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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
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 33/2018.
Sidste frist for indlæg til næste kirkeblad er den 20. juni
2018 kl. 12.00
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Graver Birthe Søby
Tlf. 20 46 97 76
Mail: birthe-soeby@hotmail.com
Organist Bent Faxholm
Mobil: 31 32 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: edelkock@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:

Vielsernes højtid
Det er sommer og vielsernes højtid. Brudepar kan
nu engang bedst lide, at alting står grønt og frodigt på den store dag. Måske som et symbol på,
at de ønsker sig et frodigt ægteskab med masser
af stjernestunder. Det kan man jo ikke fortænke
dem i, for hvem vil ikke gerne have det. Heldigvis
oplever langt de fleste nygifte også stjernestunder i
hinandens selskab, men de oplever ofte også noget
andet end stjernestunder. Nogle gange er noget af
det andet de oplever, noget der ryster dem, for de
synes pludselig ikke de kan genkende den person
de engang sagde ja til. Den anden har forandret sig.
Og oplevelsen af det kan nemt føre til, at man føler,
man er blevet snydt. ”Hun er ikke længere den søde,
ukomplicerede, sjove pige jeg giftede mig med”, siger
han måske, og kaster forskræmte blikke mod den
sammenbidte småbørnsmor, der i køkkenet rører
i gryder, medens hun har en storflæbende 4 mdr.
gammel baby på armen, samtidig med at storebror
på 3 hænger i hendes bukseben og råber at hun skal
komme og hjælpe ham NU!
”Han er ikke længere den omsorgsfulde og kærlige fyr jeg giftede mig med”, siger hun måske, og
kigger vredt hen på ham, der lige er kommet træt
hjem efter en lang arbejdsdag, hvor han tjener gode
penge til sin familie, så de bor godt og har råd til
ferier. Og når cirkus har stået på længe nok, smider
en af dem håndklædet i ringen og meddeler at nu vil
vedkommende skilles, for intet er som det var. Den
anden har forandret sig til ugenkendelighed. Men
hvordan ender det par som har haft forventninger
til, at ægteskabet var stjernestunder med den elskede
dog der? Hvor gik det galt?

