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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 Søgård Blokager
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 Søgård Blokager.
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 22. juni
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.

Hornbæk
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Præsterne skriver:

Fremtidens
kirkegængere
Folk melder sig ud af folkekirken efter Ateistisk samfunds opsigtsvækkende kampagner, som opfordrer til
det. Dåbstallene falder. Og landet over diskuteres der,
hvad man skal finde på, for at folkekirken kan bestå.
Her hos os i vore 5 sogne mærker vi endnu ikke
voldsomt meget til nedgang i dåbstal eller udmeldelser, eller svigtende deltagelse til gudstjenester.
Og vi har da også indmeldelser af og til.
Men jeg har en kollega, som flyttede fra et engageret og levende pastorat i Vestjylland for nogle år
siden, til et helt anderledes ét i Nordjylland, fordi
hun gerne ville tættere på familien.
Hvor hun havde været vant til rigtig god tilslutning til gudstjenesterne, oplevede hun nu ganske få
kirkegængere. Ja selvom det var et tresogns pastorat
hun var kommet til, måtte der højest være èn gudstjeneste til sammen i de tre kirker om søndagen.
Hun er et engageret menneske og har prøvet med
forskellige tiltag, for at få lidt liv i sognene, og det har

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Sognepræst
Maja Søgård
Blokager

