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HVAD ER DET
MED DEN FISK?
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SOGNEPRÆSTEN

Hvad er det med den fisk?!
af sognepræst Lene Hauge, Hornslet
Fisken er en del af Hornslet Kirkens logo –
den kan findes på tryksager fra kirken, på
hjemmesiden, på de strikkede dåbsklude, i
sogneposten og sågar på kirkegården, hvor
den pynter på kirkens sydside, fyldt med
blomster og til tider andre steder på kirkegården i kortere tid ad gangen. Men hvad
er det med den fisk? Hvorfor optræder den
så mange steder?
Jo, fisken kender vi fra Bibelen i forbindelse
med både kaldelsen af Jesu disciple, hvoraf mange netop var fiskere, men stoppede
med at være fiskere, lagde nettene fra sig
og fulgte Jesus og blev menneskefiskere,
altså nogen, der hjælper med at kalde
mennesker sammen, så man kan høre Jesu
ord. Vi kender også fisken fra Jesu under i
ørkenen, hvor han gør de 5 brød og 2 fisk
i en lille drengs madpakke til mad nok til
5000 mennesker.
ΙΧΘΥΖ − udtalt iktys – er det græske ord for
fisk. En helt almindelig fisk. Men det er også
noget mere. For det er forbogstaverne i en
sætning eller en række af ord, det beskriver
kernen i den kristne tro.
Ι − Ιεσουσ = Jesus
Χ − Χριστοσ = Kristus
Θ − Θεου = Guds
Υ − Υιοσ = Søn
Ζ − Ζοτερ = Frelseren
Altså en sætning, der udtrykker troen på, at
Jesus er Kristus, Guds søn, ham, der er vores
frelser.
I den første tid efter Jesu død og opstandelse var det ikke ufarligt at være kristen. Både
de jødiske magthavende præster og den
romerske besættelsesmagt holdt øje med,
om nogen bekendte sig som tilhængere
af ham Jesus, der var blevet henrettet. Og
der er mange eksempler blandt de første
kristne på, at det gik tilhængerne som ham,
de fulgte – også de blev henrettet, korsfæstet eller dræbt på andre måder.

Men ikke alle døde. Og derfor er budskabet om, at Jesus er Kristus, Guds søn, ham,
der kan frelse os fra selv døden, også noget
til os i dag. For kristne fandt ud af at mødes
i hemmelighed i private hjem. Man havde
jo ikke kirker i de første århundreder, men
mødtes hjemme i private hjem, først og
fremmest for at fejre måltidet med hinanden for at følge i Jesu fodspor, og for at
minde hinanden om alt det, Jesus havde
gjort og sagt – og for at få svar på alle de
spørgsmål, som man stadig havde. Men
man kunne jo ikke bare sige det højt, hvor
man skulle mødes. Og derfor brugte man
fisken som hemmeligt tegn. For stod man
på markedet og købte dadler eller lign.,
så kunne man jo let med foden i sandet
tegne en halv fisk. Det er ikke til at se, hvad
det forestiller – med mindre man ved, hvad
man skal kigge efter. Og stod man overfor en, der tegnede den halve fisk hel, så
vidste man, at man stod overfor en med
samme tro, og så kunne man betro sig til
denne person og fortælle, hvor de kristne
havde aftalt at mødes næste gang.
Denne fisk har man fundet indhugget i sten i
katakomberne i Rom, altså de underjordiske
grave. Her viste man altså i al hemmelighed,
at den afdøde var kristen – men da symbolet var så enkelt og almindeligt var det ikke
umiddelbart noget, der afslørede familien.
Fisken er altså et enkelt tegn med en stor
betydning – en betydning, der udtrykker
kernen i den kristne tro og minder os om
det, Jesus gjorde engang, og som har betydning for os i dag.

Kunne du tænke dig at få dagens bibelord direkte ind på din mail, facebookeller twitterkonto, så gå ind på http://www.bibelselskabet.dk og tilmeld dig.

