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10 års jubilæum fejret med gospelkor.
Der er gået 10 år i 5 sogns arbejdet og se hvordan det blev fejret på festlig vis inde i bladet!

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
Organist: Se Hornbæk.
Sognegårdsmedarbejder:
Borup Menighedsråd:
Lis Henriksen
Menighedsrådsformand
Mobil: 28 71 95 47
Jørgen Sparre
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk
Tlf. 23 72 99 86
Træffes ikke mandag.
E-mail: js@plainwood.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
Kirkeværge Ole Bjerring
Tlf. 98 90 99 01. Mobil: 30 57 56 12.
E-mail: olebjerring@yahoo.dk

Hornbæk Kirke:
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

Tånum Kirke:
Tånum Bygade 39
8920 Randers NV

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

Borup Kirke:
Borup Byvej 83
8920 Randers NV

Kirkebladets redaktion:
Kirkebladet udgives af menighedsrådene. Birthe Andersen (Tånum), Niels Erik Nielsen (Tånum), Bent Olufsen
(Hornbæk), Anna Margrethe Beck (Hornbæk), Svend Olesen (Kousted), Karen Brix Roed (Borup), Elisabeth Jensen
(Råsted), Dorte Jørgensen og Maja Søgaard Kristensen.
Ansvarshavende redaktør Annie Langhoff.
Mobil: 50823475. E-mail: anniekjeld@gmail.com
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 45/2015.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den
30. september 2015.
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Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.
E-mail: 3carmik@gmail.com

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:

Hvad er en fadder?

Sognepræst
Sognepræst
Dorte Jørgensen Maja Søgaard
Kirkebogs
Kristensen
førende

Når jeg som præst kommer rundt til pastoratets beboere, fordi de skal have deres nyfødte barn døbt, så
kommer jeg der af flere årsager. Det er altid dejligt
at se det lille barn, høre om dets første tid i familien,
få en samtale med forældrene om selve dåben, høre
om de efterfølgende festligheder, og ja, nogle gange
får jeg endda lov til at se dåbskjolen på forhånd. Vi
kommer ved disse samtaler ofte vidt omkring og det
er altid en glæde for mig at møde disse familier og
høre deres historier.
I samtalen taler vi bl.a. om de praktiske ting ved
dåben i kirken og kommer i den sammenhæng ind på
dåbsbarnets faddere. Barnets forældre er altid meget
opmærksomme i denne del af samtalen, da de som
oftest har tænkt meget over hvem, der skal stå fadder
til deres barn. Det er nemlig en vigtig beslutning og det
er forældrene altid klar over. Hvad fadderens egentlige
rolle og betydning er, hersker der derimod nogle gange
tvivl om og derfor kommer her en lille forklaring.
Efter alt at dømme har der så vidt muligt altid været
en talsmand med ved dåben.
I begyndelsen var det sandsynligvis kun voksne,
der blev døbt. De medbragte selv en talsmand, som
kunne bevidne, at de havde reelle hensigter med dåben.
Fra 200-tallet begyndte kirken også at døbe børn.
De fik på samme måde en slags talsmand til at svare
på deres vegne ved dåben. En forælder eller fadder
svarede her på barnets vegne ja til trosbekendelsens
ord, og barnet blev døbt. Forældrene lovede at sørge

