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RÅSTED

KOUSTED

BORUP

TÅNUM

HORNBÆK

Adresseliste

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

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

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

SOGNEPRÆST
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 33/2017.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 21. juni
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.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Præsterne skriver:

Den mangfoldige menighed
og dens helt forskellige behov
Vi skal have fokus på dåbstallene i folkekirken lige
nu. Vi skal arbejde for, at folk bliver ved med at få
døbt deres børn. Samtidig har vi i menighedsrådet i
Hornbæk lige bestemt, at vi nu vil have gudstjenester,
hvor det ikke er muligt at få døbt sit barn – hvordan
kan det dog hænge sammen!
Jo – fordi vi er nødt til at erkende, at vores kirke så
at sige består af to menigheder, og at de to menigheder
ikke kommer med samme behov, forudsætninger og
forventninger. De er voldsomt forskellige, og gør vi
ikke noget for at tage det faktum alvorligt, så mister vi
nogle, hvilket vi naturligvis vil være kede af, og hvilket
heller ikke er rimeligt for nogle af parterne, for vi er
afhængige af hinanden alle sammen.
Den ene menighed og den vi oplever svinder ind
i disse år i Hornbæk, fordi den søger andre steder
hen, det er de kirkegængere, hvor gudstjenesten er
en naturlig del af ugens rytme. Det er dem der kender gudstjenesten ud og ind, og som kommer for at
deltage i gudstjenestefælleskabet. De er aktive under
salmesangen, om ikke ved at synge med af fuld hals,
så ved at tage sangen ind i lyd og tekst. De lytter og
beder og suger til sig og giver noget tilbage til fællesskabet ved deres tilstedeværelse og nærvær. At der er
ro, er en nødvendighed, for ellers bliver gudstjenesten
til en ydre oplevelse i stedet for det man er kommet
for, en indre oplevelse som mætter og klargør til livet
uden for kirken.
Den anden menighed er den menighed som opstår
omkring livets store begivenheder, som dåb, konfir-

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

mation og bryllup. Det er mennesker, for hvem kirken
har stor betydning, men ikke som et vandhul man
jævnligt må drikke af. Man er derfor ikke så vant til
liturgien – de forskellige led gudstjenesten er bygget
op af og deres betydning og anvendelse – og man føler
sig derfor heller ikke sådan ”hjemme” hjemme, når
man er i kirkerummet. Langt de fleste holder meget
af at være i rummet, men føler det også lidt akavet,
som når man er inviteret til en fest i en fremmed
kultur og ikke rigtig ved, hvad der forventes af en som
gæst. Man forholder sig derfor betragtende fremfor
deltagende. Man er velvillig men afventende og usikker. Man kender sjældent mere end 15 – 20 salmer og
kan derfor heller ikke rigtig være med på det, som er
menighedens mulighed for at deltage synligt aktivt.
Men man nyder stemningen og højtideligheden og
man tager derfra igen med en god fornemmelse, og en
tanke om, at det er godt, man kan komme til kirken ved
disse lejligheder, hvor man oplever sit liv, sat ind i en
større sammenhæng. Og naturligvis er hele familien
inviteret med, fra de mindste til de ældste, for det man
samles om er af stor betydning, og ingen må mangle,
heller ikke de 1 – 3 årige som alle vi forældre ved er
herlige, men også har svært ved at sidde og være stille
ret længe af gangen.
Det er ikke svært at forstå, at de to menigheder, har
brug for forskellige former for gudstjenester, for at
få den oplevelse de har brug for i forhold til at kunne
sige, at det var en god og meningsfuld oplevelse. Og
det er min oplevelse, at det er af afgørende betydning,
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at den sidstnævnte menighed bliver vejledt og fulgt
nøje gennem gudstjenesten, for at kunne slappe af
og føle sig godt tilpas, nøjagtigt som vi alle har brug
for det, når vi er i ukendt terræn.
Nogle ville måske argumentere med, at det drejer
sig om en gudstjeneste, altså at vi kommer for at lovprise
Gud, og derfor må menighedens oplevelse komme i
anden række, men det er et forældet kirkesyn. I dag
kommer vi til kirke, for at få noget. Vi kommer for
at modtage velsignelse og accept og kærlighed – og
belæring om hvordan vi skal leve vores liv. Den først
nævnte menighed mere bevidst end den sidste, men
vi kommer for at få, ikke for at give. Og derfor er det
vigtigt, at gudstjenesten er tilpasset, således at menigheden oplever, at blive mødt der hvor den er uanset
menighedens beskaffenhed og behov.
Derfor indfører vi nu i Hornbæk gudstjenester
uden dåb. I første omgang i mindre målestok, for
lige at føle os frem og se hvordan det bliver modtaget,
og også fordi vi jo naturligvis ikke har ubegrænsede
ressourcer, og derfor uophørligt må overveje, hvordan
de bliver brugt bedst muligt. Havde vi ubegrænsede
muligheder, ville vi rent faktisk kunne tale om mange
flere end to menigheder, for så ville det bestemt også
være relevant at lave gudstjenester specielt indrettet efter aldersgrupper: babyer og mødre, førskole
alderen osv. helt op til de hundredeårige, for hver
tid har sine udfordringer og behov, som vi gerne vil
mødes i – men det sker nok ikke lige foreløbig, og
derfor vil vi også rigtig ofte være nødt til at forsøge at
rumme så mange forskellige menigheder i den enkelte
gudstjeneste, med den risiko at nogle ikke oplever
de blev mødt. Det er folkekirkens udfordring nu og
formentlig altid. Men når det er sagt, så skal det også
nævnes, at vi har tilbud der retter sig mod forskellige
menigheder allerede. Vi har længe haft deciderede
dåbsgudstjenester, hvor vi har fuld fokus på den specifikke dåbsmenigheds behov. Vi har babysalmesang,
som er på de helt smås og forældrenes præmisser; Vi
har spaghettigudstjenester, som er for de lidt større
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små børn; vi har meditative gudstjenester for dem
der vil fordybelsen, udvidede gudstjenester for dem
der vil forstå dagens læsninger lidt bedre, liturgiske
gudstjenester for de meget musiske – så mon der ikke
også er noget for netop dig  
God sommer, DJ.

