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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 8/2016.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den
13. januar 2016.

2

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:

Sognepræst
Sognepræst
Dorte Jørgensen Maja Søgaard
Kirkebogs
Kristensen
førende

Om gud, dyr og det at være
fuldt ud accepteret
Mange mennesker holder af dyr. Nogle mennesker
holder mere af dyr end af andre mennesker. Nogle
gange er det forståeligt, eftersom dyr ikke dømmer en
efter hvem man er, men efter hvordan man opfører sig.
Den svenske teolog og retræteleder Magnus Malm
formulerer sin erfaring på denne måde:
”Jeg har en erfaring som jeg deler med mange af
dem, vi kalder samfundets ”tabere”. Helt siden jeg var
lille, har jeg følt mig rigtig godt tilpas sammen med dyr.
Der er noget i deres væsen, som får mig til at slappe af,
glemme mine roller, føle mig velkommen. Når jeg i dag
går ud i stalden for at hente min hest og ride en tur

i den vidunderlige forårsskov, så ved jeg, hun ikke er
det mindste imponeret af min eventuelle åndelighed.
Hun ved ingenting om min fortid, spørger ikke om,
hvilke bøger jeg har læst, tjekker ikke mine akademiske
meritter, snager ikke i mit synderegister. Hun ser mig,
som den jeg er overfor hende, og giver et fuldstændigt
ærligt gensvar på det, hun opfatter hos mig. Jeg kan godt
forstå, at mange på livets skyggeside får et første glimt
af, hvad nåde er, når de får mulighed for at tage sig af
et dyr. Da slipper de for at blive sat i den bås, som alle
andre placerer dem i, og som det har vist sig at være
fortvivlende vanskeligt at komme ud af.”
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Magnus Malms ord er som talt ud af mit hjerte.
Min erfaring med dyr er også, at jeg der bliver den
bedste udgave af mig selv, når jeg er sammen med
dem. Jeg kan være stresset, træt eller modløs når jeg
kommer hjem, men når hunden glad logrer mig i
møde, eller hestene pruster på folden i håb om at jeg
kommer derhen, så bryder smilet frem, trætheden
falder af og stressen lægger sig. De møder mig i
glad forventning om, at vi skal være sammen om
noget rart, og interesserer sig slet ikke for, hvor jeg
kommer fra, eller hvor jeg skal hen bagefter. De er
også lige glade med, om jeg er er dygtig, til alt det
jeg beskæftiger mig med. De interesserer sig kun
for, hvem jeg er lige her og nu. For mig er det en
reel erfaring af Gudsriget. Et glimt af hvem Gud er,
og med hvilke øjne jeg betragtes fra den kant. Gud
ser heller ikke på, hvor jeg kommer fra, og hvor jeg
skal hen bagefter, men møder mig hvert øjeblik,
som den jeg er, uden forbehold eller umulige krav
om det perfekte.
Man kan godt lære mindfulness på aftensskole,
eller gå til alle mulige former for meditation, og der
igennem opnå en erfaring af, at Gud møder én, når
man er i nuet. Men man kan også bare sætte sig med
en kat, en kanin, en hund, eller gå hen til en hest,
en ko eller hvad man nu kan kommer i nærheden af,
roligt lægge hånden på den, stryge den over pelsen,
mærke dens imødekommenhed og åbne for sin
egen, så er Guds gådefulde og nådefulde nærvær og
kærlighed fuldt tilstede! Gudsriget så håndgribeligt
brudt frem som det tænkes kan! For når relationen
mellem mennesker forstyrres af alle vore tanker og
