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Frygt og frihed
af sognepræst Carsten Tranberg-Krab

D

er er mange i dag, der søger efter ’en stærk
mand’ eller, (som det sidste nye: en stærk
kvinde), der kan bringe overskuelighed og
orden ind i en kaotisk og uordentlig verden med
terrorister og andet skidt. Og nogle steder har man
fået en stærk mand ved roret. Stærke mænd finder
og vinder ofte deres styrke ved at omdanne en
bekymring til en frygt for ’dem, der ikke er os’. Når
frygten er blevet stor nok, kan den stærke mand
vise sin styrke ved at tilbyde beskyttelse mod ’dem,
der ikke er os’ – og dermed dæmpe den frygt, han
selv har skabt for at vinde magten. Det er kort fortalt
logikken bag den stærke mand: at gøre bekymringer til frygt og derefter at tilbyde beskyttelse mod
det, man har fået folk til at frygte. Man hører ofte:
historien gentager sig selv – men det er os, der gør
det. Historien kan ikke gentage sig selv, men mennesket kan gentage noget, der er sket før.
Også for 2000 år siden, var der i Judæa mange
jøder, der ønskede en stærk mand. De ønskede
en mand til magten, der kunne give den romerske
besættelsesmagt nogle vederstyggelige drøn over
nakken og med en oprørshær smide romerne på
porten. Og efter tømrersønnen Jesus fra Nazaret på
mirakuløs vis havde mættet en masse mennesker
med meget lidt mad, ja så forsøger man at gøre
ham til ’den stærke mand’ – et ønske, der gentages
palmesøndag uden for Jerusalems mure, hvor man

hylder ham som en stærk konge. Men Jesus afviser
den tilbudte magt. Hans agenda er en anden end
at befri jøderne fra romerne – uanset, at han uden
tvivl (som jøde) sympatiserede med frihedsønsket.
Hans opgave er ikke at beskytte ét bestemt, afgrænset folk fra ’dem, der ikke er os’. Hans opgave
består i at fastholde, at hvert enkelt menneske er
skabt i Guds billede – og derfor skal agtes. Hverken
mere eller mindre. Jesus befriede ikke et enkelt folk
– han blev ikke jødernes stærke mand. Jesu kamp
var ikke en kamp mod ’dem, der ikke er os’ men
mod frygten. Han befriede de mennesker, der var
tilfangetaget af frygt for social udelukkelse og fordømmelse ved at være med dem og stå ved dem,
besøge dem, spise med dem, tale med dem. Jesus
bekæmpede frygten ved at krydse grænser mellem
’os’ og ’dem, der ikke er os’. Han nedbrød mure og
grænser. Og han satte mennesket fri af frygten.
Jesus var og er ikke ’den stærke mand’. Men han
er den, der viser, at magten ikke tilhører den, der er
stærk og lukker inde, men den, der elsker og åbner
op. I kærlighed til mennesket og nysgerrighed på
livet udøvede Jesus sin magt og befriede fra frygten, hvor han kom frem. ”Angst æder sjæle op”
siger man. Det samme gør frygten. Den forkrøbler
og formindsker os, så vi til sidst ikke kan genkende os
Frygt findes ikke i kærligheden, men den
fuldendte kærlighed fordriver frygten…
(1. Johannesbrev, kapitel 4, vers 17-18)
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Love is the only engine of survival.
(Kærligheden er overlevelsens eneste drivkraft)
(Leonard Cohen i sangen The Future fra 1992)
selv og det, vi troede, vi stod helt fast på. Både de
stærke mænd (/kvinder) og terrorister lever af vores
frygt. Uden vores frygt kan de aldrig få magten. Vi er
bekymrede, og vi skal passe på os selv og hinanden.
Men det gør vi bedst ved netop ikke at lade bekymringerne blive til frygt. For frygten lammer og blænder os. Åbenhed er vejen ud af frygtens fængsel. Sat
fri af frygten, kan vi med åbne øjne og frie hænder
både se og glæde os over det, vi elsker, samtidig
med at vi passer på det, beskytter det og håndterer
det, der bekymrer os.

