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Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov
søndag den 14. juni 2015 kl. 14.00
Se nærmere om friluftsgudstjenestren side 8
samt omtale af billedkunstneren Gloria Jensens
maleri under ”Nyt fra kunstudvalget” side 9

RÅSTED

KOUSTED

BORUP

TÅNUM

HORNBÆK

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.

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

Sognepræst
Maja Søgaard Kristensen
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV
Mobil: 29 12 83 84
E-mail: mask@km.dk
Træffes ikke mandag.

Organist Thomas Ede
Tlf. 86 19 89 90. Mobil: 28 35 26 57

Hornbæk Sognegård:
Hornbæk Kirkevej 7,
8920 Randers NV

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

Kirkekontor:
Kordegn Jette Kristiansen
Graver Klaus Højgård Pedersen
Træffes tirsdag, onsdag og fredag
9.00-13.00, tillige onsdag 16.00-17.00 Tlf. 60 22 46 91.
Træffes mandag og fredag.
Tlf. 86 42 02 60.
E-mail: jekr@km.dk
Kirkesanger Elsebeth Korsgaard
Sorensen, Tlf. 86 42 01 35.
Sognegårdsmedarbejder:
Lis Henriksen
Organist: Se Hornbæk.
Mobil: 28 71 95 47
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk
Borup Menighedsråd:
Træffes ikke mandag.
Menighedsrådsformand
Jørgen Sparre
Hornbæk Menighedsråd:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen Tlf. 23 72 99 86
E-mail: js@plainwood.dk
Tlf. 86 41 50 29.
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
Kirkeværge Jens Baier Andersen
Tlf. 86 44 35 48.
Kirkeværge Ole Bjerring
Tlf. 98 90 99 01. Mobil: 30 57 56 12. 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), Dorte
Jørgensen. Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er
den 25. juni 2015. Næste nummer af kirkebladet omdeles
i uge 33/2015. Kirkebladet udgives af menighedsrådene.
Ansvarshavende redaktør Jørgen Sparre.
Mobil : 23 72 99 86. E-mail: js@plainwood.dk
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Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.
E-mail: 3carmik@gmail.com
Organist Bent Faxholm
Tlf. 86 42 97 24.
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
Elisabeth Jensen
Tlf. 86 44 31 05.
Mail: elkijen@gmail.com
Kirkeværge
Elisabeth Margit Kristensen
Tlf. 86 22 22 57.
Mail: emk@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.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præsterne skriver:

Når søndag og
hverdag mødes
I skrivende stund er jeg netop hjemkommet fra Paris.
Her oplevede jeg noget nyt og spændende. Lidt afsides
lå en kirke, hvor døren stod åben, og folk gik ud og
ind midt på eftermiddagen. Vi blev nysgerrige, som
man jo gør, når man er ude for at udforske fremmede
byer og lande, og gik ind for at se, hvad der mon var
på færde. Det første, der mødte os, var et stort lærred,
hvorpå en projektor viste nogle billeder. Det næste
var nogle underlige sorte firkanter, som var strøet ud
over en del af gulvet. Så kom vi ind midt i skibet, og
kirkerummet blev både til det kirkerum, vi kender
så godt – med bænke, alter og prædikestol og diverse
sidealtre, som katolske kirker jo har, hvor der kan
tændes lys og bedes til forskellige helgener - og til
noget helt andet.
For unge mennesker var i gang med at male billeder, lave skulpturer og skabe moderne kunst, og i
kirkens kor hang i loftet et stort fiskenet fyldt med
hvide balloner.
Det gik op for os, at man ved denne kirke i den
grad har forenet kirkens tidløse sakramentale status
og brug med nutidsmenneskets behov for at udtrykke
sin kreativitet og livsanskuelse.

