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Hvad holder du for kært?
Af Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
I det første halvår af 2020 fejres to markante begivenheder i den nyere danmarkshistorie: 75-året for befrielsen i 1945
og 100-året for genforeningen i 1920.
Begge begivenheder er inde at røre ved
begreber som identitet, fællesskab, frihed
og nødvendigheden af at bringe ofre, når
det er nødvendigt. ”Kæmp for alt, hvad
du har kært, dø om så det gælder” lyder
det i en de mest kendte salmer fra salmebogen (Altid frejdig, når du går – DDS 784)
og en af de mest brugte til begravelser.
At kæmpe for det, man havde kært, var
det, mange gjorde i tiden op til genforeningen og især under besættelsen. Der
var også dem, der betalte den højeste
pris – eller bragte det dyreste offer, for
det, de kæmpede for og havde kært:
de betalte med livet. Dem skal vi huske –
også i dag. For det, man kæmpede for
og havde kært, har i allerhøjeste grad noget med vores virkelighed at gøre i dag.
I dag tager vi det for givet – men det er
det ikke. Frihed og fællesskab og det at
have et dansk sprog og en dansk kultur,
åben over for de andre og frimodig i mødet med dem – alt det er ikke givet, men
tilkæmpet. For det var truet både i årene
1864-1920, hvor Sønderjylland var tysk og i
1940-1945, hvor Danmark var besat.
I dag er der debat om, hvad “dansk
kultur” og “dansk identitet” egentlig er?
I skrivende stund er der en heftig debat
omkring et større luftfartsselskabs reklamekampagne, der slår på tromme for,
at skandinavisk kultur egentlig er…intet.
Alt, hvad der har skabt vores samfund og
selvforståelse her nordpå er tilvejebragt
ved import af tankegods og kultur udefra, og så har man gjort det til “sit eget”.
En provokerende tanke, der sikkert har
noget over sig, men måske godt kunne
have været serveret på en måde, så
besindelse og debat kunne have været i
førersædet – og ikke forargelse og vrede.
For det er noget, der vedrører os alle helt
ind i hjertekulen, når vi beskæftiger os
med, hvad der er “os”, og hvad der ikke
er “os”.
I krisetider (som det var i Sønderjylland
mellem 1864 og 1920 og i hele Danmark
under besættelsen) har det ikke været
svært at finde ud af, hvad det vil sige at

være dansk. For når noget er truet, finder
man ud af, hvad det er, man holder af
uden måske egentlig at være helt bevidst
om det. Det gælder både i vores relation
til vores sted, vores nation og det gælder
i vores relation til hinanden: når en relation er truet, finder vi ud af, hvad vi holder
for kært, hvad vi vil kæmpe og måske
endda dø for.
Grundtvig har været med til at skrive
“danskheden” ind i den danske folkesjæl
via sine mange salmer og sange om det
at være dansk, og hvad “et folk” kan
siges at være. Grundtvig identificerer det
at være dansk primært med to elementer: dels at have et sprogligt fællesskab
og dels det at “have ild” eller “at brænde” for Danmark. At “have ild” for Danmark er i sagens natur ikke helt enkelt at
definere – for der kan være mangfoldige
både kvalificerede og velmente bud på
det. Men noget af det, der lå Grundtvig
på sinde var jo netop også den åbne,
frimodige og levende diskussion af det.
Hertil var jo netop højskolen set som et
dannelses- og diskussions-modul for de
mange danskere, der efter grundloven
af 5. juni 1849 skulle til at tage et demokratisk ansvar for Danmark. Her skulle der
diskuteres åbent og frit og med gejst og
gnist. Og det er måske her, vi kan nærme
os noget af det, der kan herske en vis
form for enighed om: at danskhed i hvert
fald også handler om, at kunne diskutere åbent og frit og at have respekt for
anderledes tænkende. Debatten i Danmark bliver af og til kritiseret for at være
for hård eller for ærlig. Men det er måske
netop det, der er styrken i “danskhed”. At
vi kan tale om alt i vores samfund – også
om det, der kan være ubehageligt –
også om det, der kan skille os. For selv om
alt muligt kan skille os (det kender vi i dén
grad også til i Den Danske Folkekirke) – så
er det måske netop det, der forener os,
at vi formår at være adskilte og uenige
helt ind til benet, men stadig ønsker at
være det i samme hus, i samme samfund.
Og dét er ægte og respektfyldt mangfoldighed: at kunne tale og råbe om det
hele i uenighed i stedet for en pjattet og
indbildt mangfoldighed, bygget på, at
der er noget vi ikke må eller kan diskutere
åbent.
Åbenheden og mangfoldighed er truet i

