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ÅRETS SOGNEUDFLUGT GÅR TIL
VELLING KOLLER OG GL.RYE KIRKE
ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2014
SE OMTALE SIDE 8

Brug for en coach?
I vor stressede tilværelse kan vi ikke finde ud af det med ”at være” og ”at gøre”.
Forjagede, som vi er flest, kan vi have brug for en coach. Bibelens fortælling
om Martha og Maria, kan måske lede os på vej som mennesker i tilværelsen.
SE PRÆSTERNE SKRIVER – SIDE 3
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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 til
22/10 2014)
Maja Søgaard Kristensen.
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV
Tlf. 86 44 30 76. Mobil: 29 12 83 84
E-mail: mask@km.dk
Træffes ikke mandag.
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:
Kordegn 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
Mobil: 28 71 95 47
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk
Træffes ikke mandag.

Kirkeværge Ole Bjerring
Tlf. 98 90 99 01. Mobil: 30 57 56 12.
E-mail: olebjerring@yahoo.dk

Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.
E-mail: 3carmik@gmail.com

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

Organist Bent Faxholm
Tlf. 86 42 97 24.

Organist Thomas Ede
Tlf. 86 19 89 90.
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

Hornbæk Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen
Kirkeværge Jens Baier Andersen
Tlf. 86 41 50 29.
Tlf. 86 44 35 48.
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
E-mail: jsba@email.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 (Horn
bæk), 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 2. oktober 2014. Næste nummer af kirkebladet
omdeles i uge 45/2014. 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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Kousted Menighedsråd:
Menighedsrådsformand
Svend Olesen
Tlf. 86 44 34 62.
E-mail: svendb@olesen.mail.dk
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/ar
rangement, bedes man henvende sig til kirkekontoret
i Hornbæk senest 2 hverdage før gudstjenesten/ar
rangementet.
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:

Brug for en coach?
En ny efterårssæson er over os. For de flestes ved
kommende betyder det, at vi har lagt sommerferien
bag os. Roen, overskuddet til at være nærværende
til stede sammen med vores nærmeste, overskuelige
forpligtelser og tid til at lave ingenting må for mange
af os – eller for vores nærmeste – vige til fordel for
en fyldt kalender. For nogle bliver det for meget.
Alt for meget.
Vi danskere kaldes for verdens lykkeligste folk.
Samtidig taler statistikkerne deres eget sprog. De
fortæller, at 35.000 danskere er sygemeldt pga. stress
- hver dag. Faktisk forventer man, at stress og de
pression bliver de væsentligste kilder til sygdom i år
2020. Balancen mellem ”at være” og ”at gøre” er en
udfordring i vores kultur og tid, hvor huller i CV’et
er nærmest småkriminelt!

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
(konst.)
Ingelise
Strandgaard

Måske handler det i virkeligheden ikke altid kun
om, at vi har så meget, vi skal nå, men mindst lige
så meget om vores syn på os selv! Vores syn på, hvad
der gør os værdifulde. Det velkendte mundheld ”du
skal yde, før du kan nyde” sidder som en indgroet
selvfølgelighed hos mange af os; vi skal gøre os
fortjent til det gode.
Det er galt, hvis vi tror, vi kun er ”noget” i kraft
af det, vi udretter. Hvis vi tror, vi selv kan og skal
retfærdiggøre vores eksistensberettigelse ved at være
højeffektive. Hvis vi tror, at vores elskværdighed er
ligefrem proportional med vores gøremål.
Nogle møder på et tidspunkt ”muren”; erkendel
sen af, at det er umuligt at leve op til sit eget glans
billede af, hvad man skal være i stand til. At det er
utilfredsstillende at bruge andres forventninger og