Sognepræst
(Kbf.)
Dorte
Jørgensen

Det kan der selvfølgelig gives mange forklaringer
på, men en ting kan ganske kort siges med fuldkommen sikkerhed: Det gik galt, fra det øjeblik
den ene eller de begge mistede interessen for, at de
begge to til enhver tid skulle have det godt. For det
er nemlig alfa og omega i et ægteskab, at kvinden
skal være interesseret i, og omhyggelig med at sørge
for, at han har det godt og at hun har det godt. Og
manden i et ægteskab skal være interesseret i, og
omhyggelig med at sørge for, at hun har det godt og
at han har det godt. Hvis en af de fire, skal vi kalde
det relationer, ikke bliver passet og plejet, så vil der
opstå problemer som synes uløselige. Et eksempel:
hvis nu hun synes, han skal have det godt, men ikke
har omsorg for sig selv, så vil hun typisk varte ham
for meget op og forvænne ham og tage for mange
huslige opgaver på sig, indtil den dag hun pludselig
ikke kan holde til det mere, og finder ud af, at hun
faktisk ikke kan lide den, han er blevet til – eller
hende selv med for den sags skyld.
Men lige så slemt er det, hvis hun synes, hun skal
have det godt, men ikke har øje for, at han også skal
have det godt. Så vil hun risikere en dag, at stå med
en mand, der ikke længere gider hende og i stedet
finder sig en anden.
For at sætte fokus på hvor vigtigt det er, at begge
parter interesserer sig for hinandens og egen ve og
vel i et forhold, har jeg et spørgsmål, jeg altid stiller mine kommende brudepar, når de kommer til
samtale inden vielsen.
”Ved du hvad du skal gøre, for at holde din mand/
kone glad i rigtig mange års ægteskab?” spørger jeg
begge på skift og beder den anden om, at tie stille
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og lytte til det der bliver sagt. Bagefter spørger jeg
så den, der sad og lyttede, om det er sandt, hvad
deres kæreste svarede. Og jeg spørger også, om der
er noget de ønsker at tilføje, noget de savner, for så
har de chancen nu for at sige det! Og jeg spørger,
om der måske er noget den anden ikke har nævnt,
men alligevel gør helt af sig selv, som er vigtigt, for
at den anden skal få opmærksomhed på værdien af
det og blive ved med at gøre det.
Det plejer at være en rigtig god snak, hvor de får
mulighed for, at sætte nogle ord på noget, de ellers
ikke taler om. Og høre den anden give udtryk for
noget, de aldrig har hørt før.
Og så taler jeg også med dem om, at det er vigtigt,
at de engang imellem sætter god tid af til at tale om
disse ting, for det man har brug for, ændrer sig med
tiden. Der er fx kæmpe forskel på at være kærester og
på at være forældre! Og man kan ikke gætte, hvad der
er godt for den anden, eller hvad den anden har brug
for, selvom begge parter har en tendens til at tro det.
Man bliver nødt til at spørge, hvis man vil sikre sig.
Her kan man tænke på historien med manden og
konen der gennem et langt ægteskab hver morgen
har sørget for at hun fik underkrydderen og han
overkrydderen, fordi de begge var overbevist om, at
den anden ønskede det sådan. Men pludselig opstår
en situation, hvor de finder ud af, at de faktisk begge
altid har ønsket det modsatte, de har bare aldrig fået
talt om det! Nu er det en forholdsvis lille ting, men
selv små ting hober sig op og bliver til store ting.
Derfor er det godt at tjekke løbende: Er jeg glad?
Er min ægtefælle glad? Arbejder vi efter samme
mål? Og er svaret ikke ja i alle ”fire relationer“, så
er det vigtigt for begge parter at arbejde for, at det
bliver det igen, for ellers vil ægteskabet lide under
det før eller siden. Et ægteskab er et team, og halter
noget i teamet, vil ingen af de involverede parter på
sigt fungere godt. Nå, nu banker det på døren. Det
er sikkert et par, som ønsker at tale med præsten,
fordi de har ladet sig inspirere af alt det frodige og
grønne udenfor. Men lige inden jeg ønsker dig kære
læser en rigtig god sommer, så kan jeg fortælle dig,
at det med at interessere sig for de ”fire relationer”,
er ligeså vigtigt i et venskab eller i et naboskab eller
i en hvilken som helst anden relation du måtte have
til et andet menneske, som du vel at mærke ønsker
skal fungere godt. Så ved du, hvad du også skal bruge
din sommer til. 
DJ
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Kousted
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Konen på landet
Den danske sprog er en svær en.
Vi forlanger glad og gerne, at nye etniske
borgere i Danmark skal lære det danske
sprog. Det er måske vanskeligere, end vi
forestiller os, når vi ser, hvordan vi ægte
danskere udtrykker os.
Her er 10 eksempler på kirkekommunikation. Eksemplerne er samlet af Foreningen af
Sognemedhjælpere i Danmark, som har god
føling med, hvad der foregår rundtom i
kirkerne.
Lad ikke bekymringer tage livet af dig.
Lad menigheden hjælpe.
Kirken afholder loppemarked og modtager
gerne møbler eller tøj fra afdøde. Vi henter
dem gerne.
Denne eftermiddag vil der være møde i
kirkens sydlige og nordlige del. Børn vil blive
døbt i begge ender.
Lad os i vores forbøn huske alle dem, som er
blevet syge af vores menighed.
Fredag kl. 17.00 vil de Vordende Mødres
Klub samles. Alle kvinder, som kunne tænke
sig at være en Vordende Moder, bedes kontakte præsten på hans kontor.
Det understreges, at det er et kvindemøde og
dermed for bare damer.
Familiearbejdet er for familier med børn og
andre mennesker.
Dåbstræffet er for alle børn, der er døbte på
deres dåbsdag.
Gudstjenesten bliver samtidig transmitteret i
radioen, så de, der er i kirke kan høre den.
Alle i sognet kan søge om en julekurv. Man
retter henvendelse til præsten. Det er ikke
nødvendigt at tro på ham.
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Menighedernes liv
Farvel og goddag til
graver i Borup kirke

