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Så lad os gå ...
Af sognepræst Lene Hauge, Hornslet
Sådan begynder et af versene i salmen
’Det kimer nu’. Verset handler om at gå
i tankerne tilbage til den første jul og
forestille sig, at man sammen med hyrderne
går stille ind og er med til at se og opleve
dette lille barn, der ser helt almindeligt
ud, men er noget helt særligt. Så lad os
gå…. Sådan begynder verset, og hvor er
det passende, for i julen er der meget, der
handler om at gå. Gå rundt om juletræet.
Gå tur til butikker for at købe gaver. Gå til
juleafslutninger eller koncerter. Og meget
mere. Og rigtig mange mennesker fortæller
hvert år, at de er ved at gå til af julestress
og travlhed, gå til af bekymringer over,
hvem der skal være sammen eller ikke
sammen juleaften, gå til af frustration over
manglende ønskesedler fra folk, som man
VED ikke er ligeglade med, hvad de får og
meget, meget mere.
Men måske er der hjælp at hente ved at
gå til selve kilden, nemlig Juleevangeliet.
Hvis man ser fortællingen for sit indre blik, så
tror jeg, er der er mange, der ser et billede
af Maria, der sidder højgravid på æslet,
mens Josef går ved siden af med vandrestaven i den ene hånd og med den anden
hånd holder fast i noget seletøj på æslet.
Inden Maria og han er taget ud på den
lange rejse, har Josef haft en del betænkeligheder. For kan man andet, hvis ens forlo-

vede pludseligt kommer og siger, at hun er
gravid, og man selv ved, at man ikke har
haft noget med det at gøre? Josef tænker
derfor meget på at gå fra Maria. Men i en
drøm taler Guds engel til ham og siger, at
han ikke skal være bange for at blive sammen med Maria og blive gift med hende,
for Maria har ikke snydt ham, men går
rundt og bærer i sig et helt særligt barn,
som skal kaldes ’Gud med os’, fordi han er
selveste Guds plan for at gøre noget ved
alt det, som vi mennesker ikke selv kan få til
at blive godt. Og da Josef vågner, sætter
han tingene i gang, som planlagt, så han
kan blive gift med Maria og gå videre i livet
sammen med hende.
Denne fortælling har for mig altid rummet
noget utroligt beroligende. For der er intet,
der tyder på, at Josef forstår alting. Og
der er intet, der tyder på, at han behøver
forstå alting. Hvad Josef gør er derimod at
gå med på noget af det, der sker omkring
ham og udfylder det med sin egen person.
Helt bogstaveligt går han med gravide Maria hele den lange vej til Betlehem. Heller
ikke dén rejse har han selv planlagt. Men
han går med på det, der sker, og går ind i
en rolle, der er blevet givet ham, men som
han udfylder med sin egen menneskelige
personlighed.
Josef viser os en person, der bare er
menneske, ikke stjerne, ikke frelser, ikke

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde
folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder
i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra
byen Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by, som hedder Betlehem, fordi han var af
Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som
ventede et barn. Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte
sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke
plads til dem i herberget. I den samme egn var der hyrder, som lå ude på marken og
holdt nattevagt over deres hjord. Da stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed
strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: »Frygt
ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født
jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får: I skal finde et
barn, som er svøbt og ligger i en krybbe.« Og med ét var der sammen med englen en
himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: »Ære være Gud i det højeste og på
jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!«
Lukasevangeliet 2,1-14

