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Et ungt menneskes
tanker om døden
Læs hvad 15-årige Iben H. Pedersen skriver herom.
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RÅSTED

KOUSTED

BORUP

TÅNUM

HORNBÆK

Hornbæk

Adresseliste
Sognepræst (KBF.)
Dorte Jørgensen
Højbjergvej 11, 8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk
Træffes ikke mandag.
Studieorlov indtil 31/12 2014.
Sognepræst
(Barselsorlov til 22/11 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 (Vikar for Dorte
Jørgensen indtil 31/12 2014)
Cicilie Inge Poulsen
Klosterstien 5, 2. 9550 Mariager
Tlf. 23 80 89 19. E-mail: cip@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.

Kousted

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. Mobil: 28 35 26 57
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

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 15. januar 2015. Næste nummer af kirkebladet omdeles
i uge 8/2015. 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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Borup

Råsted

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

Hornbæk Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen Kirkeværge Jens Baier Andersen
Tlf. 86 44 35 48.
Tlf. 86 41 50 29.
E-mail: jsba@email.dk
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
Hornbæk Kirke:
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

Tånum

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. Mobil: 61 76 02 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
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Cicilie Inge
Poulsen

Sognepræst
Maja Søgaard
Kristensen

Døden og dens
betydning for livet …
Som jeg allerede nævnte i forrige kirkeblad, har jeg
3 måneders studieorlov løbende fra 1. oktober til 31.
december. I skrivende stund er der 2 dage til den
begynder. Jeg skal beskæftige mig med, hvordan vi
mennesker forholder os til det, at vi en dag skal dø.
I den forløbne uge har jeg haft en praktikant
fra 9‘ende klasse på Rytterskolen, Iben, som gerne
ville opleve lidt af præstegerningen. Hun har været
med mig bl.a. til begravelsessamtaler og til selve
begravelserne efterfølgende. Vi har også talt om det
med døden og dødsangst, og da jeg kunne høre, at
Iben gjorde sig mange tanker om det, spurgte jeg,
om hun ikke ville skrive lidt om det til kirkebladet.
Og det indvilgede hun i. Der er ingen tvivl om, at vi
tænker over døden vidt forskelligt, om vi er 15 år som
Iben, eller om vi er 5 år, 55 eller 95. For fakta er, at
tanken om døden fylder meget i vores liv i alle aldre,
hvis vi giver den lov. Men her er, hvad Iben havde på
hjerte lige nu.
Dorte Jørgensen