virket på mange måder, undtagen når det handlede
om søndagens gudstjeneste.
En dag her i foråret, havde hun inviteret mig til
noget af det, som er blevet en succes – og som faktisk
finder sted i kirkerummet.
Hun har tidligere – som også jeg – uddannet
sig i Åndelig vejledning og retræteledelse, og vi har
sammen været på en del efteruddannelses kurser,
som kredser omkring kristen meditation og for
dybelse. Alt sammen noget som skal kunne svare på
det moderne menneskes søgen efter meningsfuldt
åndeligt samvær. Og lad mig sige med det samme,
at indtrykket efter at have deltaget hos hende er, at
det virker!
Jeg ankom til kirken som den første og mødte min
veninde, som var i gang med forberedelserne. Der
var sat skråpuder frem samt nogle tæpper.
Hvor mange bliver vi, spurgte jeg. ”Vi bliver 27”
svarede hun smilende, men sagde i næste øjeblik
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noget mere bekymret. ”Jeg ved snart ikke, hvad jeg
skal gøre. Jeg er jo på en måde ved helt at ødelægge
min kirke!” Jeg vidste, hvad hun mente. At det ikke
skulle forstås bogstaveligt, som at murene ville revne.
Men at hun ved at kunne samle så mange til ”det”,
og ingen til en højmesse, jo på en måde gik en helt
anden vej, end det de fleste på nuværende tidspunkt
er parat til – hende selv inklusiv. Men hvad skal man
gøre, når menigheden ikke benytter det traditionelle
tilbud? Skal man så ikke komme den i møde med
alternativer?
Nå. Jeg satte mig ned, og snart begyndte folk at
komme. De var glade og engagerede mærkede man.
De hilste på min veninde med knus, eller varme
håndtryk. Og på hinanden. Der herskede en god
og venlig ånd. De var i alderen fra ca. 25 til ca. 60
år. De fleste vel omkring midten af fyrrene. Mange
kvinder men også nogle mænd.
De tog plads på kirkebænkene og satte sig til rette
med puder og tæpper. Så indledte Mette kort, og
snart var vi alle optaget af det samme. Jeg dog efter
at have følt mig lidt nøgen uden salmebog, for det her
handlede bestemt ikke om at synge. Det handlede om
meditation. Kristen meditation, centrerende bøn og
ILP som står for Integral livspraksis og som drejer
sig om at arbejde med 4 områder af menneskelivet
– intellektet, kroppen, spiritualiteten og skyggen. Vi
arbejdede den aften med vores ”skyggeside”, som er
følelser der forstyrrer vores trivsel. F.eks vrede der
ikke udtrykkes konstruktivt, og som derfor kan sætte
sig til en vedvarende underliggende utilfredshed. Vi
lærte ved en enkel teknik, hvordan vi kan transformere vrede til ”damp”, således at den ikke længere
har magten over os, men vi magter den. Det føltes
godt. Så var det centrerende bøn! Vi lod os i en guidet
meditation nedsynke i en skovsø i 20 min. hvor vi slap
forstyrrende tanker og følelser, med bare et enkelt
selvvalgt ”Gudsord” som ”våben” i mod dem. Jeg
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valgte ordet ”nåde”. Og det var virkelig velsignede 20
min, hvor jeg efterfølgende følte mig vældig opkvikket og energisk på en af balanceret måde. Bagefter
gik vi alle opløftede til konfirmandstuen, hvor der
var hyggeligt samvær med aftensmad og samtale om
det vi lige havde oplevet, samt hvordan det fremover
skal udbydes. For alle ønskede en fortsættelse af
sæsonens forløb, hvor jeg som sagt kun oplevede
afslutningen. Og alle var enige om, at der også skulle
være gentagelse af en 5-dages pilgrimsvandring og
flere retræter.
På vejen hjem glædede jeg mig over det, der
– efter mange århundredes pause – atter er ved at
vinde indpas i folkekirken. Åndelig fordybelse og
kontemplation. Vigtige elementer som desværre
blev kastet ud med badevandet efter reformationen.
Luther brugte selv at meditere og fordybe sig i bøn.
Han var jo munk. Men reformatorerne generelt havde
så megen fokus på Ordet, at de overså det vigtige ved
den mere individuelle praksis, folk kunne have ud
over søndagens gudstjeneste.
Men jeg mærkede også - midt i min glæde - et
stik af bekymring over, om salmesangen en dag
vil forsvinde, som en del af vores kirkelige samvær.
For den holder jeg meget af. Og hvad med resten af
gudstjenesten? Kunne vi integrere kristen meditation
med vores nuværende gudstjenester, så ville det være
at foretrække. Men kan man det? Jeg følger spændt,
hvad der sker hos min veninde, hvor små landsogne
måske sætter nye standarder for fremtidens kirkeliv.
Og jeg vil bestemt prøve noget lignende, måske nok
med et touch af noget fra højmessen velkendt – en
salme, en bøn.. det må jeg lige overveje. Spændende
om der også her kan blive en kirkeligt søgende menighed i aldersgruppen 25 – 60, det er bestemt ikke
dem vi ser flest af.
God sommer til alle
Dorte Jørgensen
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Konen på landet
Denne bøn blev fundet på en kirkedør i England i 1610.
Måske har du lyst til at klippe den ud og lægge den et sted, hvor du ser den af og til.
Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel.
Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig
om enhver sag og ved enhver lejlighed.
Fri mig fra trangen til at ordne alle andres affærer.
Gør mig eftertænksom, men ikke trist, hjælpsom, men ikke nævenyttig.
Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam
ikke at bruge det fuldt ud; men du ved Herre, at jeg helst skulle
beholde nogle få venner til det sidste.
Giv mig evnen til at lytte uden straks at skulle afbryde en samtale
for at fortælle om mine egne oplevelser.
Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det,
og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos.
Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem.
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Menighedernes liv
Musen og elefanten
I januar kunne man se DR-kirken fra Vær kirke
ved Horsens. Jeg har selv haft lejlighed til at høre
den stedlige sognepræst et par gange i de senere
år i forbindelse med et par bisættelser. Hver gang
har der været tale om særdeles vedkommende begravelsestaler, formentlig da de afdøde var aktive i
menigheden og derfor godt kendte af præsten.
I den TV-transmitterede gudstjeneste kom præsten i forbindelse med sin prædiken med følgende
historie/vits: En mus kommer ind i en biograf og
sætter sig mageligt til rette i et sæde. Lidt efter kommer en elefant ind og sætter sig i sædet lige foran
musen. Denne er dog handlekraftig, rejser sig og går
op og sætter sig lige foran elefanten, vender sig om
og siger ”Så kan du selv se hvordan det er!”
En fin historie som vi alle kan more os over .Hvis
der var en henvisning til dagens tekst eller den holdte
prædiken, har jeg glemt det. Men der kan måske
være et problem i forhold til udbyttet af prædiken,
for allerede dagen efter er historien om musen og
elefanten det eneste man husker af prædiken, og det
var vel ikke meningen.
Mange har i disse år travlt med at præster skal på
medietræning for bedre at kunne udbrede evangeliet på en ”moderne og let tilgængelig måde”. Det