for barnets oplæring i den kristne tro, og fadderne
skulle stå i reserve.
Sådan har praksis været – op gennem de mange
århundreder – frem til vore dage.
Hvordan er det så i dag? Jo, et dåbsbarn skal have
mellem to og fem faddere. Deres navne indskrives i
kirkebogen sammen med oplysninger om barnets
fødsel, forældre, navn og dåb.
Forældre kan godt være faddere til deres eget barn,
men i så fald bør der udover forældrene være mindst
to andre faddere.
Der indskrives hvert år over 150.000 faddere i Den
Danske Folkekirkes kirkebøger.
Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb,
men behøver dog ikke at være medlem af Den Danske
Folkekirke.
Faddernes rolle i dag er først og fremmest at være
dåbsvidner; de ser med egne øjne dåben ske, og én af
fadderne svarer på barnets vegne ja til trosbekendelsens
ord om troen på Gud, Kristus og Helligånden.
Efter dåben kan fadderne efter bedste evne bidrage
til barnets kristne oplæring. De skal også sørge for
denne oplæring, hvis det forfærdelige skulle ske, at forældrene dør, før barnet bliver voksent. De har derimod
ikke nogen juridisk forpligtelse til at adoptere eller tage
sig af barnet, hvis forældrene dør, hvilket mange tror.
Hvad går denne kristne børnelærdom så ud på?
Man hører somme tider, at det er helt forkert at påvirke
børn i en bestemt retning med sine egne holdninger
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og sin egen tro. Børnene skal vælge selv. Passer det?
Er det for eksempel forkert at lære barnet at begå sig i
trafikken? Er det helt galt at lære barnet at holde sig fra
den varme kogeplade eller fra medicinglassets indhold?
Hvordan skulle et barn på egen hånd finde ud af,
hvad der er godt og ondt og til gavn og skade i denne
verden? Der er vel noget, som må læres. Det er derfor,
at vi opdrager vores børn. Det samme gælder den
kristne børneopdragelse eller med kirkens gamle ord;
den kristne børnelærdom. Dens formål er, at barnet
skal vokse op i den trygge tro på Gud, og det kan intet
menneske selv finde frem til. Hvert barn må derfor
have det fortalt, for at det kan orientere sig og finde
troens vej igennem livet. Der er nemlig så mange
veje – og vildveje. Og så er det godt at være vel rustet
hjemmefra.
I min verden er den kristne børnelærdom ikke kirke
historie fra A til Z og udenadslære af de ti bud, nej,
det er at fortælle, at den treenige Gud er med barnet
og alle os andre, og det kan vi eksempelvis læse om i
Bibelen og høre om i kirken. Og det behøver ikke at
være ved søndagens højmesse kl. 10.30, det kan også
sagtens være til en børnegudstjeneste.
Udover at fortælle barnet, at der forhåbentligt er
en Gud og skaber, der holder hånden under det, og
som vi må komme til med både vores glæder og vores
bekymringer – store som små – så må man også godt
lære barnet, hvordan man behandler sine medmennesker med kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse.
Denne kristne måde at omgås sine medmennesker
på er ikke en særlig væremåde, som er forbeholdt
døbte, nej, det er en væremåde og et værdisæt, der
kan bruges over alt i hele verden blandt alle folkeslag.
Det er netop en opgave for fadderen at fortælle barnet
dette, i det sørgelige tilfælde at forældrene ikke selv
har mulighed for det. Alt dette skal man lære barnet,
for at det kan forblive en del af det kristne fællesskab,
som det så glædeligt er blevet døbt ind i.
Til den opgave får man Guds hjælp og velsignelse
med på vejen.
Til slut til jer, som skulle være i tvivl: Det er en stor
glæde og ære at være fadder! 
Fadder: Fællesbetegnelse for dem, der stiller op ved et
barns dåb.
Gudmor eller gudfar: Den fadder, der bærer og svarer
for barnet.
Sognepræst Maja Søgaard Kristensen
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Konen på landet
En gammel Cherokee høvding skulle lære sit
barnebarn om livet.
Jeg kæmper en kamp indeni, sagde han til
drengen. Det er en frygtelig kamp, og den er
mellem to ulve. Den ene er ond – han er vrede,
misundelse, sorg, fortrydelse, begærlighed,
arrogance, selvmedlidenhed, skyld, ligegyldighed,
løgne, falsk stolthed, merværdsfølelse og egoisme.
Den anden er god – han er glæde, fred,
kærlighed, håb, visdom, sandhed, medfølelse,
gavmildhed, venlighed, empati, ydmyghed,
ømhed og tillid.
Den samme kamp foregår inden i dig
– og alle andre.
Drengen tænkte over det et par minutter, så
spurgte han sin bedstefar: Hvilken ulv vil vinde?
Den gamle høvding svarede.
Den du fodrer
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Menighedernes liv
De fem sognes jubilæumsdag d. 10. maj
Fejringen af De fem Sognes 10 års jubilæumsdag
søndag d. 10. maj blev en på alle måder festlig dag.
Aktivitetsudvalget havde planlagt dagen således, at
der var aktiviteter i alle 5 kirker. Dagen startede kl.9
med morgensang i Kousted Kirke. Højskoleforstander Erik Sommer, som har skrevet flere melodier til
højskolesangbogen, ledede morgenfriskt og veloplagt
sangene, som han selv akkompagnerede. Hans præsentation var krydret med anekdoter. Stemningen
var høj i den fyldte kirke!
Efter således at have varmet op på festlig vis,
serverede menighedsrådet kaffe og rundstykker i
våbenhuset. Turen gik derfra videre til Råsted kirke,
hvor teolog og katolik Iben Thranholm holdt foredrag.
Hun følte sig godt tilpas i den fyldte kirke. Veloplagt
og veltalende satte hun ord på de overvejelser og
tanker, hun havde gjort sig i forbindelse med sin
konvertering til katolicismen, som fandt sted, efter
hun var blevet teolog. De efterfølgende spørgsmål
besvarede hun ligeledes veloplagt.
Fra Råsted gik turen videre til Borup Kirke. Jørgen
Sparre, formand for menighedsrådet, fortalte på
spændende vis om den nylige restaurering af kirken,
herunder om de ofte vanskelige opgaver, der havde
været i forbindelse med istandsættelsen. Den fyldte
kirke beundrede resultatet!
Efter en hyggelig frokost i forsamlingshuset, var
der pause til kl. 16, hvor Hornbæk Kirke var rammen
om en kort andagt med Dorte Jørgensen. Kirsten
Kjærulff, som er ekspert i Hildegard af Bingen,
sang nogle af Hildegards smukke sange. I Sognegården fortsatte Kirsten Kjærulff sin formidling af
sin enorme viden om Hildegard. Specielt koncentrerede hun sig om Hildegards symbolske billedkunst.
Spændende og tankevækkende!
Buffeten blev serveret kl. 18. Alle de mange fremmødte hyggede sig, inden turen gik til dagens sidste
destination, Tånum Kirke. Her sluttede dagen med
en fantastisk musikgudstjeneste. Ungdomskoret
sang indledningsvis flere sange/salmer, akkompagneret af organist Thomas Ede. Voksenkoret, dirigeret
af organist Bent Faxholm, medvirkede med 3-stemmig sang. Et til dagen opstået gospelkor sang, så

