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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
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 47/2017.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 11. oktober
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:

Alle har brug for ferie
Alle har brug for ferie – det siger lovgivningen, og det
siger sund fornuft. Ingen kan arbejde hver dag – 7
dage om ugen – 52 uger om året – uden at holde fri
indimellem. Alle har vi brug for en stund, hvor vi gør
noget, vi vil – i stedet for noget, vi SKAL. Det er ikke
så vigtigt om det er en dyr rejse som for eksempel tre
ugers luksusferie til Thailand eller et andet eksotisk
rejsemål med alt betalt på forhånd – eller en eftermiddagstur med madpakke ud i Guds fri (og gratis) natur.
Bare det er noget, som er anderledes end hverdagen.
På et plejehjem på Fyn har de sat en campingvogn
op på en afsides liggende del af plejehjemmets grund.
Dér bliver de ældre kørt over på endagsture nogle stykker af gangen i sommerens løb. Så bliver alle måltider
indtaget i forteltet, og middagsluren tager man inde i
vognen – og så kører de hjem igen om aftenen. ”Det er
næsten som at holde en hel ferie, sådan som vi gjorde
det før i tiden”, som en af de ældre udtrykte det.
Der skal egentlig ikke så meget til for at føle, at
man holder ferie - det vigtigste er, at ferien og friheden
nydes uden filter, uden planer, med vinden i håret og
med at kigge på skyerne, som driver forbi og bare lade
oplevelserne komme.
For mig (og for et stigende antal mennesker)
handler ferie og frihed ofte om at tage rygsækken
på og vandre. At bruge en dag, en weekend, en

Sognepræst
Karin Hasling

uge eller en måned på at transportere sig selv fra
et sted til et andet uden at skulle tænke over andet
end den næste strækning, det næste måltid mad
– og hvor man skal sove næste nat, ligegyldig om
det er i sin egen seng eller på et herberge eller på
en shelter-plads. Her i Danmark er det faktisk ikke
nødvendigt med det store udstyr eller megen planlægning – en rygsæk til lidt mad og vand og nogle
gode sko – og så afsted. Hvis man skal vandre over
f lere dage, er det dog klogt at være forberedt på lidt
af hvert – men man finder faktisk hurtigt ud af, at
man ikke behøver at have så meget med for at have
en god tur. Egentlig er det jo tankevækkende, når
man tænker på, hvor meget jordisk gods vi fylder
vores liv med – og det er måske netop derfor, at der
er mange, som forbinder ferie med det enkle liv i
det lille sommerhus eller på vandring med alt, hvad
man behøver i en rygsæk.
Vandring er ikke nogen ny ting. Det har folk gjort
”altid”. Nogle vandringer kalder vi for pilgrimsvandringer – andre ”bare” for vandreferie. Forskellen er
ikke så stor – og så alligevel. Før det blev almindeligt,
at mennesker tog på ferie for at gøre noget for sig
selv.Man tog på vandring for at pleje sit forhold til
Gud. Man var pilgrim, en person, som vandrede
mod et sted, hvor man kunne få kontakt til Gud.
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Det kan både være en fysiske vandring ude i naturen, som Gud har skabt, og en vandring til en
kirke, som mennesker har rejst til Guds ære – eller
det kan være vandringen i overført betydning på
livets landevej. Når man vandrer som pilgrim, går
man ind i alle de kirker, man kommer forbi. Her i
Danmark, hvor kirkerne jo ligger ganske tæt, er det
ikke svært at finde en kirke at gå hen mod – og på
den måde kan vi alle være pilgrimme for en stund.
Selvom man ikke er på vandring i mange dage,
kan man jo godt sætte sig ind i en kirke og nyde roen
og stilheden – eller for at finde ly for regn eller sol.
Man behøver jo ikke at vandre 10 km med oppakning
for at have behov for at sætte sig et roligt sted og
tænke over tingene og bede en bøn til Gud. Selvom
det ikke er alle kirker, som er åbne, er det som regel
muligt at låne en nøgle eller blive låst ind i kirken,
hvis man henvender sig til graveren – eller præsten.
Når dette blad rammer jeres postkasse, er (skole)
ferien slut. Børnene er begyndt i skole, forældre og
andre voksne er begyndt på arbejde igen – og kirkens
forskellige efterårsaktiviteter startes op. Så håber jeg
for alle i sognene, at I har nogle gode sommer(ferie)
minder, som I kan varme jer ved, når dagene bliver
kortere.
Hvis nogen er blevet inspireret af dette til at gå
(eller køre) en tur ud i vor skønne natur, kan jeg af
egen erfaring sige, at det er mindst lige så skønt at
tage på vandretur om efteråret, som om sommeren.
Man skal bare medbringe lidt mere tøj, når det er
køligere i vejret – og det er nødvendigt med mere
end bare en sovepose til natten 
Karin Hasling
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Konen på landet
Malerregning fundet under nedrivningen
af Ølave kirke i Sverige
Forandret de ti bud samt ferniseret
det sjette

