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KOUSTED

BORUP

TÅNUM

HORNBÆK

Adresseliste

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

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

Graver Hanne Mose
Tlf. 86 41 06 27.
E-mail: hornbakgraver@defemsogne.dk
Træffes bedst tirsdag-fredag
11.30-12.00.

SOGNEPRÆST
Karin Hasling
Tlf. 86 44 30 76. Mobil 2912 8384
E-mail: karha@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
Kirkekontor:
Kordegn Jette Kristiansen
Træffes mandag, tirsdag og torsdag
9.00-13.00, tillige torsdag 16.00-17.00
Tlf. 86 42 02 60.
E-mail: jekr@km.dk
Sognegårdsmedarbejder:
Lis Henriksen
Mobil: 28 71 95 47
E-mail: sognegaard@defemsogne.dk
Træffes ikke mandag.

TÅNUM MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Birthe Andersen
Tlf. 86 45 44 48
E-mail: vestfal@mail.dk
Kirkeværge Albert Lundgaard
Tlf. 86 45 42 08.
E-mail: lundgaard9@gmail.com
Graver Klaus Højgård Pedersen
Tlf. 60 22 46 91.
Træffes mandag og fredag.
Organist: Se Hornbæk.
BORUP MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand
Karen Roed
Mobil: 28 87 77 82
E-mail: kbr@sosusilkeborg.dk

HORNBÆK MENIGHEDSRÅD:
Menighedsrådsformand Bent Olufsen
Kirkeværge
Tlf. 86 41 50 29.
Annemarie Hansen
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
Tlf. 86 44 31 21.
E-mail:
Kirkeværge Ole Bjerring
Tlf. 98 90 99 01. Mobil: 30 57 56 12. annemariehansen@hotmail.dk
E-mail: olebjerring@yahoo.dk

Hornbæk Kirke:
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

Tånum Kirke:
Tånum Bygade 39
8920 Randers NV

Borup Kirke:
Borup Byvej 83
8920 Randers NV

Kirkebladets redaktion:
Kirkebladet udgives af menighedsrådene. Birthe Andersen
(Tånum), Lillian Hundborg (Tånum), Bent Olufsen (Hornbæk), Anna Margrethe Beck (Hornbæk), Svend Olesen
(Kousted), Marian Havtorn (Borup), Elisabeth Jensen
(Råsted), Dorte Jørgensen og Karin Hasling.
Ansvarshavende redaktør Annie Langhoff.
Mobil: 50823475. E-mail: anniekjeld@gmail.com
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 20/2017.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 5. april
2017 kl. 12.00
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Graver Carsten Mikkelsen
Tlf. 23 42 68 87.
E-mail: 3carmik@gmail.com
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
Inger Braad
Tlf. 86 44 32 45
E-mail: ingerbraad@gmail.com
Graver: Se Kousted.
Organist: Se Borup.
LAYOUT OG PRODUKTION:
BUCHS AS

Kousted Kirke:
Sognevej 20
8920 Randers NV

Råsted Kirke:
Houmarksvej 5
8920 Randers NV

Kirkebil:
Gældende for alle 5 sogne:
Ønskes kørsel med taxi til eller fra gudstjeneste/arrangement, bedes man henvende sig til kirkekontoret
i Hornbæk senest 2 hverdage før gudstjenesten/arrangementet.
Gældende for udvalgte gudstjenester i Hornbæk Kirke:
Der køres med taxi fra Kollektivhusets
hovedindgang et kvarter før gudstjenesten. Dato
og klokkeslæt fremgår af opslagstavlerne i Kollektivhuset.
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Præsterne skriver:

Forårshilsen fra
Karin Hasling
Som vikar under Maja Søgaard Blokagers barselsorlov
er jeg blevet bedt om at skrive lidt om mig selv på
denne plads i kirkebladet for De Fem Sogne. Indledningsvis vil jeg sige tak for den varme velkomst,
jeg har fået i forbindelse med min indsættelse den
8. januar i Hornbæk og Kousted kirker – når dette
kirkeblad lander i jeres postkasser, har jeg nok også
været rundt i Tånum, Borup og Råsted kirker og
holdt gudstjenester dér – ellers kommer jeg … snart.
I forbindelse med indsættelsen læste Provst Birgith Nørlund Jensen en såkaldt Kollats op for os,
som var til stede i kirkerne. En Kollats er et brev fra
Biskoppen til præst og menighed, hvor han opridser,
hvilke opgaver jeg har overfor menighederne – og
hvilke menighederne har overfor mig – og ønsker
begge parter alt godt og Guds velsignelse i det kommende samarbejde. Og da jeg stod dér, kom jeg til
at tænke på, at det faktisk er en god ting en gang
imellem at få repeteret, hvad det egentlig er, jeg skal
som præst. Jeg vil lige tillade mig at citere et par
linjer fra Kollatsen:
… Her (i De Fem Sogne) skal hun nu forvalte dåben
og nadveren efter Kristi indstiftelse og forkynde Guds

Sognepræst
Karin Hasling

Ord rent og ret i troskab mod de bibelske skrifter og vor
evangelisk-lutherske kirkes bekendelse. Det er hendes ansvar at holde Gudstjenesten efter de gældende forskrifter,
at arbejde for ungdommens kristelige oplysning, at se til
syge og gamle og i alle forhold, med sit præsteløfte for øje,
søge at yde enhver i menigheden evangeliets tjeneste …
Jeg er 58 år gammel og bor i Vesterbølle nord for
Viborg. Jeg har arbejdet i erhvervslivet i 25 år, før jeg
som 45-årig begyndte at læse teologi. Jeg har været
præst på Fyn i 7 år – og nu glæder jeg mig til at
passe Majas embede, mens hun holder barselsorlov.
Og hvad kan I, kære læsere, så forvente jer af mig?
Det er det, som kollatsens ord siger – de ord, som
jeg synes, det er godt at få repeteret med jævne mellemrum. Man (i hvert fald jeg) har det nemlig med
at glemme de store ord i hverdagens travlhed. Den
travlhed, som kommer af, at der skal vælges salmer
og skrives prædiken til søndagens gudstjenester,
forberedes konfirmandundervisning i ugens løb og
tales med nybagte forældre om dåb og med familier,
som har mistet et familiemedlem, om bisættelsen.
Ud over det skal jeg altså også besøge syge og
gamle og yde enhver i menigheden evangeliets
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tjeneste – som jeg opfatter det altså tale med alle,
som jeg møder i sognegården og rundt omkring i
sognene om livets små og store begivenheder og om
det, som kan trykke – og forhåbentlig bringe tro,
trøst og mod til mine samtalepartnere.
Hvad er så mine kvalifikationer til at løfte den
opgave? Dels har jeg jo læst de fag på universitetet,
som man nu en gang skal for at blive kandidat i teologi, og jeg har gået på pastoralseminariet, hvor man
lærer mange af de rent praktiske ting i forbindelse
med at virke som præst og jeg har været præst i en
årrække med de erfaringer, der følger med arbejdet.
Derudover har jeg en masse erfaringer med mig
fra livets landevej: Jeg er mor og mormor – jeg har
altså stået med et nyfødt barn i armene og haft de
spekulationer, som vel alle nybagte forældre (og også
bedsteforældrene) har om, hvordan det nu skal gå
vores lille guldklump i livet. Jeg har været gift, blev
skilt og lever nu alene – jeg har mistet nogle familiemedlemmer, som jeg holdt meget af. Kort sagt;
jeg har levet livet med de opture og nedture, som der
nu engang kommer til de fleste mennesker. Jeg kan
altså (mener jeg selv) tale med de fleste mennesker
om de erfaringer, som man gør sig igennem livet.
Desuden interesserer jeg mig for mennesker. Jeg
holder af at snakke med mennesker – både om løst og
fast og vejret udenfor – og om livets store spørgsmål.
Og over eller under alt det har jeg livet igennem
følt, at Gud har været der for mig. Både når jeg var
taknemmelig, og når jeg var vred – når jeg følte mig
svigtet, og når jeg følte mig elsket – til tider er Gud
meget nærværende og til tider langt væk, men aldrig
helt fraværende – aldrig er Gud længere væk fra mig
end han kan nås med et Fader Vor eller en fri bøn.
Og det er vel i bund og grund det, som jeg gerne
vil bringe videre til alle, som jeg møder på min vej.
Jeg håber, der bliver lejlighed til lidt af det hele
i den tid, jeg passer Majas embede – både dåb og
nadver, gudstjenester, konfirmandundervisning,
samtaler – og meget gerne besøg ude omkring i
sognene. Ring til mig, så vi kan aftale et møde – jeg
kommer meget gerne på hjemmebesøg.
Med disse ord vil jeg ønske alle i Hornbæk, Tånum, Borup, Kousted og Råsted sogne alt det bedste
i foråret – jeg glæder mig til at møde jer.
Karin Hasling
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Konen på landet
At flygte for at leve
Bomberne falder fra himlen. Uskyldige dør
– børn, kvinder og mænd. Hele huse findes
næsten ikke, vandforsyningen er totalt ødelagt, elektricitetsforsyningen har ikke eksisteret i lange tider.
Folk frygter hvert eneste øjeblik af dagen.
Hvornår bliver den næste bombe kastet?
Hvem dør denne gang? De lever i håbet om
fred i den nærmeste fremtid, – uden had,
frygt og død. Tusindvis er allerede flygtet til
andre lande, hvor de vil forsøge at stable nye
tilværelser på benene. Men det er svært at
gøre i en ny og fremmed kultur. Asylansøgninger, arbejdsløshed og racisme bliver de
ofte mødt af.
Det er sandt, at Europa ikke kan huse al verdens elendighed. Men lad os være ærlige og
sætte tingene i perspektiv. Der kommer et
stort og uventet antal flygtninge til Europa
lige nu. Men de udgør dog kun en lille procentdel af den samlede europæiske befolkning.
Europa har gjort den fejltagelse før i tiden at
skelne mellem jøder, kristne og muslimer.
Men der er ingen religion, ingen tro, ingen
filosofi, når det gælder flygtninge.
Derfor bør vi hjælpe, selv om vi har fået svært
ved at være gode uden opmærksomhed.
I Matthæusevangeliet står der: ”Når du giver
almisse, så lad ikke blæse i basun for dig.”
Man kan godt føle, at det glemmes, når man
laver de store landsindsamlinger på TV. På
den anden side – pengene kommer jo ind.
Dog skal vi ikke glemme den lille hjælp i
hverdagen.
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Menighedernes liv

