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Om sukkulenter
og juleglæde
af sognepræst Carsten Tranberg-Krab
På mit præstekontor er der en plante.
Det kalder jeg den i hvert fald. Det er
en sukkulent. Grunden til, at jeg har lige
præcis den type plante er ikke pga.
dens sprudlende blomsterflor. Der er
ingen blomster. Nej, grunden er, at den
kan overleve på mit kontor. Jeg har
ikke grønne fingre – har nærmest formået at udpine det meste grønne, jeg
har haft i min vindueskarm. Men ikke
sukkulenten. Det kan tåle alt – og altså
også et ophold (nu på fjerde år) i vindueskarmen på mit kontor. Det er som
om, den nærmest trives netop under
de vilkår, hvor andre planter dør; kulde,
varme, træk, udtørring, for meget sol,
for lidt sol. Den stortrives hos mig.
”Og det skete i de dage…” Julens
budskab. Og det kommer igen i år til
at lyde i landets kirker. Men noget er
anderledes. Kirkerne bliver ikke fyldte.
Det må de ikke, fordi der iblandt os er
et virus, vi alle i løbet af det forgangne

år er kommet på fornavn med: Corona – eller til højtidelige lejligheder: Covid-19-virus. Fordi Corona er her, skal vi
passe på hinanden og tage hensyn,
drage omsorg, beskytte, begrænse
vores egen udfoldelse, så det ikke kun
bliver den stærke, der julefester og har
glade dage, men også den, der ikke
er så stærk pga. helbred eller alder.
Og det var lige præcis dét, der skete
i de dage; der blev født et barn, der
bragte et budskab om fred med sig:
fred mellem Gud og os – julen er, at
Gud kommer til os, kommer os i møde
på vores banehalvdel og vælger at
bruge et helt liv på at fortælle os, at
det, der overskygger alt andet hos
Gud, er hans kærlighed til os. Og den
overskyggende kærlighed fra Gud,
der overskygger alle fejl, alle vildveje
og alle vildskud – dén kærlighed er
den store julegave til os. Og ligesom
når man vinder en æske chokola-

dekringler i mandelgave – så er det
også med Guds kærlighedsgave til os
forholdsvis åbenlyst, at den er god at
dele. Glæden ved at dele og give ud
af dén kærlighed, Gud giver til os. Og i
år er det nemt at dele ud. Det er ekstra
nemt i år at komme til at vise hensyn,
drage omsorg, beskytte, passe på
hinanden og begrænse vores egen
udfoldelse, så vi alle kan komme til.
Det er det, vi gør, når vi i fuld visir eller
mundbind, duftende af håndsprit og i
behørig afstand til hinanden prøver på
bedste beskub at komme helskindede
igennem besøget af den ubudne
Corona-gæst. At tage hensyn og at
begrænse sig selv er også at fejre jul.
Og det er det, julen kræver i år. At vi
fejrer den på andre måder, end vi er
vant til. Og måske rette blikket fra de
’store’ fællesskaber til de lidt mindre
fællesskaber. Og så ikke glemme det
menneskelige fællesskab med dem,
der oplever ekstra isolation i hjemmene eller plejehjemmene eller andre
steder rundt omkring i Danmark. Konfirmander ved Hornslet kirke og kirkens
’strikke-hold’ har lavet jule-poser til
beboerne på Rosengården med hjemmestrikket julepynt, julekort og andet
godt. Og vi kan alle rette blikket mod

nogle omkring os, der måske især i år
kunne bruge en opringning, et julekort
eller en anden mellemmenneskelig
håndsrækning i en krisetid.
Julens budskab har klaret sig gennem
mange kriser gennem de sidste 2000
år; forfølgelser af kristne, naturkatastrofer, krige, epidemier og andet, der måske ville kvæle mange budskaber. Men
julens budskab er netop et budskab,
der kom i mørket og spredte lys af håb
og menneskelighed. Så kriser har aldrig
fået julens budskab til at stå svagere –
tværtimod. Måske er fokus fjernet fra
noget af al indpakningen og over på
indholdet. Og det sker der måske heller ikke så meget ved…
Jeg kigger på min sukkulent. Måske
ser den alligevel lidt tør ud – måske
endda lidt trist. Jeg tror, jeg vil give den
det halvårlige skvæt vand. Ikke fordi
det nødvendigvis gør nogen forskel
for sukkulenten – den skal nok klare
sig. Men det gør en forskel for mig. Det
gør noget ved mig. At beskytte, drage
omsorg, passe på og tage hensyn. Og
tænk sig: alt dette sker i disse dage…
Man kommer helt i julestemning.
Rigtig glædelig jul!