domme og forventninger til hinanden og til os selv,
så er dyrene der stadig og tilbyder os ukompliceret og
fuldkommen ægte nærvær . Det er ikke så underligt,
at mennesket til alle tider har holdt kæledyr. Og det
er heller ikke så underligt, at Gud skabte dem først 
Dorte Jørgensen
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Konen på landet
Når man ofte kommer i kirken, kan man
ikke undgå at lægge mærke til, hvor meget
”kærlighed” betyder i teksterne, der oplæses.
På samme måde er vores litteratur også ofte
bygget op over begrebet ”kærlighed” i dens
mange afskygninger.
Her er nogle citater:
Kærlighed er et løfte, som aldrig brydes.
Kærlighed er en formue, du aldrig vil
kunne formøble.
Kærlighed er et frø, der spirer overalt.
Kærlighed er alt, hvad du aldrig har vidst,
at du altid ønskede dig.
Kærlighed kendes kun af de, der elsker.
Vær ikke bange for, at du aldrig vil finde
kærligheden. Kærligheden vil finde dig, når
tiden er inde.
Kærligheden er et spil uden regler, og hele
gevinsten tilfalder vinderen.
Husk, at den kærlighed, du har givet, kan du
aldrig tage tilbage.
Lidt malurt i bægeret er H. C. Andersen
kommet med, når han siger:
Det er med kærligheden som med skildpadden.
De fleste kender den kun forloren.
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Menighedernes liv
Udvidede gudstjenester:
Gudstjenesten begynder kl. 10.00 med rundstykker
og kaffe i våbenhuset. Efter en hyggelig stund går vi
ind i kirkerummet, hvor søndagens bibellæsninger
kort tages under behandling, kommenteres og sættes
i sammenhæng med prædikenteksten af præsten.
Kl. ca 10.30 holder vi højmesse som sædvanligt.
Nyt fra Borup Menighedsråd
Borup kirkegård trænger til ny-indretning eller tilpasning, idet vi har en del dårligt disponerede arealanvendelser, gangarealer, hækbeplantninger m.v.
Kirkegårdskonsulent Anne-Marie Møller har 22.
september 2015 gennemgået kirkegården sammen
med menighedsrådet og graver Carsten. Det har hun
sendt et spændende notat om, hvoraf skal fremhæves:
Justering af området med anonyme grave, hvor det
anbefales at afgrænse området mod øst ved etablering
af en thujahæk et stykke fra den snegleformede belægning med minde-skulpturen.
Etablering af flere urnegravsteder, idet der er behov
for flere individuelle urnegravsteder. Vi nåede frem
til en placering i det hækafgrænsede gravrum, som
opstår på plænen øst for de anonyme grave.
Egelunden i kirkegårdens nordvestlige hjørne, hvor
der er meget mørkt, foreslås ændret med mere lys ved
fældning af 9 træer med sammenvoksede kroner.
Eksisterende hækstruktur. I to af de øst- vestgående hovedstier (øst for kirken) er der problemer med
stibredden som følge af de meget brede hække. Her
foreslås en udskiftning af hækkene i de to stiers nordligste side.
Randtræer anbefales plantet på hver side af lågen
til præstegården.
Lapidarie med opstilling af gamle gravminder
foreslås etableret i kirkegårdens sydvestlige hjørne
med hækafgrænsning. Registreret bevaringsværdige
gravminder samt et udvalg af øvrige sten til bevaring
samles i grupper af 4-5 gravminder.
Takshæk i kirkegårdens syd-vestlige hjørne, parallelt
med muren over til forsamlingshusets bagside, plantes.
Eksisterende urnegravsteder vest for hovedlågen.
For at få det eksisterende urnegravstedsområde til at
fremstå mindre kompakt og mere roligt anbefales det

