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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 Reelika Raadik Christensen
Træffes mandag 11-14, onsdag 14-17 og
fredag 9-14.
Tlf. 86 42 02 60
E-mail: rerc@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 Maja Søgaard Blokager.
Ansvarshavende redaktør Annie Langhoff.
Mobil: 50823475. E-mail: anniekjeld@gmail.com
Næste nummer af kirkebladet omdeles i uge 20/2018.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 4. april
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:

En ny begyndelse

I skrivende stund er det nye år netop begyndt. Vi
skriver den 10. januar og året er stadig friskt og
næsten ubetrådt. Har man lavet sig nytårsforsæt er
de næppe brudt endnu. Håbet er lysegrønt, livet er
lidt lettere.
Jeg ved at kirkebladet dette skriv er beregnet på,
er forårsnummeret marts, april, maj. Foråret er altså
lige begyndt, når du kære læser ser dette. Foråret
som også om noget er en ny begyndelse med nyt
håb. Grønne spirer og små blomster vælder frem.
Fuglene lyder pludselig helt anderledes end i vinter,
hvor den eneste fuglelyd man næsten hørte, var en
vred solsort, der jog en frænde væk fra foderbrættet.
Solens første varme stråler i en lækrog. Aftnerne
som længes. Er livet ikke dejligt!
Men der findes mange f lere begyndelser end
disse. Mange flere begyndelser med mulighed for
at noget nyt og dejligt sker. Mange flere nye begyndelser, hvor man kan få noget nyt og dejligt til at ske.
Hver dag er en ny begyndelse, ja faktisk hver
time, hvert minut, hvert pulsslag. Vi bestemmer selv,
om vi vil betragte næste nú som en ny begyndelse,
hvor vi vil gøre noget anderledes, for at få noget nyt