Sognepræst
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja Søgaard
Kristensen

Det føltes lidt underligt, da vi lige kom ind og
så ballonerne og de mange „værker“, der var under
opbygning, men da vi samtidig oplevede, hvordan
nogle kom ind og tændte lys og satte sig andægtigt
i rummet, blev vi glade for atmosfæren. Tænk, at
kirken på en og samme tid kan fungere som andagtsrum og som kreativt værksted for engagerede
unge mennesker.
Nu kan jeg desværre ikke hverken læse eller forstå
fransk, så jeg kastede mig ikke ud i et forsøg på at
få rede på, hvordan alt dette var kommet i stand, og
hvilke rammer man har lagt ned over dette samarbejde, men det kunne have været spændende at
høre om.
For måske er det også sådan noget, vi skal begynde
at drøfte herhjemme! Hvordan vi kan få vore kirkerum til at spille mere sammen med vores hverdagsliv.
Er det muligt at bruge disse store, herlige lyse rum på
flere og andre måder end kun om søndagen? Kunne
det tænkes, at der i mange sogne kunne være aktiviteter, som kunne flyttes ind i kirkerummet, uden
at kirkens rum derved blev misbrugt, men snarere
blev tilføjet noget nyt og væsentligt?

?
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Den gængse opfattelse af kristen praksis er, at det
er noget, der udspiller sig i kirken søndag formiddag. Men kunne det tænkes, at religiøs praksis lige
så vel kunne foregå en torsdag eftermiddag, og at
det var en lille lokal kunstforening, der holdt til i
kirkerummet på det tidspunkt?
Grundtvig sagde, at et menneske altid er menneske
først og kristen siden. Det, han mente, som jeg forstår
det, er, at mennesket ikke kun skal have fyldt på med
åndelige ting, men at det har andre behov, der melder
sig inden da - f.eks. behovet for mad og drikke, tryghed
og varme osv.
Kunne vi gøre skellet mellem de to - menneske og
kristen - mindre ved at udleve nogle flere af hverdagens
behov inden for kirkerummets rammer?
Holde fællesspisninger i kirkerummet f.eks.? På en
måde er det jo allerede det, der sker i nadveren, omend
i mindre målestok og rent symbolsk.
Hvis vore kirkerum - og dermed det synlige tegn
på vores religiøsitet - skal være langtidsholdbare, også
for kommende generationer, tror jeg, at vi skal til at
tænke helt anderledes kreativt og inspireret. Men det
kræver tilladelser fra øverste instans, da præst og
menighedsråd ikke har hjemmel til de store forandringer. Og her er øverste instans ikke Vorherre, men
politikere på ministerielt plan og deres rådgivere. Vi
er underlagt strenge restriktioner for, hvad vi må og
ikke må, og kan kun prøve efter bedste evne - inden for
disse snævre rammer - at skabe de bedste betingelser
for sogn og menighed.
Men nogle gange sker større forandringer ved, at
der nedefra dannes nogle grupper, der begynder at
tænke anderledes, og som over tid kan påvirke toppen.
Inspireret af mødet med en afsides beliggende
kirke i Paris, opfordrer jeg hermed til dette. Så må vi
se, hvad der kan ske i fremtiden… måske ikke i denne
generation, men så er bolden lagt til indspark i nye.
God sommer, Dorte.
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Konen på landet
At risikere:
At le er at risikere at blive taget for at være dum.
At græde er at risikere at blive opfattet
som sentimental.
At komme en anden i møde er at risikere
at blive involveret.
At vise følelser er at risikere at blotlægge
sit egentlige jeg.
At give udtryk for sine ideer og drømme er
at risikere at tabe ansigt.
At give kærlighed er at risikere ikke at få
noget igen.
At leve er at risikere at dø.
At håbe er at risikere fortvivlelse.

Men du må risikere noget, for de største farer i
livet er ikke at risikere.
Den person, som ikke risikerer, gør ingenting,
har ingenting og er ingenting.
Han kan måske undgå lidelse og sorg, men han
kan ikke forandre sig, føle, vokse, elske – leve.
Lænket til sine holdninger er han en slave,
han har forspildt friheden.