Jeg er bange for at dø. Sådan ligger-vågen-omnatten-og-kan-ikke-sove-bange. Det er en ret irrationel frygt - jeg er ung, og jeg er sund og rask. Jeg har
alle forudsætningerne for at få et langt liv. Derfor er
jeg kommet frem til, at det ikke er døden i sig selv,
jeg er bange for – vi skal alle herfra på et tidspunkt,
og selvom det er en trist tanke, så er det én, jeg kan
leve med. Nej, det, der rigtig skræmmer mig, er ikke
at få nok ud af sit liv, mens man har det. Man får jo
kun én chance, og jeg er så bange for at spilde min.
Men hvad betyder det egentlig? At spilde sit liv? Det
er vel forskelligt fra person til person, alt efter hvad
der er vigtigt for én og ens egen opfattelse af succes.
Jeg ved ikke, hvad der er vigtigt for mig, eller hvad
min opfattelse af succes er, i forhold til hvordan jeg
vil leve mit liv. Vil jeg have børn og familie eller karriere? Kan jeg få begge dele uden at gøre hver ting
halvt? Vi lever i en tid, hvor det ikke er nok at gøre
ting halvt, eller bare godt - nej, det skal være perfekt.
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Og langsomt bliver vores opfattelse af det ultimative,
det fuldendte, mere og mere ekstrem. Løbet et maraton? I dag løber vi en ironman. Når vi fylder 50,
selvfølgelig. Du skal være ungdommelig, du skal have
succes, du skal have fart på. Hele tiden. Det er som
om, at man altid skal være på vej et sted hen. Aldrig
stille sig tilfreds, altid opgradere. Flere børn, flere
penge, flere glansbillede-facebookopdateringer. Og
den her stræben efter det perfekte, den giver vi videre
til vores børn, der vokser op i den tro, at hvis du ikke
er den bedste, så er det ikke godt nok. Og hvis man
ikke „udlever sit potentiale“, så spilder man sin tid
og sine evner. Jeg er bange for at „spilde“ mig selv,
jeg er bange for ikke at leve op til de forventninger
som både samfundet og jeg selv har været med til at
skabe. Der er ikke rigtig plads til at være i tvivl eller
til at ombestemme sig. Jeg har fået det indtryk, at
man skal have styr på det hele, hele tiden, og jeg er
ikke den eneste.
Men jeg ved ikke, hvad jeg vil med mit liv, og lige
nu er det fint nok. Jeg har besluttet at give mig selv
friheden til at være i tvivl. Det skal nok vise sig, det
skal nok komme til at gå op i en højere enhed, jeg
skal bare give mig selv - og andre - tiden til det. Og
den dag, hvor jeg ikke hele tiden skal gå og spekulere på, om jeg spilder tiden, den dag vil jeg se frem
til. For den skal nok komme. Og hvis jeg derefter
finder ud af, at det heller ikke var det? Så prøver jeg
noget andet.
Dermed ikke sagt at min angst for døden - eller
livet, kunne man sige - er væk. Jeg vil sikkert ligge
mange nætter endnu og spekulere på, om jeg mon
får nok ud af mit liv, og en grundlæggende accept
af livet og døden vil være længe undervejs. Men jeg
finder tryghed i at vide, at ingen går den snorlige
vej gennem livet, og at sådan behøver det slet ikke
at være. Måske man faktisk får mere ud af det ved
at opleve modgang og tvivl. Det er en svær tanke at
skulle forholde sig til, og det vil det blive ved med at
være. Så selvom jeg stadig er bange - og sandsynligvis
vil blive ved med at være det - så er jeg lige så stille
ved at få det bedre. I virkeligheden skal det jo nok
gå alt sammen.
Iben H. Pedersen
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Konen på landet
Hvert år ved denne tid glædes jeg ved efterårets
smukke farver, og samtidig kommer jeg til at
tænke på Johannes Møllehaves digt:
Efterår, eftertanke, efterløn
Jeg elsker oktober og efterår,
med alle de farver træerne får
for siden at kaste farverne væk
og stå som tegnet med tusch og blæk.
Hør skovenes efterårshjerte banke:
Efterår, efterår – eftertanke.
Cyklister i flokke når dagen gryer
med hænder på kølige cykelstyr,
hvor eftertanken er sval og skøn.
Kalenderens gavmilde efterløn.
Pedaler trædes af alle kræfter.
Det er efterår: Tid til at tænke efter.
Som egernet samler nød på nød
skal brændet stables til pejsens glød.
At sidde i ly og at sidde i læ
med duft af det brændende birketræ,
i ildskæret lyser øjnene blanke
efterår, efterår – eftertanke.
Oktober som varsler vinteren ind.
Oktober med norden- og søndenvind.
Oktober som pust fra et underbid.
Snart omstilles uret til vintertid.
Nu udskiftes skovenes garderober
Og træ-silhuetterne skriver: OKTOBER.
Snart slutter tiden sin almanak.
Hvad er det der lyder som ordet tak?
Det er selve naturens aftenbøn.
Naturen er kommet på efterløn.
Vinden kærtegner hestens manke.
Efterår, efterår – eftertanke.
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Menighedernes liv
Præstevikaren for Dorte Jørgensen
Som de f leste sikkert har
bemærket, har I fået en ”ny”
præst ind i ”Huset” som vikar
for Dorte Jørgensen, medens
hun er på studieorlov.
Jeg hedder Cicilie Inge
Poulsen, er østjyde, 54 år og
født og opvokset i Ødum, som ligger lige midt imellem Århus og Randers. Jeg er opvokset på landet,
med alt hvad det indebærer, og er af en generation,
hvor jeg som barn måtte hjælpe i landbrugets cyklus.
Jeg er fra et hjem, hvor aktiviteten i foreninger, kirke
og samfund har været stor, hvilket selvfølgelig har
smittet af på den måde, jeg ser verden.
Jeg har boet i Århus i 29 år og derefter på landet
ved Clausholm slot i 3 år. Herfra f lyttede jeg til
Mariager, hvor jeg var præstevikar i 13 måneder og
derefter forsatte i vikariat i Als og Øster Hurup i 9
måneder. Og nu er jeg havnet hos jer. Så jeg er både
storbymenneske og landmenneske uden at være
splittet i det.
Efter et langt arbejdsliv i forskellige lejre startede
jeg med at læse teologi i en alder af 43 år, og de sidste
11 år har teologien været min største beskæftigelse.
Teologisk er jeg ikke præget af nogen bestemt retning. Det vigtigste for mig er det kristne fællesskab.
Herudover har etikken optaget mig meget undervejs
i mit studie. Derfor er jeg mere og mere kommet til
at tillægge etikken en meget større betydning. Deri
prøver jeg at efterstræbe, både i tanke og handling,
at elske min næste som mig selv, opmærksom på,
at dette ikke altid er helt let.
Ud over teologien er min interesse mennesket.
Hvordan vi som mennesker i mødet med hinanden, i
nærhed, kan udvikle os til at blive bedre mennesker.
Det set fra en dyb vished om, at vi i vores naturlige
relation til Gud, Jesus Kristus og hinanden vil finde
os selv. Derfor ønsker jeg som menneske og som
præst at møde menigheden og det enkelte menneske,
der hvor det befinder sig i nuet.
Jeg har en kreativ åre, som jeg trækker på i alt,
hvad jeg laver. I min fritid nyder jeg at male billeder
og sy til både hverdag og fest. Herudover elsker jeg