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

og dejligt ud af det. Det kan være små ting, som at
lave en god kop the eller kaffe, lidt mere lækker end
vi plejer. Det kan være at gå en tur et nyt sted og
derved opleve noget nyt. Eller det kan være en lidt
større ting, som at ringe til nogen vi aldrig snakker
med, eller give en et knus, som vi normalt ikke tør
vise vore følelser.
Livet er skabt med mulighed for, at vi når som
helst, kan begynde på noget nyt. Begynde på at
være nye! Og det er ikke tilfældigt at det er således,
for sådan er det tænkt fra skabelsen af. Vi er skabt
således, at vi kan ændre retning, stilling, tanke og
opfattelse hvert øjeblik. Vi er skabt med en ufattelig
smidighed, men desværre låser vi os oftest fast og
stivner i en position vi tænker er ”os”. ”Jeg er sådan
en der” kan vi høre os selv sige, og glemmer, at det
behøver vi ikke være. Vi behøver ikke være fastlåste,
hvis vi ikke ønsker at være det. Intet som helst ville
forhindre os i, at gå syngende gennem Rema næste
gang vi er ude at handle, ud over vores egen tanke om,
at ”sådan gør man ikke”. Intet forhindrer os i næste
gang, vi går forbi vores ægtefælle, at standse op og
fortælle ham eller hende, hvor vigtig vedkommende er
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for os, andet end os selv, hvis vi ikke plejer at tale om
følelser. Intet forhindrer os i, at løbe i stedet for at gå,
eller gå i stedet for at løbe, eller kravle eller hoppe
for den sags skyld, medmindre vores fysik sætter en
stopper for det – men vi kan nok altid stritte med
noget, hvis vi virkelig vil.
Hvorfor nu al denne snak om nye begyndelser
og om at vi kan gøre alting helt anderledes end vi
plejer, hvis vi vil? Jo, fordi det at stivne i en bestemt
form og kalde den form for ”sådan er jeg” ødelægger meget mere end det gavner. Faktisk gavner det
intet, at være stivnet i en form, med mindre du står
over for et rasende næsehorn. Men husker du, at du
grundlæggende er smidig i holdninger, bevægelser
og mønstre, så kan du meget bedre leve dit liv på en
måde, som er mere hensigtsmæssig for dig. Du kan
kontakte andre mere frit. Du kan til enhver tid gøre
det, du har brug for, når du har brug for det, og ikke
først når der evt. bliver en mulighed. Du vil få mere
overskud, hvis du giver dig selv en større frihed til
at være dig. Og det overskud kan du så fx bruge på
at gøre noget godt for en anden.
Om det her med nye muligheder, og at vi er skabt
med dem, skriver Lars Busk Sørensen så fint om i
en af sine salmer: ”Menneske, din egen magt”. Heri
lyder det nemlig i strofe 6: ”I det blanke morgengry,
skaber Gud dit liv på ny. Dag er optakt, muligheder, for
at hjælpe dem der beder, om et værdigt liv på jord. Det
er altså gudgivent at du er fri, hvis du vil tage den
frihed til dig. Du har muligheden for hele tiden at
bevæge dig – indeni og udenpå – så du kan gribe
det, der rører sig lige nu og her, og gøre med det,
som du vil. Begynder du, når du hører dette, at sige
eller tænke: ”Jamen hvordan skal det dog gå, hvis alle
bare går og gør som de har lyst til hele tiden”, så er
det bare din vanetænkning der taler. Sig til den: ”Ja
det kan jeg jo ikke vide, før jeg har prøvet!” og gør
så, som du vil lige i øjeblikket. Vi behøver ikke være
så bange for resultatet, for Gud har skabt os med en
kerne af godhed, eller skal vi sige med en kerne af
”Gudhed” som er god. Derfor vil det med sikkerhed
ende godt at følge vore impulser, for os som er, som
vi mennesker er flest. Spændende hvad det kan blive
til ikke? Og følger du det helt ud, bliver livet helt sikkert aldrig kedeligt igen. Nyd foråret og grib dagene.
DJ.
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Konen på landet
Ja, så sidder jeg her igen for at finde et lille
bidrag til det kommende kirkeblad.
Det kan synes en overkommelig opgave,
men som tiden nærmer sig melder
betænkelighederne sig.
Hvad skal man lave denne gang?
Jeg har i årenes løb samlet en ganske stor
stak af små anekdoter. Denne gang vil jeg
bruge en af dem.
En katolsk pater, en protestantisk præst og en
rabbiner sidder og drikker en kollegial
omgang kaffe og drøfter svære teologiske
problemer (den slags er jo altid svære).
Her kommer spørgsmålet om livets opståen
til debat.
Pateren kan ikke mene andet, end at livet
starter ved undfangelsen.
Præsten er lidt mere langmodig. Ifølge ham
kan man godt mene, at livet først begynder
ved fødslen.
Rabbineren er noget tøvende, men han
afkræves et svar. ”Joooh, efter min erfaring
begynder det rigtige liv, når børnene er
flyttet hjemmefra.”
Husk
Man ved mere, end man tænker.
Man tænker mere, end man ved.
Og man ved mindre end man aner.
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Menighedernes liv
Farvel til vores kordegn

Goddag til vores nye kordegn

Det er med beklagelse, at vi pr. 31.12 2017 måtte sige
farvel til vores kordegn gennem 9 år Jette Kristiansen. Vi har gennem næsten alle årene delt Jette med
Dronningborg-Gimming pastorat, og da de tilbød
hende en fuldtidsstilling takkede Jette ja, for at få en
mere helstøbt stilling. Vi vil ønske DronningborgGimming tillykke, for nu at have fået Jette på fuld
tid, til trods for at det ikke er med vores gode vilje, da
vi har nydt godt af Jettes aldrig svigtende kompetencer og store omhyggelighed i arbejdet, samt hendes
dedikation i pastoratet og blandt kolleger. Stor tak
til dig Jette, det har været en fornøjelse. Må de blive
lige så glade i Dronningborg-Gimming for dig, som
vi har været, og må du trives i din nye ansættelse.

Gudskelov har vi fået en kvalificeret afløser for
Jette, således at vi fortsat kan sikre jer alle en god
betjening på kirkekontoret – så hermed også et
varmt velkommen til vores nye kordegn fra menighedsråd, præster og ansatte i de fem sogne.
Vi vil dog ikke her røbe, hvem det er, da hun
præsenterer sig herunder. Vi kan dog afsløre, at
vi glæder os til samarbejdet!