alle jublede! Thomas Ede spillede postludiet med
egne improvisationer, hvor alle tangenter var i spil!
Sikken et brag af en finale!
Den på alle måder festlige dag sluttede for de
mange fremmødte med champagne i våbenhuset!
Råsted menighedsråd
Efter at vi har fået en bevilling fra provstiet til restaurering af kirkens parkeringsplads, går vi hen over
sommeren i gang med at få lagt ny belægning på.
Den gamle belægning med ral giver vanskeligheder for dårligt gående og for rollatorer. Desuden giver
den ekstraarbejde til vores graver for at få rallen til at
blive på plads. En ny-kalkning af kirken står også for
døren. Specielt kirkens tårn skal efter fejlbehandling
have en afrensning og en gang ny kalk.
Vi håber, at denne ” make-up ” vil få kirken til at
fremstå smukt
Renovering af orglet i Hornbæk kirke
Vi har i de sidste fem år søgt om midler til at få renoveret orglet i Hornbæk kirke. Årsagen er et længe
næret ønske om blandt andet en mere blød og fyldig
klang, ligesom der har været en uhensigtsmæssig
placering af nogle piber. Den mest markante ændring
bliver tilføjelsen af en ”Principal8”, som fremover vil
være den bærende stemme på hovedværket.
Orgelombygningen bliver foretaget af P.G. Andersen & Bruhn Orgelbyggeri, som også i din tid har
bygget orgelet. Arbejdet påbegyndes den 31. august,
og varer en måneds tid. Selve arbejdet foregår hos
orgelfirmaet, hvorfor vi i perioden har fået lovning
på et mindre orgel, så gudstjenester m.m. stadig kan
finde sted med musikalsk ledsagelse.
Vi ser frem til at få orglet tilbage i den nye og bedre
stand, og fejrer begivenheden med en koncert den
31. oktober. Se nærmere omtale andetsteds i bladet.
Bent B. Olufsen
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Efterårets spaghetti- og
børnegudstjenester
I efteråret starter vi op med spaghettigudstjenester i de fem sogne igen.
En spaghettigudstjeneste er en kort gudstjeneste
i børnehøjde, hvor vi bl.a. får Biblens fantastiske
historier fortalt på en sjov og anderledes måde
og går på opdagelse i kirken.
Efter gudstjenesten går vi alle over i præstegården/sognegården og spiser et dejligt måltid mad,
inden at vi skal hjem og putte småfolk.
Børn i alle aldre og barnlige sjæle er så hjerteligt
velkomne til disse gudstjenester og man er også
velkommen til at tage sine gode venner, sine
bedsteforældre eller anden familie med.
Det er gratis at deltage og hvis man ønsker at
komme og få en hyggelig eftermiddag og lækker
aftensmad sammen med andre børnefamilier,
så skal man fire dage forinden skrive en mail til
mask@km.dk eller ringe/sms til 29 12 83 84.