Constantin Hansen 1846: Altertavle i Valby Kirke – Jesus med Martha og Maria.
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krav som kompas i sit eget liv. Ikke sjældent er det
kroppen, der må tage på sig at sige stop.
I Bibelen findes en fortælling, om Martha og Ma
ria, som lige netop afspejler det moderne dilemma:
Jesus er på besøg i en landsby, hvor han bliver invi
teret indenfor hos en kvinde ved navn Martha. Hun
har en søster, Maria, som bare sætter sig ned foran
Jesus og lytter til ham. Imens suser Martha rundt og
sørger for gæsterne. Det provokerer Martha, så hun
går hen til Jesus i håb om hans forståelse og siger:
”Er du ligeglad med, at min søster lader mig gøre alt
arbejdet alene? Sig til hende, at hun skal komme og
hjælpe til“. Men Jesus siger til hende: ”Kære Martha,
du bekymrer dig om alt muligt. Men der er kun én
ting, der er nødvendig. Maria har valgt det rigtige,
og det må du ikke tage fra hende.”
Da Jesus gik omkring på jorden blandt almindeligt
dødelige, var der selv for ham grænser for, hvad han
kunne nå. For selvom han var 100 % Gud, var han
samtidigt 100 % underlagt de menneskelige vilkår
og begrænsninger, vi lever under. Ofte hører vi i de
bibelske fortællinger, at Jesus trækker sig væk fra
folk - for at hvile sig, bede og meditere. Da bølgerne
går højest, lægger han sig endda til at sove! Faktisk
var det ikke alle, Jesus helbredte på sin vej, og det var
langtfra alle, han gjorde tilpas. Ikke sjældent skuf
fede han de forventninger, både hans egen familie,
venner og samfundsspidserne havde til ham. Han
stod fast på, hvem han var.
Så måske kan vi bruge Jesus som stresscoach,
som vejviser for et liv i balance mellem ”gøren” og
”væren”? I hvert fald er det ganske gratis at konsul
tere ham. Og dog; for det kræver, at vi er villige til at
afstå fra at tro, at vi skal kunne magte alting, være
fejlfri og kunne performe os til alt. Det kræver, at
vi afstår fra at tro, at vi skal være Gud i tilværelsen.
Vi må nøjes med at ville være mennesker – og lade
Gud om at være Gud.
			
Ingelise Strandgaard,
konst. sognepræst
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Konen på landet
Nogle mennesker samler på malerier, andre samler på frimærker, og atter andre samler på noget
helt tredje. Jeg samler på citater og vise ord fra
kloge mennesker.
Her er nogle eksempler, som måske kan give andre lidt eftertanke:
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Menighedernes liv

Friluftsgudstjenesten i Fladbro Skov
Over 200 deltog i friluftsgudstjenesten den 15. juni.
2 børn blev døbt i forbindelse med gudstjenesten, der
blev en rar oplevelse under skovens grønne bladhang
og i strålende sol. Deltagerne i det efterfølgende
kaffebord nød godt af det gode vejr. I samarbejde
med Grensten, Helstrup, Øster Velling sogne har
De Fem Sogne fået skabt en smuk tradition i det fri.

DER RENOVERING

Renovering af Borup Kirke
Borup Kirke vil, som følge af indvendig renovering,
være lukket for gudstjenester og andre kirkelige
handlinger i perioden 1. september 2014 til 29. marts
2015. Der henvises til kalenderen bagest i kirkebladet.
Kirken forventer vi genåbnet ved gudstjeneste,
palmesøndag den 29. marts 2015.
Spørgsmål vedrørende tjenester i denne periode
bedes rettet til kirkekontoret v/kordegn Jette Kri
stiansen samt vore præster.
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Tånum Kirke
Vi har over de sidste par år reguleret vores kirkegård.
Mod nord har vi sløjfet en del tomme gravsteder og
sået græs i stedet. Vi har plantet nye hække, da der
var en del sygdom i de gamle.
Nede i det syd/vestlige hjørne, hvor der stod nogle
egetræer, er der blevet plantet et par egetræer mere,
så vi nu har en fin skovkirkegård. Der kan nedsættes
urner, og stenen skal lægges ned i plænen, så Klaus
kan køre hen over med plæneklipperen.
Vi har nu en flot kirkegård, som bliver holdt rigtig
godt af vores graver Klaus.
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Inde i kirken har vi fået en lysglobe, som meget
gerne må benyttes til at tænde et lys, når man kom
mer i kirken. Vi prøver for tiden, om vi kan få andre
levende lys i stolerækkerne, da brandmyndighederne
har frarådet os at bruge dem, vi har.
Så gå endelig en tur op på kirkegården og se,
hvor godt det ser ud.
Tånum menighedsråd
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Spaghettigudstjeneste
Når sognepræst
Maja Søgaard Kri
stensen er tilbage
efter sin barselsor
lov vil hun fortsætte
den gode tradition
med spaghettiguds
tjenesterne. Den førstkommende spaghetti
gudstjeneste kommer til at ligge i januar 2015.
Se nærmere oplysninger om dato i næste kirke
blad. En spaghettigudstjeneste er en børneven
lig 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.