Må man klappe i kirken?

I dagens Danmark, bruger vi kirken til mange
andre formål end de kirkelige handlinger, det er
dejligt og kirkens rum kan rumme de mange
formål.
Når der opføres skuespil eller afholdes koncerter er der dog nogle, også jeg, der bliver i
tvivl om der må klappes.
Svaret er både og …..
Nej – til kirkelige handlinger som gudstjeneste, dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.
Ja – når der er indbudt til skuespil eller
koncert, så må der klappes!

Og jeg er så den nye kordegn

Jeg hedder Reelika Raadik Christensen og er den
nye kordegn i De Fem Sogne siden 1. januar 2018.
Men på en måde er jeg slet ikke ny – jeg har været
kirkesanger i Hornbæk Kirke siden 2001 og er det
stadig. Derfor kender jeg allerede både personalet
og menigheden i pastoratet.
Nu glæder jeg mig til at møde jer alle også i
min nye funktion som kordegn. Jeg er at finde i
Hornbæk Sognegård 3 dage om ugen. De andre
2 dage er jeg kordegn i Sct. Mortens Sogn, hvor
jeg har været de sidste 6 år. Jeg er 43 år og bor i
Kristrup med min mand Jakob og vores 3 børn.

Med venlig hilsen
Marian, Borup Menighedsråd
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:
Torsdagscafe

Vi fortsætter med torsdagscafe i Hornbæk
Sognegård hver anden torsdag, det vil i denne
periode sige den 8. og 22. marts samt den 5.
april. 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.

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.

Marts

Februar
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
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Lørdag den 3. marts kl. 15.00 i Hornbæk sognegård

Kaffekoncert med duoen
Lund/Jakobsen
Denne eftermiddag får vi besøg af duoen Lund/
Jakobsen. Duoen består af Lasse Høj Jakobsen:
sang,violin og mandolin og Peter Lund: sang,
guitar og „loops“. De spiller Irsk, Folk, Swingjazz og Pop, med iørefaldende melodier, soloer
og improvisationer. Det er et tæt, dynamisk og
varieret sammenspil mellem violin, guitar og
sang, som stilmæssigt kommer verden rundt
og leger med mange spændende ting. Lasse
og Peter har i de sidste 12 år turneret i mange
lande verden over og spillet på utallige festivaller, kulturhuse, jazzklubber, spillesteder, privat
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og byfester. Fri entré (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne. Umiddelbart efter koncerten holder vi
fernisering af Bjarne Fries´ udstilling, hvor vi
serverer et glas vin.
Onsdag den 7. marts kl. 19.00 i Hornbæk sognegård

”Et værdigt liv som ældre
– set fra en etisk vinkel”
Filosof, etiker og videnskabsteoretiker samt
tidligere formand for Det Etiske Råd, Jacob
Birkler. Foredraget omhandler overgangen i
livet fra at være erhvervsaktiv til at være aktiv
pensionist. Hvad giver mening når man går
på pension og hvilken rolle får man og hvilken
rolle tager man. En række emner behandles fra
en etisk vinkel, hvoraf kan nævnes ’livskvalitet’,
’demens’, ’udsigtsløs behandling’ og ’prioritering’. Foredraget fokuserer særligt på etikkens
synlighed, hvor værdighed og sårbarhed står
centralt. Foredraget er gratis. Kaffen koster 20
kroner.

Søndag 18. marts kl. 19.30 i Borup Kirke

Kom til Cohen koncert i Borup Kirke
Aftenen byder på en koncertfortælling om
Leonard Cohen, hans liv – anekdoter – største
sange og det hele kittes sammen af Cohens
egne citater og digte. Glæd jer til en dejlig aften, hvor vi ”rejser gennem Leonard Cohens
katalog af store sange” sammen med Karsten
Holm og Cohen-trioen.
Der er fri entré og alle er meget velkomne.
Torsdag den 22. marts
kl. 19.00 i
Kousted Forsamlingshus

Pynt op til påske
Edel Koch, graver ved Kousted og Råsted Kirker vil
vise os nogle af sine smukke
påskebuketter. Samtidig vil
hun lære os selv at lave påskedekorationer.
Af hensyn til indkøb af
blomster m.m. er det nødvendigt med tilmelding til arrangementet.
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Pris for deltagelse er 50 kr. til dækning af materialeudgifter. Husk kniv og saks.
Tilmelding senest den 15. marts til: Edel Koch
tlf. 23206251 eller Else Haun tlf. 51863209. Der
vil blive mulighed for at få kaffe og brød til 20 kr.

