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Adresseliste

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

Sognepræst (KBF.)
Dorte Jørgensen
Højbjergvej 11, 8920 Randers NV
Tlf. 86 42 05 60. E-mail: doj@km.dk
Træffes ikke mandag.

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 21/2016.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 13. april
2016 kl. 12.00
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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.
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Præsterne skriver:

Sænk skuldrene, slap af
og lav ingenting
En klog kone bankede en regnvåd søndag på min
dør med en bog i hånden. Bøger er – lige efter min
familie – noget af det kæreste for mig, så min interesse blev straks vakt. Bogen med den spændende
titel, som jeg fik udleveret, var den allestedsnærværende psykolog, Svend Brinkmanns ”Stå fast. Et
opgør med tidens udviklingstvang”. Bogen fik jeg
overdraget med kommentaren: ”Maja, jeg tror, at
den er noget for dig.”
Som skrevet var det en vis kvinde, så hun havde
selvfølgelig ret; for en travl småfolksmor som mig
med skæve og lange arbejdsdage og en stor omgangskreds, var bogen bestemt relevant.
Brinkmann gør nemlig – som skrevet bag på
bogen – ”…op med den stædige selvudviklingsindustri
inden for arbejdsliv, uddannelse og privatlivet og formulerer en modstand mod tidens krav til evig omstilling
og forandring.”
Som enhver anden selvhjælpsbog har Brinkmann
nogle iøjnefaldende guidelines eller leveregler. Brinkmanns syv leveregler er dog væsentligt anderledes end dem, man typisk kan læse i de poppede
selvhjælpsmanualer og i nutidens dameblade, hvor

Sognepræst
Maja Søgaard
Kristensen

sætninger som ”Vær dit livs direktør” og ”Gå efter
din mavefornemmelse” er hverdagslæsning.
Brinkmanns syv leveregler er følgende: Hold op
med at mærke efter i dig selv. Fokuser på det negative
i dit liv. Tag nej-hatten på. Undertryk dine følelser.
Fyr din coach. Læs en roman – ikke en selvhjælpsbog
eller en biografi. Dvæl ved fortiden.
I et samfund, hvor hastigheden, for hvad vi gør
her i livet, bestandigt er blevet forøget igennem de
seneste år; vi udskifter job, hus, bil, partner og børn
som aldrig før, hvor ord som fastfood, power naps og
speed dating for længst har gjort sit indtog i danskernes ordforråd, er udvikling nu lig med fremgang og
stilstand lig med tilbagegang. Her går det hele ofte
så hurtigt, at ingen af os rigtigt kan følge med mere.
Vi danskere er efter sigende også ét af verdens
mest arbejdsomme folkefærd. Vi har en levestandard,
som vi ønsker at opretholde og grænsen mellem arbejdsliv og privatliv kan derudover hos mange være
meget f lydende. Vores arbejde fylder så meget og
er ofte så stressende, at mange familier – og især vi
med børn – er pressede i hverdagen. Konkurrencesamfundet har for længst indfundet sig i Danmark
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og mange kan ikke klare hverdagen. Flere må fuldstændig opgive at arbejde, selvom de gerne vil, da vi i
det danske samfund ikke levnes mange muligheder
for deltidsarbejde eller har andre arbejdsmæssige
forordninger, der kan lette tilværelsen – en praksis
som eksempelvis vores nordiske naboer længe har
praktiseret.
Også de ganske unge, ja selv børn, kan blive ramt
af præstationsfeberen med stress og depression til
følge. Tiden er så at sige blevet kostbar og vi danskere
kan være dansker værst. Der skæves til de forældre,
der henter deres børn som de sidste i institutionerne,
der peges i det skjulte fingre af medarbejderen, som
må afgive opgaverne til en anden på grund af stress,
ja alle har sikkert selv eksempler herpå.
I kirken forsøger vi derimod med hård hånd at
holde fast i, at vi alle til tider – uanset køn, alder og
beskæftigelse – har brug for at lave ingenting. Her
skal der ikke planlægges og struktureres og multi
taskes, her kan man sidde ganske stille, mærke rummet og lade tankerne flyve den vej, de nu har lyst til.
Går man til gudstjeneste, er man sammen om at
modtage, i stedet for konstant at skulle yde. Man er
sammen om bibelteksterne, salmerne, orglets vellyd
og dét på en velsignet uforpligtende måde.
Man kan bare slappe af, hvile i det, der sker, skifte
mellem at være til stede og ikke være til stede, alt
efter hvad man trænger til.
Nærmest i kor med Brinkmann og hans syv leveregler, er der en anden klog mand, som har sagt, at
når vi går i kirke, er det ikke for at udvikle os, men
for at afvikle os. Og hvor er det dog befriende at få at
vide, at vi ikke skal kunne det hele på den halve tid
og lidt til hele tiden, men at der findes et frirum for
os i kirken. Hvor er det dog befriende at få at vide, at
det hele ikke afhænger af charme, selvtillid og albuer
og ikke mindst at vi er gode nok, som vi nu engang
er på godt og på ondt. Ja, i kirken får vi ligefrem at
vide, at vi er elskede og dyrebare væsener.
”Med tiden bliver man vis af at gå i kirke”, har
en kollega engang sagt til mig. ”Der gemmer sig
nemlig megen erfaring og megen dybde og glæde i
bibelteksterne og i salmerne.” Men vise bliver vi vel
at mærke, uden at vi har arbejdet for det. Og det er
en velsignelse.
Hav et rigtig dejligt og forhåbentligt afslappet
forår.
Af sognepræst Maja Søgaard Kristensen
4