GUDSTJENESTER

SMÅ ÆNDRINGER I
GUDSTJENESTEN
Hornslet kirkes menighedsråd har altid arbejdstøjet på i forsøget på at være menighedsråd for et levende sogn og en levende
kirke. Derfor er menighedsrådet for tiden i
gang med at indarbejde det nye salmebogstillæg, ’100 nye salmer’, der udkom i 2016,
i gudstjenesterne, samt at kigge på, om der
er ting i gudstjenesten, vi kan gøre på en
måde, der virker mere inkluderende, så det
er endnu lettere at komme til gudstjeneste,
både hvis man kommer der hver søndag, og
hvis man kun er på besøg en enkelt gang.
Et andet sted i bladet kan man læse en af
sommersalmerne fra ’100 nye salmer’.

SLOTSGUDSTJENESTE
TORSDAG DEN 7/6 KL. 19.00
Gudstjenesten i kapellet på Rosenholm
slot er blevet en fast indledning til sommermånederne. Historisk set har der altid
været tætte bånd mellem Rosenholm
slot og Hornslet Kirke, og dette bånd
væves der også dette år videre på med
årets slotsgudstjeneste i kapellet. Efter
gudstjenesten, hvor kirkens kor vil medvirke, er der kaffe og kage i den smukke
riddersal. Kaffe og kage koster 20 kr.

Gudstjenester på Rosengården
– også for folk, der ikke bor på
Rosengården
Den sidste onsdag i hver måned er der
gudstjeneste på Rosengården. Vi holder
gudstjeneste i caféen kl. 14.30 med efterfølgende kaffe og fællessang og på demensafdelingen kl. 16.00. Familie til beboere
på Rosengården er meget velkomne til at
deltage sammen med beboerne og det
samme er folk, der ikke bor på Rosengården, men gerne vil med til gudstjeneste.

Fyraftenssang:
Syng salmebogen igennem!
Der er Fyraftenssang første onsdag i hver
måned kl. 17.30 i kirken. I disse år prøver vi
at synge hele salmebogen igennem – eller i hvert fald at synge nogle salmer fra
hvert af salmebogens mange forskellige
afsnit. På den måde kommer vi til at se,
hvordan forskellige salmedigtere har set ens
eller forskelligt på et emne. Fyraftenssang
begynder kl. 17.30 og varer en halv time.
Alle er velkomne til at deltage, og alle, der
er interesserede i selv at prøve at stå for en
fyraftenssang kan henvende sig til en af
sognets præster.
Der er fyraftenssang 6/6 og 5/9.

Syng DINE yndlingssalmer til
gudstjenesterne i juli
Det kan være en stor glæde at synge
sine egne yndlingssalmer. Det kan være
salmer, der i særlig grad taler til en eller
minder en om vigtige begivenheder i
livet. Det er blevet en god tradition, at
kirkens præster i juli måned indbyder
menigheden i Hornslet til at komme
med DERES yndlingssalmer, og så er det
præstens opgave er sætte salmerne
ind i netop disse søndages sammenhæng. Man skal altså slet ikke tænke
på, hvad der ’passer’ til søndagen eller
årstiden eller tidspunktet – man skal
bare sige eller skrive, hvilken salme,
man virkelig gerne vil synge i kirken
næste søndag. Helt konkret foregår det
sådan, at man senest tirsdag inden den
kommende søndag giver præsten, der
har gudstjenesten, besked om, hvilke
salmer (man må gerne skrive flere),
man kunne tænke sig at synge. Beskeden kan gives på mail, telefon eller ved
en seddel i postkassen i sognegården
eller ved henvendelse på kirkekontoret. Og skulle der ikke være nogen, der
melder sig med yndlingssalmer – ja så
synges der stadig yndlingssalmer – så
bliver det bare præsternes egne.
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KIRKEKALENDER SOMMER 2018

MAJ
Tirsdag 15/5 Kl. 10.00 Strikkecafé
Onsdag 16/5 Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
Søndag 20/5 Kl. 10.30 Gudstjeneste, Pinsedag
Mandag 21/5 Kl. 10.30 Friluftsgudstjeneste, 2. Pinsedag
Søndag 27/5 Kl. 10.30 Gudstjeneste, Trinitatis søndag
Onsdag 30/5 kl. 14.30 Gudstjeneste på Rosengården
		
i caféen
Kl. 16.00 Gudstjeneste på Rosengården,
		demensafd.

