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Adresseliste

Hjemmeside: www.defemsogne.dk

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

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

SOGNEPRÆST
Maja Søgaard Blokager
Borup Byvej 87, 8920 Randers NV
Mobil 2912 8384
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
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
Annemarie Hansen
Tlf. 86 41 50 29.
Tlf. 86 44 31 21.
E-mail: bolufsen@webspeed.dk
E-mail:
annemariehansen@hotmail.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

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 8/2018.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 17. januar
2018 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:

Præsten som åndelig vejleder

Nedenstående følger ordene fra en voksen kvinde i
40´erne, som har truffet det valg, at melde sig ud af
folkekirken. Hun har, på min opfordring, skrevet
om de overvejelser hun gjorde sig inden, og siden
har vi haft nogle gode snakke om tro og Gud, og er
slet ikke færdig. Rigtig mange mennesker – både
indenfor og uden for folkekirken – går og tumler
med trosspørgsmål, som de aldrig rigtig får talt
med nogen om. Vi har nemlig ikke tradition
for at tale om tro i Danmark. Troen betragtes som personlig og privat og er yderst
sjældent noget vi sætter ord på, hverken i
forhold til os selv eller vore nærmeste. Hvor
talen om sex er blevet ret almindelig blandt
venner og ægtefæller, er trosspørgsmål
stadig tabu. I hvert fald i forhold
til dybe indre følelser og tanker.
Det er rigtigt ærgerligt, og derfor
vil jeg gerne opfordre til, at man
bruger sin præst meget mere på
det område. Præsten er ikke en,
der bare vil sige; ”jo, nu skal du
bare høre hvordan det er!”, men
en kvalificeret sparringspartner, som kan lytte og rumme,
og qua sin uddannelse, sin tro
og sit arbejdsliv, har gjort sig
mange overvejelser, og derfor
har et sprog for det, der kan
være svært at tale om. Jeg har
heldigvis nogle gange oplevet,
at folk er kommet til mig med
overvejelser om at melde sig

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

ud, fordi der var nogle bibelske udsagn de ikke kunne
få til at stemme overens med deres virkelighed, eller fordi nogle præster havde udtalt sig i pressen, så
man kunne tolke, at de manglede tro eller respekt
for andre mennesker, og så har vi efter en god snak
fået skilt tingene ad, så de har kunnet rumme tingene indeni, uden at være nødt til at smide det hele
fra sig. Og det sker heldigvis også, at nogle bare
kommer for at få en snak om, hvordan deres liv og
tro kan hænge bedre sammen til trøst og glæde
i hverdagen. Men måske er det slet ikke det du
går og tumler med. Måske er det en helt anden
vinkel på troen og livet, du trænger til at tale med
præsten om! Under alle omstændigheder så vil
præsten være glad for din henvendelse, og vil
forhåbentlig kunne hjælpe dig til en dybere
forståelse eller afklaring – for præsten er
mere end noget andet åndelig vejleder
– det synes bare at være glemt af
mange i vore moderne tider.
Dorte Jørgensen
præst og åndelig vejleder
Udmeldelse af Folkekirken

