DECEMBER 2016 – JANUAR – FEBRUAR 2017 12. ÅRGANG NR. 1

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 (Orlov-barsel)
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 uge8/2017.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 18. januar
2017 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:

En åndelig oplevelse
I skrivende stund skinner solen uden for på en af
de sidste dage i september. Stokrosen står i blomst
uden for mit vindue. Der er ikke megen jul endsige
vinter at spore endnu, heldigvis.
Men derfor skal dette alligevel være en ”klumme”,
der kan give varme til kolde lemmer og hjerter. Noget der kan få vinterfrosne sjæle til at tø lidt op, og
måske også noget der kan puste til juleglæden, for
julen står for døren, når disse ord læses.
Derfor vil jeg fortælle om en oplevelse jeg havde
med konfirmanderne i går. Det var kun tredje gang
vi mødtes, efter at konfirmationsundervisningen er
gået i gang. De unge mennesker er stadig forholdsvis
fremmede for mig, som jeg for dem. Det betyder,
at de stadig er rimeligt lydhøre overfor mine anvisninger om, at de skal være stille, og at der kun er
én, der taler af gangen. Derfor bestemte jeg i går, at
nu var tiden inde til at indføre et nyt og omfattende
element i undervisningen, som jeg har tænkt at
benytte fremover, så vidt de enkelte hold tager godt
imod det.
Jeg bad de unge vente i vores foyer, hvor de altid
samles, når de møder. Min kollega fik sine konfirmander gelejdet ind i sit undervisningslokale.
Derpå fortalte jeg mine 25 unge mennesker, at vi
nu skulle undersøge hvem Gud er, og at dette kun
kan gøres i stilhed, for ellers støjer vi så meget, at vi