CTK
LH
LH
CTK
CTK
CTK

JUNI
Fredag 1/6
Kl. 17.00 Festivalgospel
Søndag 3/6 Kl. 10.30 Gudstjeneste, 1. Søndag e. TrinitatisLH
Onsdag 6/6 Kl. 17.30 Fyraftenssang
Onsdag 6/6 Kl. 18.45 Menighedsrådsmøde
Torsdag 7/6 Kl. 19.00 Slotgudstjeneste på Rosenholm Slot CTK
Søndag 10/6 Kl. 10.30 Gudstjeneste, 2. Søndag e. TrinitatisCTK
Søndag 17/6 Kl. 10.30 Gudstjeneste, 3. Søndag e. TrinitatisLH
Onsdag 20/6 Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
Søndag 24/6 Kl. 10.30 Gudstjeneste, 4. Søndag e. TrinitatisLH
Onsdag 27/6 Kl. 14.30 Gudstjeneste på Rosengården
		
i caféen
CTK
Kl. 16.00 Gudstjeneste på Rosengården,
		demensafd
CTK
Fredag 29/6 kl. 10.00 Litteraturcafé

JULI
Søndag 1/7 Kl. 10.30 Gudstjeneste 5. Søndag e. Trinitatis
Søndag 8/7 Kl. 10.30 Gudstjeneste 6. Søndag e. Trinitatis
Søndag 15/7 Kl. 10.30 Gudstjeneste 7. Søndag e. Trinitatis
Søndag 22/7 Kl. 10.30 Gudstjeneste 8. Søndag e. Trinitatis
Onsdag 25/7 Kl. 14.30 Gudstjeneste på Rosengården
		
i caféen
Kl. 16.00 Gudstjeneste på Rosengården,
		demensafd
Søndag 29/7 Kl. 10.30 Gudstjeneste 9. Søndag e. Trinitatis

CTK
CTK
CTK
CTK
LH
LH
LH

AUGUST
Søndag 5/8 Kl. 10.30 Gudstjeneste 10. Søndag e. Trinitatis
Søndag 12/8 Kl. 10.30 Gudstjeneste 11. Søndag e. Trinitatis
Søndag 19/8 Kl. 10.30 Gudstjeneste 12. Søndag e. Trinitatis
Onsdag 22/8 Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
Søndag 26/8 Kl. 10.30 Gudstjeneste 13. Søndag e. Trinitatis
Onsdag 29/8 Kl. 14.30 Gudstjeneste på Rosengården
		
i caféen
Kl. 16.00 Gudstjeneste på Rosengården,
		demensafd
Fredag 31/8 Kl. 10.00 Litteraturcafé

LH
LH
CTK
CTK
LH
CTK
CTK

SEPTEMBER
Søndag 2/9
Onsdag 5/9
Onsdag 5/9
Søndag 9/9

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.30
17.30
18.45
16.00

Gudstjeneste 14. Søndag e. Trinitatis CTK
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
HØST-gudstj. 15. Søndag e. Trinitatis LH
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Strikkecafé