Min udmeldelse af Folkekirken har
været længe undervejs og er meget
velovervejet. Og der er flere årsager til
udmeldelsen. Helt grundlæggende,
så tror jeg ikke på gud. Det har jeg
aldrig gjort, på trods af, at jeg er døbt
og konfirmeret. Jeg var så
ung, at jeg faktisk
ikke anede,
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hvad jeg sagde ja til. Men jeg har prøvet at finde
troen, tro mig. Jeg har gerne villet. Og derfor har jeg
opsøgt kirken i forskellige lande i forskellige perioder
af mit liv for på en eller anden måde at søge enten
personlig støtte eller en forklaring på eksistentielle
spørgsmål. Jeg har mødt nogle virkeligt rare og søde
mennesker på min vej, men det er aldrig lykkedes
mig at finde mening med at følge en religion. Og
jeg har virkeligt prøvet. Til gengæld synes jeg, at
religion skaber meget ufred i verden, hvilket gør det
sværere for mig at tro.
Jeg har det meget svært ved traditioner, og kirken
er fuld af dem. Traditioner giver både en tryghed
(for nogle) men også en begrænsning (for mig). For
mange traditioner reducerer fleksibiliteten, og jeg
sætter stor pris på frihed. Det er den vigtigste værdi
i mit liv. Ikke at være bundet af for meget. Så der
er kun ganske få traditioner i mit liv, og de er ikke
religiøse. Jeg kan dog godt lide at besøge kirker, og
det gør jeg både herhjemme og i udlandet. Kirkerummet er fantastisk, og jeg kan godt lide at kigge
på arkitekturen, betragte udsmykningerne, lytte til
stilheden og kigge på mennesker. Og kirkerummet
er et godt sted at opleve kulturelle begivenheder
som f.eks. musik. Den sidste forklaring på min udmeldelse er, at jeg synes, der er for mange radikale
præster. Præster, der har et meget trist menneskesyn.
Præster, der også repræsenterer den kirke, jeg har
hørt til. Det er præster, som taler racistisk/nedsættende om mennesker med en anden tro eller anden
seksuel orientering end dem selv. De vil ikke vie
homoseksuelle eller fraskilte mennesker, afviser at
begrave en lesbisk kvinde, og som i det hele taget ikke
besidder den medmenneskelighed, som jeg mener,
hører hjemme i den danske folkekirke. For noget
af det vigtigste, jeg mener, hører hjemme dér, er
næstekærlighed. Og det repræsenterer disse præster
ikke. Måske næstekærlighed til dem, der er som de
selv er, men sådan forstår jeg ikke næstekærlighed.
Disse præster hører hjemme i en frikirke, som ikke
bør støttes økonomisk af den danske stat.
Heldigvis er der en tendens, der viser den rigtige vej, så jeg melder mig måske ind i folkekirken
engang i fremtiden. Når der ikke længere findes
radikale præster. Og heldigvis kan man godt udvise
næstekærlighed uden at tro på gud, så det vil jeg
fortsætte med at gøre.
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Konen på landet
Der var engang en god og venlig graver, der
satte en ære i at gøre den kirkegård, som han
arbejdede ved til en af de smukkeste i landet.
Graveren fik den idè, at han ville se, om han
havde held med at få en mistelten til at vokse
på kirkegården. Misteltenen er en stedsegrøn
snylteplante, som blomstrer omkring vintersolhverv – årets korteste dag. Men der er det
specielle ved misteltenen, at den er en halvsnylter. Den kan kun gro og holdes i live på
det løvtræ, hvor den sætter rod. Nu anskaffede den gode graver frø og ”såede” disse på
kirkegårdens forskellige løvfældende træer.
Mange år gik med tålmodig venten.
Så endeligt fik han minsandten øje på en
mistelten, der voksede på træet på den
anonyme fællesplæne. Graverens geniale
plan havde båret frugt.
Misteltenen tilskrives forskellige myter.
Den har en helbredende virkning, ligesom
den er et tegn på ønsket om kærlighed,
frugtbarhed og fred.
Men pas på, hvad du gør på en kirkegård
En præst viste sine kommende konfirmander
rundt på en kirkegård. De talte om de mange
forskellige sten og inskriptioner på sten.
En kvik dreng pegede på en sten og sagde:
” Der står at FAR HAR FÅET FRED. Det er
sgu da åndssvagt, så kan man jo ikke se, om
det er mor eller far, der ligger der….”
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Menighedernes liv
Vikar – det er man kun for en tid

Med disse linjer vil jeg gerne sige
tusind tak til menighed, menighedsråd, ansatte og kolleger i De
fem Sogne.
Tak for den fine modtagelse,
jeg har fået alle de steder, hvor jeg
har haft min gang under Majas
barselsorlov. Jeg synes altid det er spændende at se,
hvordan kirken er kirke i et givet område. Og jeg vil
gerne sige tak for den imødekommenhed, som jeg
blev taget imod med både i kirkerne, i sognegården
og rundt omkring i de hjem, jeg har besøgt i forbindelse med samtaler om livets store begivenheder
– jeg håber, jeg har kunnet ”holde gryden i kog” for
både Maja og sognene – og hvem ved, måske kommer jeg på visit engang imellem. Når jeg forlader
De fem Sogne, bliver det for at være vikar i Hobro,
men man kan jo aldrig vide, om der bliver brug for
mig igen i Randers.
Jeg ønsker alt godt for alle i sognene.
Med venlig hilsen
Karin Hasling
Vikaren fra Vesterbølle