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

ikke kan mærke Ånden. Jeg bad dem gå stille over
i kirken uden at tale sammen, og hver finde sig en
kirkebænk. Da vi kun har 21 bænke i Hornbæk kirke,
havde jeg lavet 3 par med hver 2 konfirmander, som
måtte dele en bænk. Det gik, men var ikke optimalt.
Næste gang vil jeg prøve med liggeunderlag til de
sidste fire. Konfirmanderne fik nu besked på, at
lægge sig til rette på hver sin bænk, lukke øjnene
og samle opmærksomheden omkring sig selv. Det
tog nogen tid, at få dem til at falde så meget til ro,
at man kunne høre en knappenål falde til jorden.
De er jo vante til hele tiden at kommunikere, med
berøring og blikke og snak og mobil osv. Så det at
”isolere” sig så nær ved de andre, var i den grad
udfordrende for dem. Da stilheden var oprettet,
guidede jeg dem gennem en drømmerejse, hvor de
i en stor hånd, der kom ned til dem fra himlen, blev
fragtet til et særligt dejligt og trygt sted, som kun
de selv kendte. Her fik de lov at tilbringe lidt tid, og
til at samle noget op, som lå der til dem, og som de
skulle bringe med tilbage, som et særligt minde om
deres sted. Så hentede hånden dem igen, og på vejen
tilbage læste jeg fra den gammeltestamentlige salme
139, hvor vi hører, at Gud kender os uendeligt meget
bedre, end vi kender os selv.
Da de var blevet velanbragt i kirken igen, bad jeg
dem stille sætte sig op. Derpå delte jeg en lille lap
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papir og en blyant til hver rundt, hvorpå jeg bad dem
skrive en lille bøn. Det kunne være en bøn, hvor de
bad Gud om noget, som var meget vigtigt for dem,
eller hvor de takkede Gud for noget, som var meget
vigtigt for dem. Tavse og for en gang skyld uden
spørgsmål, skrev de alle koncentreret et stykke tid.
Herefter blev de opfordret til at tænde et lys i lysgloben, og til slut bad vi Fadervor, inden de listede
tilbage til sognegården og vores undervisningslokale.
Det der havde foregået i kirken havde taget en
lille halv time.
Da jeg efter at havde slukket alterlysene og ryddet lidt op i kirken nåede over til konfirmanderne
igen, var lydniveauet stadig lavt. Vi forsatte vores
undersøgelse af hvem Gud er, ved at de ud fra 3
salmer i den danske salmebog, skulle nedskrive
10 udsagn om Gud og til slut tegne Gud og sig selv
på et stykke papir. Så sang vi et par salmer og gennemgik udsagnene om Gud, således at de på skift
skulle sige et. Roen blev i lokalet lige indtil de forlod
det. Selvfølgelig snakkede de, men deres stemmer
var mange decibel under normalen. Og flere gange
tyssede de på hinanden. Det var tydeligt, at de nød
den fred, der var opstået inde i dem, og ikke ville
forstyrres i den.
Jeg var fuldkommen afslappet og tilstede i mig
selv efter 90 min. med 25 unge mennesker på 13 år.
Et fantastisk fænomen, som kun bekræfter, at der
hvor vi er stille for Gud, kommer Ånden til stede og
fylder os med alt godt. Jeg glæder mig allerede til
næste undervisningsgang. Jeg er meget spændt på,
om konfirmanderne fortsat går med på det, når de
lærer mig at kende som ”ikke så skrap”.
Kolleger, som har prøvet noget lignende, har erfaringer med, at konfirmanderne beder om lignende
oplevelser igen og igen, ja, at de bliver afhængige
af det. Det siger lidt om, hvor betydningsfuld kontakten med det åndelige er for os, og hvor trist det
er, når vi ikke giver os tid og ro til den i hverdagen.
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Nu tænker nogle måske, ”jamen jeg går eller sidder
da ofte i stilhed”. Men det er ikke nødvendigvis det
samme eller nok. For ofte flyver tankerne rundt inde
i hovedet på os, og vi flyver med dem. Og det er for
så vidt lige så meget en støj, som forhindrer os i at
opleve Gud, som de 25 konfirmander kan præstere,
hvis man giver dem lov. At høre Ånden kræver en
kvalificeret stilhed. En stilhed hvor det er helt andre
kanaler man åbner op for end hjernens. Mere om det
ved lejlighed. Glædelig jul og godt Nytår
Dorte Jørgensen

Konen på landet
Digt af: Evanthore Vestergaard
Jeg tror på Jesus Kristus som min frelser.
Jeg tror han gik på vandet.
Jeg ved det er umuligt.
Jeg tror han gjorde vand til vin
(og tak for det!)
Jeg vèd, det ikke kan ske.
Jeg tror han opvakte Lazarus.
Jeg vèd, at døde er døde.
Jeg tror på Jesus Kristus som min frelser.
Jeg tror på det evige liv.
Før og efter døden.
Jeg vèd, at det ikke kan ske.
Jeg tror, det sker.
Jeg tror på Gud, tror jeg,
men ved,
at det vigtigste er,
at Gud tror på mig.
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Det nye menighedsråd
Der har alle steder i vort pastorat været afholdt såvel
orienterings- som opstillingsmøde den 13. september, og da der ingen steder efterfølgende er blevet
indleveret andre lister, er de på møderne den 13.
september opstillede kandidater alle valgt til de nye
menighedsråd.
De nye menighedsråd ser herefter ud som følger:

(hvor ikke andet er nævnt, er der tale om genvalg)
Hornbæk

Bent B. Olufsen
Anna Margrethe Beck
Bjarne Sønderskov Jørgensen
Elisabeth Kjærgaard
Ilse Drap
Lars Kronborg
Ole Bjerring
Rigmor Tromholt