Mundbind
I Folkekirkens lokaler skal der bæres
mundbind eller visir foreløbigt frem til
og med 2. januar 2021. Det betyder,
at når man kommer i Hornslet sognegård eller kirke, skal man iføre sig
mundbind eller visir, indtil man er på
plads på sin stol eller bænk. Derudover gælder naturligvis stadig retningslinjer om at holde afstand, spritte
hænder osv. Følg med på hjemmesiden, hvor vi løbende opdaterer i
forhold til udmeldte retningslinjer fra
myndighederne.
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GUDSTJENESTER

”Og det skete i de dage…”
Sådan begynder juleevangeliet.
Og sådan skal det lyde hvert år til
jul – også i 2020! Men pga. Covid 19
og vores hensyntagen til hinanden,
bliver det nødt til at være i nogle
andre rammer og på andre måder
end dem, vi er vant til. Budskabet

er det samme – rammerne er nogle
andre. Ansatte og menighedsrådet
ved Hornslet kirke lover at gøre, hvad
vi kan, for at vi kan fejre en rigtigt jul
i Hornslet kirke. Vi lover også at gøre,
alt hvad vi skal, for at fejringen kan
ske i trygge og ansvarlige rammer.

Juleaftensgudstjeneste for
voksne med billetsystem
Juleaften fejrer vi 5 gudstjenester
med skøn jule-salmesang kl. 11, 12,
13, 14 og 15. Vi sørger for at spritte
af og lufte ud mellem hver gudstjeneste, så der er sikre rammer at gå i
kirke i. Hvis man ønsker at deltage i
én af julegudstjenesterne 24/12, skal
man hente billetter i sognegården.
Lørdag 12/12 kl. 10-12, tirsdag 15/12
kl. 15-17 og onsdag 16/12 kl. 15-17 vil
menighedsrådets kasserer registrere
tilmeldinger og uddele billetter til
juleaftensgudstjenester. Man kan
afhente til dem, man skal sidde
på bænk med. Og man må sidde
på bænk med dem, man i forvejen er i ’Covid 19-kæde’ med
– dvs. dem, man evt. skal fejre
juleaften sammen med. Men
kan IKKE hente for andre,
som man ikke skal sidde
på bænk med eller fejre
juleaften med. Det er IKKE
muligt at reservere billetter
pr. tlf. eller mail. Billetter ud-

leveres ved personligt fremmøde på
ét af de angivne tidspunkter. Det vil
på kirkens hjemmeside blive oplyst,
hvis der er ’udsolgt’ til en eller flere af
gudstjenesterne. Billetterne er naturligvis gratis. Bliver man forhindret
i at deltage, selv om man har fået
billetter, må man meget gerne tage
kontakt til én af præsterne – så kan
andre få glæde af pladserne.
Til gudstjenesterne Juledag (25/12
kl. 10.30), 2. juledag (26/12 kl. 10.30)
og Julesøndag (27/12 kl. 10.30) plejer
der at være flere ledige pladser end
juleaftensdag. Og ligesom juleglæden forhåbentlig bliver spredt ud
over flere dage, kunne man jo også
sprede kirkegangen ud over de andre skønne dage i julefesten, der har
hver sin vinkel på julebudskabet.
Nytårsdag kl. 16.00 er der en festlig
nytårsgudstjeneste i Hornslet kirke,
dog uden den traditionelle
nytårskur bagefter.

”Julespillet”
for dagplejere, vuggestuer og børnehaver bliver igen i år holdt i december.
Det er aftalt med dagplejerne og de enkelte institutioner, hvornår de må
komme med hvor mange børn, så vi har desværre ikke mulighed for at andre
kan komme med.
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Juleaftensgudstjeneste særligt
for børn som
udendørs
Julerejse
I år har vi valgt af rykke denne traditionsrige børnegudstjeneste ud, så den
i stedet bliver til Julerejsen - en gåtur
med familien i stjenerefleksernes spor.
Det foregår søndag 20/12 kl. 15-17.
Husk lommelygte. Alle, der er meldt
på SMS-tjenesten for børnearrangementer ved Hornslet kirke, vil få en
SMS om, hvordan man skal melde sig
til, og hvordan juleløbet bliver afviklet. Det vil ligeledes blive lagt ud på
kirkens hjemmeside. Ønsker man at
komme på denne SMS-liste, kan man
sende en mail til sognepræst Lene
Hauge (LMKH@KM.DK).

Fredslyset fra Betlehem
Ved fyraftenssangen
onsdag den 2. december
Traditionen tro modtager vi igen i år
Fredslyset fra Betlehem i Hornslet kirke,
som vil skinne hele december måned til det, der foregår i kirken. Igen
i år bliver det spejdere fra 1. Hornslet
Trop, ledsaget af en repræsentant
fra Sct. Georgs Gilderne i Danmark,
der bærer Fredslyset ind i kirken. Det
sker til Fyraftensfortælling onsdag
2/12 kl. 17.30 uden fællessang men
med smukke toner i sang og musik
til tiden fra kirkens organist og kirkesanger. Fredslysets fortælling og en
fyraftensfortælling får man også med
sig, ligesom det vil være muligt at få
en flamme fra Fredslyset med sig, hvis
man selv medbringer et stearinlys.