Senest 2 hverdage før du har brug for kørsel,
kontakter du kirkekontoret og bestiller kirkebilen,
som henter dig lige ved døren – nemt, bekvemt
og enkelt.
Nummeret til kirkekontoret er: 86 42 02 60
Høstoffer

Ved pastoratets fælles høstgudstjeneste i Tånum
blev der indsamlet 1828 kr i høstoffer. De blev
fordelt ligeligt mellem Folkekirkens Nødhjælp og
Kirkens Korshær. Tak til alle som bidrog.
Hjertestarter:

Ved Hornbæk Sognegård er der sat en hjertestarter op. Den hænger under halvtaget ved terrassen mod vest på væggen ud mod Kingosvej.
På Sognegårdsudvalgets vegne.
Lars Kronborg

Inds
a
sko, mling af
st ø v
s t rø m l e r o g
pe r

Brug af kirkebil:

Ole‘s nye autobil kører i timen otte mil
….. eller måske er den kørt i garage – men så ta’ kirkebilen i stedet!
Har du ikke mulighed for at transportere dig
til de kirkelige handlinger eller til de 5 sognes arrangementer, så bestil kirkebilen for den er til for
dig – mig – os alle!

Indsamling af sko, støvler og strømper:

Jeg er fodterapeut og med mit arbejde, er jeg
frivillig på Perron 4. Jeg samler derfor brugte
sko, støvler og strømper ind til Perronen.
Jeg starter denne indsamling, da jeg efter
nogle år, har kunne se en stor mangel på sko,
støvler og strømper. Størrelser er underordnet,
hvis i kunne tænke jer at donere, jeres brugte
fodtøj og strømper skal det afleveres til:
Smedebo Klinik for Fodterapi.
Gl. Viborgvej 200, Tånum. 8920 Randers NV.
Tlf. 72651268 SMS 26859813.
På forhånd tak.
Venlig hilse Maja
(Tånum menighedsråd)
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:
Torsdagscafe

I det nye år begynder vi med torsdagscafe i
Hornbæk Sognegård torsdag den 11. januar.
Herefter som sædvanlig hver anden torsdag,
dvs. 25. januar, 8. og 22. februar, samt 8. marts.
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. Vi synger
selvfølgelig også et par sange. 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.

Holdet ledes af Reelika Raadik Christensen.
Jeg er uddannet cand.mag. i musik, kirkesanger i Hornbæk kirke og selv mor til 3 børn.
Vi starter mandag den 15. januar kl. 10 i
Hornbæk kirke og mødes i alt 10 mandage.
Tilmelding til Reelika på tlf. 28 40 98 37 eller
pr. mail reelikaraadik@hotmail.com.

December
Lørdag den 2. december kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
Rune Herholdt & The Gospel Brothers

Babysalmesang

I januar starter et
nyt hold babysalmesang. Tilbuddet
henvender sig til
de helt små (fra
ca. 2-10 måneder)
og deres voksne i
alle vores fem sogne. Det er gratis at deltage.
Den halve time i kirken går med sang, dans
og leg. Babyers sanser er åbne for lyde, lys og
berøring. Vi har den ”bløde ø” på gulvet, hvor
de små nyder at høre deres mors velkendte
stemme og fagter; vi går rundt i kirken mens
vi synger, danser, kigger på lys og puster sæbebobler – en hyggestund for alle parter.
Efterfølgende er der mulighed for at gå i sognegården for at made og skifte de trætte babyer,
drikke en kop kaffe og få en sludder med de
andre voksne.
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Rune Herholdt & The Gospel Brothers spiller
en blanding af gospel-spirituals og gospel-soul.
Orkestret har sin helt egen umiskendelige lyd,
bestående af 4-stemmig sang, klaver, kontrabas
og trommer.
”Der er garanti for en musikalsk stjernestund
med plads til både hurtige, langsomme, lystige
og eftertænksomme momenter, når de fire
herrer giver koncert.“
I inspiration af det berømte Virginia-orkester
“The Golden Gate Quartet” (mandlig vokalkvartet) opstod Rune Herholdt & The Gospel
Brothers i 2008. Orkestret består af Rune Her-
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holdt (solosang & guitar), Jimmi Bech (trommer & kor), Stephen Nørrelykke (keyboards &
kor) og Bjørn “Bønne” Petersen (kontrabas &
kor). Der er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Søndag den 3 december kl. 14 i Tånum kirke