at vandre i naturen. En passion jeg fik udvidet med
en pilgrimsvandring på Caminoen i Nordspanien
i sommeren 2011.
Det at være præst er en gammel drøm, eller anderledes sagt, et kald. Jeg glæder mig rigtig meget til
at være en del af jeres menighed de næste måneder
og til at møde jer alle sammen lige der, hvor I er.
Jeg ønsker og håber, at I vil opfatte mig som åben,
tilgængelig og synlig for alle, der måtte ønske min
hjælp, støtte eller blot tilstedeværelse.
De hjerteligste tanker
Cicilie Inge Poulsen
Renovering af Borup Kirke
Renoveringen er påbegyndt med nedtagning af kirkekroner og anden belysning.
De brune paneler med arabesk mønster – udført
som løvsavsarbejde – er fjernet, og de rå vægge
blotlagt. Kirkebuerne ses nu tydeligt med linjeføring
helt ned til kirkegulvet. Efter reparation og kalkning
vil rummets vægge og hvælvinger fremtræde mere
oprindelig og give rummet en arkitektonisk spændstighed og udtryksmæssig styrke, som ikke hidtil
har været tilfældet.
Bænkeraderne er udtaget af kirken og bragt til
renovering på værksted. Der vil være tale om, at den
smukke ådring ( kunsten at imitere træets struktur)
bliver afrenset og tydeliggjort.
Løst inventar er lagt i depot, og alterparti samt
orgel pakket ind og beskyttet.
Trægulvene under bænkeraderne har vist sig at
være i meget dårlig stand, hvorfor udskiftning til
helt nyt trægulv planlægges.
Kom og se kirken under renovering, - I vil ikke
kunne kende rummet i den nuværende renoveringsfase.