Torsdagscafe

Datoer for spaghettigudstjenester:
Onsdag den 7. oktober kl. 17.00 i Borup kirke,
Borup Byvej 83, 8920 Randers NV.
Onsdag den 4. november kl. 17.00 i Hornbæk
kirke, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV.

Så er tiden inde til at vi igen kan mødes hver
anden torsdag til torsdagscafe i Hornbæk Sognegård.
Vi starter torsdag den 17. september, og som
sædvanlig er det fra kl. 10.00 til 11.30.
Hver gang vil der være en kop kaffe med brød,
og god mulighed for at snakke sammen.
Vor musiker underholder ud fra vekslende musikalske temaer, og derudover vil der være 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.
I efteråret er der planlægt torsdagscafe på følgende torsdage: 17. sep. ; 1. okt. ; 15. okt. ; 29.
okt. ; 12. nov. ; 26. nov. 2015

Jeg glæder mig til at se jer! ☺
Kærlig hilsen Maja

September

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
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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.

Lørdag den 5. september kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Ved denne kaffekoncert får vi besøg af Birthe
Brunsbjerg, tværfløjte og Morten Sejersen, guitar; en klassisk duo som denne eftermiddag opfører musik af Händel, Giuliani, Carl Nielsen,
Ravel, Piazzolla mfl.
De to instrumenter tværfløjte og guitar klæder
hinanden særdeles godt. Kombinationen har
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hvor vi vil få serveret en 2 retters menu, drikkevarerne er for egen regning.
Kromanden vil efter middagen vise rundt og
fortælle om mindeparken for vores udsendte
soldater ved kroen.
Man er velkommen til selv at medbringe formiddagskaffe i bussen, da spisningen først vil
ske ca. kl. 13.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret, og af hensyn til bespisningen skal det ske senest tirsdag
den 1. september.
været meget benyttet gennem de sidste ca. 300
års kammermusik. I barokken, klassikken og
romantikken findes der talrige kompositioner
før kombinationen, og også det 20. århundredes komponister har bidraget til det righoldige
repertoire.
Begge musiker fortæller om værkerne og sætter
dem ind i den rette historiske sammenhæng.
De lægger stor vægt på, at klassisk musik ikke
skal være ”fint” og svært tilgængeligt, men at
alle skal have mulighed for at være med.
Det er fri entré. (Kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Onsdag den 9. september

Sogneudflugt 2015

Sogneudflugt går til Tjele Kirke, Forskningscenter Foulum og Rindsholm Kro.
Bustur for menighederne i De Fem Sogne. Vi
skal besøge Tjele Kirke, der er beliggende ved
Tjele gods, og høre lidt om kirkens historie.
Turen går herefter til det nærliggende forsøgscenter Foulum, hvor rundvisere vil stige på
busserne og under rundtur på centeret, fortælle
om AU Foulums historie og forskningen.
Efterfølgende vil turen gå til Rindsholm Kro,

Opsamlingssteder og tidspunkter:
Kl. 9.30 Tånum (Kirken)
Kl. 9.40 Hornbæk (Skolen, Gl. Viborgvej)
Kl. 9.50 Kollektivhuset
Kl. 10.00 Sognegården (Hornbæk)
Kl. 9.30 Kousted (Gl. Brugs)
Kl. 9.35 Råsted (Forsamlingshuset)
Kl. 9.45 Bjergby (Forsamlingshuset)
Kl. 9.50 Borup (Kirken)
Kl. 10.00 Sognegården (Hornbæk)   
Tirsdag den 15. september kl. 19.00 i
Kousted Forsamlingshus.