dag – igen. Den verdensorden, der blev
bygget op på baggrund af to ødelæggende verdenskrige, er igen truet. Fællesskaber tolkes i stigende grad som lukkede,
indadvendte fællesskaber med “sine
egne” imod “de andre”. Også gamle
Grundtvig havde selv blik for, at det at
“have ild” for det danske meget let kunne
blive til selvtilstrækkelighed og selvfedhed
(med et lidt mere moderne udtryk). Når
den nationale stolthed bliver selvtilstræk-

kelig og bygger grænser op og underminerer fællesskaber med de andre, så er
det på tide, at vi også i dag finder ud af,
hvad vi har kært, og hvad vi vil kæmpe
for. Hvilke skuldre står vi på? Hvad kæmpede de gamle for – også for vores skyld?
Derfor er det vigtigt at markere de gamle
kampe for frihed og fred – for frihed, fred
og plads til mangfoldighed er ikke givet,
men tilkæmpet.

Fejring af 75-året for
befrielsen mandag 4. maj
kl. 19.00-20.36
D. 4. maj 1945 om aftenen
– helt præcist kl. 20.36 lød
det i æteren på den engelske radio BBC’s danske bølgelængde: ”I dette øjeblik
meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske
tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har
overgivet sig.”
Befrielsen blev fejret i 1945 på baggrund
af godt og vel fem års besættelse af en
fremmed magt. Det er ikke den samme
umiddelbare, historiske horisont, vi fejrer
befrielsen på i 2020 – 75 år efter. Men
der er stadig brug for besindelse på,

at frihed for den enkelte og frihed for
nationer ikke er noget, vi kan tage for
givet, men må være taknemmelige for
– og takken skal også rettes mod dem,
der kæmpede for frihed og fred – nogle
gange med livet som indsats og pris.
Hornslet kirke fejrer 75-året for befrielsen
i samarbejde med 1. Hornslet spejdertrop. Aftenen vil byde på refleksioner
over krig og fred og hvorfor det er vigtigt at huske og holde mindet og taknemmeligheden i live. Derudover byder
aftenen på fællessang, fanevagt og
afslutningsvis vil vi forlade kirken og gå
hen over kirkegården, og spejderne vil
nedlægge en mindekrans ved befrielses-mindesmærket.

GUDSTJENESTER

GUDSTJENESTER

Påske i Hornslet Kirke
Påskefesten er den centrale
fest i den kristne kirke

Langfredag den 10. april
kl. 10.30

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:

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.

Palmesøndag, søndag
d. 5. april kl. 10.30

Påskedagsgudstjeneste
søndag d. 12. april kl. 10.30.

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

Den største festdag i kirken – og den er
åben for alle!

Skærtorsdag den 9. april
kl. 17.00

2. påskedagsgudstjeneste
mandag d. 13. april kl. 10.30.

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.

Her fortsætter vi påskemorgens festglæde.

PULSGUDSTJENESTER
søndag d. 15. marts
kl. 16.00 og søndag
d. 19. april kl. 16.00.
PULS-gudstjenesten har de samme
grundlæggende rammer, som den
velkendte gudstjeneste. Men sproget
i gudstjenesten er mere ’nutidigt’ og
musikken til vores salmesang er i hænderne på et lille ”hus-band”, bestående af trommer, bas og klaver. Her er
der både stilhed til eftertanke og PULS
i musikken og teksterne.