er jo også helt fint, for selvfølgelig må det være et
overordnet formål at så mange som muligt får mest
muligt ud af præstens prædiken. Men man kan godt
overveje, om en historie som den omtalte kunne være
årsag til at man glemmer hvad det egentlige budskab
var, og det var jo næppe meningen.
Jeg har intet at indvende mod den pågældende
præst, og ej heller vore egne præster som sikkert
også er opmærksomme på hvor langt man kan gå
ud af ”popularitetsvejen”. Men historien og konsekvenserne må bestemt give anledning til nogle
overvejelser om hvor grænsen går.
Bent B. Olufsen
Råsted menighedsråd
Til august vil vi forsøge at få Råsted kirke til at fremstå lidt smukkere både indvendigt og udvendigt.
Dette indebærer, at vi skal have en del håndværkere til at arbejde inde i kirken. Som følge heraf
vil kirken være delvis lukket i det meste af august
måned.
I løbet af maj vil vores parkeringsplads få pålagt
det endelige lag asfalt. Så skulle pladsen gerne være
helt i orden.
Som bekendt er Råsted kirke ret berømt for sine
kalkmalerier. Vi har derfor fået lavet en DVD, hvor
tidligere præst, Morten Møbjerg, fortæller om kalkmalerierne. Denne DVD vil ligge i våbenhuset, og
den kan erhverves for et beløb på 60 kr.
Råsted menighedsråd
Tragedie i Tånum en vinterdag i 1846
I 1969 under noget jordarbejde på Tånum kirkegård
stødte man på en mærkelig sten. Det var en marksten med nogle bogstaver og tal indridset MNJ og
nedenunder 1846.
Stenen blev placeret – sammen med andre specielle sten man også har fundet på kirkegården – til
højre for indgangen ind til kirken. Man sætter den
i forbindelse med en tragisk hændelse som var sket
i Tånum det år, hvor to af byens drenge druknede
i Nørreåen. Bogstavet M skulle stå for Møller og
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hvorved Huusmand Niels Møllers Søn kom Aaen
for nær og slap igjennem, men blev hængende med
Armene over Isen. Medens de øvrige Drenge løb
hjem til Byen for at hente Hjælp, forblev Veiassistent
J. P. Jægers Søn ved Aaen og forsøgte, ved at krybe
ud paa Isen, at hjælpe hiin op, men slap derved selv
igjennem og blev ligeledes i nogen Tid hængende
med Benene over Isen, indtil Byens Karle kom til. Af
disse vovede nu Anders Jørgensen og Søren Nielsen
selv deres Liv for at redde Drengene, men desværre
kronedes deres Bestræbelser ikke med noget heldigt
Udfald, idet begge Drengene udmattet af den lange
Anstrengelse, ikke formaaede at holde sig længere
over Iisen og sank. Den ene var 9, den anden 10 Aar
gl. Begges Liig ere siden fundne.