Inger Braad – nyvalgt
Anette G. Fisker – nyvalgt
Ulrik Vestergaard – nyvalgt
Vi gør opmærksom på, at de i adresselisten side 2
anførte menighedsrådsformænd og kirkeværger er
de for perioden 2012 – 2016 valgte personer.
Konstitueringen i de nye menighedsråd vil først
være gennemført, efter at dette kirkeblad er udsendt.
Der skal samtidig rettes en stor tak for det udførte
arbejde i de foregående fire år til de nu afgåede
menighedsrådsmedlemmer:
Tånum: Niels Erik Nielsen
Borup: Jørgen Sparre, Lone Scheel Thomsen
Kousted: Anna Bredgaard
Råsted: Elisabeth Margit Kristensen
Vikar for Maja Søgaard Blokager

Albert Lundgaard
Birthe Andersen
Kirsten Sørensen
Maja K. Sørensen
Lilian Hundborg – nyvalgt

Da Maja i skrivende stund forventes snarligt at gå
på barselsorlov, vil der fra omkring jul blive ansat
en fast vikar i Majas stilling. Indtil den faste vikar
bliver fundet, vil man møde forskellige vikarierende
præster. Vi glæder os til såvel at byde vores ”nye
præst” velkommen, som til at Maja er tilbage igen.
De fem sognes menighedsråd

Borup

Stabilisering af tagkonstruktionen Kousted Kirke

Karen Brix Roed
Jens Andersen
Karl Nørgaard
Marian Havtorn – nyvalgt
Annemarie Holm – nyvalgt

Et stabiliseringsprojekt til 730.000 kr. med opstart
i 2012 ses nu endelig ud til at blive effektueret her i
efteråret 2016, efter godkendelse fra Kgl. bygningsinspektør, Nationalmuseet og Århus Stift samt bevilling af penge. Arbejdet er måske færdigt når dette
kirkeblad udkommer.
Arbejdet udføres med bl.a. 2 tovpolygoner til sammenspænding i tagrummet for at hindre yderlig
revnedannelse mellem kirkens ydermure og hvælvningerne i kirken. Revnerne ses tydeligt inde i kirken.
Nationalmuseet har pålagt os at tagrummet rengøres
for byggeaffald fra tidligere arbejde, og tagværkets
hanebånd skal dels udskiftes og repareres efter at
være skredet i samlingerne.
De kirkelige handlinger forventes ikke at blive berørt
af arbejdet.

Tånum

Kousted

Annie Barthels Langhoff
Anders Andersen
Else Haun
Svend Olesen
Claus Kirketerp Nielsen – nyvalgt
Råsted

Elisabeth Jensen
Karen Hanna Christensen
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Kirkekunst:

Menighedsrådet i Borup har længe haft et
ønske om at installere kunst i våbenhuset. Baggrunden herfor er, at vi godt kunne tænke os
at præge kirken med et nutidigt kunstværk i
forlængelse af renoveringen af kirkerummet
i 2015. Samtidig hermed har vi ønsket at markere afslutningen på det snart afgående menighedsråds virke.
Netop nu, hvor reformationen fejres med sine
500 års eksistens efter Luthers 95 teser, slået op
på kirkedøren i Wittenberg, – kunne det være
en ide at markere dette med et kunstværk. Det
besluttede vi at søge gennemført med en glasmosaik. Karen mente, at glaskunstneren Mette
Enøe, som hun kender, måske kunne løse
denne opgave. Mette Enøe fik opgaven og har
nu i glasmosaik udarbejdet en symbolik over
reformationens indhold og perspektiv.
Et billede af kunstværket får I ikke at se i kirkebladet! Kunstværket bliver indviet/afsløret
søndag den 27/11, efter salmesangsandagten kl
14.00, hvor vi holder fernisering for kirkegængerne i våbenhuset.
Vi glæder os til at vise dette stykke nutidigt
kirkekunst for menighederne i De Fem Sogne.
Kom til spaghettigudstjeneste!