Glaskunst i Borup kirke
Borup Kirke gennemgik en gennemgribende renovering i 2015. Dette har Menighedsrådet ønsket at
markere ved at tilføre kirken nutidigt kunst som er
udviklet i samarbejde med kunstneren Mette Enøe.
Valget faldt på en glasmosaik med symbolikker
der bringer kirkehistorie ind i fremtiden. Mosaikken hænger i våbenhuset og hilser på os, når vi går
fra kirke

Beskrivelse af mosaikken
Kristendommens symbol, korset, er helt centralt og
det faste holdepunkt i kunstværket. Det fremstår på
den ene side klart, og på den anden side uskarpt og
lettere krakeleret i kanten. I venstre øverste hjørne
i mørket under taget sidder uglen som symbol på
visdom og viden med sine klare lysende øjne, der
venter på at blive frisat / ikke gemt væk.
2017 er jubilæumsåret for reformationen. Vi er i
en brydnings- og opbrudstid, hvor Luthers teser, som
en ny forståelse og fortolkning af kristendommen
er symboliseret samtidig med udvikles og udbredes
bogtrykskunsten, hvor det parallelt med udbredelsen
af kristendommen bliver muligt at formidle skriftlige budskaber og viden. Viden bliver tilgængelig
for den almindelige borger og den nye forståelse og
budskaberne breder sig som ringe i vandet og sætter
sjælen fri, hvilket er symboliseret ved sommerfuglen
i højre hjørne.
I sin helhed blandes de stramme firkantede strukturer fra den katolske forståelse med mere ukurante
former der kendetegner større individualisme og
ufuldkommenhed.
Vi håber I må nyde kunstværket næste gang I
kommer forbi Borup Kirke. Værket blev indviet 1.
søndag i Advent.
Karen Roed