Kære forældre
Jeg vender tilbage fra min barselsorlov til
august og glæder mig til at starte et nyt hold
babysalmesang til september.
Vi synger, danser og sanser i kirken en god halv
times tid – til stor fornøjelse for alle deltagende.
Efterfølgende får vi voksne en kop kaffe/te og
en snak i sognegården, mens de trætte babyer
hviler.
Vi mødes om mandagen kl. 10, ti gange, og der
er plads til ti babyer på et hold.
Kom, og vær med!
Venlig hilsen Reelika
Tilmelding kan ske til kirkekontoret (tlf. 86 42
02 60, e-mail: jekr@km.dk) eller direkte til
Reelika Raadik Christensen (tlf. 28 40 98 37, email: reelikaraadik@hotmail.com)

Torsdagscafé

Babysalmesang i De Fem Sogne
En ny sæson begynder mandag den 8. septem
ber kl. 10 i Hornbæk Kirke med vores kirkesan
ger Reelika Raadik Christensen som leder. Der
er planlagt 5 gange før efterårsferien, uge 42,
og 5 gange efter.
Reelika har sendt denne hilsen til jer i vores
fem sogne, der er blevet forældre inden for de
seneste 0-12 måneder:

Vi mødes i Hornbæk Sognegård torsdag for
middag. Hver gang vil der være en kop kaffe
med brød, god mulighed for at snakke sammen
og et lille underholdende indslag. Det kan være
musik, oplæsning, en personlig fortælling eller
lignende. Har du selv en oplevelse, en særlig
interesse – eller noget helt andet, du har lyst til
at dele med en flok hyggelige mennesker, så
kontakt en af præsterne.
Alle er velkomne!
Der er torsdagscafé følgende torsdage kl. 10:00
til 11:30:
Torsdag d. 25. september
Torsdag d. 9. oktober
Torsdag d. 23. oktober
Torsdag d. 6. november
Torsdag d. 20. november
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September
Ondag den 3. september

Sogneudflugt til Velling Koller ved
Bryrup og Gl. Rye Kirke

Opsamlingssteder og tidspunkter:
Kl. 9.00 Tånum (Kirken)
Kl. 9.10 Hornbæk (skolen, Gl. Viborgvej)
Kl. 9.20 Kollektivhuset
Kl. 9.30 Sognegården (Hornbæk)
Kl. 9.00 Kousted (Gl. Brugs)
Kl. 9.05 Råsted (Forsamlingshuset)
Kl. 9.15
Bjergby (Forsamlingshuset)
Kl. 9.20 Borup (Kirken)
Kl. 9.30 Sognegården (Hornbæk)