Kirkerkoncert med Anja Maindal
Anja Maindal har igennem mange år spillet
som fritidsmusiker, men er nu fultidsmusiker.
Hun rejser meget rundt i verden og optræder,
hun har bl.a spillet i Spanien – Tyrkiet – Grækenland - Syd Afrika og selvfølgelig i Danmark. Anja har været opvarmning for bl.a :
Annemette Elten, Jacob Haugaard og Kirsten
Siggaard. Anja har spillet i flere forskellige
sammenhæng. Bla. duoen UniQe, som hun
var den ene halvdel igennem 16 år – derudover
har Anja spillet i flere forskellige duo- og bandsammenhæng.
Anja spiller og synger for det meste Country/
Rock – Pop og blød Rock – ligeledes synger og
fortolker hun nogle af de dejlige gamle danske

sange. Men har nu også fået en titel mere på sit
CV – kirkekoncerter. Hun synger med Sjælen
– fortolker historien i sangen med både blidhed
og styrke.
Normalvis har hun sin guitar og backingmusik
med ud – men til kirkekoncerten, hvor vi skal
nyde Anjas blide kraftfulde stemme, har hun
en pianist med sig samt tre korpiger – hvoraf
den ene er en mand ;-)
Første søndag i advent skal vi naturligvis nyde
de dejlige julesange, som vi alle kender og kan
synge med på – og der er også et par fællessange på programmet. Alle er velkomne og
efter koncerten er menighedsrådet vært ved en
kop kaffe med en julesmåkage til i våbenhuset.
Onsdag den 6. december kl. 19.00

Julekoncert med Randers
kammerorkester i Hornbæk kirke

Denne aften har vi den store fornøjelse at høre
Randers kammerorkester afholde en Julekoncert i Hornbæk kirke. Ved koncerten spiller orkestret nyere og ældre arrangementer og kompositioner hentet fra og inspireret af årstidens
traditionelle repertoire. Koncerten dirigeres af
David Riddell, som er kunstnerisk og administrativ leder af orkestret.
Det er fri entré. (man er velkommen til at støtte
folkekirkens nødhjælp med et bidrag i kirkebøssen.). Alle er velkomne.
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Torsdag den 7. december kl. 15.00

Julehygge
Igen i år er der mulighed for at komme til julehygge i Hornbæk Sognegård. Som sædvanlig
en eftermiddag, hvor der vil blive spillet julemusik og sunget de julesange, som deltagerne
selv ønsker. Thomas Ede sidder ved flygelet for
at akkompagnere. Piger fra ”Ungdomskoret” og
”Lille kor” vil underholde, ligesom sognepræst
Dorte Jørgensen vil læse et juleeventyr.
Alt sammen medens vi drikker kaffe og spiser
julekage fra bageren. Velkommen til denne
julehyggeeftermiddag i sognegården.
Torsdag den 14. december kl. 19.00 i Tånum kirke

De ni læsninger
Traditionen tro går vi julen i møde, ved at høre
de bibelske profetier og fortællinger om ”Han
som skal fødes”. Ind imellem læsningerne vil
vort dygtige musikalske personale samt kor,
synge og spiller så englene jubler.
En festlig aften hvor taget plejer at løfte sig.