Konen på landet
Dette er historien om fire mennesker
med nogle helt specielle
navne, de hed:
ALLE, ENHVER, NOGEN OG INGEN
Der skal udføres en vigtig opgave,
og ALLE blev bedt om at gøre det.
ALLE var sikre på, at NOGEN gjorde det.
ENHVER kunne ha´ gjort det,
men INGEN gjorde det.
NOGEN blev sur på grund af,
at det jo var ALLE`s opgave.
ALLE troede ENHVER kunne
udføre opgaven, men INGEN forstod,
at ALLE ikke ville gøre det.
Det endte med, at ALLE bebrejdede
NOGEN, at INGEN gjorde,
hvad ENHVER kunne ha`gjort.

Et lille ordsprog:
Hvis du leder efter fejl hos andre,
Så brug ikke en kikkert,
Men brug et spejl
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Menighedernes liv

Tak til alle, som har bidraget til et fint resultat ved
sogneindsamlingen den 12. marts.
Det er altid med lige dele forventning og glæde, at
vi ser frem til sogneindsamlingen.
Indsamlingen foregik med udgangspunkt i Hornbæk Sognegård, og vi startede kl. 11. Her kom de
indsamlere som havde meldt sig på Folkekirkens
hjemmeside, i år var der 3 indsamlere som mødte op.
Årets konfirmander deltog også i indsamlingen.
Når de har været til Gudstjeneste i Hornbæk Kirke,
samledes alle i Sognegården. Inden de startede på
indsamlingsturen havde de selv valgt den rute, de
gerne ville gå.
I år havde vi så mange konfirmander, at vi stort
set dækkede Hornbæk og Tånum sogne, hvor det lykkedes at indsamle 13.544 kr. Det var et af årets bedste
resultater i Randers, og til dette beløb skal lægges de
bidrag, der gives via Mobil Pay. I dækkede 21 ruter
og samlede i gennemsnit 644 kr. ind. Resultaterne
spændte fra 1.481 kr. til 195 kr.