2,34

Oppudset Pontius Pilatus, samt
ferniseret ham for og bag

3,26

Indsat nye tænder i den hellige
Petrus´ mund

1,30

Udvidet himlen og tilsat adskillige
stjerner, forbedret helvedes ild og
givet djævelen et bedre udseende

1,12

Forbedret den hellige Magdalene, som
var aldeles fordærvet
5,00
Forsølvet Judas` sølvpenge

Vi

Lut

2,45

Sat sko under hestene på Eliases vogn,
og nøjere betegnet vejen til himlen 2,25

- Et historisk
i Ra

Gjort det Røde Hav rent for flueskarn 3,19

Gjort verdens ende meget længere,
da den var alt for kort
7,24
I alt kr.
28,05
Intelligent er noget, man er.
Klog bliver man af at lære.
Vis bliver man af at leve.
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Menighedernes liv
Man er velkommen til at medbringe formiddagskaffe i bussen, da spisningen først vil finde
sted ca. kl. 12.30.
På hjemvejen vil vi bl.a. køre til Bønnerup
Strand og nyde en kop buskaffe og småkage.
Tilmelding skal ske til kirkekontoret, og af
hensyn til bespisningen, skal det ske senest tirsdag den 29. august.

Vi søger frivillige til

Luther på spil
Opsamlingssteder og tidspunkter:

9.30alle
Tånum
(Kirken)
- Et historisk rollespilKl.for
konfirmander
Kl. 9.40 Hornbæk (skolen, Gl. Viborgvej)
Onsdag den 6. september
Randers Søndre
Provsti
Kl. 9.50 Kollektivhuset
Sogneudflugt til Sostrup Slot og iKloster.

søger frivillige til

Bustur for menighederne i de fem sogne til Gjerrild for at besøge Sostrup Slot, hvor der i kirken
bliver holdt et foredrag om Slottets spændende
historie. Bespisningen vil ske i den nybyggede
pyramidesal. En 2 retters menu, der opstilles som
buffet, drikkevarer er for egen regning.
Personalet hjælper gerne de meget gangbesværede.

Vi søger frivillige til

Kl. 10.00 Sognegården (Hornbæk)
Kl. 9.30 Kousted (Gl. Brugs)
Kl. 9.35 Råsted (Forsamlingshuset)
Kl. 9.45 Bjergby (Forsamlingshuset)
Kl. 9.50 Borup (Kirken)
Kl. 10.00 Sognegården (Hornbæk)
Forventet hjemkomst ca. kl. 17.00

ther på
spil
uther
på
spil
k rollespil for alle konfirmander

risk rollespil for alle konfirmander
Søndre
Provsti
ianders
Randers
Vi søgerSøndre
frivillige tilProvsti
Luther på spil

Et historisk rollespil for alle konfirmander i Randers Søndre Provsti.
Rollespillet finder sted fredag den 22. september 2017 ved Fussingø Slot fra kl. 8.00-16.00
– og vi har brug for dig!

ollespillet finder sted fredag den 22. september 2017
Tag en folder og læs mere om det eller tag en snak med jeres lokale præst(er) om rollespillet,
og hvad I hver især kan tænke jer at byde ind med. Tilmeldingsfristen er 18. august.