Kun en person, som risikerer, er fri.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Menighedernes liv
Gratis transport til alle arrangementer i De Fem Sogne
I vore 5 sogne bestræber vi os på, at alle, som ønsker
det, kan deltage i såvel gudstjenester som diverse
arrangementer.
Vi afskaffede for nylig kirkebilsordningen, som
meget få efterhånden benyttede sig af. I stedet har
vi nu den ordning, at alle, som ikke selv er i stand
til at transportere sig til en kirke eller sognegård/
forsamlingshus, uden omkostninger kan blive kørt
frem og tilbage på pastoratets regning.
Det kræver blot, at man mindst to dage i forvejen
kontakter kirkekontoret, så bliver man afhentet i en

taxa, og selvfølgelig også kørt hjem igen efter gudstjenesten/arrangementet. Bemærk, at det gælder
samtlige arrangementer i vore 5 sogne.
Så der er altså ingen grund til at have bekymring
angående transport, da det kan klares ved en opringning til kirkekontoret.
Vi håber meget, at dette nye tiltag vil medvirke til,
at alle, som ønsker det – men som tidligere af mangel
på transportmulighed har fravalgt en gudstjeneste/
et arrangement – for fremtiden kan møde op til det,
man har lyst til at deltage i.

Genåbning af Borup Kirke
Borup Kirke blev genåbnet efter renovering, palmesøndag, den 29. marts 2015.
Kirken var næsten fuldt besat, og mange deltog i den efterfølgende frokost i Borup Forsamlingshus.
Smukt var det, atter at se kirken – nu genskabt i et strålende og livsbekræftende lys.
Festligt tillige.
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Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling
søndag den 8. marts
For vores pastorat blev det det næstbedste resultat.
Dygtige og engagerede konfirmander og indsamlere
har i 2015 gjort indsamlingen i vores pastorat til den
næstbedste for pastoratet.
I alt samlede vores 52 indsamlere 16.832 kr. i pastoratet, og i hele landet samlede ca. 20.000 indsamlere
mere end 14.000.000 kr. Vores bedste indsamler
i år var Gabriel fra Tånum, som sammen med sin
mor Rikke indsamlede 1.501 kr.

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

I alt 5 af konfirmandholdene indsamlede mere
end 1.000 kr., som er et meget flot resultat.
En meget stor TAK til de mange bidragydere,
som tog godt imod vores indsamlere, og også til hver
enkelt indsamler. I har alle, hver på jeres måde, ydet
et bidrag til, at resultatet for pastoratet blev så flot i
år. Der bliver noget at leve op til for de kommende
konfirmander.
Resultatet for i år er et godt udgangspunkt og en
stor udfordring, når vi skal lave indsamling søndag
den 13. marts 2016.

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 – 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.
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Voksenkorets øveaftener
Voksenkoret holder sommerferie, og der startes
igen til september. Nærmere oplysninger om
øveaftener i næste kirkeblad.

Hornbæk
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Babysalmesang i De Fem Sogne
Et nyt hold babysalmesang starter
den 14. september.
Vi mødes i Hornbæk kirke 10 mandage kl. 9.30 til
en god halv times
sang, dans og leg.
Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe/
te og lidt hyggeligt samvær i sognegården.
Babysalmesang er et tilbud til alle babyer fra
0-10 måneder i De Fem Sogne, og det er gratis
at deltage. Læs mere om babysalmesang på vores hjemmeside. Du er allerede nu velkommen
til at reservere en plads på holdet. Tilmelding
til Reelika Christensen på tlf. 2840 9837.

Juni
Lørdag den 6. juni kl. 15.00 – 16.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Ved denne koncert hører vi sangerinden Gertrud Lei og pianisten Ulla Erml. De to mødtes
på Aalborg Universitet i 1997, hvor Ulla Erml
underviste, og Gertrud Lei studerede. Deres
første fælles koncertoptræden var i Nordjysk
Sangselskab i 1998, hvor de opførte Antonin
Dvorak ”Zigeuner Lieder” til stor fornøjelse for
såvel publikum som optrædende. Det blev starten på et godt samarbejde, der nu har varet i 17
år. Duoen har ofte gæstet Nordjysk Sangselskab
i Aalborg, det århusianske sangselskab ”Societas Pro Musica” og andre musikforeninger.
Gertrud Lei er uddannet fra Musikkonservatorierne i Aalborg og Aarhus. Fra 2000- 2012
var hun ansat i Den Jyske Operas Kor med