Lørdag den 6. september kl. 15.00-16.00 i
Hornbæk Sognegård.
Bustur for menighederne i De Fem Sogne til
den gamle eventyrhave Velling Koller, hvor
Dorthe Dencher ved ankomsten vil fortælle om
historien bag Velling Koller og om nyt liv i den
gamle eventyrhave.
Efter middagen, der indtages på stedet, er der
mulighed for at gå en tur i området, inden
turen går til Gl. Rye Kirke, hvor vi kører forbi
den nedlagte Gl. Rye Flyveplads, der under 2.
verdenskrig blev besat af Tyskland og senere i
slutningen af krigen og efter krigen var flygt
ningelejr for op mod 12.000 personer, der var
flygtet fra det østlige Tyskland under den rus
siske hærs storoffensiv. De sidste flygtninge
forlod lejren i 1949.
I Kirken skal vi høre om kirkens historie, og
forfatter Annette
Jakobsen vil for
tælle om flygtnin
gelejren, hvorom
hun har udgivet
bogen „Hvis Suk
var Luftballoner“
Tilmelding skal
ske til kirkekonto
ret, og af hensyn
til bespisningen
skal det ske senest
onsdag den 27.
august.
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Kaffekoncert
Ved denne kaffekoncert
hører vi musik for to
violiner. De to violinister,
Joaquín Páll Palomares og
Bjarne Stange Nielsen, som
begge er ansat i Randers
Kammerorkester, spiller
barokmusik, klassisk mu
sik og virtuos musik for os
denne eftermiddag!
Violinisten Joaquín Páll Palomares begyndte
sin uddannelse på Island, hvor han afsluttede
med eksamen fra Iceland Academy of the Arts i
2005. I 2008 fortsatte han studierne ved Hoch
schule für Musik ”Hanns Eisler” i Berlin, og
i 2013 indledte han studier ved Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i København.
Som solist har Palomares bl.a. spillet Sibelius’
Violinkoncert sammen med Islands Symfo
niorkester i januar 2008 og samme år med
Symphony Orchestra of Alicante i Spanien. I
forskellige sammenhænge har han givet kon
certer i Island, Spanien, Tyskland, England,
Skotland, Frankrig, Italien, Holland, Færøerne
og Danmark, og han spiller jævnligt sammen
med bl.a. Islands Symfoniorkester, the Amicitia
Chamber Orchestra og Camerata Virtuosi i
Spanien.
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Bjarne Stange Nielsen
var efter sin uddan
nelse på Konservatoriet
i Odense på kontrakt i
Odense Symfoniorke
ster og i 1991 blev han
ansat i Randers kam
merorkester som solo
2. violin. Han har spillet som assistent i mange
af de danske orkestre. For et par år siden blev
han tilbudt en „trial“ på bratsch i BBC Scottish
Symphony Orchestra, som han spillede med
i to uger. Han underviser på Randers musik
skole og Mariagerfjord Kulturskole.

Søndag den 28. september kl. 10.30

Bjarne begyndte med guitar som 10-årig og
spillede i Tommerup spillemandslaug. Der
måtte han bare prøve en af de andre spille
mænds violiner og kunne spille „fynsk polka“
efter bare 5 minutter. Han fik blod på violintan
den! Og han startede med at få rigtig violin-un
dervisning som 14- årig hos Jørgen Larsen fra
Odense Symfoniorkester og Carl Nielsen Kvar
tetten. Han kom ind på konservatoriet i Odense
halvandet år senere, og fra da af var det den
klassiske musik, der stod ham nærmest. Han
har dog aldrig glemt sine rødder i folkemusik
ken. Fri entré. (Kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Kaffekoncert med Trio Voce

Tirsdag den 16. september kl. 19.30 i
Kousted Forsamlingshus

”Da jeg var lille, og landbruget var
stort, og min bedstemors fætter var
statsminister i Danmark”
Præst – guitarist – sanger Jørgen Gleerup vil
underholde med en række erindringsbilleder
fra livet på landet i 1950´erne og 60´erne. Fore
draget vil blive krydret med tidens viser og
sange. Livsfortællinger fra dengang for længe
siden. Alle er velkomne.
Til arrangementet vil der blive serveret kaffe og
brød til 20 kroner.

Høstgudstjeneste i Tånum Kirke
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste, hvor
vi takker for årets afgrøder i have og på mark.
Efter gudstjenesten i den smukt pyntede kirke,
vil menighedsrådet være vært for en let frokost i
Tånum Forsamlingshus. Alle er velkomne.
Med venlig hilsen, Menighedsrådet

Oktober
Lørdag den 4. oktober kl. 15.00-16.00 i
Hornbæk Sognegård

Ved denne koncert
hører vi Trio Voce.
Trio Voce blev dan
net efter en koncert
i Langaa Kulturhus
september 2012.
Trioen har allerede
flere koncerter bag
sig blandt andet på Værket i Randers.
Ved denne koncert hører vi et diverterende pro
gram af fortrinsvis romantiske komponister
bl.a. Mendelssohn.
Koncerten slutter med ensemblets hovedværk:
”Sechs deutche Lieder” op. 103 af Louis Spohr.
Fie Freja Sandkamm er tidligere elev fra MGK v.
Randers Musikskole.
Fra august 2011 har hun studeret ved Musik
hochschule i Hamborg med sang og opera.
Søren Trolle Bagger har en lang række kammer
koncerter, radioproduktioner og LP/CD-ind
spilninger bag sig. The Elsinore Players (19791990) og Trio Aurora (www.trioaurora.dk)
er de mest betydningsfulde i hans udøvende
musikalske virke.
Han er til daglig ansat på Randers Musikskole,
hvor han underviser i klarinet og sammenspil.
Jette Skovsted Yde arbejder som kammermu
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siker og er ansat på Randers Musikskole som
klaverlærer og akkompagnatør. Fri entré.
(Kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Tirsdag den 21. oktober kl. 19.00 i
Hornbæk Sognegård

Historien om den gamle brandstation
i Randers
Erik Kløve vil komme og fortælle om, hvordan
det var at være barn på den gamle brandstation
i Randers, og senere som voksen at være brand
mand og brandmajor. Alle er velkomne.
Til arrangementet vil der blive serveret kaffe og
brød til 20 kroner.