Vi har sagt farvel til
vores graver Carsten
Mikkelsen, som har
fået andet arbejde, og
derfor var vi samlet
til en lille afskedsreception i Borup
kirke.
Carsten har været
en højt skattet og
vellidt graver, som
vi er kede af at tage
afsked med. Derfor skal der igen lyde en stor tak til
Carsten for hans store engagement, pålidelighed
og rummelighed overfor kirkens og kirkegårdens
brugere.
Der skal også lyde en tak til Carstens kone, Mie, for
en altid flot pyntet kirke og opbakning til kirkens
arrangementer.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp

Søndag den 11. marts var årets konfirmander
ude med raslebøsserne for at samle ind til fordel
for Folkekirkens Nødhjælp.
De indsamlede 6.385, 50 kroner. Hvis man ligger bidrag, sendt via MobilePay til, er beløbet
7.390, 50 kroner.
Tak til både indsamlere og alle jer, der gav et
bidrag.
Næste indsamling finder sted søndag den 10.
marts 2019.

Omdeling af kirkebladet

Menighedsrådene beklager at kirkeblad nummer
02.2018 desværre ikke blev omdelt korrekt og
som det plejer.
Vi håber ikke det sker igen, men alligevel vil vi
gøre opmærksom på hvordan man ellers kan få
fat i kirkebladet.
Der ligger kirkeblade i de enkelte kirker.
Der ligger kirkeblade i Sognegården i Hornbæk.
Alternativt er det også muligt at se kirkebladet på
nettet her: www.defemsogne.dk

Efter et farvel kommer der et goddag

Den 1. maj 2018 tiltræder Birthe Søby stillingen som
graver og kirketjener. Birthe kommer fra en lignende
stilling ved Værum kirke.
Vi byder Birthe rigtig hjerteligt velkommen og ser
frem til et godt samarbejde fremover.
Menighedsrådet, Borup kirke

Sogneudflugt

Årets sogneudflugt er planlagt til torsdag den
6. september. Programmet er p.t. ikke fastlagt.
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Aktiviteter
Menighedsrådene har planlagt følgende aktiviteter:

Maj
2. pinsedag, mandag den 21. maj kl. 14.00
i Fladbro Skov

Se evt. flytning på www.grenstensogn.dk
Venlig hilsen Menighedsrådene

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
og menighedsrådene sørger for kage m.m. Der
er stole og bænke – men medbring evt. selv et
tæppe. I tilfælde af dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Hornbæk Kirke og den efterfølgende
kaffe til Hornbæk Sognegård.
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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

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

stemningsfyldte melodier i skønne arrangementer!
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.

Juni
Torsdag den 7. juni kl. 19.00.

Koncert i Hornbæk kirke
Denne for-sommeraften får vi besøg af
Randers Musikskoles stryger-ensemble,
som afholder koncert i kirken.
Efterfølgende serveres der kaffe og kage
i våbenhuset. Der er fri entré. Alle er
velkomne.

Tirsdag den 19. juni kl. 19.00

Sommerkoncert i Hornbæk kirke
Ved aftenens sommerlige koncert hører vi
skøn, smuk og festlig musik, dels for kor og
dels for fløjte og orgel. Hornbæk kirkes Vokalgruppe (Mia, Agnes og Fie), til lejligheden udvidet med 2 mænd (Kasper og Simon), synger
charmerende 4-stemmig kormusik SATB.
Hornbæk kirkes Lille kor (Julie, Lea, Line, Solvej, Sofia og Sarah) synger også et par numre,
bl.a. sammen med Vokalgruppen. Desuden hører vi Reelika Raadik Christensen på fløjte og
Thomas Ede på orgel. Der vil også være et par
fællessalmer. Der er fri entré. Alle er velkomne.

sange, i forskellige genre. Et par søndage om
måneden deltager korene i gudstjenesten i
kirken. Ofte synger korene ved disse lejligheder et „eget“ nummer.
Vokalgruppen deltager ofte ved kirkens koncerter. Som fast medlem får man løn.
Hvis du er interesseret, er du velkommen til
at kontakte korleder Thomas Ede: thomas_
ede@hotmail.com, mobil 28352657.
MØDEINFORMATIONER
Lille Kor & Vokalgruppe:
Lille kor (13-17 år) øver tirsdag kl. 16.00-17.15
i Hornbæk sognegård.
Vokalgruppen (17-24 år) øver tirsdag
kl. 16.45-18.15 i Hornbæk sognegård.
Begge kor synger mange forskellige typer af

