SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER 2016 11. ÅRGANG NR. 4

Ne
j

2016 Menighedsrådsvalg
ighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
alg
nighedsrådsv
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
lg 2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
nighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
Menighedsrådsvalg
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg 2016
ighe
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
nighedsrådsvalg 2016
lg 2016 Menighedsrådsvalg
Menighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
alg
ådsv
nighedsr
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
lg 2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
nighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016 Menighedsrådsvalg
ighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
alg
nighedsrådsv
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
lg 2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
nighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
Menighedsrådsvalg
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg 2016
ighe
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
nighedsrådsvalg 2016
lg 2016 Menighedsrådsvalg
Menighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
alg
ådsv
nighedsr
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
lg 2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
nighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016 Menighedsrådsvalg
ighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
enighedsrådsvalg
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
lg 2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
valg
råds
heds
enig
Menighedsrådsvalg
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg 2016
ighe
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
enighedsrådsvalg 2016
lg 2016 Menighedsrådsvalg
Menighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
valg
enighedsråds
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
lg 2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
enighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016 Menighedsrådsval
ighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
enighedsrådsvalg
lg 2016 Menighedsrådsval
Menighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
valg
råds
enigheds
dsrådsval
lg 2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
enighedsrådsvalg 2016 Men
lg 2016 Menighedsrådsval
Menighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
valg
enighedsråds
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsval
lg 2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
enighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
Menighedsrådsva
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg 2016
ighe
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
enighedsrådsvalg 2016
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
lg
dsva
dsrå
Menighe
dsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
lg 2016 Menighedsrådsvalg 2016 Menighe
Menighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsva
2016 Menighedsrådsva
ighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådsvalg
Men
2016
lg
dsva
dsrå
ighe
Men
2016
lg
Menighedsrådsva

Menighedsrådsvalg efterår

År 2016 er et særligt år i kirkelig sammenhæng, for det
betyder, at der er valg. De menighedsrådsmedlemmer, der
har siddet 4 år eller mere, skal enten genvælges eller afløses
af nye.

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 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 Søgaard Blokager.
Ansvarshavende redaktør Annie Langhoff.
Mobil: 50823475. E-mail: anniekjeld@gmail.com
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 47/2016.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 12. oktober
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

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præsterne skriver:

At holde et andet
menneskes liv i sine hænder
”Vil du gifte dig med mig?” Det er et spørgsmål, som
mange, formentligt mestendels kvinder, har skullet
svare på igennem den sidste tid. Kvindernes svar har
efterfølgende resulteret i mange dejlige vielser, som
både brudepar, deres familie og venner, men sørme
også præsten, har set frem til her i sommerens løb.
Jeg snakkede forleden med nogle børn om, hvad
det betyder at blive gift. Straks var der en frejdig
knægt, som sagde: ”Præsten spørger manden, om
han vil ære og bære damen og leve med hende, inden
døden skiller dem ad.” At drengen ikke havde fået
helt fat på den eksakte formulering, som vi præster
siger i kirken, er for så vidt sagen uvedkommende,
for han havde jo forstået den overordnede mening
med det ægteskabelige liv. Spørgsmålet er, om vi
andre også har det?
”Den etiske fordring” (1956) er én af de mest
kendte bøger skrevet af teologen og filosoffen Knud
E. Løgstrup. Selv om den er skrevet for et halvt århundrede siden, er indholdet evigt aktuelt, også for