fantastisk, ikke noget særligt.
Bare menneske. Og hvad er det så? Ja, det
er vel det modsatte af u-menneskelig. Og
det er måske lettere at finde ud af, hvad
dét er. Det er f.eks umenneskeligt, når man
bevidst skader andre mennesker, eller når
man ikke behandler et andet menneske
som et menneske med værdi. Begge dele
taler nemlig mod livet, og mennesket er
jo et levende væsen. Så umenneskeligt
handler også om at ødelægge liv for
andre. Men når vi lader være med at
handle umenneskeligt, så må vi jo handle
menneskeligt. Og så er det måske godt
nok –selvom det med at være menneskelig
tit nævnes sammen med det at fejle – det
er menneskeligt at fejle. Men det kan også
være med til at give ro. At fejle er ikke det
værste. Måske kan vi af Josef lære at tro
på, at vi er gode nok til at høre med, selvom
vi ikke har en hovedrolle eller en helterolle,
men derimod tit er menneskelige og fejler.
Måske er det også en hjælp til os til at klare
det hele: at huske, at vi ikke altid selv skal
finde vejen, der går til rigdom og berømmelse og ’at blive sig selv’, men at der er en
vigtig rolle i at gå ved at andet menneskes
side? Uanset om man forstår det menneske
eller ej. Men bare gå, bogstaveligt og aktivt,
eller stillesiddende med nærværende ro,
der ikke prøver at løse alting, men bare er
der ved et andet menneskes side. At måske
er det det, vi skal bruge vores kræfter på
i juletiden og resten af året – at gå ved et
andet menneskes side uden at ville ordne
alting, men bare være, sidde, gå sammen med et menneske. For dermed bliver
vi også noget. Vi bliver menneskelige og
medmennesker. Ikke guddommelige, men
det må Gud klare. Men vi må lære af Josef
– og af barnet i krybben, der i al sin almindelighed var noget helt særligt. Og at den
tro skal gå med os ud i livet og det nye år,
mens vi lader Gud klare det, som vi mennesker ikke kan, nemlig at få det hele til at
ende godt, på måder vi ikke selv forstår. For
som salmen på bagsiden minder os om: så
arbejder Gud på måder, vi ikke altid lægger
mærke til. Han bevæger med barnehånd
hele verden. Ikke med rigdom og magt
og andet, der kan forblænde, men ved at
være menneskelig. Og derfor må vi også
tro på, at vi har værdi og betydning, ikke i
det vi udretter, men ved at gå som et menneske ved siden af andre mennesker på
livets vej. Kort eller langt, at være medmennesker, medvandrere, hvor hårdt det end
kan være, men måske dermed mærke, at
noget er rigtigt. Og vigtigt. Og måske dermed mærke julen i vores hjerter.
Rigtig glædelig jul!

Det kimer nu til julefest
Mel.: Carl Chr. Nic. Balle 1850
Tekst: Martin Luther 1535

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.
O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!
Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!
O Jesus, verden vid og lang
til vugge var dig dog for trang,
for ringe, om med guld tilredt
og perlestukken, silkebredt.
Men verdens ære, magt og guld
for dig er ikkun støv og muld;
i krybben lagt, i klude svøbt,
et himmelsk liv du har mig købt.
Velan, min sjæl, så vær nu glad,
og hold din jul i Davids stad,
ja, pris din Gud i allen stund
med liflig sang af hjertens grund!
Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
Nu tændtes lys i skyggers land,
og ret som midnatshanen gol,
blev Jakobs stjerne til en sol.
Nu kom han, patriarkers håb,
med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.
Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

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

5 gudstjenester i Hornslet kirke juleaftensdag – og en den 22. december

Der er Fyraftenssang første onsdag i hver
måned kl. 17.30 i kirken. Det kommende
halve år har hver gang sit eget tema, som
passer til året. Vi synger fra salmebøgerne
og højskolesangbogen. 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. I december er temaet
fredslyset fra Betlehem og engelske Christmas Carols, i januar er temaet nytår, i
februar kyndelmisse og vinter.

Fredslyset fra
Betlehem og
Christmas Carols:
ved fyraftenssangen
onsdag den 4.
december
Den første onsdag i december er særlig,
da vi vanen tro ved denne fyraftenssang
modtager Fredslyset fra Betlehem. Lyset
er tændt i Fødselsgrotten i Betlehem og
derfra sendt ud til mange andre lande.
Det bæres ind i kirken af byens spejdere.
Alle er velkomne til at deltage og nyde.
Man kan også medbringe flagermuslygte
eller lign. og selv få et lys tændt ved lyset
fra Betlehem og bringe det ud i verden.
Til denne fyraftenssang vil vi også synge
og glæde os over de mange engelske
Christmas Carols og høre lidt om den
tradition, der er knyttet til dem.

DE NI LÆSNINGER…
OG SYNG JULEN IND
Søndag den 8. december kl. 14.00
Baggrunden for denne musikgudstjeneste
er ni læsninger fra profetierne i Det Gamle
Testamente over Det Nye Testamentes
fortællinger om englen Gabriels besøg
hos Maria til Jesu fødsel. I de senere år
har mange danske kirker videreført den
engelske skik med at indlede julen med en
gudstjeneste, hvor man gennem læsninger
og musik får mulighed for at sætte julens
budskab ind i Guds og menneskers historie.
Det vi vil også gøre i Hornslet Kirke og
indbyder alle til denne stemningsfyldte
gudstjeneste. Det er medlemmer af
menigheden, der læser teksterne,
sognepræst Carsten Tranberg-Krab, der er
liturg, og sangen varetages af menigheden
og alle kirkens kor.
Efter gudstjenesten er der Syng julen
ind i sognegården, hvor der er kaffe og
æbleskiver og munter fællessang og
korsang. Det er gratis at deltage, men alle
bidrag til kirkens julehjælp modtages med
tak.