RENOVERING af Borup Kirke
fra 1. september 2014 til 31. marts 2015

Interiør i Borup Kirke anno 1905.
Borup Kirke bærer i høj grad præg af det sene 1800-tal, hvilket opfattes som meget
værdifuldt idet det skaber en overordnet helhed i kirken. Stoleværket fra 1870 fremstår med en fint udført egetræsådring, som er meget intakt og kun fremstår med
enkelte afslag. Podierne under stoleværket er udført med et tykt lag fernis og
skaber sammen med stoleværket, det skabelonbemalede og ferniserede trægulv
i koret en smuk helhed.
Panelerne langs ydervæggene er ensfarvet malet i en mørk brun farve og kommet
til senere end stoleværket. Snedkerdetaljerne og fyldningernes udtryk på panelerne
adskiller sig i kvalitet og udførelse fra stoleværket. På historisk foto fra Boserups
Samling i Nationalmuseets arkiv ses det at undervæggene i skib og kor i sammenhæng med stoleværket har stået uden paneler, men malet/kalket i en farve.
Generelt er indtrykket i kirken, at der er noget mørkt især i skibet og stemningen er
lidt trykket på grund af belysningsforholdende samt de høje mørke og bastante
paneler på ydervæggene. I sammenhæng med stoleværket m.v. skal det velbevarede
og sjældne Demant orgel fra 1871 ses. Orgelet er placeret i nordsiden af et pulpitur
i tårnet og er på 5 stemmer, 1 manual og uden pedal. På samme pulpitur i sydsiden
findes en identisk orgelfacade, der formentlig har dækket orgelets oprindelige manuelt betjente bælgværk. Dette bælgværk er senere fjernet.
Problemstillingen, som ligger til grund for projektet, og menighedsrådets ønsker omkring kirkens indre drejer sig om en generel istandsættelse af kirkerummet, hvor der
tages hånd om vedligeholdelsestilstanden på det historiske inventar, de kalkede
overflader og belysningen i kirken for at skabe et mere festligt og imødekommende
kirkerum.

Interiør i Borup Kirke i dag.
Forslaget tager udgangspunkt i en bevarelse af det historiske inventar og det
helhedspræg kirken besidder, som et resultat af den store istandsættelse i sidste
halvdel af 1800-tallet.
Panelerne på ydervæggen bliver nedtaget og Nationalmuseets kalkningstjeneste
rekvireres når panelerne er nedtaget for en besigtigelse af undervæggenes overflade og tilstand samt for en planlægning af de videre arbejder i forbindelse med
istandsættelse og kalkning. I udgangspunktet ønskes undervæggene hvidkalket i
sammenhæng med de indvendige kalkede overflader.
Stoleværket bliver istandsat i samarbejde med konservator Bent Jacobsen, som også
medvirker ved istandsættelse af alterskranken samt ved indpakning af altertavle,
prædikestol m.v.

Arkitektfirma
VILHELMSEN, MARXEN & BECH-JENSEN A/S
Leverandører:
• Murerfirma Skjødt A/S

Eksisterende rørovne under bænkene udtages og istandsættes/ ombygges med
fornyelse af varmelegemer for genopsætning. Dette er en del af energioptimeringen, som ligger i forlængelse af en energigennemgang af Borup Kirke udført af
Energitjenesten i 2011/12. De arbejder der bliver udført er således foranlediget
af Energitjenestens konklusion på energigennemgangen og omfatter en udbygning
af varmeanlægget ved opsætning af supplerende elovne på ydervæggene i sammenhæng med nedtagning af panelerne.
Belysningen i kirken ændres og suppleres med nye kroner i kor, skib og tårnrum for
at skabe et bedre lysniveau i kirken generelt, men også for at fremhæve inventaret
og kirkerummets proportioner.

• Møbelpolstrer Poul Poulsen
• Okholm Lighting A/S
• Orgelbygger: Marcussen & Søn
• Konservatorbistand v. Bent Jacobsen
• Nationalmuseets kalkningstjeneste
Malerfirma Thage W. Nielsen A/S

• Varme: Maass & Co

5

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Spaghettigudstjeneste

Torsdagscafé

Vinterens spaghettigudstjenester afholdes:
Tirsdag den 13. januar kl. 17.00 i Hornbæk
kirke og onsdag den 18. februar kl. 17.00 i
Hornbæk kirke.
En spaghettigudstjeneste er en børnevenlig
gudstjeneste af ca. en halv times varighed. Der
er forskelligt tema hver gang. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i sognegården. 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 kirkekontoret på telefon 86 42 02 60 eller e-mail: jekr@km.dk.