Sognepræst
Maja Søgaard
Blokager

brudepar – den handler nemlig om etik. Etik er for
Løgstrup ikke en række teoretiske læresætninger,
men tværtimod noget, som udspringer af det liv, vi
lever i fællesskab med hinanden. Løgstrup taler i den
forbindelse om nogle helt grundlæggende fænomener, som er almenmenneskelige i vores omgang med
hinanden; fænomener, som han kalder livsytringer.
Eksempler på disse livsytringer er den åbne tale,
barmhjertighed, kærlighed og ikke mindst tillid.
Løgstrup skriver videre i ”Den etiske fordring”,
at vi skal tage vare på hinanden, og det skal vi, fordi
vi er prisgivet hinanden. Umiddelbart kan vi mennesker have en tendens til at tro, at vi lever vores liv
adskilt fra andre, og at vores liv kun flygtigt rører
ved hinanden. Sådan mener Løgstrup ikke, at det
forholder sig. Han mener derimod, at mennesker
lever i et dybt af hængighedsforhold til hinanden,
fordi det enkelte menneske, i samværet med et andet menneske, altid befinder sig i en position, hvor
man har en indvirkning på den andens liv, ligeså
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vel som den anden har en indvirkning på mit. Det
kan dreje sig om alt fra stemningen, som jeg møder
hos kassedamen, til stemningen på kæresteturen i
biografen. Graden af påvirkning befinder sig altså
på et bredt spektrum.
Det kan også dreje sig om en langt mere dybdegående påvirkning, hvor man holder et andet menneskes skæbne i sine hænder, som det for eksempel
er tilfældet med den voksnes forhold til barnet eller
elskendes indbyrdes forhold. Løgstrup skriver, at
ens blotte holdning er med til at bestemme, om den
andens verden bliver lys eller mørk, truende eller
tryg. På den måde besidder vi alle en magt, som
skal forvaltes med omhu, fordi vi kan vælge både at
drage omsorg for, men også at ødelægge den andens
liv. Løgstrup giver intet regelsæt for, hvordan man
præcist skal handle over for andre mennesker. Det
må afgøres fra situation til situation, men der er dog
en overordnet ramme; for når ens mål må være at
drage omsorg for et andet menneske, må det betyde,
at man bliver nødt til at handle uselvisk og til den
andens bedste. Man kan derfor ikke bare handle
efter forgodtbefindende, man skal derimod altid
tage dgangspunkt i den anden person.
Løgstrup skriver i et berømt citat fra ”Den etiske
fordring”: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske
at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd.
Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en
oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker,
en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også
være forfærdende meget, så det simpelthen står til den
enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”
Dette lille Løgstrup-citat kan måske være værd
at huske på, når hvedebrødsdagene er ovre for de
nygifte par. Men ligeså vel er det for enhver anden
værdifuldt at minde sig selv om, inden man skælder
sine børn ud, overfuser kollegaen eller taler grimt
til kassedamen.
Ja, dette var en høflig, lille opfordring til at opføre
sig pænt – og ikke mindst etisk korrekt – overfor
sine medmennesker. Derudover skal der til slut lyde
et stort og hjerteligt tillykke med bryllupsdagen til
dette års brudepar!
Af sognepræst Maja Søgaard Blokager
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Konen på landet
Når det kniber med hørelsen:
En ung mand fra Irland havde fået en ny kæreste. Da de havde kendt hinanden et stykke
tid, ville den unge mand gerne præsentere
kæresten for sin mor.
Da de ankom til moderen, ville denne gerne
være imødekommende overfor kæresten, så
hun bød hende velkommen og spurgte hende
dernæst om, hvad hun lavede.
Kæresten svarede: ”Jeg er prostitueret”.
Moderen stirrede på pigen og faldt besvimet
om. Da hun kom til sig selv igen, undskyldte
hun sig og forklarede, at hun hørte dårligt.
Derfor fik hun ikke rigtig fat i, hvad pigen
havde svaret.
Kæresten sagde igen:” Jeg er prostitueret”.
Moderen smilede og sagde:” Åh, gud ske lov.
Jeg syntes du sagde, at du var protestant”.
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Valg til menighedsrådet
Efterår med valg til menighedsrådet

År 2016 er et særligt år i kirkelig sammenhæng, for
det betyder, at der er valg. De menighedsrådsmedlemmer, der har siddet 4 år eller mere, skal enten
genvælges eller afløses af nye.
I De Fem Sognes menighedsråd er der flere, som
har besluttet sig for ikke at genopstille, fordi de synes,
det nu er tid for at vie deres tid til andre interesser.
Vi kommer derfor til at mangle nye, friske kræfter
– kirkeligt interesserede gode mennesker, som har
lyst til at engagere sig i den opgave, det er at holde
sognekirken levende og velfungerende.
Det er en spændende opgave, hvortil der kræves mange forskellige kundskaber. Man skal derfor
ikke være god til alting! Det er derimod rigtig godt,
hvis menighedsrådsmedlemmerne har forskellige
kompetencer. Der er brug for nogle, som er gode til
at få folk til at føle sig velkomne i såvel kirke som
menighedslokaler, bl.a. lave en god kop kaffe, dække
et smukt bord og tale om løst og fast. Og der er brug
for folk, som interesserer sig for bygningernes vedligeholdelse eller kirkegårdens daglige drift osv. Men