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Konen på landet
Det er nu 70 år siden man oprettede FN.
Denne organisation blev skabt med henblik
på at sikre, at der aldrig mere skulle komme
krig. Man kan sige, at vi ikke siden 2. verdenskrig har haft en verdenskrig, men krig
er bestemt ikke afskaffet. Der er til enhver tid
krig et eller andet sted i verden.
Citater om krig og fred
Spørgsmål, der afgøres med vold, er aldrig
afgjort.
To nationer i kamp er at sammenligne med to
berusede personer, som slås med krykker i en
porcelænsbutik. Bortset fra at de i lang tid
efterfølgende må læges fra deres sår, må de
også bagefter betale hele skaden.
Afskaffer vi ikke krigen, afskaffer den os.
Freden føder, krigen øder.
Freden bygger byer, krigen brænder dem.
Vi ved, at kun en brøkdel af de penge, vi bruger
på militæret, kunne sikre basal sundhed for alle
udviklingslandene.
Folk, der ikke vil med i krig, kaldes militærnægtere. Hvad kalder vi dem, der ikke vil være med
til freden?
Hvis tre krigsfly styrter ned , så bliver der ødelagt
for, hvad budgettet er for serumvaccine til alle
verdens børn på et år.
Det er sjældent, at man ser en dansker med en
kniv i den en hånd, uden at der er en gaffel i den
anden.
Husk!
Det er ligeså umuligt at bombe sig til fred som at
elske sig til jomfruelighed.
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Menighedernes liv
25 års jubilæum
Den 1. april 2016 har vores graver Edel Koch Nielsen
været ansat som graver ved Kousted og Råsted kirker
i 25 år. I 1991 havde Edel to ledige stillinger at vælge
mellem. Til vort store held valgte hun stillingen hos
os. Vi har haft og har stadig en særdeles dygtig og
samvittighedsfuld medarbejder.
Hendes store forståelse for medmennesker og
hendes behagelige adfærd over for mennesker, der
kommer på kirkegården, har været af stor betydning.
Da Edel samtidig også er særdeles dygtig til at
passe det daglige gartnerarbejde, er vi mange, som
har glædet os over de velholdte kirkegårde samt
pyntning i kirkerne og grandækning på gravene.
Vi ønsker Edel tillykke med jubilæet, og vi håber
på flere års fremtidigt samarbejde.
Kousted menighedsråd, Råsted menighedsråd
Tånum kirke
Vores graver Klaus, havde et ønske om at blive fritaget
for søndagstjenesterne. I den anledning kunne vi
bruge vores kirkesanger til også at varetage kirketjenerfunktionen. Da vores tidligere kirkesanger ikke
kunne påtage sig alle disse funktioner, måtte vi prøve
at finde en ny kirketjener/kirkesanger.
Peter Andersen er vores nye kirketjener/kirkesanger. Peter er Randers dreng, og bor der stadig,
han har nogle vikartimer i Skt. Andreas kirke, som
sagtens kan indpasses med jobbet i Tånum.
Vi ønsker Peter velkommen til Tånum kirke, og
tror på et godt samarbejde.
Tånum Menighedsråd.
Konfirmation og præster
Den opmærksomme læser vil måske opdage, at der
ved nogle konfirmationer, står andre initialer på
gudstjenestelisten end pastoratets egne præsters.
Det skyldes den nye skolestruktur. Og da præsten
– så vidt det er muligt – følger sine sognebørn – er
Søren Dam Kjeldsen fra Ålum, Bjerregrav pastorat
og Simon Emil Koefoed fra Enghøj konfirmerende
præster hos os, medens Maja Søgaard Christensen
til gengæld figurerer på gudstjenestelisten i Sct.
Clemens.