Vi mødes i Hornbæk Sognegård torsdag formiddag.
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. 20. november, torsdag d. 8. januar
torsdag d. 22. januar, torsdag d. 5. februar
torsdag d. 19. februar.

Babysalmesang i
De Fem Sogne
En ny sæson begynder mandag den 12.
januar 2015 kl. 9.30 i
Hornbæk Kirke med vores kirkesanger Reelika
Raadik Christensen som leder. Der er planlagt
4 gange før vinterferien, uge 7, og 6 gange
efter. Babysalmesang henvender sig til de helt
små babyer under 1 år og deres voksne i vores
fem sogne.
Reelika fortæller om „sangtimerne“ bl.a.: „Vi
synger, danser og sanser i kirken en god halv
times tid – til stor fornøjelse for alle deltagende.
Efterfølgende har vi en hyggestund i sognegården med mulighed for at made og skifte de
trætte babyer, drikke en kop kaffe og få en sludder med de andre voksne.“
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,
e-mail: reelikaraadik@hotmail.com)
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November
Søndag den 30. november kl 9.00 i Råsted Kirke
og kl. 10.30 i Hornbæk Kirke
De ni læsninger, hvor vore dygtige kirkemusikere og sangere, traditionen tro, deltager med
sang og musikalske indslag.

December
Torsdag den 4. december kl. 19.00

Julekoncert i Tånum Kirke med
Tina Siel, Tine Lilholt og Knud-Erik
Thrane
Vi synger og spiller julen ind sammen med
Tina, Tine og Knud. Kom og få en hyggelig oplevelse i kirken. Billetter kan købes i våbenhuset fra kl. 18.00. Pris 100 kr. pr. person.
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Lørdag den 6. december kl. 15.00-16.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
En kaffekoncert i december må selvfølgelig
stå i julens tegn, hvorfor der da også vil blive
diverteret med sange, som kan bringe os i jule
stemning. Sangene vil primært være fra den
amerikanske sangbog, og stilmæssigt vil de
være at finde inden for swingende jazz samt
gospel og pop.
De tre, som alle før har optrådt i Sognegården,
er alle kendte folk i Randers‘ musikliv.
Anne Hundborg er selvlært sanger, med et
bredt repertoire inden for jazz, pop og viser og
optræder ofte akkompagneret af Sven Foged.
Bent Kallehauge er en erfaren underviser og
alsidig musiker, som har spillet i talrige sammenhænge og i talrige orkestre her i Randers.
Sven Foged er cand. mag. i musik og har ligeledes optrådt i et utal af sammenhænge og med
meget forskellige musikere og solister gennem
årene.
Fri entré (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Søndag den 7. december kl. 14.00

Familiegudstjeneste i Tånum Kirke
Efter gudstjenesten går vi sammen til Tånum
forsamlingshus, hvor vi vil hygge os, danse om
juletræ og få godteposer.
Alle børn og voksne fra de 5 sogne er naturligvis velkomne. Vi vil ønske hinanden en rigtig
glædelig jul. Der vil blive mulighed for at købe
gløgg, æbleskiver og kaffe.

Januar
Søndag den 25. januar kl. 10.30

Gudstjeneste – Foredrag i Råsted Kirke
og Råsted Forsamlingshus
Forfatter og studievært Nis Boesdal prædiker
ved gudstjenesten i Råsted kirke. Efter gudstjenesten går vi til Råsted Forsamlingshus,

hvor der vil blive serveret en beskeden frokost.
Herefter vil der blive mulighed for at høre Nis
Boesdals foredrag: Biblens gode historier. Alle er
velkomne og arrangementet er gratis.
Søndag den 1. februar kl 10.30 i Kousted Kirke
og kl 14.00 i Hornbæk Kirke

Kyndelmisse
Vi holder kyndelmissegudstjenester. En anderledes gudstjeneste hvor vægten ligger på, at
mørket så småt fordrives af lyset. Det er stadig
vinter, men foråret begynder at titte frem lige
om hjørnet, og vi glæder os.