solistdebut i 2008 i rollen som Annina i Verdis
”La Traviata”. Ud over sit arbejde på Den Jyske
Opera har hun gennem flere sæsoner sunget
i Mogens Dahls kammerkor i København og
endvidere haft adskillige solistopgaver. Heriblandt kan nævnes solistopgaver med Nordjysk
Operakompagni, Aalborg Operafestival og Randers Kammerorkester. Hun synger desuden
kirkekoncerter og liedkoncerter rundt om i landet med forskellige samarbejdspartnere.
Ulla Erml er uddannet pianist på Det Jyske
Musikkonservatorium og debuterede fra konservatoriets solistklasse i København og i Aarhus med flotte anmeldelser. Hun har, i flere
omgange, deltaget i masterclasses ved Janácek
Akademiet i Brno og har en særlig forkærlighed for det tjekkiske, f.eks. har hun været solist
i Janáceks Capriccio for klaver og blæsere med
Århus Symfoniorkester og givet koncerter som
solist og akkompagnatør i Italien, Frankrig,
Tjekkiet, Sverige og Danmark.
Ulla har indspillet CD’er, bl.a. Dvoraks ”Zigeuner Lieder”, sammen med Gertrud Lei.
Gertrud har
endvidere i 2013
inspillet Dvoraks
”Bibelske sange”
og Brahms` ”Zwei
Geistliche Lieder”
på en CD i samarbejde med pianist
Lone Vandt og
bratschist Benjamin Christensen.
Det er fri entré.
(Kaffe 20 kr.) Alle
er velkomne.
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Søndag den 14. juni kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov
På denne sommersøndag afholdes der friluftsgudstjeneste ved „Påfuglehuset“ i skoven bag
Fladbro Kro. Gudstjenesten foregår i et samarbejde mellem følgende 8 sogne: Øster Velling,
Helstrup, Grensten, Kousted, Råsted, Borup,
Tånum og Hornbæk.
Ved gudstjenesten medvirker sognenes præs
ter, børnekor og spillemandsorkestret „Knap så
rask“.
Efter gudstjenesten sponsorerer Fladbro Kro
kaffen, og menighedsrådene sørger for kage m.m.
Deltagere i gudstjenesten bedes venligst medbringe klapstole/tæpper eller lignende.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til
Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til
Hornbæk Sognegård.
Tirsdag den 23. juni fra kl. 18.00

Sankt Hans ved FDF Hornbæk
Gl. Viborgvej 54
Arrangeres 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,
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kl. 18.30 underholdning ved Søren Brynjolf og
kl. 19.30 tændes bålet. Medbring selv tæppe/
stol, hvis du ønsker at sidde.

Juli
Ingen arrangementer

August
Ingen arrangementer

September
Onsdag den 9. september

Sogneudflugt 2015
Turen er p.t. ikke færdigplanlagt, men vil gå til
området ved Viborg.
Nærmere information i næste kirkeblad.

Hornbæk
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NYT FRA KUNSTUDVALGET

Kirkebladets forsidebillede
Kirkebladets forside er et foto af et
maleri, udført af billedkunstneren
Gloria Jensen, Randers. Maleriet
skildrer hendes oplevelse af friluftsgudstjenesten 2014, og på denne side
er hendes skitse fra gudstjenesten
gengivet.
Gloria Jensen er født 1951 i New
York City og har boet i Danmark siden 1970.
Hun er uddannet på High School
of Art and Design i New York og har
gennemført kurser på Århus Kunstakademi, Engelsholm Kunsthøjskole,
Ærø Kunsthøjskole og Løgumkloster
Højskole – Kunst og Design. Hun har
mange udstillinger bag sig.
Hun fortæller selv om sin arbejdsmetode og inspiration:
Jeg har altid tegnet og malet, fra 5 års alderen. Inspiration henter jeg i min etnicitet, musik, farver
og det, som sker omkring mig. At være eksperimenterende i materialer og emner forklarer nok min
„løse“ stil.