J for Jæger. Det er drengenes efternavne. Kirsten
Lundgaard som er barnefødt i Tånum, har gemt et
udklip fra avisen, som under historiske fortællinger,
bragte historien på 100 året for hændelsen. Det er
ikke nogen rar erindring, men samtidig et stykke
historie som ikke bør glemmes – dels for ikke helt at
glemme drengene, dels for at advare andre, således
at det ikke sker igen.
Randers Dagblad 1946
Randers, 7. Jan.: Lørdagen den 3 die Jan. var en halv
Snes Drenge fra Landsbyen Taanum gaaede ud for at
skride paa Isen paa de til Nørreaaen støende Enge,

Sorggruppe
Har du svært ved at komme videre med dit liv
efter at have mistet en nær pårørende?
Er du interesseret i at deltage i en sorggruppe,
hvor du i samtale med andre, som også har
mistet, kan dele dine sorger, tanker og bekymringer frit og i gensidig respekt og tillid?
Så ring til sognepræst Dorte Jørgensen på
tlf 8642 0560. Vi mødes i Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV.
Det er gratis at deltage!
Sognepræst Dorte Jørgensen
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Juni

Lørdag den 4. juni kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Koret hører under Randers Musikskole og har
eksisteret siden februar 1995.
I spidsen for koret står dirigent Lene Johnsen,
som overtog korlederjobbet i 2000.
I starten var der ingen mænd med – nu er vi
heldige at have en hel tenor-gruppe, hvor også
nogle rutinerede kvindestemmer synger med.
Koret tæller for tiden ca. 50 sangere, der alle
synger for at have det sjovt.
Vores repertoire dækker både ældre gospel, traditionelle sange, og ny-komponeret gospel, og
vi kan garantere en festlig koncert, hvor publikum også får lejlighed til at lufte stemmerne.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Søndag den 12. juni kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov
På denne sommersøndag afholdes der atter 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 samt FDF.
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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.
I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til
Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til
Hornbæk Sognegård.
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August
Søndag den 21. august 2016 kl 14.00

Sommerfest med andagt i Borup
præstegårdshave for de fem sogne
Der vil være musikalsk deltagelse ved ungdomskoret under ledelse af organist Thomas
Ede og musikgruppen SVÆV.
Vi planlægger en eftermiddag med aktiviteter
for både børn, unge og voksne, hvor der også
vil være servering fra grill og kaffe på kanden.
Alle er velkomne til et hyggeligt samvær og fælleskab for alle aldre i Borup præstegårdshave.
PS. I tilfælde af regnvejr er plan B klar.

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt er planlagt til
onsdag den 31. august 2016
Programmet er p.t. ikke fastlagt.
Nærmere information i næste kirkeblad, der
udkommer i uge 33.

MØDEINFORMATIONER
Voksenkorets øveaftener:
Koret holder pause i juni, juli og
august.
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
17.01.2016			
24.01.2016			
24.01.2016			
				
24.01.2016			
07.02.2016			
06.03.2016			
06.03.2016			
13.03.2016			

Ella Bang Amdisen
Oliver Alexander Pless
Freja Bjerregaard
Rohde Sørensen
Mille Skottenborg Reinholdt
Lasse Alfred Drud Olsen
Solvej Lundberg Navntoft
Lukaz Wangsøe Mejlvang
Kasper Kvist Hjuler

Begravelse/bisættelse
26.01.2016			
Gerda Hørdum
28.01.2016			
Lars Morten Bille
29.01.2016			
Elin Jensen
05.02.2016			
Esther Andersen
08.03.2016			
Lis Rigmor Hansen

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
28.02.2016			

Viola Fjeldsted Vad

Begravelse/bisættelse
12.02.2016			
Hanne Merethe
				
Nissen-Petersen
09.04.2016			
Anny Blostrupmoen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
31.01.2016			
				
31.01.2016			
10.04.2016			

Anna Isabella
Rosenkilde Sommer
Lilje Hjorth
August Kronborg Thygesen

Begravelse/bisættelse
22.01.2016			
Svend Erik Kristensen
23.03.2016			
Margith Svendsen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
06.03.2016			