Gudstjenesten er helt i børnehøjde…
men dagplejere, pædagoger og
hjemmegående forældre med små
børn er også velkomne!

Og den 24/12 begynder vi igen med en
gudstjeneste for børn og har derefter hele
4 ’almindelige’ julegudstjenester, altså
gudstjenester ikke rettet særligt mod børn.

Nytårskur
Vi indleder det nye år med
Nytårsgudstjeneste 1. januar kl. 16.00.
Efter gudstjenesten samles vi i
sognegården og hilser på hinanden
og det nye år med champagne og
kransekage.

Julegudstjenester
for børn i dagplejen
og børnehaverne i
Hornslet
Onsdag 11/12 er der småbørnsgudstjenester for børn i dagpleje,
vuggestuer og børnehaver i Hornslet
samt forældre, der passer egne børn
hjemme. Det er kl. 9.15 for dagplejeog vuggestuebørnene og 10.15 for
børnehavebørnene.

De sidste år har flere og flere måttet gå
forgæves eller sidde meget klemt.
Vi håber, at flere i år kan få lidt bedre plads
til at begynde julen i kirken. Derfor tager vi
i år hul på juleaften allerede søndag den
22/12, så børnefamilier nu også har denne
mulighed for at opleve julens gudstjeneste
uden at den 24. december bliver alt for
presset. Gudstjenesten er for børn, men alle
er naturligvis velkomne.

Julegudstjeneste på
Rosengården
Den 22. december er der
julegudstjeneste på Rosengården i
caféen kl. 14.30.
Gudstjenesten er for alle beboere på
Rosengården og deres familie og for
folk, der ikke bor på Rosengården,
men af forskellige årsager foretrækker
gudstjenesten der frem for henne i kirken.

Vi har i år følgende gudstjenester:
Den 22/12 og 24/12, begge dage kl. 10.30:
Julegudstjeneste for børn
Den 24/12 er der ’almindelig’ juleaftensgudstjeneste kl. 12, 13, 14 og 15.
Især gudstjenesterne kl. 14 og 15 plejer at
være særdeles fyldte. Vi håber med flere
og tidligere og lidt kortere gudstjenester, at
vi kan lave plads til flere – også dem, der
skal køre andetsteds hen til juleaften. Vi
håber, at alle vil hjælpe med at give plads
til hinanden og skabe god julestemning.
Juledag den 25. er der til gengæld ofte
bedre plads. Under alle omstændigheder
ønsker vi alle på glædelig gensyn i kirken i
julen.

Kyndelmisse
gudstjeneste

Torsdag den 30. januar kl. 19.00
’Kyndelmisse’ er det gamle danske ord
for ’lysmesse’. Lysmessen blev oprindeligt
fejret den 2. februar for at mindes Jesu
fremstilling i templet 40 dage efter sin fødsel.
Folkeligt set er kyndelmisse blevet betragtet
som vinterens vendepunkt hen mod
foråret. Kirken vil være oplyst af levende
lys, og kirkens voksenkor vil sammen med
menighedens fællessang og sognepræst
Carsten Tranberg-Krabs refleksioner om
lys i mørket skabe en stemningsfuld aften.
Alle opfordres desuden til at medbringe
gamle lysestumper, som indsamles til Kirkes
Korshær, der af disse lysestumper kan skabe
ny værdi og nyt lys midt i mørket og hjælp til
dem, der lever et liv uden lys eller varme.

Julehjælpen
Der er flere og flere forældre i
Danmark, der ikke har råd til at
give deres børn ‘rigtig’ julemad
og en lille julegave.
Hornslet kirke har igennem årene uddelt
julehjælp til de trængte – og igen i år er
julehjælpen et samarbejde mellem Hornslet
kirke og vores gode venner i Rosenholm
Lions Club, der med en flot pengegave og
indsamling af julevarer bakker stærkt op
om kirkens julehjælp til trængte familier her
i Hornslet. Vi samler jævnligt ind til julehjælp
ved gudstjenester.

forhold, samt bopælsadresse til én af
sognepræsterne senest torsdag d. 5.
december 2019. Man kan forvente svar på
ansøgningen d. 6. december, hvor man får
oplysninger om, hvornår julehjælpen kan
afhentes på kirkekontoret. Julehjælpen
udleveres kun ved personligt fremmøde.

For at komme i betragtning til at
modtage julehjælp skal man indsende/
maile en ansøgning med et par ord
om familiemæssige og økonomiske

Ønsker man at give en
pengegave, kan man
indbetale et beløb til kirkens
julehjælpskonto:
reg.nr: 7260 kontonr: 1068884 i
Djurslands Bank
– eller mobilepay 84 524 og
skriv ’JUL’ i meddelelsesfeltet.