Fra fine dåbsklude til varme sokker – og tæppe til babysalmesang.
For et år siden kastede en flok strikkeglade
mennesker sig ud i en ny kirkelig tradition,
nemlig at strikke dåbsklude til kirkens dåbsbørn, så det er deres egen personlige klud,
de får tørret håret med efter dåben og med
den også får en god start på at lære om
den kristne tro, fordi dåbskluden er fyldt med
kristne symboler.
I efteråret kastede flokken af strikkeglade
sig over at omsætte kirkens fadderskab til
Kirkens Korshærs varmestue i Århus til masser
af varme sokker og lækre filtede luffer.
Det er blevet til RIGTIG mange fantastiske
dåbsklude til kirkens dåbsfamilier, og rigtig
mange lune sokker og vanter til varmestuens
brugere. Både klude og sokker og vanter er
blevet modtaget med stor glæde.
I dette forår kaster kirkens strikkecafé sig over
et projekt med et tæppe til babysalmesang,
lavet af dåbsklude i MANGE farver bomuld,
som de små kan ligge på, mens der synges.
Samtidigt fortsætter vi med at strikke dåbsklude, sokker og vanter, så man kan strikke det,
man har mest lyst til.
Som altid står frivillige Else Daugaard for den
praktiske hjælp med strikketøjet og tydning
af opskrifter – ligesom strikkerne også plejer
at hjælpe hinanden godt med praktiske fif
og råd – mens sognepræst Lene Hauge er
medstrikker og kan fortælle om symbolerne
og brugen af det strikkede.

Vi mødes i sognegården tirsdag den 15.
maj kl. 10-13. Der vil
være kaffe og rundstykker til at give god
energi til at strikke.
Der vil være garn
og opskrifter til
dåbsklude og
tæppet.
Til efteråret begynder vi igen at
strikke sokker, luffer
og andet varmt
til brugerne af
Kirkens Korshærs
varmestue, og har man uldent garn
liggende derhjemme
og lyst til at begynde på dette derhjemme
i sommervarmen, modtages ALLE hjemmestrikkede sokker og andet varmt med STOR
TAK. Det kan afleveres på kirkekontoret, eller
når strikkecaféen begynder igen til efteråret.
Husk også at medbringe pinde, enten
strømpepinde eller rundpinde, alt efter strikkevaner, i str. 2½ eller 3 til klude og tæppe.
Meld til på kirkekontoret senest fredagen før
strikkecaféen.
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til
sognepræst Lene Hauge.

litteratur-café
Vi er en flok læseglade
mennesker, der mødes
den sidste fredag i måneden kl. 10-12 (undtagen i sommerferien og
juleferien) for at diskutere
månedens bog. Bøgerne
gennemgås ikke som et
litteraturforedrag, men
der diskuteres, hvad de
siger os om det at være
menneske, og hvad de
siger om den kristne tro,
der på forunderlig vis
ligger mere eller mindre
tydelig som baggrundsstof for de allerfleste af
bøgerne. Man behøver

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE
ikke vide noget om forfatteren eller pointen
med bogen, men man skal have lyst til at
læse og snakke med andre om det, man
har læst - og også læse noget, man ikke
nødvendigvis plejer at læse selv. Vi skifter
mellem mange forskellige genrer.
Lene Hauge sørger for at bestille bøger hjem
og kommer også altid med et par ord om
den næste måneds bog. Det hele foregår i
sognegården over en kop kaffe og et rundstykke til 20 kr. Har du lyst til at være med, er
du meget velkommen. Du bedes kontakte
sognepræst Lene Hauge først (lmkh@km.dk
eller tlf. 86119106), som så vil sørge for at bestille bøger hjem til alle fra biblioteket.
Der er litteraturcafé fredag den 29/6 og
igen fredag den 31/8.
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER
i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs. Gudstjenesten og den fælles spisning
er en god og meget hyggelig anledning til
at mødes om det kristne budskab og være
sammen med andre børnefamilier på børnefamiliers præmisser.