at lukke for nysalg af de to midterste rækker af gravsteder. I takt med at de hjemfalder omlægges til græs.
Gravstedsområde med plader i græs, foreslås indskrænket så området fremadrettet fremstår mere
samlet.
Grave vest for kirken foreslås opretholdt med hække
omkring de igangværende gravsteder.
Ledige gravsteder øst for kirken. Idet det er meget
få nye gravsteder der tages i anvendelse, foreslås det
at omlægge sammenhængende ledige gravsteder til
græs, f. eks. Længst mod øst og nordøst for kirken.
I forbindelse hermed at lukke for nysalg af grave på
arealet for de østligste og nordligste grave.
Etablering af græsrabat langs indersiden af norddiget, idet stien er meget bred.
Menighedsrådet behandler og beslutter tiltagene på
ordinært menighedsrådsmøde, onsdag den 4. november 2015. Herefter sendes rådets forslag til provstiets
behandling for – håber vi - myndigheds-godkendelse.
Der skal i forbindelse hermed udarbejdes et detailprojekt, som vi har tænkt os at lade kirkegårdskonsulenten udarbejde.
Jørgen Sparre
Frivillige hjælpere
Har du lyst til at melde dig som frivillig hjælper til
aktiviteter i de fem Sogne? I De fem Sogne arrangeres
aktiviteter af forskellig art, og du kan melde dig som
frivillig til en eller flere aktiviteter. Menighedsrådene
er taknemmelige, om du vil hjælpe med
• Kagebagning til friluftsgudstjenester
• Hjælp i øvrigt til friluftsgudstjenester
• Spaghettigudstjenester
• Kirkekaffe
• Kirkefrokost
• Andre kirkelige arrangementer
• Babysalmesang
• Ophængning/nedtagning af kunst i
Hornbæk Sognegård
• Andet
Du er meget velkommen til at kontakte Anna Margrethe Beck tlf.: 86418329 / 26506005 eller annambeck@hotmail.com Hvor du kan angive, hvad
du gerne vil byde ind med.
På forhånd tak!
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Kan du lide at synge?
Hornbæk kirkes kor
er måske noget for dig?
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Mødeinformationer
Voksenkorets øveaftener:
Koret øver følgende torsdage kl. 19-21 i
Hornbæk Sognegård: den 7. januar, den
21. januar, den 4. februar, den 18. februar
og den 3. marts.

Koret øver hver tirsdag aften
i Hornbæk Sognegård (Hornbæk Kirkevej 7).
Et par søndage om måneden deltager koret i
kirken, oftest med et ”eget” nummer.
Koret synger mange forskellige typer musik:
traditionelle kirkesange, salmer,
rytmiske sange m.m.
Som fast medlem får man løn.
Hvis du er interesseret, er du velkommen at
kontakte korleder Thomas Ede:
thomas_ede@hotmail.com, mobil 2835 2657

FDF Hornbæk
Møde tider
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
Aktivlejr
Fredag den 25. til søndag den 27., deltog vi i
”Aktivlejr” på Sletten ved Julsø.
Halloween fælles møde:
Mandag den 26. oktober i FDF Huset.
Hvor er vi ?
FDF huset Gl. Viborgvej 54.
Kontakt og INFO:
Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07

6

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

Hornbæk
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Torsdagscafe
I de næste måneder er der planlagt torsdagscafe
i Hornbæk Sognegård følgende torsdage:12.11,
26.11. 2015 samt 14.1, 28.1, 11.2, 25.2 og 10.3
2016. 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.

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

De fem sognes ”musikansatte”
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 guds
tjenesten.
Da søndag den 29.11.2015 er 1. søndag i advent
vil gudstjeneste og koncert blive en smuk start
på det nye kirkeår.

December
Lørdag den 5. december kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk
Sognegård
Egentlig fejres lucia først den
13. december, ifølge svensk
tradition, men det er ingen

hindring for at vi allerede ved denne kaffe
koncert får oplevet et rigtigt luciatog. Det er
elever fra konservatoriets sangfaggruppe som
optræder på ægte svensk manér, under ledelse af
deres sanglærer Ingrid Haking Raaby. Foruden
luciatog fremføres sange fra perioden advent
til Hellig trekonger, enten som soli eller som
ensemble-sang, således at den herlige adventsstemning breder sig i alle sognegårdens hjørner.
Det er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Søndag den 6. december kl. 14.00