8. dec. Hornbæk kirke 17.00 – 25. jan.
Hornbæk kirke 17.00En 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
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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 to dage i forvejen sende en
mail til jekr@km.dk
Torsdagscafe

I de næste måneder er der planlagt torsdagscafe
i Hornbæk Sognegård følgende torsdage: 12. og
26. januar, 9. og 23. februar, samt 9. marts.
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.
Udvidede gudstjenester

11. dec. 10.00 Hornbæk Kirke
19. feb. 10.00 Kousted Kirke
En gudstjeneste hvor vi begynder kl. 10.00 i
våbenhuset med en kop kaffe og et rundstykke.
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Derefter går vi i kirken og hører præsten fortælle lidt om dagens læsninger og gudstjenestens ”røde tråd” inden højmessen finder sted
på sædvanlig vis.
Meditative gudstjenester:

11. dec. Borup kirke 19.00
19. februar Hornbæk kirke 19.00
Stille aftenandagter med plads til fordybelse, ro
og refleksion. Med udgangspunkt i bibelens for
tællinger og stillhed for Gud finder vi os selv.
Kyndelmisse gudstjenester:

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 præste
gårdssal. Det er gratis at deltage og alle er velkomne. Jeg håber, at vi ses!
Sognepræst Maja Søgaard Blokager

December
Lørdag den 3. december kl. 15.00.

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård

Denne første søndag i februar tænder vi ekstra
lys for at fejre, at vinteren må overgive sig til de
første forårstegn. Krokus og vintergækker titter måske frem under sne. De lyse timer bliver
flere til stor glæde for mange. Stemningsfyldte
gudstjenester i en tid vi glæder os til og over.

November
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.

„Englesang og klokkeklang“ – en a cappella
advents- og julekoncert med koret Vox Mariae;
18 unge, dygtige sangerinder under ledelse af
Katrine Broch Møller og Martha Fyrstenborg.
Mange komponister har gennem tiderne skrevet musik om engle, fx Claude Debussy i værket
„Les Angelus“. Dette værk fremføres ved koncerten, sammen med værker af bl.a. Bo Holten,
Praetorius, Victoria og Paul Hillier. Desuden
hører vi nye arrangementer af traditionelle engelske julesange.
”…ved denne koncert fokuserer vi på englene
som svævende, lette, til tider usynlige og mest
af alt syngende væsner, men også som dem,
der i stor flok bringer glædeligt budskab til hyrderne på marken. Vi fokuserer på julens glade
klokker, der med sin ringen minder os om at
det er tid til at feste… Koncerten bevæger sig
fra lyden af renæssancens polyfone musik der
opleves svævende, når de lyse kvindestemmer
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fletter sig ud og ind imellem hinanden, til jublende folkelig sang, der som englene med stor
glæde bebuder at frelseren er født.”
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Tirsdag den 6. december kl. 19.30

Julekoncert i Tånum kirke
I år holder gymnasieelever fra Randers Statsskole julekoncert i Tånum kirke. De ca. 80
optrædende elever er enten medlemmer af
skolens kor, orkester eller musikstudieretningshold. Siden august har eleverne deltaget i
skolens frivillige musikaktiviteter efter skoletid
for at indøve musikken til skoleårets mange
koncerter.
I begyndelsen af november var eleverne på hyttetur ved Grenå, hvor de arbejdede intenst med
julerepertoiret. Resultatet kan man hører denne
aften, hvor koret vil synge en række danske
juletoner og engelske christmas carols.
Orkesteret består af træblæsere og messingblæsere, og de spiller udvalgte instrumentalstykker. Desuden medvirker skolens musikstudieretningshold med en række a cappella-numre
i form af velkendt julemusik. Musiklærerne
Niels Viggo Jensen og Tomas Bang leder koncerten.
Der er fri entré. Alle er velkomne.