Friluftsgudstjeneste
2. pinsedag d. 1. juni
kl. 10.30.
Vi rykker gudstjenesten udenfor og lader pinsesolen danse
videre på græsplænen bag
ved sognegården.
I tilfælde af, at det er regnen og ikke
solen, der danser, rykker vi gudstjenesten
inden for i kirken. Men vi håber på det
gode vejr – så tag en klapstol eller et
tæppe med.
Der er kaffe og juice efter gudstjenesten.

Konfirmationer 2020
Fredag d. 8. maj konfirmeres 7.a kl. 10.30
Lørdag d. 9. maj konfirmeres 7.b kl. 10.30
Søndag d. 10. 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.

Slotsgudstjeneste
torsdag 11/6 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,-

Fyraftenssang med
fyraftensfortællinger
Hvornår har du sidst oplevet glæden
ved at få læst gode fortællinger,
eventyr, digte, bibelfortællinger eller
andet godt højt? Fra marts måned og
nogle måneder frem er fyraftenssangen den første onsdag i måneden en
halv times afkobling i kirkens rum, hvor
vi skal lytte og bare nyde de skrevne
ord om stort og småt, Gud og hvermand, liv og død og alt det midtimellem, som vores egne eventyrdigtere,
store forfattere og andre har skrevet.
Vi lytter på forskellig måde: nogle skal
sidde helt i ro, og andre skal gerne
have hænderne i gang, for virkelig
at kunne lytte. Der er plads til begge
dele; man må komme, som man er,
og meget gerne medbringe et strikkeeller hækletøj, man kan sidde med,
mens vi i fælleskab lytter og slutter af
med at synge. Som sædvanlig er det
første onsdag i hver måned kl. 17.3018, og det er kirkens præster, der står
for det.

KIRKEKALENDER FORÅR 2020

Litteratur-café V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

MARTS
Søndag 1/3
Mandag 2/3
Tirsdag 3/3
Onsdag 4/3
Onsdag 4/3
Søndag 8/3
Mandag 9/3
Onsdag 11/3
Søndag 15/3
Mandag 16/3
Mandag 16/3
Søndag 22/3
Mandag 23/3
Tirsdag 24/3
Onsdag 25/3
Onsdag 25/3
Fredag 27/3
Søndag 29/3
Mandag 30/3

Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 19.00
Kl. 17.00
Kl. 18.45
Kl. 9.00
Kl. 11.00
Kl. 17.00
Kl. 16.00
Kl. 11.00
Kl. 18.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 10.00
Kl. 14.30
Kl. 17.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00

Gudstjeneste, 1. søn. i fasten
LH
Babysalmesang
Kirkefilmklub i Kom-Bi: ’Onkel’
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
NB! Gudst. m. indsaml., 2. søn. i fasten CTK
Babysalmesang
5-års dåbstræf
PULS-gudstjeneste, 3. søn. i fasten
LH
Babysalmesang
Fællesspisning
Gudstjeneste, Midfaste		
CTK
Babysalmesang
Højskoleformiddag
Gudstj. på Rosengården Mariann Kristiansen
Spaghettigudstjeneste		
CTK
Litteraturcafé
Gudstjeneste, Mariæ Bebudelses dag
LH
Babysalmesang

Onsdag 1/4
Onsdag 1/4
Søndag 5/4
Torsdag 9/4
Fredag 10/4
Søndag 12/4
Mandag 13/4
Søndag 19/4
Mandag 20/4
Tirsdag 21/4
Onsdag 22/4
Torsdag 23/4
Fredag 24/4
Søndag 26/4
Mandag 27/4
Onsdag 29/4

Kl. 17.00
Kl. 18.45
Kl. 10.30
Kl. 17.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 16.00
Kl. 11.00
Kl. 10.00
Kl. 17.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 14.30

Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, Palmesøndag
Gudstjeneste m. måltid, Skærtorsdag
Gudstj. m. kor og læsninger Langfredag
Gudstjeneste, Påskedag
Gudstjeneste, Anden påskedag
PULS-gudstjeneste, 1. søn. efter påske
Babysalmesang
Højskoleformiddag m. alsang
Spaghettigudstjeneste		
Forårskoncert
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 2. søn. efter påske
Babysalmesang
Gudstjeneste på Rosengården