Menighedsrådsvalg
Orienterings- og opstillingsmøde afholdes
i alle sogne tirsdag den 13. september kl. 19.30.
Sogn
Hornbæk
Tånum
Borup
Kousted
Råsted

Sted
Hornbæk sognegård
Tånum forsamlingshus
Borup præstegårdssal
Kousted forsamlingshus
Råsted forsamlingshus

fælles er selvfølgelig, at man har hjerte for kirken
og derfor deltager i den mødevirksomhed, der følger
med arbejdet som menighedsrådsmedlem.
Til gengæld for at øse af sin ekspertise og sine
praktiske færdigheder på disse forskellige områder,
bliver man en del af et godt og nært fællesskab,
hvor vi hygger om hinanden, kender hinanden og
mødes til forskellige spændende arrangementer.
En stor del af det at være menighedsrådsmedlem
er at indgå i dette fællesskab, som består af såvel de
øvrige menighedsrådsmedlemmer som ansatte og
præster. Og her hos os i De Fem Sogne har vi det
godt, sjovt og tilpas udfordrende. Som præst er det
ikke ligegyldigt, hvem der sidder som ens nærmeste
samarbejdspartnere i menighedsrådet. Fordi vi er
engagerede og brænder for sagen, er det vigtigt, at
vores menighedsråd er engagerede og bakker godt op.
Dorte Jørgensen
Sognepræst (Kbf.)

Maja Søgaard Blokager
Sognepræst

ET
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Borup
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Menighedernes liv
Kristen meditation og fordybelse
På fire sene eftermiddage i efteråret er der mulighed for, at du kan fordybe dig på meditativ vis i en
kristen kontekst. Fremgangsmåden kan minde om
det moderne begreb ”mindfullness” men er her
forblevet i en religiøs sammenhæng, hvorfra det
oprindeligt er blevet fjernet. Du vil stifte bekendtskab
med hjertepraksis, centrerende bøn og Lectio Divina,
som betyder at vi i indre ro og stilhed meditere over
bibeltekster. Så mangler du et modsvar til en hektisk og ofte stressende hverdag, med alt for mange
tanker og bekymringer og alt for lidt fordybelse og
kontemplation, så tilmeld dig på mail doj@km.dk
Vi mødes i Hornbæk kirke kl. 17 – 18 på følgende
datoer: 3. nov. 17. nov. 24. nov. og 1. dec.
Lidt historik:

Mange tror kristen meditation er noget super moderne, som kirken holder frem som et modsvar mod
buddhistisk og generel østlig indflydelse. Intet kunne
være mere forkert. Vores kirkefar Martin Luther
havde en daglig religiøs praksis med fordybelse og
kontemplation. For ham var det en naturlighed på
linje med at trække vejret. Men hans efterfølgere,
som i hans fodspor formede den Luthersk evangeliske kirke, havde ikke fokus på den del af et kristen
menneskes liv og levned, og derfor blev det desværre
kastet ud med badevandet som så meget andet i tiden
efter reformationen og glemt. Gudskelov har man i
folkekirken i disse år taget alvorligt, at det moderne
menneske mangler et modsvar til en hektisk og ofte
stressende hverdag. Der mangler rum for stilhed og
indre ro. Der mangler rum for at møde vores behov
for åndelig fordybelse og for at møde det ”der er større
end os selv” og som det ikke for alle giver mening
alene at søge i højmessen søndag morgen. Jeg har
i en del år uddannet mig i kristen spiritualitet – og
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uddanner mig fortsat - og jeg glæder mig til, sammen med interesserede, at udforske mulighederne
for fælles gruppe praksis her i vores fem sogne.
Dorte Jørgensen
Udvidet gudstjeneste:

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.
Løvfaldsgudstjeneste:

En gudstjeneste hvor vi i stedet for at synes, at det
er træls at efteråret er over os, ser efter den umådelige skønhed der også er på denne årstid. Vi synger
dejlige efterårs salmer og sange. Også nogle som
måske ikke står i salmebogen.