Fredag den 9. december kl. 15.00

Julehygge
Vi holder traditionen i hævd og inviterer også i
år til massiv julehygge i Hornbæk Sognegård.
Der vil således også i år blive spillet julemusik
og sunget julesange, ligesom vi alle får lejlig-
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hed til at synge nogle af de kendte julesange/
salmer akkompagneret af vor organist Thomas
Ede. Ungdomspigerne kommer og underholder, og sognepræst Dorte Jørgensen vil læse et
juleeventyr.
Alt sammen medens vi drikker kaffe og spiser
julekage fra bageren. Vi håber på at se rigtig
mange til denne julehyggeeftermiddag i sognegården.
Tirsdag den 13. december kl. 19.30 i Råsted Kirke

De ni læsninger
Denne aften i advent er et vævet tæppe af oplæsning og skøn musik og sang. Vi hører de billedrige læsninger fra det gamle testamente som
beskriver, at der skal fødes en verdens frelser og
det nye testamentes hyggelige juleevangelium.
Og vores dygtige og musikalske betjening opfører udvalgte værker på orgel, fløjte og vokal. En
dejlig og stemningsfyldt optakt til julen. Der vil
efterfølgende være et lille traktement.
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Januar

Februar

Torsdag den 12. januar 2017 kl.19.00
I sognegården i Hornbæk

Foredrag med Abdel Aziz Mahmoud
”Hvor taler du flot dansk!”
I dette indlevende foredrag tager Abdel blandt
andet udgangspunkt i de personlige fortællinger fra bogen ”Hvor taler du flot dansk”,
som omhandler familiens kamp for at lykkes i
Danmark.
Hør historien om en arabisk familie fra Libanon, der via asylcenter Holte over Merianvej i
Middelfart ender på Lærkevej i Ølstykke. Hør
om opvæksten som førstegenerationsflygtninge
i Danmark. Hør om ønsket om at blive dansk
på den rigtige måde. Grundtvivlen om, hvornår
man har gjort nok. Om man nogensinde kan?
Arrangementet er gratis, dog betales der 20 kr
for kaffe.

Lørdag den 4. februar kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Ved denne koncert hører vi The Art Of Escapisme; en duo bestående af de to sangerinder
Lo Ersare (Sverige) og Ania Rybacka (Polen).
Ved at bruge stemmens ekspressive og intime
kvaliteter har Lo Ersare og Ania Rybacka opdaget et univers der tilbyder publikum en flugt
fra daglige rutiner. De to sangerinder sætter
sammen og fremkomponerer improviserede
historier, lavet af ukonventionelle vokallyd-landskaber og overraskende effekter, hvor kraftige
og bløde stemmer af svensk og polsk tradition
formeres og krydser hinanden på en ny, eksperimenterende måde.
”…vi snakker aldrig inden en koncert. Vi planlægger eller skitserer aldrig vores improvisationer. Jeg ved aldrig hvad som vil ske i det næste
sekund, men jeg er sikker på at hun støtter
mig. Hun kommer til at overraske mig, men
tvivler aldrig på mig når vi skaber.”
Der er fri entré. (Kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
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Søndag den 26. februar fra kl. 10.30 i
Råsted kirke og forsamlingshus

Gudstjeneste, frokost og foredrag
med sygehuspræst Ruth Østergaard
Poulsen
Sygehuspræst Ruth
Østergaard Poulsen
har været sognepræst i
mange år. De sidste 16
år har hun været sygehuspræst på Aalborg
Universitetshospital.
Mange spørger hende
i den sammenhæng:
„Hvad laver du egentlig?“ Måske fordi man
har svært ved at forestille sig, hvordan
en sygehuspræsts hverdag – og nat – ser ud.
Det har man nu mulighed for at høre nærmere
om igennem dette foredrag, som vil foregå i
Råsted forsamlingshus efter en gudstjeneste
i Råsted kirke kl. 10.30, hvor Ruth Østergaard
Poulsen vil prædike.
En sygehuspræst er præst for både patienter,
pårørende og personale. At være sygehuspræst
er at arbejde i et felt, hvor man i høj grad
møder mennesker i krise, sorg og fortvivlelse
– men samtidig er det et arbejde, som er fyldt
af liv, kærlighed og mening. At være kirke og
præst på et sygehus er på mange måder anderledes end ude i sognemenighederne. Men der
er i høj grad brug for kirken, når den tør være
dér på patienternes præmisser.
Foredraget er tænkt som oplæg til samtale i forsamlingshuset efter frokost og der er fri entré.