Frivillige hjælpere
I De fem Sogne arrangeres aktiviteter af forskellig art.
Du kan melde dig som frivillig hjælper, hvis
du har tid og lyst til at være med i arbejdet omkring De fem Sognes aktiviteter.
Kom og hør nærmere på et uforpligtende
møde i Hornbæk Sognegård tirsdag d. 8. marts
kl. 16-17.
Tilmelding ikke nødvendig.
Venlig hilsen Anna Margrethe Beck
koordinator

Kolumbarium – var det noget?
Jeg ved af erfaring, at ordet kolumbarium er fremmed og intetsigende for de fleste. Kolumbarium er
betegnelsen for en urnehal. Ordet betyder egentlig
”dueslag” og skyldes, at urnerne er anbragt i rækker
af nicher, hvorved urnehallen kommer til at minde
om et dueslag.
Skikken stammer fra Italien, og mange har sikkert i forbindelse med en udenlandsrejse stiftet
bekendtskab med fænomenet uden at vide, at der
var tale om et kolumbarium.
Da man påbegyndte ligbrænding, fandt man det
herhjemme naturligt at anbringe asken i urner, som
så efterfølgende blev sat i jorden. Formentlig som
følge af, at mange har set et kolumbarium i udlandet, har skikken også efterhånden fundet indpas
i Danmark. Indtil videre ganske vist i beskedent
omfang, men der findes dog i dag kolumbarium
på bl.a Bispebjerg (det klart største med oprindelig
1000 pladser, men senere udvidet til et stort trefløjet
anlæg). Endvidere findes der anlæg også i Næstved,
Sundby, Frederiksberg, Aalborg og ved Vestre kirkegård i Aarhus, og enkelte andre steder.
En af årsagerne til at vælge denne form for bisættelse er velegnet, hvis man ønsker at forene to
ægtefællers aske, men der kan selvfølgelig også være
andre årsager til at nogle vælger at placere urnen
synligt i et kolumbarium.
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Når emnet tages op her, skyldes det, at vi på Hornbæk kirkegård har et kapel, som ikke længere tjener
sit oprindelige formål. I steder for nedrivning, som
kan komme på tale, vil det være en mulighed her at
få det indrettet til et lille kolumbarium. Spørgsmålet
har været drøftet i menighedsrådet, men vi vil ikke
begynde et sådant projekt med mindre vi får en
tilkendegivelse fra folk i vort pastorat, at de vil være
interesseret i denne ”begravelsesform”.
Så derfor skal der lyde en opfordring til at komme
med kommentarer til muligheden, så vi udfra disse
kan afgøre, om det er et projekt som skal nyde
fremme.
Bent B. Olufsen

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

FDF
Landslejr 2016

Fra den 7. til den
15. juli 2016 på
FDF Friluftscenter
Sletten ved Julsø.

Jule weekend tur 2015

Fredag den til søndag den. var FDF i Hornbæk
på weekend tur ved Vranumbakkehus, Haldsø
Viborg. Tur for alle FDFere store som små. Se
billede collage.

Hvor er vi ? FDF huset Gl. Viborgvej 54.
Kontakt og INFO: Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07

Væbnerstævne 2016

Fredag den 29. til søndag den 31. januar er der
Væbnerstævne på Hornbæk skole, for
Alle væbnere, seniorvæbnere og seniorer.
Fortræning til Landslejr

Fredag den 15. april til søndag den 17. april, her
møder vi nogle af dem der bliver vores naboer
på Landslejren, samt øver lejrliv bla. bål, mad
over bål, overnatning i telt, raftearbejde osv osv.