Philip Foged Kjær Ipsen

Begravelse/bisættelse
22.1.2016 Benny Skourup Thomasen
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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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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
FDF Hornbæk er godt i gang med forårs sæsonen.
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
Skt. Hans aften torsdag 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 Grillen er tændt og det er muligt at købe
pølser, dej til snobrød, øl/vand, kaffe/te, kage, og
riste.pølser og bage snobrød selv eller medbringe
gvej 54 fra kl. 18.00
k.
g Hornbæ mad til grillen.

ng,

Skt. Hans aften 2016, torsdag d. 23. juni ved FDF Hornbæk Gl. Viborgvej 54 fra kl. 18.00.

Arrangeres i samarbejde med menighedsrådene fra Tånum og Hornbæk.

0

d,

pilte (3 - 4 kl.) mandage kl. 17.00 – 18.30
væbnere/seniorvæbnere/seniorer (5. kl. og op) mandage kl. 19.00 – 20.30
.

kl. 18.45 Underholdning
med ”Det Flyvende Kuffertcirkus” som vil optræde og
underholder alle børn og
næsten alle voksne med
jonglering, ethjulede cykler, balance, ild, en lille
smule magi og en masse
snak.

Kl.18.00 Grillen er tændt og det er muligt at købe pølser, dej til snobrød,
øl/vand, kaffe/te, kage, og riste pølser og bage snobrød selv eller
medbringe mad til grillen.,

kl. 19.30 tændes Skt. Hans bålet.
Medbring selv tæppe/stol hvis man ønsker at
sidde.
kl. 18.45 Underholdning med ”Det Flyvende Kuffertcirkus” som vil
optræde og underholder alle børn og næsten alle voksne med jonglering,
ethjulede cykler, balance, ild, en lille smule magi og en masse snak.
kl. 19.30 tændes Skt. Hans bålet.

Landslejr/Sommerlejr 2016

Medbring selv tæppe/stol hvis man ønsker at sidde.

For pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer
den 07. – 15. juli.
Landslejr/Sommerlejr 2016
For pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer
d. 07. – 15. juli.

Hvor er vi ?

Hvor er vi ?
FDF huset Gl. Viborgvej 54.

FDF huset Gl. Viborgvej 54.
Kontakt og INFO
Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07

Se mere om FDF Hornbæk : www.facebook.com/fdfhornbaek

Kontakt og INFO
”job annonce”

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,

Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07
Se mere om FDF Hornbæk:

www.facebook.com/fdfhornbaek

nsker at sidde.

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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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Juni
5. juni
12. juni
19. juni
26. juni

2. s. e. trinitatis

9.00 DJ

14.00 Fælles friluftsgudstjeneste,
3. s. e. trinitatis
Fladbro
10.30 MB
4. s. e. trinitatis
Kirkekaffe
5. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 MB

9.00 DJ

10.30 DJ

Juli
3. juli

6. s. e. trinitatis

10. juli

7. s. e. trinitatis

9.00 MB

17. juli

8. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 MB

10.30 MB

24. juli

9. s. e. trinitatis

31. juli

10. s. e. trinitatis

10.30 DJ

7. august

11. s. e. trinitatis

10.30 MB

14. august

12. s. e. trinitatis

10.30 MB
9.00 DJ
9.00 DJ
9.00 DJ
Kirkekaffe

10.30 DJ
Kirkekaffe

August

21. august

13. s. e. trinitatis

28. august

14. s. e. trinitatis

9.00 DJ

10.30 DJ
14.00 MB DJ
Sommerfest
i Borup
(Se omt. s. 9)

9.00 DJ
Kirkekaffe

10.30 DJ

September
4. september 15. s. e. trinitatis

9.00 MB

10.30 MB

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med
din smartphone

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
MB: Maja Søgaard Blokager