Marts
Lørdag den 4. marts kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
”Forår og sværmeri”
Ved denne koncert hører vi værker for fløjte og
klaver af bl.a. Fauré, Schumann og Poulenc.
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

De to musikere Marianne Leth (fløjte) og Jette
Skovsted Yde (klaver), som denne eftermiddag
vil fylde sognegården med sværmeriske toner
og forårs-stemning, har begge tidligere spillet
koncert i sognegården, i andre konstellationer.
Marianne Leth er uddannet fløjtenist fra Solistklassen på konservatoriet i Århus, med debut
i 1999. Hun har efterfølgende arbejdet som
freelance musiker, bl.a. som kammermusiker,
orkestermusiker, teatermusiker, solist og lærer.
Siden 2007 er hun fastansat i Randers Kammerorkester, og spiller desuden i flere kammermusikgrupper, f.eks. Duo Takemitsu, som
tidligere har spillet i sognegården.
I 2004 startede hun ”Flutronics”; solofløjte og
elektronik i samarbejde med forskellige stil - og
kunstarter, som video og design, og udgav i den
sammenhæng en solo-CD i 2008.
Jette Skovsted Yde er uddannet pianist fra
konservatoriet i København i 1984. Hun er

siden mere end 20 år ansat ved Randers Musikskole, som klaverlærer og akkompagnatør
på hhv. MGK og siden Talentlinjen. Har i den
forbindelse optrådt i mange forskellige sammenhænge. Hun er medlem af Trio Voce (sammen med Søren Bagger, klarinet og Fie Freja
Sandkam, sang), som tidligere har spillet i
sognegården.
Der er fri entré. (Kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted
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Birgith Nørlund Jensen
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Den 1. december 2016 tiltræder Birgith Nørlund
Jensen som ny provst for Randers Søndre Provsti
og sognepræst i Sct. Clemens pastorat.
Birgith glæder sig til de nye opgaver, der venter!
Glæder sig til at blive sognepræst i Sct. Clemens
kirke og bidrage til den brede palet af gudstjenesteog kirkeliv, der er der. Og hun glæder sig til at blive
provst i Randers Søndre, der er præget af en frugtbar
forskellighed og mangfoldighed i måderne at være
kirke på lokalt, både i by- og landsogne. Både lokalt
og i provstiet er der tydeligvis et stort engagement
blandt provstiets præster, menighedsråd, ansatte
og frivillige, og jeg ser frem til at indgå i den fælles
opgave, det er at arbejde for kirkens liv og vækst inden

for de bedst tænkelige rammer lokalt og i samarbejde
mellem sognene i provstiet.
Som provst er man præst med en særlig opgave.
At gå foran i den fælles opgave at sikre, at vi bedst
muligt løfter opgaven at være kirke i tiden, både
lokalt og i fællesskab.
Birgith ser frem til, at vi i fællesskab løfter opgaven.
Hun har 21 års erfaring fra et stort pastorat, der
de senere år er vokset til et velfungerende 8 sogns
pastorat. Hun har erfaring som ”holdspiller” fra
det pastorat, hun forlader og fra de organisations
og –skolesammenhænge, hvor hun har siddet/sidder i ledelsen – og glæder sig til at skifte hold til
Randers Søndre!
Privat er Birgith gift med Peter Ulvsgaard, der er teologisk leder af Folkekirkens Skoletjeneste i Randers
og Favrskov. Vi har fem børn, Kristoffer, Rasmus,
Ane, Signe og Mikkel, i alderen 14-23 år, hvoraf de
tre sidstnævnte er hjemmeboende og flytter med.
Familien har slået dybe rødder i Hadsten de godt 20
år, de har været der. I disse uger løsner de jorden
omkring rødderne, så de kan omplantes i nye omgivelser og lade rødderne få godt fat der!
Birgith udtaler”Vi trives med at være på hjemmebane, hvor vi bor og lever og arbejder, og vi glæder
os til at Randers bliver vores by. Jeg glæder mig til
samarbejdet og til at lære jer og sognene at kende! ”
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

