej 54 fra kl. 18.00.

Se nærmere omtale
på side 8 i bladet.

Opstart efter sommerferien
Uge 33, nærmere INFO følger.

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

Se mere om FDF Hornbæk:
www.facebook.com/fdf hornbaek

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

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
02.02.2014		
02.02.2014		
02.02.2014		
09.02.2014		
23.02.2014		
09.03.2014		
09.03.2014		
23.03.2014		
23.03.2014		
30.03.2014		
06.04.2014		
17.04.2014		
17.04.2014		

Sigurd Laage Tolstrup
Vitus Bendix Rasch
Louis Skovbo Sørensen
Henry Lundberg Navntoft
Sander Padkjær Christensen
Samuel Sabelo Nielsen
Anna Raun Pedersen
Alexander Frydendahl Nørskov
August Byg Smedegaard Bach
Olivia Sofie Bundgaard
Signe Marie Kitnæs
Elise Emilia Olesen
Frederik Toft Volt

Vielse/kirkelig velsignelse
12.04.2014		
Eli Jensen og Jan Opstrup
Begravelse/bisættelse
31.01.2014		
Simone Løvkvist Hansen
01.02.2014		
Anna Margrethe Jensen
05.02.2014		
Kjeld Didriksen Grønbæk

22.02.2014		
05.03.2014		
12.03.2014		
29.03.2014		
05.04.2014		
15.04.2014		

Aase Marie Søgaard
Inge Margrethe Nielsen
Karl-Heinz Christiansen
Jørgen Thorhauge
Herdis Sonja Søndergaard
Ruth Kirsten Rask Vestergaard

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
23.02.2014		
16.03.2014		
16.03.2014		

William Ankerstjerne Larsen
Bertram Iversen
Lærke Søgaard Blokager

Begravelse/bisættelse
28.02.2014		
Eva Juul Jørgensen
04.03.2014		
Signe Andrea Holk-Espensen
06.03.2014		
Flemming Jensen
08.03.2014		
Eigil Leth Christensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelse/bisættelse
21.02.2014		
Lis Skaarup
07.03.2014		
Sigrid Bitten Møller

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Maj
17. maj

kl. 15 Kaffekoncert i Hornbæk Kirke og Sognegård (se side 7)

18. maj

4. s. e. påske

25. maj

5. s. e. påske

29. maj

Kristi
Himmelfarts 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

Juni
1. juni

6. s. e. påske

8. juni

Pinsedag

10.30 DJ

9. juni

2. pinsedag

9.00 DJ

15. juni
22. juni
23. juni
29. juni

Trinitatis
1. s. e. trinitatis

10.30 IS
kirkekaffe

9.00 IS
9.00 DJ
10.30 DJ

14.00 Fælles friluftsgudstjeneste i Fladbro
9.00 DJ

10.30 DJ

19.00 DJ

kl. 18 Sankt Hans-aften ved FDF Hornbæk (se side 8)
2. s. e. trinitatis

10.30 IS

9.00 IS
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Juli
6. juli

3. s. e. trinitatis

9.00 IS

13. juli

4. s. e. trinitatis

10.30 IS

20. juli

5. s. e. trinitatis

9.00 DJ

27. juli

6. s. e. trinitatis

10.30 IS
9.00 IS
10.30 DJ

10.30 DJ

9.00 DJ

August
3. august

7. s. e. trinitatis

10. august

8. s. e. trinitatis

17. august

9. s. e. trinitatis

24. august

10. s. e. trinitatis

26. august

Spaghettigudstj.

31. august

11. s. e. trinitatis

9.00 DJ

10.30 DJ
10.30 IS

9.00 IS
10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 IS

9.00 IS
17.00 IS

10.30 IS

9.00 IS

September
6. sept.

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 8)

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
IS: Ingelise Strandgaard
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.