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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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

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

Halvt mand – helt menneske!

vertrio i Herning
og undervist på
adskillige musikskoler i Danmark.
Lone, som tidligere
var organist her i
sognen, er nu ansat som organist i
Grensten.
Denne eftermiddag
hører vi musik af
Beethoven, Brahms og Schumann.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.“
Lørdag den 12. marts kl. 10.00
Hornbæk Kirke og Sognegård

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.
Lørdag den 5. marts kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Ved denne koncert har vi fornøjelsen at høre de
to musikere Aksel Nielsen, Cello og Lone Vandt,
klaver. Aksel Nielsen har været Randers Kammerorkesters solocellist i næsten 30 år. Han har
bl.a. spillet 6 år i Helsingborg Symfoniorkester
i Sverige, været medlem af Den Danske Kla-

Evangeliet er for alle - døbte og udøbte,
danskere såvel som alle folkeslag!
Hør, hvordan det folkekirkelige missionsselskab Danmission bidrager til at udmønte missionsbefalingen i praksis. Danmission afholder
Stiftsårsmøde, hvor alle interesserede i Århus
Stift er velkomne. Andagt i kirken – foredrag
ved udsendte medarbejdere – frokost og generalforsamling i Hornbæk Sognegård.
Torsdag den 17. marts kl. 19.00 i Borup forsamlingshus

Pynt op til påske
Graver Edel Koch Nielsen vil vise os nogle af
sine smukke påskebuketter. Samtidig vil hun
lære os selv at lave påskedekorationer.
Af hensyn til indkøb af blomster m.m. er det
nødvendigt med tilmelding til arrangementet.
Pris for deltagelse er 50 kr. til dækning af materialeudgifter. Tilmelding senest den 10. marts
til: Edel Koch Nielsen tlf. 23206251 eller Birthe
Andersen tlf. 21184466. Der vil blive mulighed
for at få kaffe og brød til 20 kr.
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Palmesøndag den 20 marts kl. 9.00 i Tånum Kirke
og kl. 10.30 i Borup Kirke

Vi synger påsken ind – salmesang og
ønskekoncert
Palmesøndag den 20. marts vil vi i pastoratet
på bedste vis synge påsken ind. Det kommer til
at foregå kl. 9.00 i Tånum kirke og kl. 10.30 i
Borup kirke.
På dagen vil vi synge nogle af påskens smukke
salmer, hvorefter jeg vil forklare lidt om disse
salmer. Det være deres baggrund, ophavsmand
med videre.
Der vil også være rig mulighed for at få sunget
lige netop din yndlingssalme. Din yndlingsmorgensalme, den salme, som blev sunget til
dit bryllup, den salme, der skal synges til din
begravelse eller hvad, du nu kunne tænke dig.
Der er frit valg på alle hylder, så kom og vær
med til at skabe en dejlig salmesangsoplevelse.

April
Lørdag den 2. april kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Randers Egnsteaterkor kommer forbi sognegården denne eftermiddag og byder på skønne
a cappella-udgaver af nyere hits; bl.a. arrangementer af Lorde, Lana Del Ray, Mads Langer,
Medina, Alberte– og måske også en Disney
klassiker.Koret består af 17 sangere under
ledelse af Kari Steen og Ole Viller, og er et
samarbejde mellem Randers Musikskole, AOFRanders samt - naturligvis - Randers Egnsteater. Lad øregangene blive forkælet med smuk,
rytmisk korsang og spændstige klange.
Der er fri entré. (Kaffe 20 kr.) Velkommen!“
Lørdag den 7. maj kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Trioen Jazz og Salmer har valgt at koncentrere
sig om salmer og sange med tekst af N.F.S.
Grundtvig (1783-1872), og fortolker dem i
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jazz’ede versioner; fra det eftertænksomme og
melankolske til det opstemte og livsbekræftende. Grundtvigs betydning og virke har sat
sig dybe spor i dansk kultur- og åndsliv helt op
i vore dage, og de salme-melodier som trioen
vælger at fortolke indledes med en lille beskrivelse, for at placere tekst og melodi i sammenhæng med Grundtvigs liv og virke.
Ulrik Spang-Hanssen er til daglig orgel-professor ved Det Jyske Musikkonservatorium. Han
har indspillet mere end 50 cd‘er, for nylig en
Haydn-CD sammen med Randers Kammerorkester. Desuden er han en særdeles aktiv jazzmusiker på sit Hammond-orgel.
Saxofonisten Jakob Elvstrøm er uddannet ved
Det Jyske Musikkonservatoriums 1995. I årene
1995-2007 spillede han sammen med Ulrik
Spang-Hanssen i „Jakob Elvstrøm Quartet“.
Han har også spillet sammen med bl.a. Kjeld
Lauritsen og Sigurd Barrett. I 2009 udgav
han sin første solo-cd „SaxClub vol.1“ der bliver
spillet i både DR‘s P3 og P4. Jeppe Wessberg
Christensen (trommer) er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium i 2006. Han har
spillet med i diverse teaterforestillinger samt
cd-indspilninger med teater og børnemusik.
Derudover har han spillet en masse løse jobs
indenfor jazz. Til daglig underviser Jeppe på
”Det Benhårde Musikkursus”, Aarhus MGK og
Musikkonservatoriet. Desuden arbejder Jeppe
som konsulent for firmaet Earmaster.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Maj
Torsdag den 12. maj kl. 19.30 i Hornbæk Kirke