Voksenkoret
Øveaftener: Vi holder sommerferie
Bent Faxholm telefon nr. 31329724
Kan du lide at synge? Er voksenkoret måske
noget for dig?
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Konfirmerede
Hornbæk Kirke, Bededag den 27. april kl. 9.30

Hornbæk Kirke, Søndag den 29. april kl. 11

Elisa Skjøtt Bang
Kamma Tovgaard Jepsen 		
Marie Englund Kusk 		
Iben Hovald Therkildsen 		
Emma Wermund Thomsen
Rebekka Wermund Thomsen
Aya Overby Ødum 		
Valdemar Riber Ballisager
Gabriel Valdemar Albæk Christensen
Jacob Gade Hartmann 		
Malthe Serrano Lindgreen 		
Chris Vistoft Nielsen 		
Christian Marhauer Thomsen
Sebastian Nørskov Østerballe

Olivia Maria Darlington
Lasse Nyboe Andersen
Lukas Holck Schmeltz
Oliver Brassøe Hardam

Hornbæk Kirke, Bededag den 27. april kl. 11

Råsted Kirke, Søndag den 6. maj kl. 11

Anna Marie Sloth Sørensen
Christian Grodt Messerschmidt
Frederikke Bækgaard Johannsen
Frida Toft Lauritzen		
Jakob Bærnholdt Engstrup
Lasse Juul Kjærsgaard 		
Mathias Sterndorff Simonsen
Mikkel Roger Jensen		
Miriam Emilia Riishøj		
Nanna Ellehauge Sørensen		
Rasmus Thorsager Jensen		
Selma Elvira Blumenthal Møller
William Kaufmann

Marcus Møller Christensen
Mathilde Korreborg 		
Pelle Byskov Pabst		
Jonas Reinhold

Tånum Kirke, Bededag den 27. april kl. 9.30

Mads Steen Lauridsen 		
Magnus Steen Lauridsen
Mikkel Andersen Christensen
Isabella Marie Grønhøj Jensen
Kousted Kirke, Kristi Himmelfartsdag 10. maj kl. 10.30

Naja Klærke Thulstrup Jessen
Ida Lundby Andersen		

NYT FRA KUNSTUDVALGET
I august-september udstiller Vibeke Henriksen i Hornbæk Sognegård.

Vibeke, som bor i Albæk, startede med at male tilbage i 1993.
Hun har gået på Randers Kunstskole samt deltaget i kurser på
Aarhus Kunstakademi.
Hun udtrykker sig i såvel farverige, fabulerende blomsterbilleder
som i spændende, stringent opmålte grafiske billeder.
Fernisering lørdag den 1. september ca. kl. 16 umiddelbart efter
kaffekoncerten, som starter kl 15.
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Meddelelser
Kirkelige handlinger i Hornbæk

Kirkelige handlinger i Borup

Dåb
21.01.2018
04.02.2018
04.02.2018
18.02.2018
01.04.2018
01.04.2018
08.04.2018

Dåb
14.01.2018

Maja Roed Bechmann
Frida Nyvang Strand
Albert Mousten Liltorp
Vilhelm Bak Sommer
Alberte Lind Brønnum
Louie Edmond Barner Wegemer
Elliot Svane Mac Intyre		

Begravelse/bisættelse
25.01.2018
Jens Nejmann
26.01.2018
Dagny Marie Skiffard
01.02.2018
Ellen Marie Madsen
02.02.2018
Brian Buch Hansen
23.02.2018
Linda Drescher
08.03.2018
Karl Christensen
14.03.2018
Birgith Revsbeck Svendsen
21.03.2018
Grethe Døssing Nielsen
31.03.2018
Niels Nielsen
05.04.2018
Anna Maria Bang Elgaard