Sorggruppe
Har du svært ved at komme videre med dit liv
efter at have mistet en nær pårørende?
Er du interesseret i at udveksle tanker og
erfaringer med andre, som også har mistet,
i gensidig respekt og tillid?
Så kontakt 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

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

August
Onsdag den 31. august

Sogneudflugt til Jelling

Opsamlingssteder og tidspunkter:
Kl. 9.00 Tånum (Kirken)
Kl. 9.10
Hornbæk (skolen, Gl. Viborgvej)
Kl. 9.20 Kollektivhuset
Kl. 9.30
Sognegården (Hornbæk)
Kl. 9.00 Kousted (Gl. Brugs)
Kl. 9.05
Råsted (Forsamlingshuset)
Kl. 9.15
Bjergby (Forsamlingshuset)
Kl. 9.20 Borup (Kirken)
Kl. 9.30 Sognegården (Hornbæk)

Torsdagscafe

Bustur for menighederne i de fem sogne til
Jelling for at bese Jellingstenene, der nu et
indpakket i klimaskærme af bronze og glas. Vi
skal også besøge kirken, der er nyrestaureret,
ligesom der er mulighed for besøg på oplevelsescentret, Kongernes Jelling.
Bespisningen vil finde sted på den nærliggende
Skovdal Kro, hvor der serveres en 2 retters
menu, drikkevarer er for egen regning.
Man er velkommen til at medbringe formiddagskaffe i bussen, da spisningen først vil finde
sted ca. kl. 13.
På hjemvejen vil vi besøge den genfundne jernbanebro over Gudenåen ved Vestbirk. Vi forventer hjemkomst ca. kl. 17.00.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret enten på
mail eller på telefon, og af hensyn til bespisningen skal det ske senest tirsdag den 23. august.

I de næste måneder er der planlagt torsdagscafe i Hornbæk Sognegård følgende torsdage:
29. september, 13. og 27. oktober, samt 10. og
24. november 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.

September
Torsdag den 1. september kl. 19.00

Foredrag med ildsjælen Anja Ringgren
Lovén i Hornbæk Sognegård
I 2012 stiftede Anja Ringgren Lovén sin helt
egen nødhjælpsorganisation, DINNødhjælp.
En beslutning, der kom som en direkte følge
af hendes oplevelser som nødhjælpsarbejder i
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Malawi året før. I dag er Anja landskendt som
ildsjælen fra Frederikshavn, der solgte og satsede alt, hvad hun ejede, for sin sag – „Afrikas
heksebørn“. Med en utrættelig optimisme, en
kæmpe portion vilje og ikke mindst mod til at
bevæge sig ud på usikker grund, har hun formået at give humanitært og frivilligt arbejde en
helt ny betydning.
Anjas foredrag handler om at vælge med hjertet, om at redde børn ud af tortur og om hvordan hendes liv og arbejde er i Nigeria.
Kom til en meget spændende foredragsaften
med garanti for en anderledes og meget unik
fortælling. Der er fri entré, men man skal huske 20 kr. til kaffen.

Lørdag den 3. september kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Denne lørdag får vi besøg af den Dansk-Islandske gruppe Trio Non Grata , som spiller guitarori-
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Borup

Kousted
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enteret ”modernejazz” med et poppet twist. De
tre musikere forener elguitar, elbas og trommer
i en alkymisk formular af melodiøsitet og musikalsk legesyge. Der er både groovy og udadvendte
passager og afdæmpede temaer, som til sammen
skaber en dynamisk og medrivende oplevelse.
Gruppen har været aktiv de sidste to år og spillet
rundt om København på byens forskellige jazzfestivaler. Sidste juni indspillede trioen sin første
plade som de regner med at kommer ud i løbet
af 2016.
Trio Non Grata består af: Anders Hellborn (bas),
Kristoffer Tophøj (trommer) og Steinar Guðjónsson (gtr).
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Babysalmesang
Så er tiden kommet til at vi igen
starter et hold babysalmesang. Tilbuddet henvender
sig til de helt små
(fra ca. 2-10 måneder) og deres voksne i alle vores fem sogne. Det
er gratis at deltage.
Den halve time i kirken går med sang, dans
og leg. Babyers sanser er åbne for lyde, lys og
berøring. Vi har den ”bløde ø” på gulvet, hvor
de små nyder at høre deres mors velkendte
stemme og fagter; vi går rundt i kirken mens
vi synger, danser, kigger på lys og puster sæbebobler – en hyggestund for alle parter.
Efterfølgende er der mulighed for at gå i sognegården for at made og skifte de trætte babyer,
drikke en kop kaffe og få en sludder med de
andre voksne.
Holdet ledes af Reelika Raadik Christensen. Jeg
er uddannet cand.mag. i musik, kirkesanger i
Hornbæk kirke og selv mor til 3 børn.
Vi starter mandag den 12. september kl. 9.30 i
Hornbæk kirke og mødes i alt 10 mandage.
Tilmelding til Reelika på tlf. 28 40 98 37 eller
pr. mail reelikaraadik@hotmail.com.
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Kousted
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Onsdag den 14. september kl. 19.00 i
Hornbæk Sognegård