Restaurering af
Hornslet Kirke

En af Hornslet Kirkes Menighedsråds store
opgaver over de kommende år er en gennemgribende restaurering af Hornslet Kirke.
Menighedsrådet har arbejdet med planerne i de sidste 2 år, og arbejder nu på at
få de kirkelige myndigheders godkendelse
af projektet.
Vores smukke kirke indeholder rigtig meget
inventar, der er af stor historisk interesse,
og derfor har menighedsrådet hele tiden
været meget bevidst om, at restaureringen
ville være omfattet af stor opmærksomhed
fra nationalmuseets og stiftets side.
Da renoveringen er meget omfattende og
både nationalmuseets og stiftets eksperter
i restaurering af historiske kirker vurderer det
samlede restaureringsprojekt, ser det ud til,
at der må påregnes længere tid til forberedelserne.

2 9. N O V E M B E R K L . 16 . 3 0 V E D K I R K E N

Program

Derfor har menighedsrådet besluttet at
udsætte restaureringens start og dermed
lukningen af kirken.
Menighedsrådets oprindelige tidsplan var,
at kirken skulle lukkes fra maj 2020 og ca. 1
år frem, planen er nu at kirken lukker fra 4.
maj 2021 og ca. 1 år frem.
På menighedsrådet vegne
Jørgen Andersen
Formand

Kl. 16.00
Afgang fra spejderhytten Reden (Toftevej 6)
Spejderne går i fakkeloptog gennem byen sammen
med Tamburkorpset og selvfølgelig Julemanden.

er varm kakao til børnene og kaffe til de voksne.
NYT: Få taget et billede sammen med Julemanden.
Hør kirkens kor synge.

Kl. ca. 16.30
Julemanden tænder træet foran kirken i Hornslet
med hjælp fra Brandberedskabet Grenaa. Julemanden
uddeler slik i Sognegården, hvor der også

Sponsor til årets juletræstænding:
Gårdejer Peter Madsen, Vognmand Gert Jacobsen,
El-Con Hornslet, Superbrugsen Hornslet, Brandberedskabet Grenaa, Djurslands Bank, Hornslet Kirke.

KIRKEKALENDER VINTER 2019/20

NOVEMBER

Tirsdag 26/11 Kl. 10.00 Dekorationsdag i sognegården
Onsdag 27/11 Kl. 14.30 Gudstjeneste på Rosengården, i caféen
Fredag 29/11 Kl. 16.30 Juletræstænding foran kirken

LH

DECEMBER
Søndag 1/12
Onsdag 4/12
		
Søndag 8/12
Tirsdag 10/12
Onsdag 11/12
		
Søndag 15/12
Søndag 22/12
		
Tirsdag 24/12
		
		
		
		
Onsdag 25/12
Torsdag 26/12
Søndag 29/12

Kl. 10.30
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 14.00
Kl. 19.00
Kl. 09.15
Kl. 10.15
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

Gudstjeneste, 1. søndag i advent,
LH
Fyraftenssang m. fredslyset og Christmas Carols
Menighedsrådsmøde
De 9 læsn. og Lucia, 2. søn. i advent
CTK
Kirkefilmklub i KomBi “Green Book”
Julegudstj. for dagpleje- og vuggestuebørn
Julegudstjeneste for børnehavebørn
Gudstjeneste, 3. søndag i advent
LH
Julegudstjeneste for børn
LH og CTK
Julegudstj. på Rosengården, i caféen
CTK
Julegudstjeneste for børn
LH og CTK
Julegudstjeneste
CTK
Julegudstjeneste
CTK
Julegudstjeneste
LH
Julegudstjeneste
LH
Gudstjeneste, Juledag
CTK
Gudstjeneste, 2. juledag
LH
Gudstjeneste, Julesøndag
CTK

JANUAR
Onsdag 1/1
Søndag 5/1
Onsdag 8/1
		
Søndag 12/1
Mandag 13/1
Søndag 19/1
Onsdag 22/1
Søndag 26/1
Tirsdag 28/1
Tirsdag 28/1
Onsdag 29/1
Torsdag 30/1
Fredag 31/1

Kl. 16.00
Kl. 10.30
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 16.00
Kl. 18.00
Kl. 10.30
Kl. 17.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 14.30
Kl. 19.00
Kl. 10.00

Gudstjeneste, Nytårsdag, og nytårskur
LH
Gudstjeneste, Helligtrekongers søndag CTK
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
PULS-gudstjeneste, 1. søn. eft. h. 3 konger LH
Fællesspisning
Gudstjeneste, 2. søn. eft. h. 3 konger
LH
Spaghettigudstjeneste
CTK
Gudstjeneste, 3. søn. eft. h. 3 konger
CTK
Højskoleformiddag
Kirkefilmklub i Kom-Bi “De forbandede år”
Gudstjeneste på Rosengården, i caféen CTK
Kyndelmissegudstjeneste
CTK
Litteraturcafé