November
Lørdag den 1. november kl. 15.00-16.00 i
Hornbæk Sognegård

Kaffekoncert
Ved denne koncert hører vi kammerkoret Vox
Mariæ, som er et ambitiøst, klassisk vokal
ensemble for kvinder. Ensemblet består af
17 unge og erfarne sangerinder, hvoraf flere
beskæftiger sig med musik i hverdagen. Koret
arbejder seriøst med musikken og vil gerne
udforske det musikalske repertoire for kvin
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der, som sjældent høres fremført i Danmark.
Ensemblet har sunget sammen siden august
2012, hvor det blev stiftet af Katrine Broch
Møller (sopran og kordirigent) og Martha Fyr
stenborg (fløjtenist og kordirigent) i forbindelse
med deres kandidatuddannelse som klassiske
korledere på Det Jyske Musikkonservatorium.
På programmet denne eftermiddag vil der
bl.a. være nogle af årstidens sange. Fri entré.
(Kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Tirsdag den 11. november kl. 14.30 i
Tånum Forsamlingshus

”Humor. Livets nødvendige krydderi”
Tidligere sognepræst Bent Ole Pedersen vil i sit
causeri forsøge at indkredse, hvad der menes,
når vi taler om at have sans for humor.
Bent Ole Pedersen vil give eksempler på, at
den, som er humorens ophav, ikke altid selv er i
stand til at formidle den – og omvendt.
Navne som Storm P., Finn Søeborg, Halfdan
Rasmussen, Benny Andersen, Møllehave og
mange flere er uomgængelige i den forbin
delse. Alle er velkomne.
Til arrangementet vil der blive serveret kaffe og
brød til 20 kroner.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

NYT FRA KUNSTUDVALGET

Billedkunstneren Aage Arbjerg udstiller september – oktober – november
2014. Han fortæller om udstillingen: “De udstillede billeder er primært fra
min udendørs produktion, som omfatter landskabet, himmel og hav-studier,
fugle og blomster. Motivkredsen er fra lokalområdet, øgruppen Hirsholmene
og min have. De senere år har jeg arbejdet med symboler, der nærmer sig
det religiøse, Tro-håb-kærlighed, i en mere direkte symbolsk udformning.
Enkelte eksempler i collage er med på udstillingen, (strandfund og andet
såkaldt affald, der i en bearbejdning får en ny betydning).
Ud over min ovenstående produktion, arbejder jeg konceptuelt, hvor det
mere er ideen som bærende element. Disse værker er ikke repræsenteret
her på udstillingen.“
Se: www.aagearbjerg.dk
Se eksempler på over tid udstillede kunstværker på www.defemsogne.dk
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

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 kor
leder Thomas Ede:
thomas_ede@hotmail.com eller mobil 2835 2657.

Voksenkorets øveaftener:
Torsdag den 4. september
den 11. september
den 25. september
den 2. oktober
den 9. oktober
den 16. oktober
den 13. november
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den 20. november
den 27. november
Skulle nogle i vore 5 sogne have lyst til at
deltage i koret, er man velkommen på
torsdage kl. 19.00 i Hornbæk Sognegård.