Ingegerd Auken fortæller
Ingegerd Auken genfortæller uddrag af Selma
Lagerløfs dejlige erindringsroman Mårbacka.
Ingegerd Auken er tidligere lærer på en Rudolf
Steinerskole samt tidligere skoleleder på Frederiksberg Friskole. Hendes hovedfag var fortælling, som også omfattede historieundervisning.
Gratis adgang. Kaffen koster 20 kr
Mandag den 19. september 19 – 21 (ca.)

Nordiske arrangementer i
Hornbæk Sognegård i efteråret

Kom og vær med i Hornbæk Sognegård. Entré
til hver arrangement (incl. kaffe/kage):
Medlemmer af For. NORDEN kr. 30
– ikke-medlemmer kr. 50.
Arrangør: For. NORDEN – Randers/Langå
Søndag den 25. september kl. 10.30 i Tånum Kirke

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

Efterårets spaghettigudstjenester
Så sætter efterårets spaghettigudstjenester
snart i gang! Jeg håber, at I er klar til gode fortællinger fra Bibelen, parate til at gå på opdagelse i kirkerummet og lave en hel masse sjove
aktiviteter sammen med mig og mange andre
søde familier ved disse hyggelige børnegudstjenester. 

”Mit norske eventyr på 2 hjul – Nordkap 6000 km
tur/retur”
Lene Damborg – talehørekonsulent ved Randers Kommune og medlem af ”MC Broombasserne” kommer - fortæller og viser billeder fra
sin motorcykeltur til Nordkap
Mandag den 24. oktober kl. 19 – 21 (ca.)

”Nordiske fortællinger”
– en fortælleaften med Vibeke Svejstrup og Søren Erik Nissen – to engagerede og erfarne fortællere, der brænder for alt, hvad der er nordisk.
Denne aften vil de tage os med på tur ind i det
eventyrlige univers af gamle fortællinger og
myter.

Der er spaghettigudstjeneste i efteråret på
følgende dage:
Tirsdag den 27. september 2016 kl. 17.00 i
Hornbæk kirke
Onsdag den 2. november 2016 kl. 17.00 i
Borup kirke
Torsdag den 8. december 2016 17.00 i
Hornbæk kirke
Til jer, der endnu ikke har været til en spaghetti
gudstjeneste, kan jeg fortælle, at det er en kort
familiegudstjeneste, som særligt henvender sig
til børn og barnlige sjæle.
Efter gudstjenesten går vi alle over i sognegården/præstegårdssalen og spiser et børnevenligt
måltid mad. Når vi er færdige med at spise kl.
18.30 ca., har vi fin tid til at komme hjem og
putte småfolk. Det er altid meget hyggeligt –
for både børn og voksne – at være med til en
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spaghettigudstjeneste og alle er velkomne, så tag
blot dine bedsteforældre og vennerne fra vejen
med! Det er gratis at deltage. Tilmelding sker på
mail et par dage i forvejen: mask@km.dk eller
på sms/tlf.: 29 12 83 84. Jeg håber, at vi ses! Sognepræst Maja Søgaard Blokager.