Fussingø Slot fra kl. 8.00-16.00
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– og vi har brug for dig!
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:
Spaghettigudstjenester

13. september, kl. 17 i Hornbæk kirke og Sognegården. Vi holder en kort, børnevenlig gudstjeneste i kirken, hvorefter vi går i Sognegården/
Præstegårdssalen og spiser børnevenlig mad.
Alle er velkomne, men af hensyn til bespisningen er der tilmelding senest d. 11. september til
kordegn Jette Kristiansen gerne på mail:
jekr@km.dk
15. november, kl. 17, holder vi Kirketeater i Borup kirke – se nærmere andetsteds i kirkebladet.
Babysalmesang i efteråret

Et nyt hold babysalmesang starter den 11. september. Vi mødes i Hornbæk kirke 10 mandage
kl. 10 til en god halv times sang, dans og leg.
Efterfølgende er der mulighed for en kop kaffe/
te og lidt hyggeligt samvær i sognegården.
Babysalmesang er et tilbud til alle babyer fra
0-10 måneder i De Fem Sogne og det er gratis
at deltage. Læs mere om babysalmesang på vores hjemmeside. Du er allerede nu velkommen
til at reservere en plads på holdet. Tilmelding
til Reelika Christensen på tlf. 2840 9837 eller
pr. mail reelikaraadik@hotmail.com.

September
Fredag den 15. september
kl. 19.30

Kaffekoncert i
Hornbæk sognegård
Denne eftermiddag har vi
fornøjelsen at høre Susanja
Nielsen, violin og Yasuko
Takahashi, klaver. Susanja
Nielsen, som er født og
opvokset i Randers, har
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optrådt som solist sammen med orkester siden
hun var 8 år, og har optrådt regelbundet med
orkestre i Danmark, Sverige, USA og Tyskland.
Yasuko Takahashi er født i Fukuoka, Japan.
Hun optræder regelmæssigt i hele Europa og
Asien. Hun har studeret i Hiroshima, Antwerpen og i Gent. Mere information: Se vores
hjemmeside! Der er fri entré. (Kaffe 20 kr.)
Mandag den 18. september kl 19.00

Den Danske Kaffehistorie
v/seniorforsker Annette Hoff
Foredraget er arrangeret af foreningen
Norden. Læs om
foredraget på deres
hjemmeside.
Annette Hoff er his
toriker og har været
ansat i museumsverdenen siden 1982.
Hun har udgivet en
række bøger om landbo-,købstads-og herre
gårdshistorier, hvor beskrivelser af dagliglivet
altid har stået centralt.
I oktober 2015 udgav hun de meget smukke og
yderst informerende bøger „Den Danske Kaffe
historie“ og“ Den Danske Tehistorie“ på forlaget Wormianum. Sidst er også kommet bogen
om „Den danske Chokoladehistorie“.
Der er fri entre. (kaffe20kr)
Tirsdag den 19. september kl. 19.30-21.30
i Hornbæk Sognegård

Foredrag om Michael Kvium
Randers Kunstforening arrangerer i samarbejde med Folkeuniversitetet et spændende
foredrag af cand. mag. i historie og kunsthisto-

Hornbæk
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Borup

Kousted
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rie, Mette Kyhl Nielsen, tirsdag den 19.september kl. 19.30-21.30. Emnet er Michael Kviums
formsprog og motivkreds. Alle er velkomne!
Søndag den 24. september kl. 10.30

Gudstjeneste og foredrag i
Råsted kirke/forsamlingshus
med Jørn Henrik Olsen
Når telefonen ikke ringer – så er det til mig
Ved gudstjenesten holder Jørn Henrik Olsen
prædiken. Efter kirkegangen går vi alle til Råsted forsamlingshus, hvor vi får en let frokost.
Herefter holdes foredraget. Mange efterlyser en
langsommere livsrytme. Ro, stilhed og tid til
eftertanke er blevet en luksusvare. JHO har selv
været en af verdens hurtigste forskere i langsomhed. Men høj hastighed har sin pris. Ved
hjælp af sjove, skæve og stærkt udfordrende
analyser og perspektiver dykker han ned i et af
tidens mest udfordrende emner. Han afholder
sig ikke fra at komme med gode forslag til problemløsninger. Forslag der vil give megen luft
til fornyelse, kreativitet og livsmod både hos
enkeltpersoner og i fællesskaber.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne.