Søndag 3/5
Mandag 4/5
Mandag 4/5
Onsdag 6/5
Onsdag 6/5
Fredag 8/5
Lørdag 9/5
Søndag 10/5
Tirsdag 12/5
Søndag 17/5
Torsdag 21/5
Søndag 24/5
Søndag 24/5
Onsdag 27/5
Onsdag 27/5
Fredag 29/5
Søndag 31/5

Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 19.00
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 19.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 15.00
Kl. 14.30
Kl. 17.00
Kl. 10.00
Kl. 10.30

Gudstjeneste, 3. søn. efter påske
CTK
Babysalmesang
Fejring af 75-året for befrielsen
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Konfirmation 7.a
Bededag
:otaD
Konfirmation 7.b		
Konfirmation 7.c
4. søn. efter påske :detS
Orienteringsm. i forb. m. menighedsrådsvalg
:eslevirkseB
Gudstjeneste, 5. søn. efter påske
LH
Gudstjeneste, Kr. himmelfarts dag
CTK
Gudstjeneste, 6. søn. efter påske
CTK
Spirekorskoncert
Gudstj. på Rosengården
Anne-S. Ricevutto
Spaghettigudstjeneste		
LH
Litteraturcafé
Gudstjeneste, Pinsedag		
LH

APRIL

MAJ

JUNI
Mandag 1/6
Onsdag 3/6
Onsdag 3/6
Onsdag 3/6
Fredag 5/6
Søndag 7/6
Torsdag 11/6

Kl. 10.30
Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 18.45
Kl. 17.00
Kl. 10.30
Kl. 19.00

CTK
CTK
CTK
LH
LH
CTK
LH
LH
CTK

dem sips

:gnidlemliT

Friluftsgudstjeneste
Anden pinsedag LH
Fyraftenssang
Fællesspisning
Menighedsrådsmøde
Festivalgospel
Gudstjeneste, Trinitatis søndag
LH
Slotsgudstjeneste på Rosenholm slot
CTK

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 poin-

Strikkecafé

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 samt filtede luffer 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 strikke mere julepynt samt filtede luffer,
som sættes til salg til jul, så 2020 handler
om sokker, huer, filtede luffer og julepynt.
Har man uldent garn liggende derhjemme

ten 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. I
dette forår tager vi fat i ’De elendige’.
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:
28/2, 27/3, 24/4 og 29/5
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 17.
marts kl. 10-12.30. Der vil være kaffe og
rundstykker. Kaffen koster 20 kr. Tilmelding til kirkekontoret senest fredagen før
strikkecaféen. Se i øvrigt også omtale af
Fyraftenssang med fortællinger, hvor man
meget gerne må medbringe strikketøj.
Det er første onsdag i hver måned, kl.
17.30 -18 i kirken.

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! Tilmelding senest dagen før.
Som gæst eller som vært - har du overskud og
lyst til at gi’ en hånd i forbindelse med fællesspisning kan du kontakte kirkekontoret: miro@
km.dk
Kontaktperson: Susanne Kristophersen
(susanneoglars@c.dk / 41728605)
Pris: 20 kr. pr. person – børn spiser gratis med.
Der er fællesspisning mandag d. 16. marts og
onsdag d. 3. juni kl. 18.00 i sognegården, Rodskovvej 2.

SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

KIRKEKOR/KONCERT

Forårskoncert for Hornslet Kirkes
Børne-, Ungdoms-, og Voksenkor
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, hvor vi med kirkerummet som ramme synger salmer og
sange kombineret med fagter og bevægelser.
Sammen skal vi synge, lytte, danse, sanse
og ikke mindst nyde den glæde, som
opstår i fællessangen.
Babysalmesang er for alle – uanset om
man synes, man er god til at synge eller
ej.
Alle er velkomne; Der kræves ingen forudsætninger udover lysten til ro og nærvær
i en musikalsk stund og med salmerne i
centrum.
Vi begynder kl. 11.00 og efter ca. 45 minutter i musikkens favn er det tid til kaffepause og hyggesnak.
Første gang er mandag 17/2 – sidste
gang er mandag 4/5 (påskeferie 6/4 og
13/4)
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 én af præsterne.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag 25/3, onsdag 22/4 og onsdag
27/5 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
gratis for børn. Tilmelding til spisning
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!