Orgelkoncert i Hornbæk Kirke
Ved denne koncert hører vi musik af Johann
Sebastian Bach, Alexandre Guilmant samt
den danske organist og komponist Peter Møller. Alexandre Guilmant (1837-1911) var en
ledende skikkelse i Paris musikliv i slutningen
af 1800-talet. Han var en stor virtuos på sit instrument og turnerede flittigt rundt i det meste
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

af Europa og tre
gange i USA. Hans
musik, som var
uhyre populær i
sin samtid, udnytter orglets muligheder til fulde og
kendetegnes af
sit naturlige og
sangbare flow.
Peter Møller (1947-1999) blev i 1973 ansat
i Løgumkloster som organist og leder af den
netop igangsatte kursusvirksomhed for landsbyorganister. Fra 1978 til 1997 virkede han som
organist og kantor ved Vor Frelsers Kirke i Esbjerg. Hans værk ”Forvandling” har åbenbare
rødder i europæisk tradition, og selv beskriver
han værkets tre satser på følgende måde: 1. sats:
Vildt fantaserende. 2. sats: Mystisk gærende. 3.
sats: Opstandelse og dommedag…!
Ved orglet sidder kirkens organist Thomas Ede.
Fri entré. Alle er velkomne.

Torsdagscafe
I de næste måneder er der planlagt torsdagscafe i Hornbæk Sognegård følgende torsdage:
10.3, 7.4 og 21.4. 2016. Som sædvanlig er det
fra kl. 10.00 til 11.30. Hver gang vil der være

Mødeinformationer
Voksenkorets øveaftener:
Koret øver følgende torsdage kl. 19-21 i
Hornbæk Sognegård: den 7. januar, den 21.
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e at4.sy
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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.

Forårets spaghettigudstjenester
Torsdag den 10. marts kl. 17.00 i Borup kirke
Tirsdag den 19. april kl. 17.00 i Hornbæk kirke
Tirsdag den 31. maj kl. 17.00 i Borup kirke
En spaghettigudstjeneste er en kort gudstjeneste
i børnehøjde, hvor vi bl.a. får Bibelens 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 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.

Ungdomskoret & Lille kor
Ungdomskoret øver hver mandag kl. 19.00,
Lille kor øver hver tirsdag kl. 16.00 i Hornbæk sognegård. Et par søndage om måneden deltager korene i kirken, oftest med et
„eget“ nummer. Korene synger mange forskellige typer af sange.
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
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
18.10.2015		
18.10.2015		
08.11.2015		
29.11.2015		
29.11.2015		
29.11.2015		
13.12.2015		
13.12.2015		

Vitus Frederik Amby Christensen
Kornelia Højfeldt Petersen
Villads Darby Dichmann
Filippa Gyldenløve Bøg Poulsen
Villads Fogh Thomsen
Agnes Esther Højholdt Fausing
Alberte Yde Pagter
Alberte Gregersen Doktor

Begravelse/bisættelse
07.10.2015		 Inge Kortegaard Jacobsen
05.11.2015		 Henrik Michael Stenvinkel Nilsson
12.11.2015		 Ketty Oda Mikkelsen
20.11.2015		 Svend Erik Stæhr
23.12.2015		 Svend Hansen

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelse/bisættelse
08.01.2016		 Ida Kirstine Linde

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
18.10.2015		 Josephine Isabell Guldbrandt Pejstrup
22.11.2015		 Sofie Boje Johansen
Vielse/kirkelig velsignelse
31.10.2015		 Christina Schlaikier Sørensen og
			 Ronni Falk Schlaikier Sørensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
22.11.2015		 Hjalte Højbjerg
Vielse/kirkelig velsignelse
05.12.2015		 Anne Winther Kjeldsen og
			 Jakob Nordby Kjeldsen