Alle indsamlere havde en
god oplevelse,
når de var rundt
på deres ruter,
derfor en stor
tak fordi der blev
taget godt imod
dem.
Vi siger også
en stor tak til alle
indsamlere, I har
alle gjort et meget fint arbejde og kan være stolte.
Tak for jeres deltagelse i år – vi glæder os allerede
til at se mange indsamlere til sogneindsamlingen
den 11. marts 2018 – og til endnu et godt indsamlingsresultat.
Inge-Lise og Bjarne Sønderskov Jørgensen
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Maj

Juni
Søndag den 11. juni 2017 kl. 14.00 i Fladbro Skov

Friluftsgudstjeneste
På denne sommersøndag afholdes der friluftsgudstjeneste ved „Påfuglehuset“ i skoven bag
Fladbro Kro. Gudstjenesten foregår i et samarbejde mellem følgende 8 sogne: Øster Velling,
Helstrup, Grensten, Kousted, Råsted, Borup,
Tånum og Hornbæk.
Ved gudstjenesten medvirker sognenes præs
ter, børnekor og spillemandsorkestret „Knap så
rask“.

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.
Folkemelodierne har en naturlig forbindelse
med modal improvisation, som vi også vil høre
nogle eksempler på under koncerten, inspireret
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
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Efter gudstjenesten sponsorerer Fladbro Kro
kaffen, og menighedsrådene sørger for kage
m.m. Deltagere i gudstjenesten bedes venligst
medbringe tæpper eller lignende, men der vil
være stole. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til Hornbæk Sognegård.
Venlig hilsen, Menighedsrådene

Hornbæk
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April

September
Sogneudflugt
Årets sogneudflugt er planlagt til
onsdag den 6. september.
Programmet er p.t. ikke fastlagt.

Nærmere information i næste kirkeblad, der
udkommer i uge 33. For yderligere information
se hjemmesiden: www.defemsogne.dk

MØDEINFORMATIONER
Hornbæk Vokalgruppe & Lille kor:
Hornbæk Vokalgruppe er for alderen 17 – 22
og der øves hver tirsdag kl. 17.30 – 19.00.
Lille kor øver hver tirsdag kl. 16.00 – 17.15 i
Hornbæk sognegård.
Et par søndage om måneden deltager kor
ene 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

Voksenkorets øveaftener:
Koret holder sommerferie i juni, juli og
august.
Kan du lide at synge? Hornbæk kirkes kor er
måske noget for dig?
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NYT FRA KUNSTUDVALGET

I maj - juni udstiller Jane Bartram i
Hornbæk Sognegård

Jane har tegnet og malet lige så længe, hun kan
huske.
De seneste 18 år har hun arbejdet med billedcollager. Der ligger mange tanker bag collagerne,
men teknikken er enkel:
Gavepapir, tapet, blade, reklamer eller bøger klippes i stykker og limes sammen til et helt andet
billede.
Jane bor i Fårvang. Hun har udstillet mange steder i nærområdet. I 2009 blev hun inviteret til at
udstille på Florence Biennalen i italien.

Gallery Jane Bartram

gade 68 siger han:
Om Stor
stenskulpturerne
”Så ligger de bare der, alle disse
angmed de
8882 Fårv
fantastiske
natursten
mangemobil
smukke
farver og flotte
61764323
former. De ligger på marker, ved
papir, tapet,
stranden,
i stenbunker,
i markskelpapir, gave
lavet af
Billede Collager
let eller bag laden
ved gården. De
e, reklamer og bøger.
blad
ligger og venter på, at jeg tager dem
er et helt
så det dann
igen
men til
samhjem
Klippet og limet med
min, huggeplads,
hvor
de.
jeg giver
sjæl.”
t bille
andedem

I august – september udstiller
Anders Lerche malerier og stenskulpturer

e slags collager i mange år, og i
Jeg har lavet denn
Om malerierne siger han:
ienske udstilling
den Ital
med på historier
2009 var jeg”Ufortalte
gror frem af
nale.
Florence Bien
uorganiserede
og udefinerede
elter og
lær-0 kr.
300
og op til på
krpenselstrøg
fra f250
Priser er farve

Anders Lerche er født og opvokset i Over Hornbæk. Som ung lærer på Rytterskolen arbejdede
han seriøst med maleri og skulptur.
Som pensioneret skoleleder fra Oust Mølleskolen har han taget denne interesse op igen.
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redet og bliver til historier, som jeg ikke kender
til, før de fortæller sig selv, mens jeg arbejder
med penslerne og farverne.”
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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