Strikke-café:
Strikkede dåbsklude
I Hornslet kirke vil vi gerne tage et af de nye tiltag
i folkekirken til os, nemlig det at man i sognet
selv fremstiller de klude, der bruges til at tørre
dåbsbørnenes hår. Tanken er, at glæden har to
retninger: nogle kan have glæden ved at fremstille
smukke, enkle, overskuelige og ikke mindst brugbare
dåbsklude og på den måde være aktive i sognet,
og andre kan have glæden ved at opleve disse
klude i brug til deres barns dåb. I første omgang
håber vi at kunne få strikket en samling dåbsklude,
som kan bruges til dåb i kirken, og bliver samlingen
af dåbsklude stor nok, håber vi med tiden at kunne
lade forældrene få deres helt egen dåbsklud med
hjem som en gave fra kirken fyldt med symbolik.
Sognepræst Lene Hauge og frivillig Else Daugaard

indbyder derfor strikkeglade mennesker i Hornslet til
2 strikke-caféer i sognegården dette forår: tirsdag
den 21/3 og tirsdag den 23/5, begge dage kl. 1013 i sognegården. Det er gratis at deltage, men
kaffen og rundstykket koster 20 kr. Der er fremstillet
12 smukke og forskellige mønstre med kirkens kendte
og mindre kendte symboler. Disse mønstre har vi
købt rettigheder til, så man frit kan bruge dem, når
man strikker til kirkens samling af dåbsklude. Lene
Hauge sørger for, at der er garn gratis til rådighed
til disse dåbsklude, så man skal blot medbringe
egne strikkepinde i str. 2½ eller 3. Er man ferm til at
oversætte mønstret til hæklemønster eller selv skabe
et lignende dåbsegnet mønster, er man meget
velkommen til det. Tanken er så, at vi strikker så
meget, vi kan nå på denne formiddag. Har man
lyst til at tage arbejde med hjem, når vi slutter, er
man velkommen til det og kan så bare aflevere de
færdige klude på kirkekontoret og evt. hente nyt
garn til nye klude. Eller man kan efterlade sit strikketøj
i sognegården til opbevaring til næste gang.
Undervejs vil Lene Hauge, mens der strikkes, fortælle
lidt om forskellige
dåbsskikke og de
forskellige symboler.
Og skulle man
kende en strikkeglad
person, som ikke bor
i sognet, men som
gerne vil med, så
tag endeligt ham
eller hende med.
Tak, om man vil
melde til på kirkekontoret senest dagen før. Vi håber at
se en herlig strikkeglad flok!
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Påske i Hornslet Kirke
Påskefesten er den centrale fest i den kristne kirke.
Sammen med jul og pinse markerer påske tre
kernepunkter i kristendommen: jul = frelseren fødes;
påske = frelseren fuldender sin frelsesgerning; pinse
= kirken fødes for at bringe fortællingen om frelseren
med sig i menneskets historie til trøst og til tro.
I Hornslet kirke markerer vi på forskellig vis de
dramatiske dage i den første kristne påske:

Palmesøndag
søndag d. 9. april kl. 10.30

Langfredag
d. 14. april kl. 10.30
Gudstjenesten afviger fra den almindelige
højmesse, idet denne særlige dag er præget
af Jesu lidelseshistories dramatiske tekster, som
understreges af vekselvirkningen med musikken,
der fremføres af kirkens kor, organist, menighed og
operasanger Jesper Brun-Jensen. En stemningsfuld
gudstjeneste uden nadver og prædiken, men med
hele lidelseshistorien fortalt i både ord og musik.

Her hører vi om Jesu indtog i Jerusalem under folkets
hyldest.

Skærtorsdag
d. 13. april kl. 17.00

Denne gudstjeneste har fokus på det fælleskab,
Jesus inden sin død åbnede for ved nadveren,
hvor der både var plads til forrædere og fornægtere og alle dem, der ikke gjorde noget skidt
– men måske heller ikke noget godt. Efter gudstjenesten indbydes alle til at deltage i et festligt
og lækkert påskemåltid i sognegården. Tilmelding
ønskes til kirkekontoret fredag før Palmesøndag.
Pris: 50 kr. for voksne, 20 kr. for børn.