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Kirkelig vejviser
Folketinget vedtog i 2011 en digitaliseringsstrategi, som
netop er blevet fornyet for 2016-2020. Strategien indebærer bl.a., at al kommunikation mellem borgerne og
det offentlige i princippet skal foregå digitalt. Det gælder
også den personregistrering, som folkekirken udfører
for staten: faderskab, navngivning, navneændring og
dødsfald. Den digitale selvbetjening sker via
www.borger.dk ved anvendelse af NemID.
Da procedurerne således er ændret væsentligt, gennemgås
de kort i det følgende.
Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp
og vejledning. Se i øvrigt mere udførlige oplysninger på
hjemmesiden www.borger.dk og på www.defemsogne.dk.
Fødsel og faderskab
Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen. Er
fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde
fødslen digitalt via www.borger.dk, inden der er gået
14 dage. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, afgives en omsorgs- og
ansvarserklæring, ligeledes senest 14 dage efter fødslen
og ligeledes digitalt via www.borger.dk
Navngivning og dåb
Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder.
Ønskes navngivning ved dåb, træffes aftale herom ved
henvendelse til kirkekontoret. Ønskes navngivning uden
dåb, afgives anmodning digitalt via www.borger.dk
Vielse / kirkelig velsignelse
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i en af pastoratets kirker, træffes aftale herom ved henvendelse til
kirkekontoret.
Dødsfald – begravelse/bisættelse
Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret inden for 2 dage.
Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales ved
henvendelse til en af pastoratets præster. Sædvanligvis
overlader de pårørende det til en bedemand at sørge for
de nødvendige papirer og aftaler.
Navneændring
Begæring om navneændring afgives digitalt via
www.borger.dk
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis indtil 3
måneder efter vielsen. For øvrige navneændringer må
påregnes et gebyr på 510 kr.
Samtale med en præst
Hvis man ønsker en samtale med en af sognepræsterne,
kan man henvende sig til denne personligt, telefonisk
eller pr. mail. Samtalen kan efter ønske finde sted hos
præsten eller i hjemmet.
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Marts
1. marts

kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård ved René Nielsen: Halvt mand – helt menneske! (se side 7 )

5. marts

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

6. marts

Midfaste

9.00 DJ
Kirkekaffe

10.30 DJ

10. marts

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

10. marts

Spaghettigudstj.

12. marts

kl. 10 Evangeliet er for alle – Danmissions stiftsårsmøde i Hornbæk Kirke og Sognegård (se side 7 )

13. marts
17. marts

17.00 MK

10.30 DJ
Folkekirkens
9.00 DJ
Nødhjælp
kl. 19 Påskebuketter og –dekorationer ved graver Edel Koch Nielsen
i Borup Forsamlingshus (se side 7 )
Mariæ
bebudelsesdag

20. marts

Palmesøndag

24. marts

Skærtorsdag

25. marts

Langfredag

27. marts

Påskedag

28. marts

2. påskedag

9.00 MK
Vi synger
påsken ind

10.30 MK
Vi synger
påsken ind
15.30 MK
Efterflg. let nad
vertraktement

14.00 MK
Efterflg. let nad
vertraktement
19.00 DJ

16.00 DJ
9.00 DJ

10.30 DJ

10.30 MK

April
2. april
3. april
7. april

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 8 )
1. s. e. påske

10.30 DJ
Kirkekaffe

9.00 DJ

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
10.30 MK
Kirkekaffe

10. april

2. s. e. påske

17. april

3. s. e. påske

10.30 DJ

19. april

Spaghettigudstj.

17.00 MK

21. april

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

9.00 MK
9.00 DJ
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato
22. april

Bededag

24. april

4. s. e. påske

Hornbæk

Tånum

10.30 SDK
Konfirmation
10.30 DJ
Konfirmation

10.30 DJ
Konfirmation

Borup

Kousted

Råsted

10.30 MK

Maj
1. maj

5. s. e. påske

9.30 SEK
Konfirmation

10.30 DJ

5. maj

Kristi
Himmelfartsdag

7. maj

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

8. maj
12. maj

6. s. e. påske

9.00 MK

10.30 MK

10.30 MK
Kirkekaffe

9.00 MK

kl. 19.30 Orgelkoncert i Hornbæk Kirke (se side 8 )

15. maj

Pinsedag

16. maj

2. pinsedag

10.30 DJ

Trinitatis

9.00 DJ

29. maj

1. s. e. trinitatis

10.30 MK

31. maj

Spaghettigudstj.

22. maj

11.00 MK
Konfirmation

9.00 DJ

10.30 DJ

10.30 DJ
Kirkekaffe
9.00 MK
17.00 MK

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
MK: Maja Søgaard Kristensen
SDK: Søren Dam Kjeldsen
SEK: Simon Emil Koefoed
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.