Kom til kor

Og Voksenkoret har Festivalgospel.
Børne- og Ungdomskoret og Voksenkoret
tager (forskellige weekender) på kortur.
Kom og vær med!

– 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.
Forårssæsonen byder på medvirken til
flere gudstjenester og koncerter for alle
kor.
Der er Påske og Pinse.
Spirekoret har forårskoncert. Børnekoret,
Ungdomskoret og Voksenkoret har fælles
forårskoncert.

en interaktiv gospelkoncert
For 11. gang er der Festivalgospel i
Hornslet Kirke.

Det sker fredag den 5. juni kl. 17

Spirekorets
forårskoncert
Spirekoret ved Hornslet kirke står for årets
anden forårskoncert. Omkring 30 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). Korleder (og komponist af alle
sangene) Thomas Lennert leder slagets
gang.
Søndag den 24. maj kl. 15.00 i Hornslet
kirke. Fri adgang.

sms service

uden om. Koret bliver akkompagneret af
et lille band under ledelse af organist og
korleder Thomas Lennert.

FESTIVALGOSPEL 2020

Dåbstræf

Onsdag 11/3 kl. 17.00 inviteres alle de
børn, der blev døbt i Hornslet kirke i
2015 til 5 års dåbstræf.
Dåbstræf er én af mange måder, børn
og deres forældre kan lære om, hvad
kirke og kristendom er.

Forårskoncerten er en traditionel begivenhed efterhånden. Her vil kirkens Børnekor,
Ungdomskor og Voksenkor synge foråret
ind med kendte og nye sange fra de tre
kors store repertoire. Det er blandt andet
kirkelige sange, popsange og gospelsange. Nogle af sangene fra PULS-gudstjenesterne er blandt andet på repertoiret.
Der vil også være nogle forårsbebudende
gengangere, der ikke er til at komme

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

som optakt til Rosenholmfestivalen.
De tre torsdage 21. maj, 28. maj og
4. 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,
8543 Hornslet. Meld gerne din ankomst via korets støtteforenings hjemmeside www.korvenner.dk (især af
hensyn til KAGE).
Forhåbentlig bliver det derfor et stort
kor, der stiller op til koncerten. En
velspillende trio og en dygtig solist er
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.

VELKOMMEN TIL KONCERT
TORSDAG DEN 23. APRIL
KL. 19.00 I HORNSLET KIRKE.
FRI ADGANG.

KORTIDER OM TORSDAGEN
• HORNSLET KIRKES BØRNEKOR
for 3. til 5. klasse		
15.30-16.30
Koret synger med til flere gudstjenester
og koncerter i løbet af året
Børne og Ungdomskorets fælles
kage-pause ca. 16.25-16.45
• HORNSLET 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!!
• HORNSLET KIRKES VOKSENKOR
er nærmest for alle der har lyst
kl. 19.15-21.45
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
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.
Se mere om korene på www.hornsletkirke.
dk under fanen kor