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Kunstneren Kirsten Fredslund Jæger, Galleri Fredslund – At male
er hele tiden at undre sig, at lægge mærke til, at reflektere og uden
at vide hvad det fører til – at samle livets indtryk i et udtryk som
også kan komme andre til gode. Gennem årene har motiverne og
tankerne omkring mit indre billedunivers hele tiden været på rejse.
Jeg er optaget af rummet i billedet og hele tiden på opdagelse med
farver og pensel uden helt at vide hvad det udvikler sig til, så hvert
nyt billede er en rejse ind i noget ukendt som så ganske langsomt
tager form. I 2000 startede Galleri Fredslund i den gamle smedie i
Øse ved Varde. I 2009 flyttede Galleri Fredslund til Randers, hvor
derer atelier/galleri på Kildevej 19 og butik i Vester Kirkestræde 14.
Se min hjemmeside www.gallerifredslund.dk
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Spaghettigudstjeneste kl. 17

Vi holder en kort gudstjeneste for børn og deres
forældre (og bedsteforældre), hvor vi hører en
historie fra Bibelen, synger et par salmer og beder en bøn – alt i en afslappet atmosfære, hvor
der er plads til at børn er … som børn er. 
Efter gudstjenesten går vi over i Præstegårdssalen/Sognegården, hvor der er nogle, som har
sørget for et børnevenligt måltid – det kan være
spaghetti med kødsovs, men det kan også være
noget andet børnevenlig mad. Af hensyn til
dem, som skal lave mad til os, skal vi be’ om
tilmelding senest to dage før til kordegn Jette
Kristiansen gerne på mail jekr@km.dk
Datoerne er:
23. marts i Borup Kirke og Præstegårdssalen
16. maj i Hornbæk kirke og Sognegården.
Torsdagscafe

I de næste måneder er der planlagt torsdagscafe i Hornbæk Sognegård følgende torsdage:
23. februar, 9. og 23. marts, samt 6. og 20. april
2017. 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.
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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.
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
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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.

ligiøse betydning. Da der
max. kan være 30 deltagere på holdet opfordres
der til hurtig tilmelding.
Venligst tilmelding på
mail til kordegn Jette
Kristiansen jekr@km.dk
Pris for dagen 100 kr.
incl. kaffe og småkager.
Medbring selv frokost.

Onsdag den 15. marts kl. 19.00
i Kousted forsamlingshus

April

Kurt kommer forbi

Lørdag den 1. april kl. 15

Journalist Kurt Leth kommer forbi og holder et
fængslende foredrag hvor der vil være beretninger og anekdoter om almindelige mennesker
med en ualmindelig historie. Vi får et indblik
i, hvordan han laver tv – fra emnerne findes, til
udsendelsen kører.
Måske afsløres også finurlige historier fra hans
tid som ”skriverkarl”, som radiojournalist eller
pressemand for Uffe Ellemann.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Sunding & Vinding spiller Carl Nielsen med
jazz-feeling. På Carl Nielsens 150 års fødselsdag
(den 9. juni 2015) udkom det anmelderroste
album ”Michael Sunding, the melodies of Carl
Nielsen feat. Mads Vinding”. Anmelderne og
publikum var enige om at denne fejring af
en buket smukke melodier fra Carl Nielsen
ramte noget helt særligt. En tidsløs klassiker!…
”Unikt, elegant, finurligt, legesygt, raffineret,
stemningsfuldt, inderligt!”…
Dette projekt har ligget og luret mange år i
ørerne på pianist Michael Sunding – i virkeligheden helt tilbage fra første gang han som ung
hørte Jan Johanssons plade ”Jazz på Svenska”
med svenske folkemelodier. Sundings nænsomt krydrede arrangementer kombinerer Carl