Hugo Mortensen, pensioneret
kriminalassistent, 30 år i PET:
Hvordan kommer man gennem livet?
Vær klar til et godt grin. Han
leverer stand-up for pensionister
med beretning om, hvordan
man kommer gennem livet på
trods af usportslig kropsbygning, manglende kvindetække
og stærkt begrænsede intellektuelle ressourcer. Alle er velkomne til arrangementet, også ikke pensionister, der vil blive
serveret kaffe og brød til 20 kr.
Søndag den 27. september kl. 10.30 i Tånum kirke

Høstgudstjeneste
Traditionen tro holder vi høstgudstjeneste, hvor
vi siger tak for årets afgrøder i have og på mark.
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Efter gudstjenesten i den smukt pyntede kirke
er menighedsrådet vært ved en let frokost i Tånum forsamlingshus.
Alle fra de fem sogne er hjerteligt velkomne.

Oktober
Lørdag den 3. oktober kl. 15.00

kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Kærlighed og efterår
Efteråret er afskedens tid. Stormene suser, blomsterne visner og bladene falder fra træerne. Tenor
Anders Tranholm-Bjerg og pianist Lili Olesen
præsenterer et program ved koncerten den 3. oktober, som er sammensat ud fra de to tematikker:
Kærlighed og efterår. Det kommer til at handle
om brændende kærlighed og passioneret afsked,
tilsat et stænk af efterårets melankoli. Musikalsk
bevæger vi os fra barokkomponisten Georg Friedrich Händel til romantiske komponister som
Schumann, Alfvén og Tosti.
Om de optrædende:
Anders Tranholm-Bjerg er sognepræst i ØlsHørby-Døstrup pastorat ved Hobro. Han har
optrådt som solist og korsanger ved flere forskellige lejligheder.
Lili Olesen er uddannet pianist fra Det Nordjyske Musikkonservatorium og Chopin akademiet i Warszawa. Hun er aktiv som akkompagnatør og kammermusiker i mange forskellige
sammenhænge og underviser desuden på
Rebild Kulturskole.
Det er fri entré. (Kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Tirsdag den 6. oktober kl. 14.00 i
Råsted Forsamlingshus

Pensionisteftermiddag
” Ligeret for mand og kvinde ” V/ lektor Jutta
Bojsen Møller. 2015 er i Danmark 100-års jubilæum for kvindernes stemmeret. Jutta Bojsen
Møller fortæller om sin oldemor, der tilhørte
den toneangivende, grundtvigianske Bojsen
familie. Da oldemoderen blev enke som 55-årig,
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kastede hun sig ud i et bredspektret offentligt
virke. Hun blev højskolemor på 3 højskoler. Tillige var hun formand for Dansk Kvindeforbund
i 16 år. En vigtig periode under ” Moder Jutta”
Danmarks første førerskikkelse med bred folkelig appel. Sent i livet oplevede hun indførelsen
af stemmeretten for kvinder i 1915.
Alle er velkomne til arrangementet. Der vil
blive serveret kaffe og brød til 20 kr.
Lørdag den 31. oktober kl. 14.30

Indvielses-koncert i Hornbæk Kirke
Med anledning af at orglet i Hornbæk kirke
er blevet restaureret afholdes en indvielseskoncert. Ved koncerten medvirker saxofonisten
Michael H. Lund, organisten Thomas Ede
samt kirkens ungdomskor. Programmet består
bl.a. af musik af de to franskmænd Fauré og
Guilmant, svenske melodier i arrangement af
Leif Johansson og improvisation.
Michael H. Lund er uddannet klassisk saxofonist fra Det Jyske Musikkonservatorium i 1994.
1992–1993 studerede han ved Stockholms
Musikhögskola (Konservatoriet i Stockholm).
Han virker som assistent i Århus, Aalborg og
Sønderjyllands Symfoniorkestre. Endvidere har
han deltaget i mesterkurser i Sverige og Frankrig samt medvirket ved koncerter i radio og TV.
Efter koncerten serveres kaffe i sognegårdens
foyer. Det er fri entré. Alle er velkomne.