Påskedagsgudstjeneste
søndag d. 16. april kl. 10.30.
Den største festdag i kirken – og den er åben for
alle!

2. påskedagsgudstjeneste
mandag d. 17. april kl. 10.30
Her fortsætter vi påskemorgens festglæde.

Slotsgudstjeneste

torsdag d. 15/6 kl. 19.00
Gudstjenesten i kapellet på Rosenholm Slot er blevet
en fast indledning til sommermånederne. Der har
gennem århundrederne været tætte bånd mellem
Rosenholm Slot og Hornslet Kirke, og dette bånd markeres også i år med aftengudstjeneste i kapellet. Efter
gudstjenesten, hvor kirkens voksenkor deltager, er der
kaffe og kage i riddersalen. Her vil voksenkoret – også
traditionen tro – synge nogle gode sommersange for
os. Kaffe og kage koster kr. 20,-

Festivalgospel 2017
- EN INTERAKTIV GOSPELKONCERT
For ottende gang er der Festivalgospel i Hornslet
Kirke fredag den 2. juni kl. 17 som optakt til Rosenholmfestivalen.
Torsdagene 18. maj (muligvis 25. maj – mere følger)
og 1. juni 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,

PULS

GUDSTJENESTER
søndag d. 26. marts og
søndag d. 23. april kl. 16.00.
PULS-gudstjenesten har de samme grundlæggende
rammer, som den velkendte gudstjeneste. Der er
den samme overordnede gang i gudstjenesten og
tekstlæsningerne følger kirkeåret. Men sproget er nutidigt og musikken til vores salmesang er i hænderne
på et lille ”hus-band”, bestående af trommer, bas og
klaver. Der er masser af muligheder for, at du bliver
involveret i PULS-gudstjenesterne – i de praktiske
forberedelser eller i selve gudstjenesten. Har du lyst til
dette, kan du kontakte en af præsterne.

8543 Hornslet. Meld gerne din ankomst via korets
støtteforenings hjemmeside www.korvenner.dk
(især af hensyn til kage).
Forhåbentlig bliver det så 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 Galmstrup 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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MARTS
Onsdag 1/3
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag

Mandag
Onsdag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag

Kl.
Kl.
5/3 Kl.
6/3 Kl.
7/3 Kl.
12/3 Kl.
Kl.

17.30
18.45
10.30
11.00
19.00
9.00
10.00

13/3 Kl. 11.00
15/3 Kl. 17.00
18/3 Kl. 10-13
19/3 Kl. 10.30
20/3 Kl. 11.00
21/3 Kl. 10.00
26/3 Kl. 16.00
27/3 Kl. 11.00
28/2 Kl. 18.00
29/3 Kl. 14.30
Kl. 15.15
Kl. 16.00

Fredag

31/3 Kl. 10.00

Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 1. søn. i fasten
CTK
Babysalmesang
Kirkefilmklub: Der kommer en dag
NB!!! Gudstjeneste, 2. søn. i fasten
LH
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Kontakt indsamlingslederen på mail, hvis du vil
deltage: 25 13 34 24 eller helena@hoga.dk
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
LH
Højskolelørdag: Hvad blev der af synden?
Gudstjeneste, 3. søn. i fasten
CTK
Babysalmesang
Strikkecafé
PULS-gudstjeneste, midfaste
CTK
Babysalmesang
Fællesspisning
Gudstjenesten på Rosengården 5+6
Anne Sophie Berg Ricevuto
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
Anne Sophie Berg Ricevuto
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.
Anne Sophie Berg Ricevuto
Litteraturcafé

APRIL
Søndag 2/4
Mandag 3/4
Onsdag 5/4
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag
Søndag
Mandag

9/4
13/4
14/4
16/4
17/4
23/4
24/4

Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 10.30
Kl. 17.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 16.00
Kl. 11.00