Kirkelige handlinger i Tånum
Begravelse/bisættelse
15.02.2018
Joan Bach Krop

Holly Skaaning Nielsen

Begravelse/bisættelse
18.01.2018
Anna Marie Lindberg Mortensen
16.03.2018
Jørn Vincents Fisker

Kirkelige handlinger i Kousted
Begravelse/bisættelse
03.03.2018
Magda Dalager
31.03.2018
Maja Anine Nielsen
07.04.2018
Christen Dinesen Laursen

Kirkelige handlinger i Råsted
Dåb
21.01.2018
21.01.2018
21.01.2018

Arthur Holse Haldrup-Palbjørn
Gabriel Holse Haldrup-Palbjørn
Tobias Østergaard Vohnsen

Begravelse/bisættelse
31.01.2018
Freddy Pedersen Kousted
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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.
Ønskes navngivning ved dåb, træffes aftale herom ved
henvendelse til kirkekontoret. Ønskes navngivning uden
dåb, afgives anmodning om navngivning digitalt via
www.borger.dk.
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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 vælger de pårørende at kontakte en begravelsesforretning, og bedemanden sørger i så fald for de
nødvendige papirer og aftaler. Ønsker de pårørende selv
at stå for dette, kan man søge oplysninger på kirkekontoret og på www.borger.dk under ”Sundhed og sygdom”.
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 490 kr.

Hornbæk

Tånum

Borup

Kousted

Råsted

FDF Hornbæk
Møde tider indtil sommerferien:

Sommerlejr 2018

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

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

18. juni

Fællesmøde for alle FDFere i FDF Randers 1
– Hornbæk, ved FDF huset kl. 18.00 – 20.00.
Skt. Hans aften 2018

Lørdag d. 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 ” Søren Sømand”.
Som han selv siger: Søren Sømand har egentlig aldrig haft en ærlig hyre til søs. Sandheden
er, at han ikke kan gå forbi et glas vand, eller
se et stykke bølgepap uden at blive søsyg. Alligevel fortæller og tryller han vidt og bredt
om livet på de syv have.
kl. 19.30 tændes Skt. Hans bålet.
Medbring selv tæppe/stol
hvis man ønsker at sidde.

15. august

Opstart efter sommerferien,
fællesmøde for alle FDFere i FDF Randers 1 –
Hornbæk, ved FDF huset kl. 18.00 – 20.00.
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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Gudstjeneste- og aktivitetskalender
Dato

Hornbæk

Tånum

Borup

9.00 MBS

10.30 MBS

Kousted

Råsted

Juni
3. juni
7. juni
10. juni

1. s. e. trinitatis

Koncert med Randers Musikskolens strygerensemble i Hornbæk Kirke kl. 19
2. s. e. trinitatis

10.30 DJ

9.00 DJ

17. juni

3. s. e. trinitatis

19. juni

Sommerkoncert med Hornbæk Kirkes Vokalgruppe og Lille Kor i Hornbæk Kirke kl. 19

24. juni

9.00 MBS

4. s. e. trinitatis

10.30 MBS

10.30 DJ

9.00 DJ

Juli
1. juli

5. s. e. trinitatis

10.30 MBS

8. juli

6. s. e. trinitatis

9.00 MBS

15. juli

7. s. e. trinitatis

22. juli

8. s. e. trinitatis

29. juli

9. s. e. trinitatis

9.00 MBS
10.30 MBS
9.00 DJ

10.30 DJ

10.30 DJ

9.00 DJ
10.30 MBS

9.00 MBS

August
5. august

10. s. e. trinitatis

12. august

11. s. e. trinitatis

19. august

12. s. e. trinitatis

10.30 DJ

26. august

13. s. e. trinitatis

9.00 MBS

10.30 MBS

9.00 MBS
9.00 NN

10.30 NN
9.00 DJ
10.30 MBS

Layout og tryk |

DJ: Dorte Jørgensen
MBS: Mogens Birk Sørensen
NN præstens navn endnu ikke kendt
Bemærk: 9.00 Fromesse i landsbykirker med altergang. 10.30 Højmesse med altergang.

Læs mere på www.defemsogne.dk

Scan
QR-koden med din
smartphone