Sogneindsamling søndag 8. marts
– du kan gøre en forskel!
På denne dag samler
tusindvis af danskere ind
ved Folkekirkens Nødhjælps
sogneindsamling til fordel for
verdens fattigste. Og pengene
indsamlet denne dag gør en
forskel!
Folkekirkens Nødhjælp arbejder ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp” og arbejder i 24
lande med katastrofehjælp, minerydning,
menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Folkekirkens Nødhjælps Indsamling d.
8. marts er dedikeret til de mennesker, der
er i nød som følge af klimaforandringernes
styrke i deres lande.
I Hornslet bliver der som mange tidligere år
samlet ind, og du kan allerede nu melde
dig som indsamler d. 8. marts 2020. Der er
på dagen en kort indsamlingsgudstjeneste
kl. 9.00, hvorefter indsamlingen begynder
med samling i sognegården (ca. kl. 10.00),
hvor der er rundstykker og kaffe, mens
ruterne fordeles. Tilmelding som indsamler
kan ske til kirkekontoret: miro@km.dk / 8699
4030, på https://blivindsamler.noedhjaelp.
dk eller til indsamlingsleder Susanne Kristophersen: susanneoglars@c.dk /
4172 8605.

FEBRUAR
Søndag 2/2
Onsdag 5/2
		
Søndag 9/2
Søndag 16/2
Mandag 17/2
Søndag 23/2
Mandag 24/2
Tirsdag 25/2
Onsdag 26/2
Fredag 28/2

Kl. 16.00
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 10.00
Kl. 14.30
Kl. 10.00

PULS-gudstj., Sidste søn. eft. h. 3 konger LH
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, Septuagesima
CTK
Gudstjeneste, Seksagesima
CTK
Babysalmesang
Fastelavns-børnegudstjeneste
LH
Babysalmesang
Højskoleformiddag i Kombi. NB! Kl. 10-13
Gudstjeneste på Rosengården, i caféen LH
Litteraturcafé

MARTS
Søndag 1/3
Mandag 2/3
		
Tirsdag
3/3
Onsdag 4/3
		
Søndag 8/3
Mandag 9/3
Onsdag 11/3
Søndag 15/3
Mandag 16/3
Mandag 16/3

Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 18.00
Kl. 19.00
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 09.00
Kl. 11.00
Kl. 17.00
Kl. 16.00
Kl. 11.00
Kl. 18.00

Gudstjeneste, 1. søn. i fasten
LH
Babysalmesang
Fællesspisning
Kirkefilmklub i Kom-Bi #Onkel”
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstj., 2. søn. i fasten og Sogneindsam.CTK
Babysalmesang
5 års dåbstræf
PULS-gudstjeneste, 3. søn. i fasten
LH
Babysalmesang
Fællesspisning

PU L S
GUDSTJENESTER

Rytmiske gudstjenester
Puls er en type gudstjeneste, hvor
menigheden bliver inddraget på en
anden måde end sædvanligt. Sproget
i tekster og musik er nutidigt, og formen
er tænkt på ny, med bl.a. et ’Hornsletnadver-ritual’. Pulsen i gudstjenesten
kan både blive høj af musikalsk glæde,
når det lille band og kirkens kor spiller og
synger, og helt rolig, når musikerne spiller
stille musik, så man kan sidde i sine egne
tanker.
Der er PULS-gudstjeneste følgende datoer, hver gang kl. 16: 12/1, 2/2.

Gudstjeneste
på Rosengården
i caféen
Den sidste onsdag i hver måned er der
gudstjeneste på Rosengården i caféen
kl. 14.30.
Efter gudstjenesten drikker vi kaffe
sammen og synger fra den røde
sangbog.
Familie til beboere på Rosengården er
meget velkomne til at deltage sammen
med beboerne, ligesom folk, der ikke
bor på Rosengården, også er meget
velkomne til at deltage.

SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

Litteratur-café V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

Fastelavnsgudstjeneste
Babysalmesang
10 mandage i kirken fra kl. 11-12
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 begynder kl.11.00, og efter ca. 45
minutter i musikkens favn er det tid til
kaffepause og hyggesnak.
Første gang er mandag den 17. februar
– sidste gang er mandag den 4. maj.
(Påskeferie den 6. april og 13. april)
Da deltagerantallet er begrænset, er det
nødvendigt at tilmelde sig.
Tilmelding samt betaling (300 kr. for hele
forløbet) skal ske til kirkekontoret.
Har man svært ved at kunne betale, kan
man henvende sig til en af præsterne.