Lørdag den 25. marts 10.00 – 16.00
Hornbæk sognegård

”Skriv din egen Ikon”
Lokal kunstner Anna Steenberg kommer sammen med Irene Villadsen og lærer os at skrive
vores egen Ikon. Anna Steenberg har udviklet
en metode hvor man a la decoupage kan få et
meget flot resultat på relativt kort tid. Vi får
også en fortælling om Ikonens historiske og re-
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Nielsens musikalske poesi med jazzens små
skæve vinkler og frække fantasier. Det er ”Nordic cool”, men også klassisk klangfuld og hjertevarm musik med højt til himlen og rødderne
dybt plantet i den Skandinaviske muld. Med sig
har Sunding således den legendariske bassist
Mads Vinding – et topnavn på den danske og
internationale jazzscene, som har spillet med
snart sagt alle fra Quincy Jones, Chet Baker &
Herbie Hancock til Stan Getz.
Koncerten er arrangeret i samarbejde med
Øster Velling – Helstrup – Grensten pastorat.
Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
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Maj
Lørdag den 6. maj kl. 15

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård

Langfredag den 14. april kl. 9 i Tånum
og kl. 10.30 i Kousted

Liturgisk gudstjeneste
Vi holder liturgisk gudstjeneste, og Benedikte
Havgaard Ede (blokfløjte), og Thomas Ede (orgel), spiller for os ved gudstjenesten i begge kirker. På den måde markerer vi den eneste dag i
kirkeåret, hvor vi ikke har lys på alteret og hvor
vi ikke beder trosbekendelsen. Liturg er Karin
Hasling.
Søndag den 30. april kl. 10.30
i Hornbæk kirke og sognegård

”Mit liv som linedanser”
Præsten, digteren og musikeren Marlene Evensen
kommer og fortæller om,
hvordan hun har balanceret
i tilværelsen og oplevet sin
egen trosvandring og spirituelle opvågnen, som kan
opfattes parallel med det
omgivende samfunds.
Marlene Evensen prædiker først ved gudstjenesten i Hornbæk kirke, hvorefter hun holder
foredrag i sognegården efter en fælles frokost.
En spændende dag med en spændende kvinde.
Arrangementet er gratis.
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Denne eftermiddag hører vi de to musikere
Nellie Parsager Jensen (klarinet) og Vibeke
Bonde Persson (klaver) opføre Brahms Sonate
for klaver og klarinet (op. 120, nr. 1.) samt
Lutoslawskis Dansepræludier.
Sonate for klaver og klarinet er et af Brahms
sidste kammermusikalske værker, hvor han ligesom i mange af hans øvrige sonater lader klaveret deltage på nærmest lige fod med det andet
instrument. I Dansepræludier tager den polske
komponist Witold Lutoslawski udgangspunkt i
den polske folkemelodi-tone, med både sprudlende og sørgmodige temaer i næsten konstant
skiftende taktarter. Nellie Parsager Jensen og
Vibeke Bonde Persson har siden 2011 spillet
sammen i en række forskellige konstellationer,
bl.a. som duo. Der er fri entré. (kaffe 20 kr.)
Alle er velkomne.
Lørdag den 20. maj kl. 15 i Hornbæk Kirke

Koncert
Barok og folketone
Ved denne koncert hører vi musik fra barokken
og svenske folkemelodier, en kombination som
har mere til fælles end hvad man måske umiddelbart forventer.
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af nordisk tradition. De optrædende er Katrine
Broch Møller (sang), Michael H. Lund (saxofon)
og Thomas Ede (orgel). Desuden medvirker
Hornbæk kirkes ungdomskor. Der er fri entré.
Alle er velkomne. For yderligere information se
hjemmesiden: www.defemsogne.dk
Søndag den 11. juni

Friluftsgudstjeneste i Fladbro skov
Mere om dette i næste kirkeblad, men nu kan
du få datoen i kalenderen. 

Folkemelodierne har en naturlig forbindelse
med modal improvisation, som vi også vil høre
nogle eksempler på under koncerten, inspireret

MØDEINFORMATIONER
Voksenkorets øveaftener:
Koret øver følgende torsdage kl. 19-21 i Hornbæk Sognegård: Marts: den 9, 23, og 30.
April: den 6, 27. Maj: den 18. og d. 1. juni.
Kan du lide at synge? Hornbæk kirkes kor er
måske noget for dig?
Ungdomskoret & Lille kor
Ungdomskoret (17-22 år) øver hver mandag
kl. 19.30-21.00. Lille kor øver hver tirsdag
kl. 16.00-17.15 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:
mobil: 2835 2657,
mail: thomas_ede@hotmail.com,
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Hornbæk