November
Lørdag den 7. november kl. 15.00.

kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
Bergur Nielsen trio. Udover den færøske guitarist og komponist Bergur Nielsen består
trioen af Tobias Lyng på kontrabas, og Kristoffer Tophøj på trommer. Bergur Nielsen maler
i sine filmiske kompositioner rå ørkenbilleder,
med smag af jazz, blues, og formørket country.
Tilsammen frembringer trioen disse stærke
stemninger i fuldt panorama.
Debutpladen ”West of Somewhere”, som ud-

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

kom i juni 2014 på Gateway Music, gennemsyres af den karakteristiske lyd som trioen gennem en årrække har udviklet.
”Det er æterisk, svævende og luftig musik, der
bæres fint igennem af Nielsens syngende tone.
Billedlig talt males der på store lærreder med
brede pensler og kraftige farver, Bergur har
hentet det bedste fra rockmusikken og med stor
dygtighed fået det implementeret i jazzens univers.” (Ole Nimand, Jazzspecial).
Det er fri entré. (Kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

med afsæt i Martin Herbst`s 20 år i Moon
- bevægelsen.
Hvad er det usunde fællesskabs kendetegn
– hvilke udfordringer stilles vi overfor, – og
hvordan kan man forholde sig til dem på en
livsbekræftende måde?
Alle er velkomne og arrangementet er gratis.

Søndag den 8. november kl. 10.30 i Hornbæk Kirke

Und jer selv en god musikoplevelse, når De fem
sognes 2 organister og 3 kirkesangere i lighed
med tidligere år vil give en koncert ved gudstjenesten.
Da søndag den 29.11.2015 er 1. søndag i advent
vil gudstjeneste og koncert blive en smuk start
på det nye kirkeår.

” Mit livs omvej ” v/ sognepræst og
forfatter Martin Herbst
Højmessen forrettes af Martin Herbst. Efterfølgende er der frokost og foredrag i sognegården.
Hvor går grænsen mellem det sunde og usunde
menneskelige fællesskab? Spørgsmålet stilles

Søndag den 29. november 2015 i Kousted Kirke
kl. 14.00 og i Tånum Kirke kl. 16.00

De fem sognes ”musikansatte”

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Efter 43 år som blomsterdekoratør har jeg stadig lyst til at være kreativ, dog på en lidt
anden måde. Jeg begyndte så småt at tegne og male, da jeg efter alvorlig sygdom,
som så mange andre tænkte at nu skulle jeg gøre noget ud af det jeg altid havde
brændt for. Jeg meldte mig derfor til diverse kurser i tegning og akryl på Randers
billedskole og Randers kunstskole. Jeg maler med akryl og afprøver forskellige
teknikker og derfor er mine billeder meget varieret. Jeg bliver inspireret af billeder
fra: Aviser, foto, naturen m.m.
Karin Annalise Stensgaard Andersen

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.
Voksenkorets øveaftener
3. sep., 17. sep.,1. okt.,15. okt.,12. nov., 19. nov., og
3. dec. Alle dage kl. 19.00
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
24.05.2015
24.05.2015
07.06.2015

Clara Lykke Pedersen
Lucas Steenfeldt Jensen
Mynte Skaaning Lund

Vielse/kirkelig velsignelse
30.05.2015 Mette Wiegand Knudsen og
Rudi Boulund Knudsen
06.06.2015 Jeanette Eva Nørgaard Olesen og
Klaus Bugge Andersen
Begravelse/bisættelse
30.04.2015 Grethe Jeberg
13.05.2015
Ninna Kirsten Piilgaard
15.05.2015
Jan Kristian Eskildsen
20.05.2015 Henning Elmer Nielsen
21.05.2015
Aase Minna Nilsson
22.05.2015 John Toft Temp
30.05.2015 Gunnar Rasmus Pedersen

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
Tak til menighedsrådene i Hornbæk og Tånum
i forbindelse med Skt. Hans.
Det var en fin aften med mange deltagere, omkring 200, underholdning ved ”Søren Brynjolf”
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 gril/bål
+ kaffe og kage.
Opstart efter sommerferien:
Uge 34, mandag den 17. august kl. 18.00 til 20.00
fællesmøde for alle.
Herefter gældende fra og med uge 35:
Tumlinge (0 – 2 kl.) onsdage kl. 17.00 – 18.30
Pilte (3 – 4 kl.) mandage kl. 17.00 – 18.30
Væbnere/seniorvæbnere/seniorer (5. kl. og op)
mandage kl. 19.00 – 20.30.