Januar
Onsdag den 10. januar kl. 19.00
i Hornbæk sognegård

Lola Jensen ”Hverdagens rutiner sat
på humoristisk spids
– job, familie, børn – at få det til at hænge
sammen”
Lola Jensen, socialpædagog, familievejleder,
foredragsholder, forfatter til flere bøger samt
familievejleder på TV2 Go´morgen kommer og
holder foredrag om udfordringerne i moderne
familieliv.
Som familievejleder møder Lola en masse
spændende mennesker, bekendtskaber der har
givet hende en erfaring omkring børn og deres
forældre, job og familieliv, dialogen og dens
finurligheder. Denne erfaring har hun lovet at
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formidle på en humoristisk måde. Forældre i
dag er fantastisk opmærksomme på det med
børn, men det er ikke altid at tanke og handling kommer til at stemme overens pga. travlhed og usikkerhed. Foredraget er gratis, kaffen
koster 20 kr.
Tirsdag den
16. januar kl. 19.30

Orgelkoncert i
Hornbæk kirke
I Hornbæk kirke kan
man denne aften høre
stemningsfyldt fransk
romantisk orgelmusik af komponisterne
Alexandre Guilmant
og Théodore Dubois.
Begge var organister
og komponister i Paris under den franske
orgelmusiks opblomstringsperiode i 1800-tallet. At tilpasse denne musik, som udnytter det
store franske symfoniske orgel til fulde, til et
mindre orgel er naturligvis en udfordring. Men
netop disse to herrers charmerende musik er
dog af den karakter at det, med lidt god vilje og
en række omlægninger ofte alligevel kan lade
sig gøre at spille den på et mindre orgel som i
Hornbæk, som har 11 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Thomas Ede spiller.
Aftenens program spilles desuden ved Natkirke fredag d. 2. februar, på det store orgel i
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Sct. Mortens kirke (Natkirke kl. 20.00 med
Natkirkemusik kl. 20.45-21.30).
Der er fri entré. Alle er velkomne.
Torsdag den 25 januar kl. 19.00
i Hornbæk Sognegård

„ Fra kokostæppe til blå toner“
Foredrag med Stefan G. Rasmussen

Den 27 december 1991 blev Stefan, fra det ene
øjeblig til det andet, trukket fra anonymitetens
fredfyldte skygge og ind i kendhedens skærende
rampelys i forbindelse me nødlandingen af
SAS-flyet SK751 i 1991, hvoe alle 129 ombord
overlevede. I „ Fra kokostæppe til blå toner“ berører Stefan emner såsom tiden og virkeligheden
med udgang i sin barndom og sit eventyrlige liv.
Foredraget er delt op i tre dele: det spæde liv, den
store verden og frihed. Som blandes med livsfilosofiske betragtninger og toner fra hans saxofon
og sangstemme.
Kom og oplev en hyggelig aften, alle er velkommen, det er gratis at deltage, dog 20 kr. for kaffe.
Lørdag den 27. januar kl. 9.00

Retræte døgn i Hornbæk kirke
og sognegård
Den 27. januar vil der blive tilbudt et retræte
døgn i Hornbæk kirke og sognegård. Retræten
er et tilbud til dig, som trænger til en pause
i hverdagen med plads til indre ro og åndelig

fordybelse. Vi mødes kl. 9.00 til morgenkaffe
med et stykke brød til, hvorunder jeg fortæller om dagens indhold og muligheder. Efter
morgenkaffen vil resten af dagen forløbe uden
samtale mellem deltagerne, så enhver uforstyrret kan gå ind i sig selv, og bistået af Ånden
fordybe sig i, hvad der måtte være på færde der.
Der vil i løbet af dagen være et par tilrettelagte
andagter i kirken, mulighed for kreativt at arbejde fordybende i sognegården, eller for blot at
hvile/være i ro. Kirkerummet vil være tilgængeligt hele dagen. Kl. 22.00 går alle hjem men
opfordres til at holde den indre stilhed og fordybelse og så mødes vi til gudstjeneste kl. 10.00 i
Hornbæk kirke næste formiddag. Under gudstjenesten brydes stilheden. Efter gudstjenesten
runder vi retræten af i sognegården med en
lille brunch. Retræten koster 100 kr. som vil
dække al forplejning. Tilmelding er nødvendig
på email doj@km.dk senest 1. januar. Dorte
Jørgensen