Råsted

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
11.05.2014		
11.05.2014		
29.05.2014		
08.06.2014		
09.06.2014		
22.06.2014		
22.06.2014		

Oscar Højbjerg Andersen
Mathilde Gandrup Nejmann
Søs Ladefoged Filholm
Johan Grosen Svejstrup
Vigga Hasager Munch-Ravn
Karlo Koue Ishøi
Nora Koue Ishøi

Vielse/kirkelig velsignelse
07.06.2014		
Janne Bronndal Bertelsen
		
og Per Bertelsen
14.06.2014		
Mia Svindt Lund Pedersen
		
og Ole Andersen
Begravelse/bisættelse
01.05.2014		
Gerda Stenberg
13.05.2014		
Kai Christensen
14.05.2014		
Jens Folmer Abildgaard
31.05.2014		
Ejnar Rask Vestergaard
21.06.2014		
Elin Høstrup

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelse/bisættelse
06.05.2014		
Gunner Verner Johansen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
09.06.2014		

Andreas Geisler Sejten-Madsen

Vielse/kirkelig velsignelse
24.05.2014		
Karina Boje Johansen
		
og Thomas Boje Johansen
28.06.2014		
Linda Kronborg Hansen og
		
Niels Nicolaj Vittinghoff Thygesen
Begravelse/bisættelse
24.06.2014		
Bjarne Buch

Kirkelige handlinger i Kousted
Begravelse/bisættelse
06.05.2014		
Else Mathilde Thomassen

Kirkelige handlinger i Råsted
Begravelse/bisættelse
23.06.2014		
Marie Jensen Pedersen

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.
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

FDF Hornbæk
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.

Opstart efter sommerferien
Uge 34, nærmere INFO følger,
også om mødetider.

Legens dag
Lørdag den 6. september, kl. 14.00 til 16.00
ved FDF huset Gl. Viborgvej 54.
Tak til menighedsrådene i Hornbæk og Tånum i
forbindelse med Skt. Hans.
Det var en fin aften med mange deltagere,
underholdning ved ”Søren Sømand” og
naturligvis Skt. Hans bål. I løbet af aftenen var
der mulighed for at købe pølser og dej til snobrød,
som man selv tilberedte over grill/bål.

Kontakt og INFO
Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07
Se mere om FDF Hornbæk:
www.facebook.com/fdf hornbaek

FDF sommerlejr 2014
Lørdag den 5./søndag den 6. juli til fredag den
11. juli.
Lejr på ”Fjeldholmlejren” ved Gjerrild Nordstrand.

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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Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

August
17. august

9. s. e. trinitatis

24. august

10. s. e. trinitatis

31. august

11. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 IS

10.30 BJ

9.00 IS
9.00 BJ

September
3. september Sogneudflugt (se side 8)
6. september kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 8)
7. september

12. s. e. trinitatis

14. september

13. s. e. trinitatis

9.00 DJ

10.30 DJ

9.00 IS

10.30 IS

16. september kl. 19.30 Erindringsbilleder fra livet på landet ved Jørgen Gleerup i Kousted Forsamlingshus (se side 9)
21. september

14. s. e. trinitatis

10.30 DJ
Høstgudstj. m.
kirkefrokost

9.00 DJ
Høstgudstj. m.
kirkekaffe

25. september kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

28. september

10.30 DJ
Høstgudstj. m.
kirkefrokost
(se side 9)

15. s. e. trinitatis

9.00 DJ
Høstgudstj.
m. kirkekaffe

Oktober
4. oktober kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 9)
5. oktober

16. s. e. trinitatis

9.00 NN

10.30 NN

9. oktober kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
12. oktober

17. s. e. trinitatis

19. oktober

18. s. e. trinitatis

9.00 NN

10.30 NN

19.00 NN

21. oktober kl. 19.00 Historien om den gamle brandstation ved Erik Kløve i Hornbæk Sognegård (se side 10)
23. oktober kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
26. oktober

19. s. e. trinitatis

10.30 MK
m. kirkefrokost

9.00 MK
m. kirkekaffe
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

November
1. november kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 10)
2. november

Allehelgensdag

10.30 NN

19.00 NN

9.00 NN

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

21. s. e. trinitatis

9.00 MK

10.30 MK

11. november kl. 14.30 Humor – Livets nødvendige krydderi ved Bent Ole Pedersen i Tånum Forsamlingshus (se side 10)
16. november

22. s. e. trinitatis

9.00 NN

10.30 NN

20. november kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
23. november Sidste s. i kirkeåret
30. november

1. s. i advent

10.30 MK

9.00 MK

10.30 NN
De 9 læsninger

9.00 NN
De 9 læsninger

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen.
NN: Vikar for Dorte Jørgensen under dennes studieorlov.
IS: Ingelise Strandgaard
MK: Maja Søgaard Kristensen.
BJ: Børge Jensen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang.
10.30 Højmesse med altergang.
Der tages forbehold for ændringer.