Oktober
Lørdag den 1. oktober kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård.
”Musik for 10 strenge og 1 bue”
Ved denne koncert hører vi cellisten Cecilie
Schmidt Dam og guitaristen Anders Brunsholt
Frederiksen spiller musik fra Frankrig, Spanien og Sydamerika, bl.a. værker af Ravel, Massenet, Albéniz & Villa-Lobos.
I en utraditionel – men usædvanligt velklingende konstellation – kombineres celloens
varme med guitarens sprødhed, der klæder det
sydlandske repertoire rigtig godt. Ind imellem
musikken fortælles anekdoter og historier fra
komponisternes ofte meget farverige liv. Cecilie
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Borup
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og Anders har siden 2007 dannet par – privat
såvel som musikalsk – og sammen givet talrige
koncerter i både ind- og udland.
Cecilie er master i cello fra Musikhögskolan i
Malmö, hvor hun har uddannet sig hos Mats
Rondin og Torleif Thedéen. Virker som kammermusiker og solist i flere sammenhænge,
og underviser ved Esbjerg og Haderslev musikskoler.
Anders er både konservatorieuddannet klassisk
guitarist & organist og er ansat som organist og
kantor ved Frederikskirken i Århus, samt underviser ved Vestervig Kirkemusikskole.
Det er fri entré. Alle er velkomne (kaffe 20 kr.)
Søndag den 9. oktober kl. 9.00 i Tånum kirke

Gudstjeneste efterfulgt af kaffe og
rundstykker
Der gudstjeneste kl. 9.00, hvor vi efter gudstjenesten severe en kop kaffe og et rundstykke
i våbenhuset, og for dem der har lyst til at se
Tånum lidt oven fra, er der adgang til tårnet.
Vi har fået tårnet renoveret indvendig, og fået
lavet ny trappe op til klokken.
Tånum menighedsråd
Tirsdag den 13. oktober kl. 19.00
i Hornbæk Sognegård

„ Med livet på 25 minutters standby“
Et foredrag der sætter tingene i perspektiv og
giver stof til eftertanke !
I 2010 blev Casper Svane, daværende direktør
i Svane Glas A/S, ramt af et hjertestop og blev
erklæret klinisk død i 25 minutter.
Lægerne stillede ham et liv som grønsag i udsigt, men han trodsede alle odds og har efter en
lang og hård kamp kæmpet sig tilbage til livet,
hvilket han vil fortælle om sammen med sine
børn, der vil berette om sygdomsforløbet set
med familiens øjne.
Der er mulighed for at få kaffe og brød til 20 kr.
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November
Lørdag d. 5. november
kl. 15.00

Kaffekoncert
i Hornbæk
sognegård
Anne Mette Balling,
sang og Lene Buch
Rasmussen, klaver har
dannet duo i en del år,
siden studietiden på
Det Jyske Musikkonservatorium. Frugten
af dette langvarige
samarbejde kan man
høre i Hornbæk
sognegård denne eftermiddag. Hver især
har de haft en lang karriere som kammermusikere i utallige sammenhænge.
Anne Mette Balling har primært sunget barokmusik, oratorium- og Liedrepertoire, men har
også medvirket i en lang række operaforestillinger på Den Ny Opera i Esbjerg og Den Fynske Opera.
Lene Buch Rasmussen er til daglig organist
i Hasle Kirke i Århus, og arbejder der udover
som højt skattet akkompangetør med sangere
og kammermusikere i mange forskellige sammenhænge.
Programmet vil bl.a. bestå af nordisk musik,
sange af Carl Nielsen, Grieg og den svenske
komponist Wilhelm Petersson-Berger, samt
Lieder af Schumann, Schubert m.fl.
Det er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Søndag den 13. november kl 14.00 i Borup kirke

Gårdsangerne fra Thy

Gårdsangerne har spillet siden 1998 og er i alderen fra 53-76 år, de er kendt for at være meget
underholdende og festlige, så mød op og få en
hyggelig eftermiddag.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Søndag den 27. november kl. 10.30 i Tånum kirke
og kl. 14.00 i Borup kirke

Vi synger julen ind
– salmesangsandagt
Den første søndag i advent den 27. november
vil vi i pastoratet på bedste vis synge julen ind.
Det vil foregå kl. 10.30 i Tånum kirke og kl.
14.00 i Borup kirke.
På dagen vil vi synge nogle af julens smukkeste
salmer, hvorefter jeg vil forklare lidt om disse.
Det være deres baggrund, ophavsmand med
videre.
Der vil traditionen tro også være rig mulighed
for at ønske og få sunget lige netop din yndlingssalme, hvor der selvfølgelig er frit valg på
alle salmehylder.
Kom og vær med til at skabe en dejlig salmesangsoplevelse.
Efter andagten vil der være kaffe og lidt sødt til
ganen i Tånum kirkes våbenhus/Borup præstegårdssal. Det er gratis at deltage og alle er
velkomne. Jeg håber, at vi ses!
Sognepræst Maja Søgaard Blokager