NYT FRA KUNSTUDVALGET

Mor – datter udstilling

Gerda Pedersen og Michelle Marhauer Pedersen har gennem mange år delt interessen for at male
og tegne. Begge maler figurativt, abstrakt og naturalistisk i en farveglad skala, dog med hver sit
udtryk.
Michelle har i de senere år tillige arbejdet med keramik og raku.
I dag udfolder begge sig i et inspirerende miljø på Atelier 12B, Jernbanegade 12B, Randers
sammen med 10 andre udøvende kunstnere.

MØDEINFORMATIONER
Voksenkorets øveaftener:
Koret øver følgende torsdage kl. 19-21 i
synge? torsdag 12/01, 26/01,
Sognegård:
du lide at
Kan Hornbæk
kes kor
09/02,
23/02,
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23/03 og 30/03.
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Ho
?
dig
er måske noget for

ag aften
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7).
d (Hornbæk Kirkevej
i Hornbæk Sognegår
ti
måneden deltager kore
Et par søndage om
et ”eget” nummer.
kirken, oftest med
ik:
forskellige typer mus
Koret synger mange
ge, salmer,
traditionelle kirkesan
.
m.m
e
sang
rytmiske
man løn.
Som fast medlem får
at
, er du velkommen
Hvis du er interesseret
Thomas Ede:
kontakte korleder
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Ungdomskoret & Lille kor
Ungdomskoret øver hver mandag kl. 19.3021, Lille kor øver hver tirsdag kl. 16-17.15. 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

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Borup

Dåb
31.07.2016
28.08.2016
28.08.2016
18.09.2016
02.10.2016

Dåb
07.08.2016
02.10.2016
09.10.2016

Mauritz Pindstrup Mammen
Matti Hvass Munk
Frederik Emil Borg Haugaard
Dagmar Bylov Djernæs
Villum Kaagaard Dahl Adriansen

Vielse/kirkelig velsignelse
25.06.2016 Birthe Andersen og Erik Vestergaard
20.08.2016 Kate Iuul Henriksen og
			
John Drachmann Johannessen
27.08.2016 Anika Walker Andreasen og
			
Nicolai Selmer Walker Andreasen
10.09.2016 Liselotte Soelberg Kjær og
			
Kurt Frost Rasmussen
Begravelse/bisættelse
23.06.2016 Tage Skriver
22.07.2016 Ole Skov Østergaard
23.07.2016 Kaj Jensen
30.07.2016 Sigrid Jørgensen
10.08.2016 Lars Kristian Larsen
17.08.2016 Frida Veleja Christiansen
19.08.2016 Ingrid Nejmann
20.08.2016 Karl Mark
16.09.2016 Hans Magnus Nørregaard

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
14.08.2016

Rasmus Haraldsted Nielsen

Vielse/kirkelig velsignelse
02.07.2016 Dorte Jørgensen og
			
Per Dybkjær Thuesen

Emil Fabricius Kristensen
Mie Busk Thomsen
Emma Bugtrup Spiers

Vielse/kirkelig velsignelse
06.08.2016 Majken Kristina Mortensen og
			
Henrik Mortensen
Begravelse/bisættelse
22.07.2016 Erna Helene Kristensen
28.07.2016 Svend Sacho Rousing

Kirkelige handlinger i Kousted
Begravelse/bisættelse
30.08.2016 Karen Jytte Pedersen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
09.10.2016