Kirkelige handlinger i Borup
Begravelse/bisættelse
02.05.2015 Marna Ingeborg Høgh

Kirkelige handlinger i Råsted
Vielse/kirkelig velsignelse
15.05.2015
Inger Katrine Koch Nielsen og
Jakob Koch Pedersen

Legens dag
Lørdag den 5. september, kl. 11.00 til 14.00 ved
FDF huset Gl. Viborgvej 54.
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/fdfhornbaek

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

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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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Borup

Tånum

Kousted

Råsted

August
16. august

11. s. e. trinitatis

23. august

12. s. e. trinitatis

30. august

13. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ
9.00 MK

10.30 MK

10.30 DJ

9.00 DJ

September
5. september

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 6)

6. september

14. s. e. trinitatis

9. september

Sogneudflugt (se side 7)

10.30 BJ

9.00 BJ

13. september 15. s. e. trinitatis

9.00 MK

10.30 MK

15. september

 l. 19 Foredrag i Kousted Forsamlingshus ved pensioneret
k
kriminalassistent Hugo Mortensen (se side 7)

17. september

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)

20. september 16. s. e. trinitatis

10.30 DJ
Kirkefrokost

27. september 17. s. e. trinitatis

10.30 DJ
Høstgudstj. med
9.00 MK
kirkefrokost
Dåbsgudstj.*
(se side 7)

9.00 DJ
9.00 DJ
Høstgudstj.

Oktober
1. oktober

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)

3. oktober

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

4. oktober

18. s. e. trinitatis

6. oktober

kl. 14 Foredrag i Råsted Forsamlingshus ved lektor Jutta Bojsen Møller (se side 8)

7. oktober

Spaghettigudstj.

11. oktober

19. s. e. trinitatis

15. oktober

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)

18. oktober

20. s. e. trinitatis

9.00 BJ

25. oktober

21. s. e. trinitatis

10.30 DJ

10.30 MK

9.00 MK

17.00 MK
10.30 DJ

9.00 DJ

10.30 BJ
9.00 DJ
Kirkekaffe

11

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Borup

Tånum

Kousted

Råsted

29. oktober

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)

31. oktober

kl. 14.30 Orgelindvielse – koncert i Hornbæk Kirke ved organist Thomas Ede, saxofonist Michael
H. Lund og kirkens ungdomskor. Efterfølgende kaffe i Hornbæk Sognegård (se side 8)

November
1. november

Alle Helgens
dag

19.00 MK

4. november

Spaghettigudstj.

17.00 MK

7. november

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

8. november

23. s. e. trinitatis

8. november

I forlængelse af gudstjenesten: Kirkefrokost og foredrag v/ Martin Herbst,
Moonbevægelsen, i Hornbæk Sognegård (se side 9)

12. november

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)

15. november

24. s. e. trinitatis

22. november

Sidste s. i
kirkeåret

16.00 MK

10.30 Martin
Herbst

10.30 DJ
Kirkekaffe

9.00 DJ

9.00 MK

10.30 MK

26. november kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
29. november

1. s. i advent

10.30 DJ
Dåbsgudstj.

14.00 DJ
De 9 læsninger
(se side 9)

16.00 DJ
De 9 læsninger
(se side 9)

December
2. s. i advent

13. december

3. s. i advent

20. december

4. s. i advent

14.00 MK
Familiegudstj.

16.00 MK
Familiegudstj.

DJ: Dorte Jørgensen
MK: Maja Søgaard Kristensen
BJ: Børge Jensen
* Dåbsgudstjenesten bortfalder, hvis der ikke er tilmeldt dåb.
Der tages forbehold for ændringer.

Læs mere på www.defemsogne.dk
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