Februar
Lørdag den 3. februar
kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk
sognegård. Den Østjyske
Bassethorntrio!
Bassethornet er en dybtklingende
altklarinet-type, som blev konstrueret
ca. 1770 i Passau, øst-Bayern.
Mozart havde stor forkærlighed for
bassethornet med dens varme, bløde
og stemningsfulde klang, ligesom
han var fascineret af instrumentets
store omfang. I orkestersammenhæng
kan bassethornet bedst opleves i
Mozarts Requiem, hvor træblæsergruppen består af to bassethorn og
to fagotter. Pga. instrumentets store
omfang kan en trio udelukkende bestående af bassethorn omfatte både
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melodi, mellemstemmer og bas. Den Østjyske
Bassethorntrio, som består af Jeanett Riberholt,
Bjarne Vestfalen og Søren Trolle Bagger spiller
ved denne kaffekoncert et diverterende program med musik af bl.a. Mozart, Beethoven og
Dauprat.
Det er fri entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
Mandag den 5. februar kl. 19.00
i Hornbæk Sognegård

Grønland – som jeg har oplevet det
Foredrag ved læge Ulrik Edelmann,
Haslund
Som læge i flyvevåbnet har Ulrik Edelmann
deltaget i en række overlevelsesøvelser i Grønland, ture over indlandsisen og rundt langs kysten fra Station Nord til Siorapaluk, den nordligste bygd i verden. Han har endvidere arbejdet
på flere grønlandske kystsygehuse samt på den
amerikanske luftbase i Thule.
Foredraget er en billedrejse med naturoplevelser fra Grønland på alle årstider.
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Arrangeret af Foreningen Norden RandersLangå i samarbejde med De Fem Sogne.
Læs mere på vores hjemmeside og på Foreningen Nordens facebookside.
Fri entré (kaffe 20 kr.)
Søndag den 18. februar kl. 10.00 i Borup Kirke

Udvidet gudstjeneste
Vi begynder
med kaffe og
rundstykker
i våbenhuset,
og går derefter
ind i kirken,
hvor præsten
holder et kort
oplæg over dagens 3 læsninger. Hvorfor
har man valgt
netop dem? Er der en rød tråd? Et ”tema” for
dagen? Og måske kommer præsten også ind på

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

gudstjenestens salmer. Efter oplægget er alle
forhåbentlig klædt godt på til gudstjenesten,
som indledes med en lille stund til fordybelse
og eftertanke.
Søndag den 25 februar kl 10.30
i Råsted kirke/forsamlingshus

Gudstjeneste og foredrag med
biskop Henrik Wigh-Poulsen
Om forfatteren Jakob Knudsen
Ved gudstjenesten holder biskoppen prædiken.
Efter kirkegangen går vi alle til Råsted forsamlingshus, hvor vi får en let frokost. Herefter
holdes foredraget.
Henrik Wigh-Poulsen taler om den store danske forfatter Jakob Knudsen, der døde i 1917.
Biskoppen vil levende og muntert fortælle om
Jakob Knudsen, der i sit forfatterskab undersøgte, hvad det vil sige at være et menneske
mellem tradition og modernitet. Et af Jakob
Knudsens store værker er dobbeltromanen om

Martin Luther, hvor forfatteren for alvor undersøger menneskets muligheder og søgen efter
livets mening.
Arrangementet er gratis og alle er hjerteligt
velkomne.

Ungdomskoret (17-23 år) øver tirsdag 16.4518.15 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
MØDEINFORMATIONER
Hornbæk Ungdomskor & Lille kor:
Hornbæk Vokalgruppe er for alderen 17 – 22
og der øves hver tirsdag kl. 17.30 – 19.00.
Lille Kor (13-16 år) øver tirsdag kl. 16.0017.15 i Hornbæk sognegård.