Torsdagscafe
Efter sommerferien starter vi nu igen med at
mødes i torsdagscafeen i Hornbæk Sognegård.
Vi begynder torsdag den 28. september, og det vil
derefter foregå hver anden torsdag, dvs. 12. og 26.
oktober, 9. og 23. november. Alle er velkomne til
at komme og deltage i halvanden times hyggeligt
samvær fra kl. 10,00 til kl. 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 et indslag, som kan være
alt muligt. Men kom selv og oplev det. 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.

Lørdag den
30. september
kl. 15.00

Fernisering
– året for
reformationen
I oktober-november udstiller Peter
Hjort 6 portrætter
af Luther samt en
række moderne
ikoner.
Peter Hjort kalder udstillingen
”Luther med ikoniserede abstraktioner”.
Værkerne er topaktuelle, da vi i år fejrer 500året for reformationen. Peter Hjorts tanke er,
at havde Luther levet i dag, ville han have været
kunstner.
Peter Hjort, som bor i Hornbæk, har udstillet i
50 år, lokalt og på statsanerkendte censurerede
udstillinger samt forestået udsmykninger, bl.a.
på Tradium.
Der afholdes fernisering lørdag den 30. september kl. 15.00, hvor kunstneren vil fortælle
om sine værker og deres tilblivelse. Alle er velkomne!

Oktober
Søndag den 1 oktober kl 10.50 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 vært ved en let frokost i Tånum forsamlingshus.
Alle fra de fem sogne er hjertelig velkommen.
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Lørdag d. 7. oktober 2017
kl. 12.00 - 16.30

Tag med på orgelsafari
i anledning af LUTHER året til 5 af byens kirker.
Hør orgelstykker over Luthers salmer ”Af dybsens nød”,
”Vor Gud han er så fast en borg” og ”Fra Himlen højt kom budskab her”.
I Sct. Mortens Kirke hører vi først om orglet som instrument, og så spilles
dagens orgelstykker. Derefter kører vi i bus rundt til de andre kirker, og hører
uddrag af dagens orgelstykker på de forskellige orgler.

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

nem mange år – forfatter til mange bøger bl.a.
om sin barndom, H.C. Andersen, Jeppe Aakjær,
havebøger og kryddersnaps.
Han er en af Danmarks bedste foredragsholdere.
Sprudlende i sin fortællemåde, så man altid er
godt underholdt. I denne aftens foredrag skildrer
han de skæve eksistenser i Nordjylland uden at
udlevere dem. Så kom og oplev en god aften og
tag nabo og venner med. Arrangementet er gratis. Der vil blive serveret kaffe til 20 kr.

Der serveres Luther lagkage og kaffe i løbet af safarien.
Vi lover dig en musikalsk eftermiddag af de sjældne.
Tilmelding før d. 1. oktober til Hanne Lund Nielsen, organist@andreaskirke.dk
I bussen er der plads til 50, men man kan evt. køre selv.
Arrangementet er gratis.

Kl. 12.00: Sct. Mortens Kirke.
Organist: Christian Præstholm.
Kl. 13.20: Hornbæk Kirke.
Organist: Thomas Ede.
Kl. 14.05: Johanneskirken.
Organist: Monica Møller.
LUTHER lagkage og kaffe
Kl. 15.20: Enghøj Kirke.
Organist: Britta Nedergaard Hansen.
Kl. 16.00: Sct. Peders Kirke.
Organist: Karsten Blond.

Lørdag den 7. oktober kl. 12.00 - 16.30

Orgelsafari
Denne lørdag er det, sammen med de øvrige
sogne i Randers, arrangeret en rundtur i anledning af Lutheråret (se annoncen ovenfor).
På turen passeres Hornbæk kirke kl. 13.20,
hvor kirkens organist Thomas Ede spiller en
lille ”20 minutters” koncert. Programmet består af kompositioner over Luther-salmer, samt
improvisation. Det er fri entré. Vedr. deltagelse
i rundturen, se venligst annoncen.
Obs! Denne rundtur er i stedet for kaffekoncert
denne lørdag.
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00
i Tånum forsamlingshus

„Originaler i Nordjylland“
Foredrag med Bjarne Nielsen Brovst. Bjarne Nielsen Brovst er tidligere højskoleforstander gen-
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Mandag den 23.oktober kl 19 i Hornbæk Sognegård