Februar
Lørdag den 7. februar kl 15.00-16.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Ved denne kaffekoncert
hører vi den 30-årige prisvindende accordeonspiller
Branko Djordjevic, som
desuden er komponist og
arrangør. Han er født i Serbien og har sine
accordeon-eksaminer fra Serbien og fra Danmark. Han har fået undervisning af de helt
store musiknavne, bl.a. Owen Murray, professor på Royal Academy of Music i London.
Branko har spillet accordeon, siden han var 8 år
gammel. Allerede i en meget ung alder gjorde
han sig bemærket ved internationale accordeonkonkurrencer i Italien (hvor han bl.a. vandt et
fornemt accordeon til en værdi af 200.000 kr.),
Serbien, Tyskland og Danmark. Han har optrådt i det meste af Europa samt i Kina – både
alene, som kammermusiker og som solist med
orkester.
I 2006 uropførte han den tilegnede accordeonkoncert “Tivoli” med Odense Symfoniorkester,
skrevet af Bent Lorentzen.
Branko er modtager af flere store legater og
blev i 2003 hædret med den prestigefulde titel
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og pris “Verdensborger i Danmark” fra Bernhard Rosenfelds Mindefond, og i 2010 blev han
udnævnt til ”Carl Nielsen Artist”.
En lovende komponistkarriere blev også indledt
for nogle år siden med en balleturopførelse i
Paris. Siden er det blevet til to accordeonkoncerter – begge uropført i Danmark med henholdsvis Århus Symfoniorkester (ved Skanderborg
festival) og Odense Symfoniorkester (ved Carl
Nielsen Festival) og flere store og små værker
til danske og udenlandske musikere. Flere
CD-udgivelser er på trapperne, og Branko er
desuden en flittig koncertgiver inden for alle
de genrer, han behersker: den klassiske musik,
virtuoserierne i den lettere musik, klezmer,
balkanfolklore og ikke mindst tangoens medrivende univers.
Denne koncert tager sit udgangspunkt i de forskellige facetter, denne spændende musiker (og
ikke mindst hans instrument) besidder.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.)
Alle er velkomne.
Søndag den 15. februar kl. 14.00 i Tånum Kirke

Fastelavnsgudstjeneste
Traditionen tro holder vi fastelavnsgudstjeneste i Tånum
kirke. Efterfølgende går vi til
forsamlingshuset til tønde-

Tånum

Borup

Kousted

slagning og hygge. Alle børn og barnlige sjæle
er velkomne, så kom udklædt, eller som du er,
til en festlig eftermiddag. Børn og voksne fra
alle fem sogne er naturligvis meget velkomne.
Der kan købes fastelavnsboller, sodavand og
kaffe i forsamlingshuset.
Onsdag den 25. februar kl. 19.00 i Hornbæk Kirke

Fra statskristendom til
Google-buddhisme
Morten Thomsen
Højsgaard er generalsekretær i Det Danske
Bibelselskab. Han har
skrevet og redigeret en
lang række bøger og artikler om religion og tro.
For 1000 år siden gjorde Harald Blåtand os
kristne. Omkring år 1500 kom Luther og gjorde
os til protestanter. Og nu ca. 500 år senere, flytter vi igen de religiøse hegnspæle. Statskirken er
ved at miste fodfæste, og Google-buddhismen
tager over.
Kom og hør et spændende og underholdende
foredrag.
Alle er velkomne til arrangementet, og der vil
blive serveret kaffe og brød til 20 kr.

FDF Hornbæk
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FDF Hornbæk er godt i gang med efterårs sæsonen.

Har du lyst til at bruge dit indre legebarn,
så har vi lige tilbuddet til dig i FDF Hornbæk!