Familiegudstjeneste
Efter gudstjenesten går vi sammen til Tånum
forsamlingshus- hvor vi hygger os med dans
om juletræ, og hvor der vil blive udleveret
”godteposer ”. Alle børn og voksne fra ” De Fem
Sogne ” er meget velkomne.
Der vil være mulighed for at købe gløgg, æbleskiver, sodavand og kaffe.
Vi håber, at rigtigt mange vil møde op, så vi
sammen kan ønske hinanden en glædelig jul.
Tirsdag den 8. december kl. 15.00

Julehygge
Vi har igen i år fornøjelsen af at invitere til
massiv julehygge i Hornbæk Sognegård. Der
bliver spillet julemusik og sunget julesange,
ligesom vi alle får lejlighed til at synge nogle
af de kendte julesange/salmer akkompagneret
af vor organist Thomas Ede. Børnekoret kigger forbi og giver et par numre, og sognepræst
Dorte Jørgensen vil læse et juleeventyr.
Alt sammen medens vi drikker kaffe og spiser
julekage fra bageren.
Vi håber at se rigtig mange til denne julehygge
dag i sognegården.
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Januar
Søndag den 10. januar kl. 10.00 i Borup kirke

Udvidet Gudstjeneste.
(Se nærmere beskrivelse andet sted i bladet.)
Lørdag den 16. januar kl. 15.00 i sognegården
i Hornbæk

Familie på farten på Færøerne
og Island
Efter de sidste 25 år at have kørt rundt på alverdens landeveje med familien pakkede Anne
Grethe og Helge i sommeren 2012 deres gamle
bil for alene at udforske livet langs 15000 km
landeveje på Island og Færøerne. Den trygge
og forudsigelige hverdag derhjemme var endnu
en gang skiftet ud med et uforudsigeligt liv på
farten derude.
Lysbilledforedraget er ikke bare en beretning
om enestående landskaber på to perler i Nordatlanten, det er også en varm fortælling om
mødet med et folk, hvis værdier måske er væsentligt anderledes end vore.
Alle er velkomne til arrangementet. Der vil
blive serveret kaffe og småkager til 20 kr.

sig med sine religiøse eller kulturelle værdier,
men også at disse forskellige værdier, holdninger og deraf følgende handlinger i sig selv – på
forhånd og uantastede – er værdifulde og kræver samfundets anerkendelse.
Konsekvensen er at hver gruppe har sin ret og
at det fælles rum for samtale afskaffes. Det er
ingen hverken unge eller gamle tjent med.
Foredraget vil derfor opstille et modbillede til
det separatistiske samfund ved at afdække de
fælles værdier, som vores kultur på godt og
ondt stadigt gemmer på, og som kun venter på
at blive sprogliggjorte og dermed også virke
liggjorte. Tidligere biskop Elisabeth Dons
Christensen prædiker først i kirken, hvorefter
vi går i sognegården til frokost og et spændende
og aktuelt foredrag. En oplevelse for alle som er
interesseret i hvor samfundet bevæger sig hen
ad, og som gerne vil modvirke en til tider skør
kultur. Alle er velkomne og arrangementet er
gratis.

Februar
Lørdag den 6. februar kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård

Søndag den 24. januar kl. 10.30 i Hornbæk kirke
og sognegård

Værdiforvirring og værdifællesskab
Gudstjeneste med frokost og foredrag.
Det ligger i tidens trends, at ikke bare hver
gruppe i samfundet skal have lov til at udfolde
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Denne eftermiddag får vi besøg af
trioen Chicho i su
Pica Pica, bestående
af Claude Chichon,
sang og klaver,
Kristian Lassen, percussion og Knud Erik S.
Nielsen, violin. Trioen spiller latinamerikansk
musik, og ved denne koncert hører vi sange
som f. eks. Nosotros, Besamé Mucho, Quien Sera