April
Lørdag den 7. april kl. 15.00

Kaffekoncert i Hornbæk sognegård
På togt med Barokensemblet Løvendahls Galej
– Sprudlende barokmusik!
Løvendahls Galej er ikke blot navnet på fregatten, som søhelten Tordenskjold var kommandør
for. Navnet dækker også over et barokensemble,
hvis besætningsmedlemmer byder på musik
fra det stolte skibs egen tid i begyndelsen af
1700-tallet.
Løvendahls Galej præsenterer et program med
både smulte vande og skumsprøjt for boven.
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På programmet er værker af Telemann, indtagende musik af Schütz og en afstikker tilbage i
tiden med musik af John Dowland.
Besætningsmedlemmerne på Løvendahls Galej
har alle markeret sig fornemt i dansk musikliv.
Kirsten Lund Jensen og Per Weile Bak er sammen kendt som Duo al Dente, der gennem
mere end 20 år har givet talrige koncerter samt
vundet flere internationale priser.
Sopranen Maria Bordinggaard Ghahremani er
uddannet fra det Jyske Musikkonservatorium.
Hun er knyttet til flere kendte ensembler som
Ars Nova Copenhagen og Musica Ficta.
Stig Torndyb hører til dagligt hjemme som organist i Hørning Kirke. Han har studeret orgel
og cembalo på Det Jyske Musikkonservatorium.
Ensemblet spiller på historiske instrumenter,
som sammen med sangsolist indbyder til at
dyrke barokkens intensitet.
Fri entré (Kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.
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Karsten Hansen vil fortælle om nogle af de originaler, han har mødt. Det er en rejse i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på dem,
ingen havde brug for. Kom og oplev en hyggelig
aften, alle er velkomne, det er gratis at deltage,
dog 20 kr. for kaffe.

Maj
Lørdag den 5. maj kl. 15.00

Kaffekoncert I Hornbæk sognegård

Torsdag den 12. april kl. 19.00 i
Kousted Forsamlingshus

Musik og poesi. Denne eftermiddag optræder en
trio bestående af Clara Richter Bæk, violin, Ulla
Erml, klaver og Dorthe Rosendahl, sprogformer.
Det skønne program består af Johann Sebastian
Bachs partita i E-dur for solo violin, Selma Lagerlöfs legende „Rødhalsen“, et solo klaverstykke
af Mozart og Beethovens „Forårssonate“ for
violin og klaver. Clara Richter Bæk er til daglig
violinist i Randers kammerorkester. Der er fri
entré. (kaffe 20 kr.) Alle er velkomne.

Naturvejleder, programvært,
frugttræsnørd, bonde m.v.
Foredrag ved Karsten Hansen, der har mange
navne, også tilnavnet „Kortbuks, og er bl.a.
kendt fra TV2`s optagelser om sejlture på
Gudenåen, hans køreture i den gamle Volvo
med hunden, hans tro følgesvend, når de besøger lokaliteter i midt- og nordjylland.
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og menighedsrådene sørger for kage m.m. Der
er stole og bænke – men medbring evt. selv et
tæppe.
2. pinsedag, mandag den 21. maj kl. 14.00
i Fladbro Skov

Friluftsgudstjeneste
På denne forårsmandag 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 præster, børnekor og spillemandsorkestret „Knap
så rask“. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe
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I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til
Hornbæk Kirke og den efterfølgende kaffe til
Hornbæk Sognegård.
Se evt. flytning på www.grenstensogn.dk
Venlig hilsen
Menighedsrådene
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På cello hører vi Aksel Nielsen, på violin Bjarne
Stange Nielsen, begge spiller til daglig i Randers kammerorkester. På orgel hører vi stedets
organist Thomas Ede.
Der er fri entré og der serveres et glas vin i våbenhuset efterfølgende. Alle er velkomne.