Voksenkorets øveaftener:
7. dec kl. 19 - 21, 11. jan kl 19 - 21, 25. jan kl.
19 -21, 8. febr kl 19 - 21, 22. febr kl 19 - 21.
Bent Faxholm telf nr. 31 32 97 24

Kan du lide at synge? Hornbæk kirkes kor er
måske noget for dig?
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

NYT FRA KUNSTUDVALGET
Berit Langballe – udstiller oliemalerier og assemblager
Malerierne er abstrakte landskabsmalerier, malet i mange laserende lag.
Assemblagerne er en leg med former, farver og teksturer.
Hun er uddannet i billedkunst fra Silkeborg Seminarium.
Har undervist i billedkunst i folkeskolen, ungdomsskolen og kurser under AOF.
I de seneste par år har hun sammen med sin mand, Henrik Langballe lavet flere kirkeudstillinger.
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Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Kousted

Dåb
23.07.2017			
					
06.08.2017			
27.08.2017			
27.08.2017			
17.09.2017			
24.09.2017			
24.09.2017			

Begravelse/bisættelse
23.08.2017			
Birgitte Gregaard
19.09.2017			
Ib Rydahl Nielsen

Alba Vilje Schell Drescher
Nørgaard
Frederik Emil Olesen
Anna Louise Abildgaard
Victor Rask Kalmar Kristiansen
Mikkel Palmgren
Emilie Skovrup
Johanne Wind Hall

Begravelse/bisættelse
30.06.2017			
Johanne Cecilie Fisker
30.06.2017			
Grethe Ingrid Nielsen
09.08.2017			
Kjeld Christian Stær
23.08.2017			
Grethe Velling
23.09.2017			
Jørn Christensen
29.09.2017			
Mette Gammelmark
14.10.2017			
Viggo Haahr Berntsen
20.10.2017			
Birgit Hedegaard Larsen

Kirkelige handlinger i Borup
Dåb
20.08.2017			

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
15.07.2017			
02.09.2017			

Mazon Dalsgaard
Benjamin Kjærside Johansen

Vielse/kirkelig velsignelse
15.07.2017			
Michelle Pedersen og
					
Marco Dalsgaard
02.09.2017			
Henriette Kjærside Johansen og
					
Anders Kjærside Johansen

Begravelse/bisættelse
30.06.2017			
Asta Hansigne Mark
14.07.2017			
Agnethe Hansen

Mads Søgaard Blokager

Begravelse/bisættelse
08.08.2017			
Edla Kathrine Christensen
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Kirkelig vejviser
Folketinget vedtog i 2011 en digitaliseringsstrategi, som
netop er blevet fornyet for 2016-2020. Strategien indebærer bl.a., at al kommunikation mellem borgerne og
det offentlige i princippet skal foregå digitalt. Det gælder
også den personregistrering, som folkekirken udfører
for staten: faderskab, navngivning, navneændring og
dødsfald. Den digitale selvbetjening sker via
www.borger.dk ved anvendelse af NemID.
Da procedurerne således er ændret væsentligt, gennemgås
de kort i det følgende.
Du er velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp
og vejledning. Se i øvrigt mere udførlige oplysninger på
hjemmesiden www.borger.dk og på www.defemsogne.dk.
Fødsel og faderskab
Fødslen indberettes sædvanligvis af jordemoderen. Er
fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde
fødslen digitalt via www.borger.dk, inden der er gået
14 dage. Er forældrene ikke gift, men ønsker fælles forældremyndighed over barnet, afgives en omsorgs- og
ansvarserklæring, ligeledes senest 14 dage efter fødslen
og ligeledes digitalt via www.borger.dk
Navngivning og dåb
Et barn skal navngives, inden det fylder seks måneder.
Ønskes navngivning ved dåb, træffes aftale herom ved
henvendelse til kirkekontoret. Ønskes navngivning uden
dåb, afgives anmodning digitalt via www.borger.dk

Tånum

Borup

Kousted

FDF Hornbæk
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

Lørdag d. 26 august afholdte vi jubilæum
og sammenlægningsfest.
Stor tak til alle fremmødte og tak for de
mange fine gaver.
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/