Hornbæk
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og Rosa Rosa. Claude Chichon, som er født og
opvokset i Paris, har tidligere holdt koncert i
sognegården. Den gang opførte han bl.a. nogle
af de sange som han har komponeret i ægte
chanson-stil over prins Henriks digte. Han
deltog med en af disse sange ved fejringen af
prinsens 80-års fødselsdag. Han har også virket som salsa-musiker i adskillelige år, og har i
den sammenhæng bl.a. optrådt på Cuba.
Det er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

der lever under helt særlige vilkår. En fortælling som vil gøre os klogere på livet, som det
leves uden for vore vante rammer.Vi begynder
i kirken med en kort gudstjeneste, hvor Peder
Thyssen prædiker. Derefter går vi til forsamlingshuset til et lettere måltid. Herefter vil
Peder Thyssen holde et foredrag for os, dette vil
sikkert give os mange tanker at gå hjem på.
Alle er velkomne og hele arrangementet er
gratis.

Marts
Tirsdag den 1. marts kl. 19.00 i sognegården i
Hornbæk

Halvt mand – helt menneske!
Kirkesøndag den 7. februar kl 14.00

Fastelavnsgudstjeneste i Tånum
Traditionen tro holder vi fastelavnsgudstjeneste
i Tånum kirke.
Efter gudstjenesten følges vi ad til Tånum
forsamlingshus til tøndeslagning og hygge.
Alle børn og voksne i ”De Fem Sogne” er naturligvis velkomne. Da det er fastelavn, vil det
selvfølgeligt være ekstra festligt, hvis mange
vil være udklædte. Der vil være mulighed for at
købe fastelavnsboller, sodavand og kaffe.
Tirsdag den 9. februar kl. 18.00 i Råsted kirke
og forsamlingshus

Hvordan vælger man ” det gode liv ” fremfor
selvmord eller depression og opgivelse, hvis
man pludselig en dag vågner op og opdager, at
man mangler begge ben og nu bogstaveligt talt
kun er et halvt menneske?
Hør foredragsholder – og guldmedaljevinder
ved de paraolympiske lege ( OL for handicappede ) Renè Nielsen fortælle sin helt utrolige
og livgivende historie for os denne forunderlige
aften.
Renè Nielsen arbejder i dag blandt andet som
mentaltræner for elitesportsfolk. Denne aften
vil vi få et foredrag, som henvender sig både til
ældre og yngre.
Alle er velkomne. Der vil blive serveret kaffe og
småkager til 20 kr.

Præsten uden for
kirken
Gudstjeneste, aftensmad
og foredrag.
Gadepræst, korshærspræst og arresthuspræst!
Peder Thyssen har
mange kasketter og han
kommer for at fortælle
os om sit spændende arbejde blandt mennesker,
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Meddelelser
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Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Tånum

Dåb
21.06.2015
21.06.2015
19.07.2015
26.07.2015
09.08.2015
16.08.2015
30.08.2015
20.09.2015
20.09.2015

Dåb
14.06.2015
20.06.2015
28.06.2015
23.08.2015

Karl-Emil Pugholm Horvath
Svala Bruun-Torjusen
Lukas Petersen Gnudtzmann
Caroline Lindhardt Kalhave
Viggo Breum Glud
Alberte Carøe Brøndum
Adam Edvard Svenning
Noah Sinding Bisgaard
Ludvig Hølund Larsen

Vidar Ravn Flensborg Jensen
Elias Usen Nielsen
Emma Dam Bloch
Cai Axel Kalewski von Benzon