Gudstjeneste, Maria bebudelsesdag
LH
Babysalmesang
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, Palmesøndag
LH
Gudstjeneste, Skærtorsdag + fællesspisning LH
Liturgisk gudstjeneste, Langfredag
LH
Gudstjeneste, Påskedag
CTK
Gudstjeneste, 2. påskedag
CTK
PULS-gudstjeneste, 1. søn. efter påske
CTK
Babysalmesang

Mandag
Søndag
Mandag
Onsdag

17/4
23/4
24/4
26/4

Kl. 10.30
Kl. 16.00
Kl. 11.00
Kl. 14.30
Kl. 15.15
Kl. 16.00
Kl. 17.00
Fredag 28/4 Kl. 10.00
Søndag 30/4 Kl. 10.30

MAJ
Mandag 1/5
Onsdag 3/5
Torsdag
Søndag
Mandag
Fredag
Lørdag
Søndag
Onsdag
Fredag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Søndag
Onsdag

4/5
7/5
8/5
12/5
13/5
14/5
17/5
19/5
21/5
23/5
25/5
28/5
31/5

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

11.00
17.30
18.45
19.00
10.30
11.00
10.30
10.30
10.30
17.00
10.00
10.30
10.00
10.30
10.30
14.30
15.15
16.00

JUNI
Fredag
Søndag
Mandag
Onsdag

2/6
4/6
5/6
7/6

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Søndag 11/6 Kl.
Kl.
Torsdag 15/6 Kl.

17.00
10.30
10.30
17.30
18.45
10.30
13.00
19.00

Gudstjeneste, 2. påskedag
CTK
PULS-gudstjeneste, 1. søn. efter påske
CTK
Babysalmesang
Gudstjenesten på Rosengården 5+6
LH
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd. LH
Spaghettigudstjeneste
CTK
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 2. søn. efter påske
LH

Babysalmesang
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Forårskoncert
Gudstjeneste, 3. søn. efter påske
Babysalmesang
Konfirmation 7.a, Bededag
Konfirmation 7.b
Konfirmation 7.c, 4. søn. efter påske
Spaghettigudstjeneste
Litteraturcafé NB!!!
Gudstjeneste, 5. søn. efter påske
Strikkecafé
Gudstjeneste, Kristi himmelfarts dag
Gudstjeneste, 6. søn. efter påske
Gudstjenesten på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
Gudstjeneste på Rosengården,demensafd.

CTK
LH
CTK
CTK
LH
LH
LH
LH
CTK
CTK
CTK

Festivalgospel
Thomas Lennert
Gudstjeneste, Pinsedag
CTK
Friluftsgudstjeneste, 2. pinsedag
CTK
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, Trinitatis søndag
CTK
Dåbstræf
Gudstjeneste på Rosenholm Slot
LH

FORÅR 2017

litteratur-café
Vi er en flok læseglade
mennesker, der mødes den
sidste fredag i måneden kl. 1012 (undtagen i sommerferien
og juleferien) for at diskutere
månedens bog (NB!!! i maj
mødes vi dog fredag d. 19. maj).
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

HORNSLET KIRKE INVITERER TIL

FÆLLESSPISNING

af bøgerne. Man behøver 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.
Vi mødes følgende fredage: 31/3, 28/4, 19/5

Konfirmationer 2017
Fredag d. 12. maj konfirmeres 7.a kl. 10.30
Lørdag d. 13. maj konfirmeres 7.b kl. 10.30
Søndag d. 14. maj konfirmeres 7.c kl. 10.30
…det vil sige, at Hornslet Kirke i bededagsferien er
fyldt til sidste bænkeplads med glade konfirmander og deres familier.

Tilmelding:

Beskrivelse:

Sted:

Dato:

spis med

Hornslet Kirke vil gerne skabe muligheder for, at
mennesker kan mødes og lære hinanden at kende
på tværs af kulturer, generationer og religioner.
Derfor inviteres alle, store og små, nye i Danmark og
dem, der altid har været her til at spise med i Sognegården.
Tid: Tirsdag d. 28. marts kl. 18.00 - 19.30
Sted: Sognegården v. Hornslet Kirke (Rodskovvej 4)
Tilmelding: Til kirkekontoret: miro@km.dk senest
torsdag d. 23. marts
Pris: 20 kr. pr. person (der er ingen betaling, hvis man
bidrager med en ret)

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE
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Dåbstræf
Søndag 11/6 kl. 13.00 inviteres alle
de børn, der blev døbt i Hornslet
Kirke i 2012 til 5 års dåbstræf. Dåbstræf er én af mange måder, børn
og deres forældre kan lære om,
hvad kirke og kristendom er.

SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

VenskabsfamilieR

sognepræst Lene Hauge for information og tilmelding.

Har du og din familie lyst til at være venskabsfamilie
for en flygtningefamilie, der har fået bolig i
Hornslet, er du meget velkommen til at kontakte
sognepræst Lene Hauge, der formidler kontakt
mellem familierne. Som venskabsfamilie får du selv
et venskab, når I er med til at hjælpe nye familier ind
i samfundet – hjælpe med at tilmelde til sport, følges
ad til juletræstænding, mødes og spise sammen,
forstå forældre-intra eller meget andet.

Bøabysalmesang

Spaghettigudstjenester
Onsdag 15/3, onsdag 26/4 og onsdag 17/5 kl. 17.00
holder vi gudstjeneste i børnehøjde, hvor børnene
kan komme tæt på det, der sker og være med på
første række. Gudstjenesten varer ca. en halv time
og bagefter går vi sammen over i sognegården
og spiser spaghetti og kødsovs. Gudstjenesten og
den fælles spisning er en god og meget hyggelig
anledning til at mødes med andre børnefamilier på
børnefamiliers præmisser.
Spisningen koster 20,- for voksne og tilmelding
hertil ønskes på sms: 30 35 80 90 senest mandag i
samme uge som gudstjenesten. Det er vigtigt med
tilmelding, fordi vi på den ene side gerne vil, at der
er mad nok til alle, der kommer – og på den anden
side gider vi heller ikke at kassere for meget god
mad – SÅ HUSK TILMELDING TIL SPISNING!

Hornslet kirke inviterer de alleryngste (2-10 mdr.)
sammen med deres far eller mor (eller bedste), til et
forløb med babysalmesang.
Vi mødes 10 mandage i kirken, hvor vi sammen skal
synge sange, nye og gamle salmer, lytte, bevæge
os, danse, stimulere sanserne og ikke mindst nyde
det nærvær, som opstår i fællessangen.
Babysang er for alle – uanset om man synes, man er
god til at synge eller ej. Alle kan være med og vil opleve glæden ved både at se og høre de små reagere på stemmer, bevægelser, musikken og rummet.
Vi starter kl.11.00, og efter ca. 45 minutter i musikkens
favn er det tid til kaffepause og hyggesnak.
Jeg glæder mig til at møde dig og ikke mindst din
baby til babysalmesang.
Birgitte W-W (Musikpædagog) (2515 2507) eller biwedell@gmail.com.
Første gang er 20. februar – sidste gang er 8 maj.
(påskeferie 10 og 18 april). Da deltagerantallet
er begrænset, er det nødvendigt at tilmelde sig.
Tilmelding samt betaling (300 kr. for hele forløbet) til
kirkekontoret. Har man svært ved at kunne betale,
kan man henvende sig til en af præsterne.

Fredagsfamilien
Fredagsfamilien er en samling familier fra Hornslet og
omegn, der som regel mødes i Hornslet Sognegård
og også deltager i gudstjenester og andre arrangementer sammen. Aftenerne er bygget på familiens præmisser
med fælles spisning, fælles
aktiviteter og andagt. Alle
interesserede kan kontakte

sms service

Tilmeld dig på tlf. 86994030 eller mail: miro@km.dk og få direkte besked, når der er særlige aktiviteter for børn