Villads Brændstrup Bertelsen

Vielse/kirkelig velsignelse
16.07.2016 Anne Christin Fabricius Bülow og
			
Martin Bülow
Begravelse/bisættelse
24.06.2016 Harry Preben Sørensen
24.06.2016 Kirsten Lund
05.07.2016 Bjørg Kristin Vestøl
17.09.2016 Anne-Lise Hansen Jensen

Begravelse/bisættelse
14.07.2016 Rigmor Bæk
29.06.2016 Arne Jensen
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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

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
FDF Randers 1 - 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.) + 1. væbnere (5. kl.)
mandage kl. 17.30 – 19.00
2. væbnere/seniorvæbnere/seniorer
(6. kl. og op) mandage kl. 19.00 – 20.30
Jule tur/kreds weekend

For tumlinge, pilte, væbnere, seniorvæbnere
og seniorer den 09. – 11. december ved ”Hummelmosen” på Djursland.
Hvor er vi ?

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

FDF huset Gl. Viborgvej 54, 8920 Randers NV.

Vielse / kirkelig velsignelse
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i en af pastoratets kirker, træffes aftale herom ved henvendelse til
kirkekontoret.

Se mere om FDF Randers 1 - Hornbæk:

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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Kontakt og INFO

Lars Bjerre, tlf. 50 57 27 07

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

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

December
3. december
4. december
6. december
8. december
9. december

Kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 7)
2. s. i advent

9.00 DJ

10.30 DJ

Kl. 19.30 Koncert i Tånum Kirke – Randers Statsskoles kor og orkester (se side 8)
Spaghettigudstj.

17.00 NN

Kl. 15 Julehygge i Hornbæk Sognegård (se side 8)

11. december

3. s. i advent

13. december

De ni læsninger

18. december

4. s. i advent

19.00 DJ
Meditativ gudstj.

10.00 DJ
Udvidet gudstj.

19.30 DJ
9.00 NN

24. december

Juleaften

13.30 NN
15.00 DJ

25. december

Juledag

10.30 NN

26. december

2. juledag

31. december

Nytår

16.15 DJ

16.00 NN
16.00 NN

15.00 NN

13.30 DJ

10.30 DJ
15.30 DJ

14.00 DJ

Januar
8. januar

1. s. e. H. 3 k.

10.30 NN
Kirkekaffe

9.00 NN

12. januar

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

12. januar

Kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård – Abdel Aziz Mahmoud (se side 9)

15. januar

2. s. e. H. 3 k.

22. januar

3. s. e. H. 3 k.

10.30 DJ
Kirkekaffe

25. januar

Spaghettigudstj.

17.00 NN

26. januar
29. januar

10.30 NN

9.00 NN
9.00 DJ

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
4. s. e. H. 3 k.

9.00 DJ

10.30 DJ
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Februar
4. februar

Kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 9)

5. februar

Sidste s. e. H. 3 k.

9. februar

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

12. februar
19. februar
23. februar
26. februar

Septuagesima
Seksagesima

16.00 DJ
19.00 DJ
KyndelmisseKyndelmissegudstj.
gudstj.

10.30 NN

9.00 NN
10.00 DJ
Udvidet gudstj.

19.00 DJ
Meditativ gudstj.

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
Fastelavn

10.30 RP og DJ
Efterflg. frokost
+ foredrag
(se side 10)

9.00 NN
Dåbsgudstj. *

Marts
4. marts
5. marts
9. marts
12. marts

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

9.00 NN
Kirkekaffe

10.30 NN

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
2. s. i fasten

DJ: Dorte Jørgensen
NN: Præst p.t. ikke af klaret. Oplyses løbende på hjemmesiden.
RP: Ruth Østergaard Poulsen

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med din
smartphone

Layout og tryk |

Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30
Højmesse med altergang.
* Dåbsgudstjenesten bortfalder, hvis der ikke er tilmeldt dåb.