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 480 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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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Perioden 13. oktober 2016 til
den 18. januar 2017
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
16.10.2016		
16.10.2016		
				
30.10.2016		
30.10.2016		
30.10.2016		
20.11.2016		
20.11.2016		
20.11.2016		
27.11.2016		
04.12.2016		

Oscar Dybdahl Juul Jensen
Liam Michael Bjørnskov
Jørgensen
Maluka Broch Feldbæk
Gry Valeur
Magnus Vernegreen Petersen
Ellen Thorsø Dahlerup
Laura Bang Plauborg
Elvira Rasmussen Søndergaard
Caroline Vang Poulsen
Anne-Sofie Ravn Lauridsen

Begravelse/bisættelse
20.10.2016		
Erik Malta Jakobsen
21.10.2016		
Edel Marie Larsen
04.11.2016		
Kirsten Marie Madsen
05.11.2016		
Axel Nørgaard Jensen
10.12.2016		
Leif Nørbo Andersen
14.12.2016		
Hans Corneliussen
27.12.2016		
Børge Egon Andersen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
30.10.2016		
				

Nana Rie Ankerstjerne
Lorenzen

Kirkelige handlinger i Kousted
Begravelse/bisættelse
23.12.2016		
Kurt Kristensen Lund

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
13.11.2016		
04.12.2016		
mussen

William Schnoor Jakobsen
Villum Nikolas Laulund Ras-

Begravelse/bisættelse
14.10.2016		
Lis Inge Thomasen
05.11.2016		
Børge Fabricius

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Marts
4. marts
5. marts
9. marts
12. marts
15. marts
19. marts

Kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
9.00 KH
Kirkekaffe

1. s. i fasten

10.30 KH

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

10.30 DJ
Sogneindsamling

9.00 DJ

Kl. 19 Foredrag i Kousted Forsamlingshus „Kurt kommer forbi“ ved journalist Kurt Leth: (se side 7)
3. s. i fasten

9.00 KH

10.30 KH

23. marts

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

23. marts

Spaghettigudstj.

25. marts

Kl. 10-16 „Skriv din egen ikon“ ved Anna Steenberg og Irene Villadsen (se side 7)

26. marts

17.00 KH

Midfaste

10.30 DJ

9.00 DJ

April
1. april
2. april
6. april

Kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 7)
Mariæ
bebudelsesdag

10.30 DJ

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

9. april

Palmesøndag

13. april

Skærtorsdag

14. april

Langfredag

16. april

Påskedag

10.30 KH

17. april

2. påskedag

9.00 KH
Dåbsgudstj. *

20. april
23. april
30. april

9.00 DJ

9.00 KH
19.00 DJ

10.30 KH
16.00 DJ
10.30 KH
Liturgisk
gudstjeneste

9.00 KH
Liturgisk
gudstjeneste
10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 KH

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
1. s. e. påske
2. s. e. påske

9.00 DJ

10.30 DJ

10.30 ME og DJ
Efterflg. frokost
og foredrag
(se side 8)
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Maj
6.maj

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

7. maj

3. s. e. påske

12. maj

Bededag

10.00 DJ
Konfirmation

14. maj

4. s. e. påske

10.00 DJ
Konfirmation

16. maj

Spaghettigudstj.

17.00 KH

20. maj

Kl. 15-16 Koncert i Hornbæk Kirke (se side 8)

21. maj

5. s. e. påske

25. maj

Kristi
Himmelfartsdag

28. maj

6. s. e. påske

10.30 KH

9.30 AHD
Konfirmation

11.00 SEK
Konfirmation

10.30 KH

9.00 DJ

10.30 DJ
9.00 KH

10.30 KH

10.30 KH

9.00 KH

Juni
4. juni

Pinsedag

5. juni

2. pinsedag

11. juni

10.30 DJ

9.00 DJ

10.30 DJ

Kl. 14 Friluftsgudstjeneste i Fladbro Skov – sæt kryds (nærmere oplysninger i næste kirkeblad)

DJ: Dorte Jørgensen
KH: Karin Hasling
ME: Marlene Evensen
AHD: Anne Kathrine H. Dam
SEK: Simon Emil Koefoed

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.