Vielse / kirkelig velsignelse
Ønskes vielse eller kirkelig velsignelse i en af pastoratets kirker, træffes aftale herom ved henvendelse til
kirkekontoret.
Dødsfald – begravelse/bisættelse
Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret inden for 2 dage.
Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales ved
henvendelse til en af pastoratets præster. Sædvanligvis
overlader de pårørende det til en bedemand at sørge for
de nødvendige papirer og aftaler.
Navneændring
Begæring om navneændring afgives digitalt via
www.borger.dk
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis indtil 3
måneder efter vielsen. For øvrige navneændringer må
påregnes et gebyr på 510 kr.
Samtale med en præst
Hvis man ønsker en samtale med en af sognepræsterne,
kan man henvende sig til denne personligt, telefonisk
eller pr. mail. Samtalen kan efter ønske finde sted hos
præsten eller i hjemmet.
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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

Borup

Kousted

Råsted

December
2. december
3. december

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård – Rune Herholdt & The Gospel Brothers (se side 6)
1. s. i advent

10.30 DJ

9.00 DJ

3. december

kl.14 Julekoncert i Tånum Kirke – Anja Maindal (se side 7)

6. december

kl. 19 Julekoncert i Hornbæk Kirke – Randers Kammerorkester (se side 7)

7. december

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

10. december
14. december

2. s. i advent

9.00 MB

10.30 MB

kl. 19 De ni læsninger i Tånum Kirke (se side 8)

17. december

3. s. i advent

24. december

Juleaften/
4. s. i advent

13.30 MB
15.00 DJ

25. december

Juledag

9.00 MB

26. december

2. juledag

31. december

Julesøndag /
Nytår

9.00 DJ

10.30 DJ

16.15 DJ

16.00 MB

13.30 DJ

15.00 MB
10.30 MB

10.30 DJ
14.00 DJ

15.30 DJ

Januar
7. januar

1. s. e. H. 3 k.

10.30 MB

9.00 MB

10. januar

kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård
– Lola Jensen ”Hverdagens rutiner sat på humoristisk spids” (se side 8)

11. januar

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)

14. januar

2. s. e. H. 3 k.

15. januar

kl. 10 Babysalmesang i Hornbæk Kirke og Sognegård – ny sæson begynder (se side 6)

16. januar

kl. 19.30 Orgelkoncert ved Thomas Ede i Hornbæk Kirke (se side 8)

10.30 DJ

21. januar

Sidste s. e.
H. 3 k.

9.00 MB

24. januar

Spaghetti
gudstj.

17.00 MB

9.00 DJ

10.30 MB

25. januar

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)

25. januar

kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård – Stefan G. Rasmussen ”Fra kokostæppe til blå toner” (se side 9)
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

27. januar

Heldagsretræte i Hornbæk Sognegård DJ (se side 9)

28. januar

Septuagesima

10.00 DJ
Gudstj. u. dåb

Kousted

Råsted

19.00 DJ Meditativ stilleguds
tjeneste

16.00 DJ

Februar
3. februar
4. februar

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård – Den Østjyske Bassethorntrio (se side 9)
Seksagesima

9.00 MB

10.30 MB

5. februar

kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård – Ulrik Edelmann ”Grønland – som jeg har oplevet det”
(se side 10). Arr. i samarbejde med Foreningen Norden Randers-Langå

8. februar

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)

11. februar

18. februar

22. februar
25. februar
25. februar

Fastelavn

1. s. i fasten

10.30 DJ
9.00 MB
Dåbsgudstj.*
10.30 MB
Gudstj. u. dåb

9.00 DJ
10.00 DJ
Udvidet
gudstjeneste
(se side 10)

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)
2. s. i fasten

10.30 DJ & HWP

Foredrag i Råsted Forsamlingshus e. gudstj. – biskop Henrik Wigh-Poulsen om
forfatteren Jakob Knudsen (se side 11)

Marts
1. marts
3. marts
4. marts
8. marts

Spaghettigudstj.

17.00 MB

kl. 15-16 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård
3. s. i fasten

9.00 DJ

10.30 DJ

kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård (se side 6)

Læs mere på www.defemsogne.dk

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
MB: Maja Søgaard Blokager
HWP: Henrik Wigh-Poulsen
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.
* Dåbsgudstjenesten bortfalder, hvis der ikke er tilmeldt dåb.
Scan
QR-koden med din
smartphone