Foredrag om Island
v/ Vibeke Nørgård Nielsen arrangeret af foreningen Norden. Læs om foredraget på deres
hjemmeside. Der er fri entre. (kaffe 20 kr).
Lørdag den 4. november kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Den Nye Salmetrio præsenterer
en række af de
nye salmer i
spændende arrangementer med
undertoner af både jazz og pop og med masser
af solistiske indslag. Trioen består af Anette
Buonaventzen, sang, Pojken Flensborg, tangenter og Ulrik Bust, saxofon. Alle 3 er uddannet
pa Det jyske musikkonservatorium. Mere information: Se vores hjemmeside!
Der er fri entre. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Hornbæk
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Borup

Kousted
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November

stemning. Der kommer nærmere i næste kirkeblad, men reservér allerede nu dagen. KH

Den barmhjertige samaritaner
Familieforestilling med én skuespiller i 9 roller
på 40 minutter! Skuespiller Jens Jødal fremfører Jesus’ lignelse om ”Den barmhjertige
samaritaner” i en særdeles underholdende og
vedkommende udgave. Gennem skør humor
og hvor børn fra publikum kommer på scenen,
giver skuespilleren os alle noget at tænke over.
Målgruppe:
Børn ca. 5 – 13 år, forældre og barnlige sjæle.
Varighed: Forestillingen vare ca. 40 min.
Borup kirke danner rammen for denne forestilling, som foregår:
Onsdag den 15. november kl. 17.00 i Borup kirke
Menighedsrådet er vært i konfirmandstuen i
præstegården, ved en lettere bespisning efter
forestillingen. Der er ingen entre, men ved
indgangen, tilkendegives om man ønsker at
deltage i bespisningen. Alle er velkomne og vi
glæder os til at se jer.

December
Søndag den 3. december kl. 14 i Tånum Kirke

Udstilling
For medlemmer af Randers Kunstforening afholdes årets bortlodning i Hornbæk Sognegård
søndag d. 3. december kl. 15.00.
Alle er velkomne til i Sognegårdens åbningstider at se de udstillede værker fra mandag d.
4. december indtil afhentningen lørdag d. 9.
december.
I oktober-november udstiller Peter Hjort 6 portrætter af Luther samt en række moderne ikoner. Peter Hjort kalder udstillingen ”Etuder”.
Værkerne er topaktuelle, da vi i år fejrer 500året for reformationen. Peter Hjorts tanke er,
at havde Luther levet i dag, ville han have været
kunstner. Peter Hjort, som bor i Hornbæk, har
udstillet i 50 år, lokalt og på statsanerkendte
censurerede udstillinger samt forestået udsmykninger bl.a. på Tradium.
Der afholdes fernisering lørdag d. 30. september kl. 15.00, hvor kunstneren vil fortælle lidt
om sine værker og deres tilblivelse. Alle er velkomne!

Julekoncert
Anja Maindal fra Aalestrup kommer med sin
trio og hjælper os med at komme i december-

MØDEINFORMATIONER
Voksenkorets øveaftener:
Koret øver følgende torsdage kl. 19-21 i Hornbæk Sognegård: Onsdag d. 31. august, 27. september, 12, 26 oktober, 2, 16, 23. november
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

Meddelelser

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk

Kirkelige handlinger i Hornbæk
Dåb
30.04.2017
28.05.2017
05.06.2017
05.06.2017
18.06.2017

Benedict Christian Larsen-Boldsen
Frederik Uhrenholt Mortensen
Oliver Moesgaard Greve
Tobias Dall Simesen
Silje Brix Kjelgaard

Vielse/kirkelig velsignelse
29.04.2017
Lene Skjøtt-Petersen og
			
Preben Skjøtt-Petersen
17.06.2017
Rikke Louise Bang Amdisen og 		
			
Jens Bang Amdisen
Begravelse/bisættelse
08.04.2017
Signe Mørup Eskildsen
20.04.2017
Annaliss Andersen
09.05.2017
Bertha Marie Westergaard
11.05.2017
Preben Aage Nikolajsen
19.05.2017
Knud Erik Kastrup
10.06.2017
Ester Margrethe Overgaard
15.06.2017
Laurs Stenholt