Birte Meelby Haubro
Birte Meelby Haubro udstiller i juni, juli og august i Hornbæk Sognegård. Hun fortæller om sig selv og sin kunst
følgende: Efter i flere år at have undervist i silkemaling blev
jeg medlem af ”Billedskolen af 1998” , da denne blev startet.
Jeg har deltaget i undervisning hos forskellige kunstnere i såvel tegning, pastel, akvarel som akrylmaling. Nu
arbejder jeg hovedsagelig med akrylmaling.
En stor del af min inspiration henter jeg i naturen
herhjemme såvel som på udlandsrejser, hvilket naturligt
afspejler sig i mine billeder.
Jeg har været repræsenteret på adskillige udstillinger
både alene og sammen med min malegruppe ”Billedskolen
af 1998”.
Se eksempler på over tid udstillede kunstværker på
www.defemsogne.dk
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
21.02.2015		
22.02.2015		
22.02.2015		
29.03.2015		

Nora Stauning Oest
Alfred Lyderik Christiansen
Matilde Boie
Laura Juul Kristensen

Vielse/kirkelig velsignelse
21.02.2015		
Marie Stauning Oest og
		
Thomas Stauning Oest
Begravelse/bisættelse
14.02.2015		
Sonia Ella Frier Kristiansen
28.02.2015		
Erling Boddum
06.03.2015		
Trine Margrethe Caspersen
06.03.2015		
Per Johan Gottlob Holleufer
18.03.2015		
Inger Nielsen
21.03.2015		
Inger Jensen
11.04.2015		
Else Nedergaard

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelse/bisættelse
27.03.2015		
Henny Hedegaard Nielsen
01.04.2015		
John Vagner Hartvig

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
01.02.2015		

Arne Emil Christensen

Begravelse/bisættelse
05.03.2015		
Jens Erik Rasmussen
26.03.2015		
Bruno Bech

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
25.01.2015		
12.04.2015		

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
FDF Hornbæk er godt i gang med forårssæsonen.
Mødetider indtil sommerferien:
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. og op )
mandage kl. 19.00 – 20.30
Skt. Hans aften 2015, tirsdag den 23. juni ved FDF
Hornbæk Gl. Viborgvej 54 fra kl. 18.00.
Arrangeres 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. 18.30 underholdning ved Søren Brynjolf og
kl. 19.30 tændes bålet. Medbring selv tæppe/stol
hvis man ønsker at sidde.
Sommerlejr 2015
Uge 27: 2. pilte og ældre starter lørdag den 27. juni.
Tumlinge og 1. pilte starter mandag den 29. juni.
Vi slutter alle torsdag den 2. juli.
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

Lucca Berg Sørensen
Laurits Amby Gross

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

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

Hornbæk

Tånum

10.30 DJ

Borup

Kousted

Råsted

Maj
14. maj

Kristi himmelfartsdag

12.00 DJ
Konfirmation

17. maj

6. s. e. påske

10.30 MK

24. maj

Pinsedag

9.00 DJ

25. maj

2. pinsedag

-

31. maj

Trinitatis

9.00 DJ
9.00 MK

10.30 DJ
-

-

-

9.00 MK

-

10.30 MK

Juni
6. juni

kl. 15.00-16.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 7)

7. juni

1. s. e. trinitatis

14. juni

2. s. e. trinitatis

10.30 DJ
Familiegudstj.

9.00 DJ

14.00 Fælles friluftsgudstjeneste, Fladbro

21. juni

3. s. e. trinitatis

23. juni

fra kl. 18.00 Sankthansaften ved FDF Hornbæk, Gl. Viborgvej 54 (se side 8)

28. juni

9.00 MK

10.30 MK

4. s. e. trinitatis

9.00 BJ

10.30 BJ

Juli
5. juli

5. s. e. trinitatis

9.00 MK

12. juli

6. s. e. trinitatis

19. juli

7. s. e. trinitatis

10.30 DJ

26. juli

8. s. e. trinitatis

9.00 DJ

10.30 MK

9.00 MK

10.30 MK
9.00 DJ
10.30 DJ

11

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Hornbæk

Dato

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

August
2. august

9. s. e. trinitatis

9. august

10. s. e. trinitatis

9.00 MK

16. august

11. s. e. trinitatis

10.30 DJ

23. august

12. s. e. trinitatis

30. august

13. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 MK
9.00 DJ

9.00 MK

10.30 MK

10.30 DJ

9.00 DJ

September
6. september 14. s. e. trinitatis

9.00 BJ

10.30 BJ

9. september Sogneudflugt (se side 8)

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
MK: Maja Søgaard Kristensen
BJ: Børge Jensen