Søndag 23/2 kl. 10.30 er der
fastelavnsgudstjeneste i Hornslet Kirke.
Det er en familiegudstjeneste, og
udklædninger på både børn og
voksne er meget velkomne. Efter
gudstjenesten fejrer vi fastelavn
i sognegården med udendørs
tøndeslagning og indendørs
fastelavnsboller.

Strikkecafé

Indsamling/udlån af
konfirmationstøj
Hornslet kirke indsamler sammen
med de andre kirker i Syddjurs brugt
konfirmationstøj, som samles og gives/
udlånes til nye konfirmander. Vi tager
derfor MEGET gerne imod brugt
konfirmationstøj og sko– ikke kun af
nyere dato. Retro-kjoler er også meget
efterspurgte. Tøj og sko kan afleveres
i sognegården i kontorets åbningstid.
Ønsker man som konfirmand at se det
efterhånden store udvalg, så bliver
der arrangeret en konfirmanddag i
begyndelsen af det nye år. Kirkens
konfirmandhold får direkte besked.
Det er gratis at modtage, det er godt
:otaD
genbrug, det er klimavenligt, det er
:detS
unikt og ikke kun det samme som i
butikkerne. Der er meget godt at sige:eslevirkseB
om det. Kontakt sognepræst Lene
Hauge, hvis der er spørgsmål.

dem sips

Spaghettigudstjeneste
Gudstjenesten er helt i børnehøjde med
de samme sange hver gang til start og
slut og med bibelfortælling og aktiviteter
i børnehøjde.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, og bagefter spiser vi sammen i sognegården.
Menuen står på spaghetti og kødsovs
til 20 kr. for voksne og gratis for børn.
Tilmelding til spisning skal ske med en sms
til 30 35 80 90 med antal voksne og børn i
samme uge som gudstjenesten.
Der er spaghettigudstjeneste følgende
onsdage: 22/1, 25/3.

sms service

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
ikke vide noget om forfatteren eller pointen med

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

:gnidlemliT

Fra fine dåbsklude til varme sokker, tæpper
til babysalmesang og julepynt.
Alt dette har strikkecaféen strikket i tidens
løb. I disse kolde måneder er der varme
sokker og huer og julepynt på programmet
til gavn og glæde for Kirkens Korshærs
varmestue i Århus samt vores eget
sogns julehjælp til økonomisk pressede
børnefamilier.
Gruppen af strikkere har sammen besluttet
at strike mere julepynt til næste år, så 2020
handler om sokker, huer og julepynt.

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. 86 11 91 06), som så
vil sørge for at bestille bøger hjem til alle fra
biblioteket.
Vi mødes følgende fredage:
29/11, 31/1, 28/2, 27/3

Har man uldent garn liggende derhjemme
og lyst til at strikke derhjemme, modtages
ALLE hjemmestrikkede sokker, vanter og
huer med STOR TAK. Det kan afleveres på
kirkekontoret, og sognepræst Lene Hauge
sørger for at få det bragt videre til Kirkens
Korshærs varmestue. Sognepræst Lene
Hauge er både medstrikker og ansvarlig for
projekter, indkøb af garn mm.
Vi mødes i sognegården tirsdag den 14.
januar kl. 10-12.30. Der vil være kaffe
og rundstykker til at give god energi til
at strikke. Kaffen koster 20 kr. Tilmelding
til kirkekontoret senest fredagen før
strikkecaféen.

FÆLLESSPISNING
Måltider er en god måde at mødes på - også når man ikke kender
hinanden så godt. Når vi spiser sammen, styrker vi fællesskabet og skaber
gode rammer for nye fællesskaber.
I Hornslet Kirke vil vi gerne tage madstafetten op og skabe rammer
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 Hornslet og dem, der altid har været her, de tilbageholdne, de
nysgerrige, de sultne… - til at spise med i Sognegården
Der er mange måder at være med på!
Som gæst eller som vært - har du overskud og lyst til at gi’ en hånd i
forbindelse med fællesspisning kan du kontakte
kirkekontoret. Tilmelding senest dagen før for både
gæster og værter til:
miro@km.dk
Kontaktperson – hvis du vil vide mere: Susanne
Kristophersen (susanneoglars@c.dk )
Pris: 20 kr – gratis, hvis man medbringer en ret
Der er fællesspisning: mandag den 13/1 og
mandag den 16/3.