HØJSKOLEDAGE I SOGNEGÅRDEN KL. 10-12

Højskoleformiddagene
i vinteren/foråret 2020
peger i høj grad hen
mod fejringen af 75året for befrielsen mandag d. 4. maj.
Et historisk tilbageblik, så vi ved, hvilke
skuldre, det er, vi står på i dag, hvor vi i høj
grad stadig nyder frihed og fred på vores
breddegrader. Men det er et aktualiserende tilbageblik, så vi kan besinde os på,
hvad de gamle kæmpede for og hvilken
arv og forpligtelse, det giver os i dag, for
så vidt vi stadig ønsker at leve i frihed og
med plads til mangfoldighed.
Tirsdag 24/3 kl. 10.00-12.00 får vi besøg af
sognepræst Peder Kjærsgaard Roulund,
som har beskæftiget sig med den danske
og norske folkekirkes forskellige position
under 2. verdenskrig. På grund af de
forskellige valg, som den danske og den
norske regering traf, 9. april 1940, kom
den tyske besættelse af de to broderlande til at forløbe meget forskellig. Dette fik
også en betydning for de handlinger, som
norske og danske kirkefolk foretog under
besættelsen og for deres diskussioner –
herhjemme ikke mindst personificeret ved
digterpræsten Kaj Munk.
Tirsdag 21/4 kl. 10.00 - 12.30 starter vi i
kirkerummet, hvor vi i fællesskab med
Hornslet skoles kor for 2.-3. klasse skal

Annette Kjær
synge sammen – ligesom man under besættelsen havde alsangs-arrangementer,
hvor man både kunne markere folkets
fællesskab og hjertets modstand mod
besættelsesmagten. Efter alsang i kirken,
skal vi i sognegården høre et foredrag
ved organist og foredragsholder Annette
Kjær, der vil fortælle om alsangen – både
i historisk og nutidigt perspektiv – med
fællessang. Det landsdækkende initiativ
Alsang 2020 tager afsæt i alsangen under
besættelsen, hvor sangen og musikken
med ét fik en ny betydning og gav mod
og sammenhold i en uvis tid. Foredraget
berører også sangens betydning i kampen for fred og frihed og trækker tråden
op til i dag, hvor fællessangen og alsangen igen vinder frem. Kan alsangsbølgen
under besættelsen sammenlignes med
fællessangens opblomstringen i dag?
Denne højskoleformiddag må påregnes
at kunne vare til ca. kl. 12.30.
Begge højskoleformiddage er gratis at
deltage i – kaffe og et rundstykke koster
kr. 20,-

SÅDAN GØR MAN VED
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.

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 40 30

HORNSLET KIRKEFILMKLUB

Vi lukker og slukker kirkefilmklub-sæson
19/20 tirsdag 3/3 kl. 19.00, hvor vi ser den
danske 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 personlig-

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

NAVNE & NUMRE
Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Møllestedet 4, 8543 Hornslet
tlf. 24 99 41 21, ctk@km.dk
Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 30 61 91 06, 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 Carsten Tranberg-Krab
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

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

Sogneindsamling søndag 8. marts
På denne dag samler tusindvis
af danskere ind til fordel for
verdens fattigste.

hed - 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,- Billetter bestilles og betales
i Kom-Bi.

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 stadig nå at mel-

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

de dig som indsamler. 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.

Menighedsrådsvalg 2020
– kom og få indflydelse på valget
Orienteringsmøde i
Hornslet sognegård
tirsdag d. 12. maj kl. 19.00
I 2020 er der menighedsrådsvalg efter
nye regler. Som det første vil der d. 12.
maj være offentligt orienteringsmøde i
alle sogne i hele landet og således også
i Hornslet. På orienteringsmødet vil menighedsrådet fortælle om, hvad man har
arbejdet med i den seneste funktionsperiode. Ligeså besvarer man gerne alle
spørgsmål, der måtte være om arbejdet
i menighedsrådet. Endelig orienteres på
mødet om kommende opgaver, datoer
og regler for valgforsamlingen og antallet
af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

D. 15. september er der valgforsamlinger i
hele landet. På valgforsamlingen afholdes
valget til menighedsrådet. På dette møde
foregår opstilling af kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, der er mulighed
for debat og der gennemføres en skriftlig
afstemning om de opstillede kandidater.
Resultatet af afstemningen afgør, hvem
der er valgt til menighedsrådet.
Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved
at der indleveres en liste med kandidater
og stillere. I disse tilfælde gennemføres et
afstemningsvalg.
1. søndag i advent, d. 29. nov. 2020 tiltræder det nye menighedsråd, og igangværende arbejde kan videreføres og nyt
begyndes.

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

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