Vielse/kirkelig velsignelse
20.06.2015
Erica Louise Nielsen
		
og Michael Usen Nielsen

Vielse/kirkelig velsignelse
13.06.2015
Camilla Hedegaard Bachmann
		
og Thomas Hedegaard Bachmann
27.06.2015
Liselotte Bundgaard
		
og Henrik Bundgaard
08.08.2015
Charlotte Mosholm Manø Smedegaard
		
og Jesper Manø Smedegaard
22.08.2015
Stine Møller Bylov
		
og Bjarne Vibe Djernæs
29.08.2015
Malene Soltveit Rosenkrantz de
		
Neergaard og Mark Stig Moth
		
Rosenkrantz de Neergaard
05.09.2015
Anne-Marie Würtz Hegaard Iversen
		
og Jacob Hegaard Iversen

Kirkelige handlinger i Borup

Begravelse/bisættelse
17.06.2015
Kirstine Mark
27.06.2015
Evald Ravn
30.06.2015
Arne Asbjørn Pedersen
25.07.2015
Anker Dam
31.07.2015
Peter Pedersen
28.08.2015
Bent Birger Mikkelsen
01.09.2015
Helga Grønbæk
18.09.2015
Inga Hansen Espensen

Dåb
13.09.2015
13.09.2015

Vielse/kirkelig velsignelse
11.07.2015
Anna Katrine Neimann Jensen
		
og Max Møller

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
09.08.2015

Noah Elgaard Friis

Kirkelige handlinger i Råsted
Sigurd Bredsgaard Sørensen
Lærke Winther Nordby Kjeldsen

Begravelse/bisættelse
29.08.2015
Sonja Christensen

Råsted

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

November
22. november

Sidste s. i
kirkeåret

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 7 )

16.00 DJ
De 9 læsninger
(se side 7 )

December
5. december
6. december
8. december
13. december

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

2. sø. i advent

16.00 MK
Familiegudstj.
Voksenkoret
medvirker

kl. 15 Julehygge i Hornbæk Sognegård (se side 7 )
3. sø. i advent

9.00 DJ

20. december 4. sø. i advent

10.30 MK

24. december

Juleaften

13.30 MK
15.00 DJ

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

27. december

Julesøndag

31. december

Nytår

15.30 DJ

3. januar

H. 3 k. søndag

9.00 MK

10. januar

1. s. e. H. 3 k.

10.30 DJ
9.00 MK
16.15 DJ

16.00 MK

13.30 DJ

15.00 MK
10.30 MK

10.30 DJ
10.30 MK
sangsgudstj
14.00 DJ

Januar
10.00 DJ
Udvidet gudstj.

10.30 MK
kirkekaffe

14. januar

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

16. januar

kl. 15 Familie på farten på Færøerne og Island – billedforedrag i Hornbæk Sognegård

17. januar

Sidste s. e.
H. 3 k.

10.30 MK

20. januar

Spaghettigudstj.

17.00 MK

24. januar

9.00 MK

10.30 EDC
Efterflg. frokost
Septuagesima
og foredrag
(se side 8 )
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Januar
28. januar
31. januar

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Seksagesima

10.30 MK

9.00 MK

Februar
6. februar
7. februar

9. februar

11. februar

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

10.30 DJ
14.00 DJ
Dåbsgudstj. *
Fastelavns-
obs
gudstj.(se side 9 )
18.00 PT
Efterflg.
aftensmad og
foredrag
(se side 9 )

Aftengudstjeneste

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

14. februar

1. s. i fasten

10.30 MK
kirkefrokost

21. februar

2. s. i fasten

9.00 DJ

25. februar
28. februar

9.00 MK
10.30 DJ

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
10.00 MK
Udvidet gudstj.

3. s. i fasten

Marts
6. marts
10. marts

kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård ved René Nielsen: Halvt mand – helt menneske! (se side 9 )
Midfaste

10.30 DJ

9.00 DJ
kirkekaffe

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

DJ: Dorte Jørgensen · MK: Maja Søgaard Kristensen
EDC: Elisabeth Dons Christensen · PT: Peder Thyssen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
* Dåbsgudstjenesten bortfalder, hvis der ikke er tilmeldt dåb.

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone
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