HØJSKOLEDAGE I SOGNEGÅRDEN KL. 10-12

FILMKLUB

Hornslet kirke fejrer
75-året for
Danmarks befrielse

HORNSLET KIRKEFILMKLUB

Det kulminerer med en alsangslignende
aften i kirken den 4. maj. Mere herom senere.
Ved forårets højskoleformiddage tager vi fat i, hvordan kirken og folket har spillet sammen i tidens løb.
Vi begynder tirsdag den 28. januar, hvor
vi får besøg af madhistoriker Bettina Buhl.
På denne dag, få dage før Kyndelmisse,
skal vi høre et foredrag, som kommer bag
om måltidets kulturhistorie i Danmark og
samspillet med kirken og verden. Vi skal
høre om råvarerne, tilberedningen og
serveringen gennem tiderne, både ud fra
nød og påbud. Vi skal i køkkenet, i haven,
på marken og selvfølgelig skal vi have et
spændende kig på de ældste danske
kogebøger.

Museumsinspektør Bettina Buhl
Foredragsholder er museumsinspektør Bettina Buhl, som er madhistoriker, cand.mag. i
historie og kommunikation, museumsinspektør og arbejder dagligt med forskning og
formidling af dansk madhistorie i MADENS
HUS på Det Grønne Museum. Forfatter til
talrige artikler og til bøgerne Historien om
danskernes mad i 15.000 år, Danskernes
småkager – et småkageleksikon, Sovs skal

der til – opskrifter og historie, Badehotellets
kogebog, Rug og Rugbrød samt en madhistorisk bogserie for børn. Bettina bidrager
som madhistorisk konsulent på mange
projekter og til tv- og radioprogrammer
omhandlende mad. Hun er idémager og
kreativ udvikler til flere madhistoriske udstillinger og events og er desuden en ivrig
foredragsholder. I forbindelse med tv-serien
Badehotellet bidrager Bettina med køkkenhistorisk viden og ideer til menuer og
tilberedninger.
Tirsdag den 25. februar mødes vi i Kombi,

hvor vi ser den meget roste film ’Hvidstengruppen’, hvor tro, overbevisning og salmesang har betydning for personerne og
begivenhederne. Denne gang er formiddagen udvidet lidt pga. filmens længde,
så vi er samlet kl. 10-13 – til gengæld er der
så også kaffepause i filmen. Kaffe og entre
betales i kaffepausen og koster i alt 70 kr.
I marts og april tager vi fat i på både
kirkens rolle under besættelsen og hele
alsangstraditionen. Mere herom i næste
Sognepost.
Med undtagelse af den gang, hvor vi går i
biografen, foregår alle højskoleformiddage
i sognegården kl. 10-12. Det er gratis at
deltage, men kaffe og rundstykker koster
20 kr.

Vi fortsætter ind i kirkefilmklubsæsonen
med de tre sidste film om livets mange
dilemmaer. De fem film, vi ser i sæson 19/20 i
Hornslet kirkefilmklub er film, der handler om
svære valg, umulige valg – men ikke desto
mindre valg, der skal træffes. Måske kan
man i biografens trygge mørke indhente
hjælp til egne, private dilemmaer, samtidigt
med at man underholdes på vanlig,
mesterlig vis med de særligt udvalgte film,
der er sluppet gennem nåleøjet til sæsonens
kirkefilmklub. Filmene introduceres på skift
af sognepræsterne Erik
Søndergaard, Skødstrup
og Carsten Tranberg-Krab,
Hornslet. Billetter bestilles
og betales i Kom-Bi.
NB: tidligere har filmen
’Værk uden skaber’
været annonceret
som sæsonens
sidste film 3/3 2020.
Filmen kan af
rettighedsmæssige
årsager desværre
ikke vises alligevel.
Vi ser i stedet
den lille danske
perle ’Onkel’, der
i skrivende stund
skamroses og overdænges
med stjerner og hjerter af
filmanmeldere med ord som
”…en åbenbaring – simpelt
hen!”, ”…en af årets fineste
film…”. Så det er sandt: intet
er så skidt, at det ikke er
godt for noget…
Tirsdag 10/12 kl. 19.00: vores ’julefilm’ i
denne sæson er den tredobbelte Oscarvinder (bl.a. ’Bedste film’) ’Green Book’ fra
2019. Den italiensk-amerikanske udsmider
Frank Anthony Vallelonga bliver hyret
som chauffør og bodyguard for den sorte
klavervirtuos Dr. Don Shirley, der skal på en
koncertturné fra New York til Sydstaterne.
På turnéen må de gøre brug af en Green
Book - en rejseguide og vejledning i,
hvilke restauranter og hoteller, der tager
imod afroamerikanske borgere i 60’ernes
USA - for at sikre, at Shirley ikke nægtes
servering, ydmyges eller trues på livet.
Sat i 60’ernes USA, præget af racisme og
borgerrettighedsbevægelsen, bliver Tony
og Don konfronteret med racehad og deres
egne fordomme, og de får øjnene op for alt
dét, de har til fælles. Billetpris: kr. 75,-