Lørdag den 26. maj kl. 15.00

Forårskoncert i Hornbæk kirke
Der afholdes forårskoncert i Hornbæk kirke,
med musik af bl.a. franskmanden Gabriel
Fauré og nordmanden Edvard Grieg. Smukke
stemningsfyldte melodier i skønne arrangementer!

(Der er helt bevidst en tidsmæssig overlapning).
Et par søndage om måneden deltager korene i
kirken, oftest med et „eget“ nummer. Korene
synger mange forskellige typer af sange. Som
fast medlem får man løn.
Hvis du er interesseret, er du velkommen til
at kontakte korleder Thomas Ede:
thomas_ede@hotmail.com, mobil 2835 2657
MØDEINFORMATIONER
Vokalkor & Lille kor:
Lille Kor (13-16 år) øver tirsdag
kl. 16.00-17.15 i Hornbæk sognegård.

Voksenkorets øveaftener:
Vi øver følgende dage fra 19-21: 1. marts, 15,
marts, 5. april, 19. april, 3. maj og 17. maj.
Bent Faxholm telf nr. 31 32 97 24

Vokalkoret (17-23 år) øver tirsdag
16.45-18.15 i Hornbæk sognegård.

Kan du lide at synge? Er Hornbæk voksenkor
måske noget for dig?
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Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

NYT FRA KUNSTUDVALGET

Bjarne Fries, født 1952 - autodidakt indenfor akvarelmaleri
Er selvlært indenfor akvarelmaleriet som jeg har dyrket i 30 år. Mine billeder er hovedsaglig
inspireret af naturen omkring mig og er en blanding af faktuelle og følelsesmæssige indtryk.
Det stod fra begyndelsen klart for mig, at akvarelmaleriet var det der passede mig bedst til at
udtrykke og gengive de tit subtile nuancer i naturens lysspil.
Jeg maler hovedsaglig for min egen glæde, men har da i tidens løb også solgt en del billeder.
Da jeg blev pensionist sidste år, ser jeg frem til at kunne dyrke min passion for akvarelmaleriet i
endnu højere grad. Bjarne udstiller i sognegården fra den 3. marts til april.
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Råsted

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Borup

Dåb
29.10.2017
29.10.2017
12.11.2017
26.11.2017
26.11.2017
10.12.2017
14.01.2018

Dåb
14.01.2018

Peter Boie
Birk Neimann Møller
Severin Walker Andreasen
Lærke Gregersen Doktor
Felix Westphal
Olivia Kirstine Kristensen
Emil Foersom Sabroe

Begravelse/bisættelse
11.11.2017
Ole Vester-Sørensen
17.11.2017
Liss Heidemann Jensen
24.11.2017
Ellen Margrethe Schaksen
30.11.2017
Inger Kjeldsen
06.12.2017
Finn Erik Lundorff

Kirkelige handlinger i Tånum
Dåb
19.11.2017

Holly Skaaning Nielsen

Kirkelige handlinger i Kousted
Begravelse/bisættelse
01.12.2017
Grethe Margit Busch
19.12.2017
Lis Bech

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
03.12.2017
07.01.2018

Marco Kraus Christensen
Hailey Athena Simonsen Jensen

Begravelse/bisættelse
27.10.2017
Verner Skaarup

Jakob Guldbæk Krogholm

Begravelse/bisættelse
07.11.2017
Jacob Madsen
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Hornbæk

Kirkelig vejviser
Den igangværende offentlige digitaliseringsstrategi 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: fødsel og faderskab, navngivning, navneændring
og dødsfald. Den digitale selvbetjening sker via www.
borger.dk ved anvendelse af NemID.
Du finder opdaterede vejledninger på www.borger.dk og
på De Fem Sognes hjemmeside www.defemsogne.dk,
hvor du også finder vejledning om kirkelige handlinger
- dåb, vielse og begravelse. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte kirkekontoret for hjælp og vejledning.
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.
Navngivning og dåb
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
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
Navneændring i forbindelse med vielse er gratis indtil
3 måneder efter vielsen. For øvrige navneændringer
må påregnes et gebyr på 490 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