Kirkelige handlinger i Tånum
Vielse/kirkelig velsignelse
06.05.2017
Birgitte Dam Bloch og
			
Jakob Dam Bloch
Begravelse/bisættelse
11.05.2017
Jørgen Peter Schiøler Nielsen

Kirkelige handlinger i Borup
Begravelse/bisættelse
09.06.2017
Lene Pedersen Hjulmand
15.06.2017
Søren Egegård Pedersen

Kirkelige handlinger i Kousted
Dåb
18.06.2017

Signe Buch Blendstrup

Begravelse/bisættelse
13.05.2017
Grethe Lykke Svendsen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb

04.06.2017

Bertil Amby Gross

Begravelse/bisættelse

08.04.2017
24.05.2017
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Helga Oline Bjerregaard
Inger Pedersen

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
Uge 33

FDF begynder igen efter sommerferien.
26. august

FDF jubilæum, sammenlægningsfest og 110 år.
22. – 24. september

Aktivlejr på Sletten, for væbnere og opefter.
30. september

FDF museet i Randers invitere alle FDFere (og
andre) til skattejagt på museet.
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

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

10.30 DJ
gudstj. u. dåb

9.00 KH

Borup

Kousted

Råsted

September
3. september
6. september

12. s. e.
trinitatis

10.30 KH

Sogneudflugt (se side 5)

10. september 13. s. e. trinitatis

9.00 DJ

10.30 DJ

17.00 KH
Spaghettigudstj.

13. september

15. september Kl. 19.30 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård (se side 6 - OBS klokkeslæt)
17. september 14. s. e. trinitatis

10.30 KH

9.00 KH

18. september Kl. 19.00 Foredrag i Hornbæk Sognegård arr. af Foreningen Norden (se side 6)
19. september Kl. 19.30-21.30 Foredrag i Hornbæk Sognegård arr. af Randers Kunstforening (se side 6)

24. september 15. s. e. trinitatis

10.30 JHO og
KH efterflg.
frokost og
foredrag
(se side 7)

9.00 KH
Dåbsgudstj.*

28. september Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
30. september Kl. 15.00 Fernisering i Hornbæk Sognegård – Peter Hjort (se side 7)

Oktober
10.30 DJ
Høstgudstj.

1. oktober

16. s. e. trinitatis

7. oktober

Kl. 12-16.30 Orgelsafari (Hornbæk Kirke kl. 13.20 – se side 8)

8. oktober

17. s. e. trinitatis

10. oktober

Kl. 19.00 Foredrag i Tånum Forsamlingshus: Bjarne Nielsen Brovst
”Originaler i Nordjylland” (se side 8)

12. oktober

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

15. oktober

18. s. e. trinitatis

22. oktober

19. s. e.
trinitatis

23. oktober

10.30 KH

10.30 DJ

9.00 DJ

9.00 KH
Kirkekaffe
9.00 DJ
gudstj. u. dåb

10.30 KH
Kirkekaffe
10.30 DJ
Kirkekaffe

Kl. 19.00 Foredrag i Hornbæk Sognegård arr. af Foreningen Norden (se side 8)
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Oktober
26. oktober
29. oktober

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
20. s. e.
trinitatis

10.30 MBKirkekaffe

9.00 MB
Kirkekaffe

November
4. november
5. november
9. november
12. november

Kl. 15.00-16.00 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård: Den Nye Salmetrio (se side 8)
Alle Helgens
dag

16.00 DJ

19.00 DJ

16.00 MB
Kirkekaffe

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
22. s. e.
trinitatis

9.00 DJ

10.30 DJ
17.00 MB Kirketeater & spaghetti

15. november
19. november 23. s. e. trinitatis

9.00 MB

10.30 MB

23. november Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård
26. november

Sidste s. i
kirkeåret

10.30 DJ

1. s. i advent

9.00 DJ

9.00 DJ

December
3. december
3. december

10.30 DJ

Kl. 14.00 Julekoncert i Tånum Kirke (se side 9)

DJ: Dorte Jørgensen
KH: Karin Hasling
MB: Maja Søgaard Blokager
JHO: Jørn Henrik Olsen

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.