Spaghettigudstjeneste
En onsdag i måneden (undtagen i sommerferien) holder vi en hverdagsgudstjeneste i
børnehøjde kl. 17.00. Gudstjenesten bliver
tilrettelagt, så børnene kan komme tæt på
og være med i det, der sker, ikke kun ved at
lytte og se, men også ved at gøre og spørge
og ikke mindst synge de sange og salmer,
der hurtigt bliver kendte, når de bliver sunget hver gang. Gudstjenesten varer ca. en
halv time, og bagefter går vi sammen over

Vi plejer at være et sted mellem 40 og 70
børn og voksne. Spisningen koster 20 kr. for
voksne. Tilmelding ønskes til kirkekontoret
tirsdag i samme uge som gudstjenesten.
Ved at henvende sig til kirkekontoret og
tilmelde sig kirkens sms-service kan man via
sms blive mindet om disse gudstjenester.
Der er spaghettigudstjeneste onsdag den
16/5, 20/6 og 22/8. Alle gange kl. 17.00

FAEÆLLESSPISNING
Fællesspisning holder sommerferie, men
vender tilbage igen til efteråret.

Sommersalme: Den lange lyse sommerdag
Tekst: Lars Busk Sørensen 1992 | Melodi: Holger Lissner 1992
Den lange lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet til en smag
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,
og tankerne herinde
er flygtige som tidselfrø
på sommeraftenvinde:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

Jeg rører barken på et træ,
jeg hører bølgebruset,
jeg ser et barn med skrabet knæ
i løb hen over gruset:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

Her har jeg da mit liv og bor
den korte lyse sommer,
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

HØJSKOLESANGBØGER
Hornslet Kirke har fået et sæt af de ’nye’
højskolesangbøger. Derfor har vi to kasser
med de gamle højskolesangbøger, som vi
gerne vil udlåne til private fester andre steder end sognegården, f.eks. runde fødselsdage, konfirmationer, begravelseskaffe eller
lign. Der er ca. 150 stk.
Kirken beder om, at man ved lån af sangbøgerne giver et bidrag efter eget valg og

størrelse til et af kirkens 4 indsamlingsformål:
Folkekirkens Nødhjælp, Bibelselskabet,
Kirkens Korshærs varmestue i Århus eller
Hornslet Kirkes julehjælp til trængte børnefamilier i sognet.
Udlån, afhentning og bidrag til indsamling
aftales med kirkekontoret.
Bidraget kan som ved vores andre indsamlinger i kirken gives kontant eller via MobilePay.
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SÅDAN GØR MAN VED

NAVNE & NUMRE

Fødsel. Hvis I er gift sker anmeldelsen automatisk af jordemoderen til kirkekontoret. Hvis I ikke
er gift, og hvis I vil have fælles forældremyndighed, skal I udfylde en Omsorgs- & ansvarserklæring. Dette skal gøres på www.borger.dk.
Anmeldelsen af fælles forældremyndighed
skal ske senest 14 dage efter fødslen.
Dåb bestilles ved henvendelse til kirkekontoret. Ved dåb opgives navn og adresser på
mindst 2 og højst 5 faddere. På bestemte
lørdage er der mulighed for dåbsgudstjeneste – spørg på kirkekontoret.
Navngivning foretages på www.borger.dk
senest 6 måneder efter barnets fødsel.
Vielse bestilles ved henvendelse til kirkekontoret. Herefter går I på www.borger.dk/
Familie og børn/ Ægteskab og parforhold/
Når I skal giftes, - og udfylder en ægteskabserklæring, hvorefter kommunen udsteder en
prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal sendes til til kirkekontoret sammen med navne
og adresse på 2 vidner, som skal være til stede under vielsen. Det er gratis at få ændret
navn i forbindelse med en vielse. Navneændringen foretages på www.borger.dk.
Navneændring skal ske på www.borger.dk.
Det koster 480,- kr. at få behandlet en anmodning om navneændring.
Dødsfald. Senest 2 dage efter dødsfaldet
skal dette anmeldes på www.borger.dk.
Anmodning om begravelse/bisættelse skal
ske til kirkekontoret.

Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Møllestedet 4, 8543 Hornslet
tlf. 8699 4121, ctk@km.dk
Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk
Mandag er præsternes fridag
Graver Anton Dalgaard
Tlf. 3070 8620,
mail: hornsletkirkegaard@gmail.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 8 - 16
på Kirkegården.
Organist Thomas Lennert
Tlf. 2174 1107, kirken@lennerts.dk
Kirketjener Dorthe Ginge
Tlf. 3035 8090, dgj@km.dk
Kordegn Michael Rosendal
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
Tlf. 2486 5359, slothandersen@gmail.com
Kirkeværge Palle Daugaard
Tlf. 2066 4506

TRANSPORT?

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Kirkebilen kører til alle arrangementer og
gudstjenester. Enhver kan gratis benytte den.
Ring senest dagen før til Benny Friis i Hornslet

Tlf. 86 99 40 30

Tlf. 86 99 54 00

E-mail: miro@km.dk
mandag - fredag kl. 9 - 13,
torsdag tillige kl. 15-17

REDAKTION
Sognepræst Lene Hauge (ansv.) LMKH@KM.DK
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Frist for stof til næste blad er d. 30. juli 2018

Ønsker du at se Sogneposten digitalt, ligger den på kirkens hjemmeside.

FESTIVALGOSPEL 2018
- en interaktiv gospelkoncert
For 9. gang er der Festivalgospel i Hornslet
Kirke. Det sker fredag den 1. juni kl. 17 som
optakt til Rosenholmfestivalen.

hjemmeside www.korvenner.dk (især af
hensyn til KAGE).

De tre torsdage 17. maj, 24. maj og 31. maj
fra 19.15 til 21.15 er alle de sangere, som har
lyst, velkomne til at komme og være med til
Hornslet Kirkes Voksenkors øveaftener. Så kan
vi sammen øve noget af repertoiret, som
skal synges til koncerten. Koret øver i Sognegården, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet. Meld
gerne din ankomst via korets støtteforenings

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

Forhåbentlig bliver det derfor et stort kor,
der stiller op til koncerten. Traditionen tro er
den fantastiske sangerinde Anette Buonaventzen, den smukke bassist Henriette W.
Klausen og den højt anpriste trommeslager
Steen Gamlstrup med til at gøre denne
koncert til et brag af en gospelkoncert.
Organist og komponist Thomas Lennert sidder
ved klaveret til koncerten. Der er fri adgang til
koncerten, der varer omkring en time.
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Kom til kor – det er sundt!
Både børn, unge og voksne kan synge i kor i Hornslet kirke. Enten kan man henvende sig til
kirkens organist (kirken@lennerts.dk) eller blot møde op.

KORTIDER OM TORSDAGEN (første gang 6. september)
• HORNSLET KIRKE BØRNEKOR for 3. til 5. klasse
Koret synger med til flere gudstjenester og koncerter i løbet af året
• HORNSLET KIRKES UNGDOMSKOR for 6. klasse og opefter
Koret synger med til alle gudstjenester og koncerter i løbet af sæsonen.
Korsangerne får et lille beløb for medvirken til gudstjenester, så der er
mulighed for at tjene lidt lommepenge!!
• HORNSLET KIRKES VOKSENKOR for alle der har lyst
Koret, der er et blandet kor (SAB for tiden) altså både mænd og kvinder,
synger med til udvalgte gudstjenester i løbet af året og synger også
koncerter i alle stilarter

15.30-16.30
16.45-18.00

19.15-21.30

Alt dette foregår i Hornslet kirkes Sognegård, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
SPIREKORET er der først tid til i 2019, men det bliver som vanligt på skolen for 0.-2. klasse.
Det bliver annonceret senere og sendt ud via skoleintra.
Det er GRATIS at synge i Hornslet kirkes kor.

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

GENBRUGSEN
Mandag - fredag: 10 - 17
lørdag kl. 10 - 13, tlf: 86 99 50 50
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