Mødetider indtil juleferien:
Tumlinge (0 – 2 kl) onsdage kl. 17.00 – 18.30
1. års pilte (3. kl.) mandage kl. 17.00 – 18.30
2. års pilte (4. kl.) tirsdage kl. 18.30 – 20.00
væbnere/seniorer (6. kl.) mandage kl. 19.00 – 20.30
Hvor er vi ? FDF huset Gl. Viborgvej 54.
Kontakt og INFO Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07
Se mere om FDF Hornbæk:
www.facebook.com/fdf hornbaek

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

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Lilian Hundborg udstiller i Hornbæk Sognegård
december 2014 og januar 2015
Lillian Hundborg fortæller følgende om sine værker: „Jeg havde
længe samlet en del silkestof sammen uden egentlig at vide, hvad
jeg skulle bruge det til.
En dag skulle vi, i mit kor, synge ”Fangernes kor” fra Verdis
opera ”Nabucco”.
Jeg blev meget grebet, skønt jeg har kendt den, siden jeg var
barn. Pludselig kom inspirationen til mit første tekstilbillede,
nemlig ”Jødernes udgang fra Babylon”.
Så var grunden lagt, og inspirationen fortsatte – ofte under en
gudstjeneste.
Jeg har umådelig glæde af at lave disse billeder med bibelske
motiver.
Jeg kunne ikke finde bøger eller anden hjælp til at lave disse
billeder af stof, så jeg måtte gøre, som jeg fandt bedst.
Ud over at sy billeder, har jeg malet de sidste 20 år.
Jeg har eksperimenteret med forskellige farver, materialer og motiver. Jeg bliver inspireret af
mennesker, natur, musik og de ting, der foregår omkring og indeni mig.
Jeg er autodidakt, men har dog været på nogle små kurser i årenes løb.
Det er en måde at udtrykke mig på, og vældig afstressende. Jeg har glædet mig til at udstille mine
billeder her hos jer og håber, I vil tage godt imod det, jeg har lavet.
Ved hvert billede er der tekst fra Bibelen, der beskriver historien, som billedet handler om“.
Lilian Olivia Mygind Hundborg

Mødeinformationer
Fælles 5-sogns møde i Hornbæk Sognegård:
Onsdag den 4. februar 2015, kl. 19.00
Kirkekoret
Er du interesseret i at synge i kirkekoret? Koret øver
tirsdag aften i Hornbæk Sognegård og deltager i
kirkens gudstjenester et par gange per måned. Som
fast medlem får man løn.
Hvis du har alderen (15 – 20 år +/-) og kan synge
pænt og rent, er du velkommen til at kontakte korleder Thomas Ede:
thomas_ede@hotmail.com eller mobil 2835 2657.

Voksenkorets øveaftener:
Følgende torsdage kl. 19.00 i Hornbæk Sognegård:
8. januar, 22. januar, 5. februar, 19. februar.
Skulle nogle i vore 5 sogne have lyst til at
deltage i koret, er man velkommen til at deltage i
en øveaften.
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Borup

Dåb
03.08.2014		
17.08.2014		
17.08.2014		
17.08.2014		
31.08.2014		
31.08.2014		
14.09.2014		
14.09.2014		
05.10.2014		
05.10.2014		
05.10.2014		

Dåb
06.07.2014		
12.07.2014		

Lucas Brix Birkmose
Isolde My Moeslund Thygesen
Maja Foged Lind
Max Robert Frisdahl Shreeve
Malia Bjerre Domino Madsen
Sofie Moesgaard Greve
Elias Marcussen Schuster
Jonas Bothager
Sophie Sejerø Elmer
Ingrid Mosegaard Sloth
Laura Svindt Kvist

Vielse/kirkelig velsignelse
26.07.2014		
Pernille Lægs Mackenhausen og
		
Christian Lægs Hansen
30.08.2014		
Marianne Slot og
		
Morten Munk Rasmussen
06.09.2014		
Annette Bro Rask-Vestergaard og
		
Poul Bro Rask-Vestergaard
04.10.2014		
Karin Graungaard Petersen og 		
		
Lars Erik Hollandsbjerg
Begravelse/bisættelse
08.07.2014		
Arne Christensen
11.07.2014		
Jon Severin Jensen
26.07.2014		
Eva Jørgensen
08.08.2014		
Jeanette Østergaard Ruskjær
09.09.2014		
Ella Maja Therkildsen
12.09.2014		
Kim Museth Rafn
13.09.2014		
Ella Dahl Breede
16.09.2014		
Frode Villy Grønlund
29.09.2014		
Mark Bundgaard Andersen
30.09.2014		
Lotte Andersen