FDF Hornbæk
Møde tider indtil sommerferien:

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
9. april

Fælles møde for alle FDFere i FDF Randers
1 – Hornbæk, kl. 18.00 – 20.00.
Sommerlejr 2018

29. juli – 02. august, for alle FDFere i
FDF Randers 1 – Hornbæk.
Til Vranum Bakkehus, Haldsø ved Viborg.
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

Borup

Tånum

Kousted

Råsted

Februar
25. februar
25. februar

2. s. i fasten

10.30 DJ & HWP

Foredrag i Råsted Forsamlingshus efter gudstjenesten
– Biskop Henrik Wigh-Poulsen om forfatteren Jakob Knudsen

Marts
1. marts
3. marts
4. marts

Spaghettigudstjeneste

17.00 MBS

Kl. 15 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård – duoen Lund/Jakobsen
Kl. 16: Fernisering af kunstudstilling
3. s. i fasten

10.30 MBS
Kirkekaffe

9.00 MBS

7. marts

Kl. 19 Foredrag i Hornbæk Sognegård – Jacob Birkler
”Et værdigt liv som ældre – set fra en etisk vinkel”

8. marts

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

11. marts

Midfaste

18. marts

Mariæ
bebudelsesdag

10.30 DJ
Sogneindsaml.

9.00 DJ
Kirkekaffe
10.30 MBS

9.00 MBS

18. marts

Kl. 19.30 Koncertfortælling i Borup Kirke om Leonard Cohens musik og liv

22. marts

Kl. 10–11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

22. marts

Kl. 19.00 Kousted forsamlingshus – ”Pynt op til påske” med Edel Koch

25. marts

Palmesøndag

9.00 DJ

29. marts

Skærtorsdag

19.00 MBS

30. marts

Langfredag

10.30 DJ
16.00 MBS
9.00 MBS

10.30 MBS

April
1. april

Påskedag

2. april

2. Påskedag

10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 DJ

9.00 DJ

5. april

Kl. 10-11.30 Torsdagscafé i Hornbæk Sognegård

7. april

Kl. 15 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård – På togt med Barokensemblet Løvendals Galej

8. april

1. s. e. påske

9.00 NN
Kirkekaffe

10.30 NN
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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato
12. april

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

Kl. 19.00: Foredrag med Karsten ”Kortbuks” Hansen i Kousted Forsamlingshus

15. april

2. s. e. påske

22. april

3. s. e. påske

27. april

Bededag

29. april

4. s. e. påske

9.00 NN

10.30 NN
10.30 DJ
Kirkekaffe

9.30
Konfirmation
Firkløverskolen

9.00 DJ

9.30 SDK
9.30 DJ
Konfirmation
Konfirmation
11.00 DJ
Konfirmation
11.00 DJ
Konfirmation

9.00 DJ

Maj
1. maj
5. maj

Spaghettiguds
tjeneste

Kl. 15 Kaffekoncert i Hornbæk Sognegård – Musik og poesi

6. maj

5. s. e. påske

10. maj

Kristi
Himmelfartsdag

13. maj

6. s. e. påske

20. maj

Pinsedag

21. maj

2. Pinsedag

26. maj
27. maj

17.00 NN

11.00 NN
Konfirmation

9.00 NN
10.30 NN
Konfirmation
10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 DJ

9.00 DJ
Kl. 14.00 Fælles friluftsgudstjeneste i Fladbro

Kl. 15 Forårskoncert i Hornbæk Kirke
Trinitatis

10.30 NN

9.00 NN

Læs mere på www.defemsogne.dk

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
HWP: Henrik Wigh-Poulsen
MBS: Mogens Birk Sørensen
SDK: Søren Dam Kjeldsen
NN præstens navn endnu ikke kendt
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.

Scan
QR-koden med din
smartphone