De sidste 10-15 år har budt på mange
gode, danske film om besættelsen. ’De
forbandede år’ fra 2019, som vi ser tirsdag
28/1 kl. 19.00 er bestemt ingen undtagelse.
Filmen tager udgangspunkt i en velhavende
dansk familie. Gennem denne families
øjne gennemleves 2. Verdenskrig med
de dilemmaer, udfordringer og konflikter,
som opstår under krigen. Karl Skov er
en selfmade, succesfuld ejer af en stor
elektronikfabrik og har en kone og fem
børn. De lever det gode, privilegerede
overklasseliv på
Strandvejen nord for
København, da nazisterne
besætter Danmark i april
1940. Karl kæmper for at
videreføre produktionen
på fabrikken, men
for at beskytte sin
familie og ansatte
begynder han
modstræbende at
producere til det
tyske marked. Det
bringer ham ind
i et kontroversielt
samarbejde med
besættelsesmagten
og medfører
smertelige brud i
familien. Billetpris: kr. 80,Vi lukker og slukker
kirkefilmklub-sæson 19/20
tirsdag 3/3 kl. 19.00, hvor
vi ser endnu en dansk film;
’Onkel’ fra 2019, der hurtigt
fik anmelderne helt frem i biografsæderne
med ros og stjerner, fordi det er en film, der
i sin form, sin stilhed og sit ærinde ikke rigtigt
ligner noget, vi har set før. Vi møder i filmen
den 27-årige kvinde, Kris, der bor med sin
halvinvalide onkel, med hvem hun har et
nært forhold. Sammen driver de et mindre
landbrug i Sønderjylland. Da Kris redder
en kalv under en fødsel, vokser hendes
interesse for dyrlægefaget, og hun udvikler
et venskab med dyrlægen Johannes - og
opdager langsomt, at der er et liv uden
for gården. Uden for gården møder hun
den unge Mike, som ser lige gennem
hendes reserverede personlighed - og sød
musik opstår mellem dem. Nu presser et
skelsættende spørgsmål sig på. Kris må
beslutte, om hun vil blive på gården eller
følge sit hjerte og sine spirende drømme.
Billetpris: kr. 80,-

KIRKEKOR/KONCERT

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
• H
 ORNSLET KIRKE BØRNEKOR
for 3. til 5. klasse		
15.30-16.30
Koret synger med til flere gudstjenester
og koncerter i løbet af året

• H
 ORNSLET KIRKES VOKSENKOR
er nærmest for alle der har lyst kl. 19.1521.45
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
Alt dette foregår i
Hornslet kirkes Sognegård,
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Børne og Ungdomskorets fælles
kage-pause ca. 16.25-16.45
• H
 ORNSLET KIRKES UNGDOMSKOR
for 6. klasse og opefter
16.45-18.00
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!!

SPIREKORET
Koret synger torsdage fra 14.00 til 14.30 i
Hornslet Skoles Gamle Gymnastiksal og
er for 0.-2. klasse. SFO samler børnene og
henter og bringer. Barnet behøver ikke at
gå på Hornslet Skole for at være med, men
forældrene skal selv sørge for at barnet
kommer til og fra kor.
Tilmelding kan ske til korleder og organist
Thomas Lennert på kirken@lennerts.dk
Det er GRATIS at synge i Hornslet kirkes kor.

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 500,- 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

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

Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk
Mandag er præsternes fridag
Graver Charlotte Wilkenschildt Jensen
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?

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 Lene Hauge
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

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

Højskolesangbøger
Hornslet Kirke har 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.
Foto af Kjeld Storgaard Pedersen

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

Så hør dem da endnu en gang
Tekst: Lars Busk Sørensen 2004
Så hør dem da endnu en gang,
de løfterige ord,
som himlens høje engle sang
om julefred på jord.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd bevæger verden.
Og hærges jordens lille sted
af had og hykleri,
og lyder fromme ord om fred
som blodig ironi,
her lever dog et håb,
her går et længselsråb,
at Gud med barnehånd bevæger verden.
Og går du her som en af dem,
der ingen stjerne ser
- og synes julens Betlehem
dig fjern fra det der sker,
måske det da er dig,
som ser en anden vej,
mens Gud med barnehånd bevæger verden.
Ja, syng igen, Guds englekor,
måske, måske engang
begynder denne mørke jord
at nynne jeres sang.
Vær stille bange sind,
og læg dig kolde vind,
mens Gud med barnehånd bevæger verden.

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

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