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
06.07.2014		

Nicklas Sommer Jørgensen
Lærke Marie Paulsen

Vielse/kirkelig velsignelse
12.07.2014		
Annemarie Paulsen og
		
Peter Rasmus Paulsen
23.08.2014		
Helle Vibeke Andersen og
		
Finn Bach Andersen
Begravelse/bisættelse
29.08.2014		
Jens Laursen

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
31.08.2014		

Jeppe Thorup Nielsen

Begravelse/bisættelse
27.08.2014		
Margit Møller

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
06.07.2014		
07.09.2014		
07.09.2014		
28.09.2014		

Esther Jasmin Byskov Christensen
Silje Guldberg Hedelund
Tobias Vistoft Højlund
Felix Bakmand Brøndum

Vielse/kirkelig velsignelse
30.08.2014		
Maria Thorup Kannegaard Arenshøj
		
og Henrik Andersen
27.09.2014		
Jane Skov Østergaard og
		
Brian Engmann Petersen
Begravelse/bisættelse
19.07.2014		
Torben Bjerregaard

Mikkel Vernegreen Petersen

Begravelse/bisættelse
20.09.2014		
Søren Bach Jacobsen
25.09.2014		
Kai Pedersen
27.09.2014		
Per Hvid Christensen

Kirkelig vejviser
Der henvises til hjemmesiden for praktiske
oplysninger om fødsel, dåb, vielse,
navneændring mv.
www.defemsogne.dk
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Tånum
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

November
30. november

1. s. i advent

10.30 CIP
De 9 læsninger
(se side 6)

9.00 CIP
De 9 læsninger
(se side 6)

December
4. december

kl. 19 Julekoncert i Tånum Kirke (se side 6)

6. december

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 7)

7. december

2. s. i advent

9.00 CIP

14. december

3. s. i advent

9.00 CIP

21. december

4. s. i advent

14.00 CIP
Familiegudstjeneste
(se side 7)

10.30 CIP
10.30 CIP

10.30 CIP

24. december

Juleaften

13.30 CIP
15.00 HHJ

25. december

Juledag

10.30 CIP

31. december

Nytår

15.00 CIP

15.00 CIP

16.15 CIP

13.30 HHJ

13.30 CIP

Januar 2015
4. januar

Hellig 3 Kongers
14.00 DJ
søndag
m. kirkekaffe

10.30 DJ

8. januar

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

11. januar

1. s. e. H. 3 k.

13. januar

Spaghetti-
gudstjeneste

17.00 MK

18. januar

2. s. e. H. 3 k.

10.30 DJ

22. januar

25. januar

14.00 MK
m. kirkekaffe

10.30 MK

14.00 DJ
m. kirkekaffe

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Sidste. s. e. H.
3 k.

9.00 MK (1)
Dåbsgudstj.

Se Råsted

Se Råsted

Se Råsted

10.30 Nis
Boesdal
m. kirkefrokost
og foredrag
(se side 7)
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Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Februar
1. februar

Septuagesima

14.00 DJ
Kyndelmisse
m. kirkekaffe
(se side 7)

10.30 DJ
Kyndelmisse
(se side 7)

5. februar

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

7. februar

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 7)

8. februar

Seksagesima

15. februar

Fastelavn

18. februar

Spaghettigudstjeneste

19. februar

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

22. februar

1. s. i fasten

25. februar

kl. 19 Fra statskristendom til Google-buddhisme ved Morten Thomsen Højsgaard
i Hornbæk Kirke (se side 8)

14.00 MK
m. kirkekaffe

10.30 MK
14.00 DJ
Fastelavn
(se side 8)

10.30 DJ

17.00 MK

10.30 MK

14.00 MK
m. kirkekaffe

(1) Dåbsgudstjeneste uden tilmeldte dåb bortfalder.
DJ: Dorte Jørgensen
CIP: Cicilie Inge Poulsen, vikar under Dorte Jørgensens orlov
MK: Maja Søgaard Kristensen
HHJ: Hanne Hjørlund
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
Fra 1. januar bortfalder fromessen, og denne erstattes af gudstjeneste kl. 14.

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone
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