Kom og få en festlig eftermiddag i Borup kirke,
hvor gårdsangerne fra Thy, vil spille og synge
nogle af de sange som vi kender, der vil også
være mulighed for at vi selv kan synger med.
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8. august til den 30. oktober 2016

Kunstner og fotograf viser øjebliks
glimt fra naturens skatkammer
Fra sine mange gåture i Hornbæk Enge, Vorup
Enge og Doktor Parken fra den
”Jeg er en person, der kan lide billeder. Jeg har
altid arbejdet med billeder, først som kunstner
og grafiker, senere også som fotograf” siger
Bjarne Riis Nygaard.Det at gå en tur med mit
kamera i naturen, og iagttage naturens skatkammer, har været en god måde at stresse af
på og få inspiration, og mediet har passet fint
i forhold til at drive selvstændig virksomhed.”
siger Bjarne Riis Nygaard, der glæder sig til at
vende tilbage til kunstscenen igen efter 18 år
som erhvervsleder.Det, der fascinerer ham er,
at billeder er et universelt sprog, der kan sige

MØDEINFORMATIONER
Voksenkorets øveaftener:
Koret øver følgende torsdage kl. 19-21 i
Hornbæk Sognegård: torsdag 1. sept.,
e?
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lide15.
du
n
Ka torsdag
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meget mere end mange ord. Ligegyldigt hvor
man kommer hen i verden, og uanset sproget,
er der billeder. Det gælder i alle tidsaldre, lige
fra fortidens hulemalerier til nutidens Facebook-opdateringer. ”Billeder er et universelt
sprog, der forener os, også når vi ikke kan læse
og skrive. Man kan formidle hurtige og præcise
budskaber med et foto. Man kan vise det anderledes, det skæve, og historien bag. Men for
at kunne gøre det som fotograf, skal man selv
være god til at bruge øjnene,” siger Bjarne Nygaard.Bjarne er uddannet på kunstakademiet
i Århus som grafiker, tegner og maler, og har
haft studieophold i Paris og Prag. Han har arbejdet som professionel kunstner i en årrække,
indtil start af eget firma i Randers. Bjarne Riis
Nygaard er formand for Randers Art Week, og
medlem af Prof Randers.

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 til at kontakte
korleder Thomas Ede:
thomas_ede@hotmail.com,
mobil 2835 2657
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Kousted

Dåb
17.04.2016		 Micas Zacarias Schell
				 Drescher Nørgaard
08.05.2016		 Saga Bendix Rasch
22.05.2016		 Hjalte Mikkelsen Schytz
22.05.2016		 Storm Roed Bechmann
29.05.2016		 Ella Frier Bak
29.05.2016		 Mikkel Byg Smedegaard Bach

Dåb
15.05.2016		 Emil Nylander Bækgaard

Vielse/kirkelig velsignelse
21.05.2016		 Maja Søgaard Blokager og
				 Anders Blokager
11.06.2016		 Lotte Sloth Christoffersen og
				 Alex Amtrup Sørensen
18.06.2016		 Hanne Mortensen og
				 Casper Grønhøj Jensen
Begravelse/bisættelse
15.04.2016		 Anna Margrethe Ruth Sørensen
30.04.2016		 Lis Thyme
13.05.2016		 Niels Bundgaard
14.05.2016		 Edeltraud Margareta Nielsen
25.05.2016		 Heinrich Agner Christiansen
03.06.2016		 Søren Skovgaard Espensen
16.06.2016		 Erna Mogensen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
08.05.2016		 Laura Smedegaard Nielsen
08.05.2016		 Magnus Faber Serup
29.05.2016		 Alma Guldberg Hedelund
Vielse/kirkelig velsignelse
21.05.2016 Ellen Margrethe Koch Nielsen og
			
Jens Høg Hyldgaard
18.06.2016 Line Østergaard og Nikolai Vohnsen
Begravelse/bisættelse
27.05.2016		 Inga Rousin