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb

22.01.2017
29.01.2017
26.02.2017
12.03.2017
02.04.2017
02.04.2017

Carl Emil Fæster Agesen
Phillip Jørgensen Bøgild
Sander Ernst Schou
Svend Nyboe Kirkegaard
Milan Steenfeldt Jensen
Nova Frier Asferg

Begravelse/bisættelse

21.01.2017
04.02.2017
07.02.2017
18.02.3017
28.03.2017
29.03.2017
01.04.2017

Preben Lundø Hansen
Ella Petrea Frederiksen
Preben Hoffmann Bonde
Merete Levring Jakobsen
Gunnvor Coulthard
Egon Harry Jensen
Emma Bræmer-Jensen

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb

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

05.03.2017
05.03.2017

Elmer Kalhøj Jensen
Sylvester Andersen Marcussen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb

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.

05.03.2017
05.03.2017

Conrad Faurskov Kam
Emil Geisler Sejten-Madsen

Begravelse/bisættelse

15.03.2017

Lars Pedersen Hjulmand

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb

29.01.2017

Nick Augôrak‘ Boye Anthonsen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb

26.02.2017

Frederikke Graversgård Jepsen

Begravelse/bisættelse

09.03.2017

Richardt Hansen

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 Hornbæk er godt i gang med forårs sæsonen.
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
Friluftsgudstjeneste 11. juni

FDF deltager igen i år ved friluftsgudstjeneste
i Fladbro.
Skt. Hans aften 2017

Fredag den 23. juni ved FDF Randers 1 - Hornbæk Gl. Viborgvej 54, fra kl. 18.00. Arrangeres i
samarbejde med menighedsrådene
fra Tånum og Hornbæk.
Kl. 18.00 Grillen er tændt og det er
muligt at købe pølser, dej til snobrød, øl/vand, kaffe/te, kage, og
riste pølser og bage snobrød selv.
Kl. 18.45 Underholdning med
”Trylleklovnen Lars Gustav”.
Som han selv siger: verdens
mindste Cirkus – verdens største klovn. Kort sagt - rød næse
for fuld udblæsning med stort
trylleri, jonglering, farlige
numre med ild og skøre ting
i ærmet. Sjov, skæg og ballade – alle blir glade.

Kl. 19.30 tændes Skt. Hans bålet.
Medbring selv tæppe/stol hvis man ønsker at
sidde.
02. – 06. juli, sommerlejr 2017

For alle FDFere i FDF Randers 1 – Hornbæk,
lejr på FDFs område Sletten ved Julsø.
Uge 33

FDF begynder igen efter sommerferien.
26. august

FDF jubilæum, 110 år og sammenlægningsfest.
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:
https://da-dk.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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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Maj
16. maj

Spaghettigudstj.

20. maj

Kl. 15-16 Koncert i Hornbæk Kirke (se side 6)

21. maj

5. s. e. påske

25. maj

Kr. Himmelfartsdag

28. maj

6. s. e. påske

17.00 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

Trinitatis

18. juni

1. s. e. trinitatis

25. juni

2. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ

10.30 DJ
14.00 Fælles friluftsgudstjeneste, Fladbro
9.00 KH

10.30 KH
10.30 DJ

9.00 KH

Juli
2. juli

3. s. e. trinitatis

9.00 KH

9. juli

4. s. e. trinitatis

10.30 DJ

16. juli

5. s. e. trinitatis

23. juli

6. s. e. trinitatis

30. juli

7. s. e. trinitatis

10.30 KH
9.00 DJ
9.00 DJ

10.30 DJ

10.30 DJ

9.00 KH
9.00 DJ

10.30 DJ
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

August
6. august

8. s. e. trinitatis

10.30 KH

13. august

9. s. e. trinitatis

9.00 KH

20. august

10. s. e. trinitatis

27. august

9.00 DJ
Dåbsgudstj.*
11. s. e. trinitatis
10.30 DJ Gudstj.
uden dåb

9.00 KH
10.30 KH
9.00 KH

10.30 KH
14.00 DJ

September
3. september 12. s. e. trinitatis
10. september 13. s. e. trinitatis

9.00 KH
9.00

10.30 KH
10.30

DJ: Dorte Jørgensen
KH: Karin Hasling

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.