KIRKEFILMKLUB

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
Vi afslutter indeværende sæson i Kirkefilmklubben
med et dansk drama, der – ligesom ’Guldkysten’,
vi har set tidligere, tager livtag med et af de mere
dystre kapitler i den danske historie.
Tirsdag d. 7. marts kl. 19.00 ser vi ‘Der kommer en
dag’ fra 2016. Filmen foregår i 1967 og handler om
de uadskillelige brødre, Elmer på 10 og Erik på 13.
Drengene er blevet anbragt på børnehjemmet
Gudbjerg, efter deres enlige mor har fået en alvorlig
sygdom. På Gudbjerg anvendes dels traditionelle
metoder for at få de mere eller mindre utilpassede
unge til at makke ret, men også vold og ydmygelse
er hverdagskost. Forstanderen går forrest i den
overdisciplinerede behandling af eleverne, og han
udøver sin magt uden nåde. Chokket er stort for
Elmer og Erik, der dog har troen på noget bedre, og
sammen begynder brødrene at planlægge deres
flugt. Filmen Gudbjerg er baseret på hændelserne
i det virkelige børnehjem, Godhavn, hvor behandlingen af drengene har været så brutal, at nogle af

FØRSTE FORÅRSKONCERT

de tidligere elever har lagt sag an imod staten.
Filmene i Kirkefilmklubben ser vi i Kom-Bi. De
introduceres på skift af sognepræsterne Erik
Søndergaard og Carsten Tranberg-Krab. Billetterne
koster kr. 65,- pr. film og bestilles og betales i Kom-Bi.
Vel mødt i biografmørket!

To
forårskonc
erter
i 2017

Årets første forårskoncert er en
traditionel begivenhed efterhånden.
Her vil kirkens Børnekor, Ungdomskor og Voksenkor
synge foråret ind med kendte og nye sange fra de
tre kors righoldige repertoire af blandt andet kirkelige sange, popsange og gospelsange. De bliver
akkompagneret af trommeslager Steen Galmstrup
og organist og korleder Thomas Lennert. Velkommen til koncert torsdag den 4. maj kl. 19.00 i Hornslet
Kirke. Fri adgang.

ANDEN FORÅRSKONCERT

Årets anden forårskoncert står Spirekoret ved Hornslet kirke for.
Omkring 40 børn mødes hver torsdag
uden for skolernes ferier i Hornslet skoles gamle
gymnastiksal. Her synger (og danser) de af fuld hals.
Kom og oplev hvad børnene har sunget i løbet af
årets korprøver (som en korøver hedder).
Søndag den 21. maj kl. 15.00 i Hornslet Kirke.
Fri adgang.
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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.

Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Møllestedet 4, 8543 Hornslet
tlf. 8699 4121, ctk@km.dk

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.

Organist Thomas Lennert
Tlf. 2174 1107, kirken@lennerts.dk

Navneændring skal ske på www.borger.dk. Det
koster 480,- kr. at få behandlet en anmodning om
navneændring.

Kirkeværge Palle Daugaard
Tlf. 2066 4506

Dødsfald. Senest 2 dage efter dødsfaldet skal dette
anmeldes på www.borger.dk. Anmodning om begravelse/bisættelse skal ske til kirkekontoret.

TRANSPORT?

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 40 30

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

WWW.HORNSLETKIRKE.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.

Kirketjener Dorthe Ginge Jørgensen
Tlf. 3035 8090, dgj@km.dk
Kordegn Michael Rosendal
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
Tlf. 2486 5359, slotandersen@gmail.com

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

Tlf. 86 99 54 00
REDAKTION
Sognepræst Carsten Tranberg-Krab (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Forsiden

Søndag d. 12. marts 2017 vil vi igen
i Hornslet Sogn gå sammen med
20.000 andre frivillige over hele landet
for at støtte Folkekirkens Nødhjælps
kamp for verdens allerfattigste
Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 24 lande med
katastrofehjælp, minerydning, menneskerettigheder
og bæredygtig udvikling ud fra princippet ”hjælp til
selvhjælp”.
Indsamlingen starter kl. 10, hvor der serveres
rundstykker og kaffe/the i Sognegården i mens
ruterne fordeles. Efter turen er der varm suppe.
Du kan melde dig som indsamler på kirkekontoret
tlf. 86 99 40 30 / mail: miro@km.dk eller hos indsamlingsleder Helena Danielsen, tlf. 25 13 34 24 /
mail: helena@hoga.dk.
Tag en ven med – eller hele din familie.

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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