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
15.05.2016		 Magnus Kjærsgaard Fisker

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
22.05.2016		 Charlie Gardum Welling
22.05.2016		 Laura Emilie Holmann Bruun
Begravelse/bisættelse
13.05.2016		 Bent Gade
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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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FDF Hornbæk
FDF Randers 1 - Hornbæk er klar til
Landslejr 2016..
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
Opstart efter sommerferien

Uge 32, onsdag d. 10. august kl. 18.00 til 20.00
fællesmøde for alle.
Legens dag

Lørdag den 3. 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 Randers 1 - Hornbæk:

www.facebook.com/Randers1Hornbaek

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
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August
28. august

14. s. e. trinitatis

31. august

Sogneudflugt til Jelling (se side 7)

9.00 DJ
Kirkekaffe

10.30 DJ

September
1. sept.

Kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård ved Anja Ringgren Lovén (se side 7)

3. sept.

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

4. sept.

15. s. e. trinitatis

11. sept.

9.00 DJ
16. s. e. trinitatis
Dåbsgudstj. (1)

12. sept.

Kl. 9.30 Nyt hold babysalmesang begynder i Hornbæk Kirke (se side 8)

14. sept.

Kl. 19 Ingegerd Auken fortæller i Hornbæk Sognegård (se side 9)

18. sept.

17. s. e. trinitatis

19. sept.

Kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård arrangeret af Foreningen Norden (se side 9)

19.00 DJ

9.00 MB

10.30 MB
10.00 DJ
Udvidet gudstj.

9.00 DJ
Høstgudstj. m.
kirkekaffe

10.30 DJ
Høstgudstj.

10.30 MB
Høstgudstj.
m. frokost
(se side 9)

25. sept.

18. s. e.
trinitatis

27. sept.

Spagettigudstj.

29. sept.

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

9.00 MB
Høstgudstj. m.
kirkekaffe

17.00 MB

Oktober
1. okt.

Kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 10)

2. okt.

10.30 DJ
19. s. e. trinitatis Løvfaldsgudstj.
m. frokost

9. okt.

20. s. e. trinitatis

13. okt.

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

13. okt.

Kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård ved Casper Svane (se side 10)

16. okt.

21. s. e. trinitatis

23. okt.

22. s. e. trinitatis

24. okt.

Kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård arrangeret af Foreningen Norden (se side 9)

27. okt.

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

30. okt.

23. s. e. trinitatis

9.00 DJ
Løvfaldsgudstj.
9.00 MB
Kirkekaffe

10.30 MB

9.00 MB

10.30 MB
10.30 DJ

9.00 MB

9.00 DJ

10.30 MB
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November
2. nov.

Spagettigudstj.

3. nov.

Kristen
meditation og
fordybelse

5. nov.
6. nov.

17.00 MB
17-18 DJ
(Tilmelding
nødv. se side 6)

Kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 11)
Alle Helgens
Dag

16.00 DJ

19.00 DJ

10. nov.

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

13. nov.

25. s. e. trinitatis

13. nov.

Kl. 14 Gårdsangerne fra Thy i Borup Kirke (se side 11)

17. nov.
20. nov.
24. nov.

Kristen
meditation og
fordybelse
Sidste s. i
kirkeåret

9.00 MB

17-18 DJ
(Tilmelding
nødv. se side 6)
10.30 DJ

17-18 DJ
(Tilmelding
nødv. se side 6)

1. s. i advent

9.00 DJ
Dåbsgudstj. (1)

1. dec.

Kristen
meditation og
fordybelse

17-18 DJ
(Tilmelding
nødv. se side 6

4. dec.

2. s. i advent

10.30 DJ

8. dec.

Spagettigudstj.

17.00 MB

11. dec.

3. s. i advent

10.00 MB
Udvidet gudstj.

27. nov.

9.00 DJ

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Kristen
meditation og
fordybelse

24. nov.

10.30 MB

10.30 MB
Salmesangsandagt
(se side 11)

14.00 MB
Salmesangsandagt
(se side 11)

December

Layout og tryk |

9.00 DJ

DJ: Dorte Jørgensen · MB: Maja Søgaard Blokager
(1) Dåbsgudstjenesten bortfalder, hvis der ikke er tilmeldt dåb.

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med din
smartphone