De ni
læsninger
De 9 læsninger bliver igen i år holdt i
Hornslet kirke med deltagelse af kirkens
kor og med 9 læsninger fra Bibelen,
der på hver sin måde peger hen på
det, der ”skete i de dage”. Læsningerne bliver krydret og belyst med
sange og korværker. De 9 læsninger
er en gammel engelsk skik i adventstiden. I Hornslet kirke tog vi for en del år
siden denne skik til os og vi fejrer den
også i år. Men det bliver uden fællessang – for på dén måde kan vi være
nogle flere i kirken. Så velkommen til
De 9 læsninger søndag 13/12 kl. 14.00!
Tilmelding til sognepræst Lene Hauge
senest fredag 11/12 er nødvendig –
se kontaktoplysninger bag i bladet. I
forbindelse med De 9 læsninger, vil der
være Luciaoptog i kirken.

Juleafslutningerne
for skolen
bliver også anderledes i år. Vi har flere
forskellige modeller, vi arbejder med,
alt efter hvilke retningslinjer, der er op til
juleferien. Præsterne er i kontakt med
skolen om, hvad der kan lade sig gøre.
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JULEHJÆLP OG STRIK

FILMKLUB

Filmklub

Strikkecafé
Vi fortsætter med at strikke lune sokker, huer, halstørklæder mm til Kirkens
Korshærs varmestue i Århus og finder
også på nye ting i det nye år.
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.

Kirkefilmklub
Sognepræst Lene Hauge er både
medstrikker og ansvarlig for projekter,
indkøb af garn mm.
NB. I disse Covid-19 tider er der IKKE
rundstykker, men blot kaffe, god plads
og godt selskab. Kaffen er ganske
gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.
Vi mødes i sognegården
Torsdag den 14/1
Tirsdag den 2/2
Tirsdag den 2/3

Julehjælpen i Hornslet
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 bakker stærkt op om
kirkens julehjælp
til trængte familier
her i Hornslet. Vi

Køb hjemmelavet
julepynt og støt
Hornslet kirkes julehjælp til børnefamilier
Man kan købe hjemmestikket/hæklet
julepynt og filtede luffer lavet af folk
omkring Hornslet kirke. Det sælges i
Skobox, Tingvej 8A, Hornslet, og ABC
centret, Skolevangen 6, Hornslet. Alle
pengene fra salget går ubeskåret til julehjælp til børnefamilier i Hornslet sogn..
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samler jævnligt ind til julehjælp ved
gudstjenester. Ønsker man at give
en pengegave, kan man indbetale
et beløb til kirkens julehjælpskonto
(Reg.nr: 7260 Kontonr: 1068884 –
Djurslands Bank) – eller mobilepay 84
524 og skriv ’JUL’ i meddelelsesfeltet.
For at komme i betragtning til at
modtage julehjælp skal man indsende/maile en ansøgning med et par
ord om familiemæssige og økonomiske forhold, samt bopælsadresse til
én af sognepræsterne senest mandag d. 7. december 2020. Man kan
forvente svar på ansøgningen d. 8.
december, hvor man får oplysninger
om, hvordan julehjælpen bliver uddelt.

De tre film, vi ser i den sidste halvdel af Kirkefilmklubbens sæson 20/21, handler
alle om at være lys i mørket og at tænde lys i mørket. På sin vis er alle tre film
kærlighedsfilm – men med meget store forskelle i den kærlighed, der bliver talt
frem i filmene. Alle film bliver set i det trygge biografmørke i Kom-Bi, Hornslet.
Og det er biografens Corona-retningslinjer, der bliver fulgt, så alle kan blive rørt,
oplyst, underholdt og grinet igennem i trygge rammer. Billetter bestilles og købes
i Kom-Bi – billetpris for disse tre film er kr. 75,- pr. stk. Filmene bliver på skift indledt
af en af sognepræsterne Iben Nordestgaard fra Elsted kirke, Erik Søndergaard
fra Skødstrup kirke og Carsten Tranberg-Krab fra Hornslet kirke.

Decemberfilmen er vanen tro en af dem, man
gerne må komme til at grine af. Tirsdag 8/12 kl.
19.00 ser vi komediedramaet ”Jojo Rabbit” - en
2. Verdenskrigs-satire om en ung nazistisk dreng,
som kommer igennem krigens barske tider ved
at have Hitler som sin usynlige fantasiven. Den
fjollede udgave af Hitler hjælper Jojo med at
håndtere alle de ubehageligheder, som Hitlerjugend kræver af drengen. Men da Jojo opdager,
at hans mor gemmer en ung jødisk pige i deres
hjem, ændrer alt sig...

Tirsdag 26/1 kl. 19.00 ser vi den belgiske film fra
2019 ”Unge Ahmed”. Den 13-årige belgiske Ahmed bor med sin muslimske familie. Han kommer
under indflydelse af en lokal imam, som tolker
koranen fra en ekstremistisk vinkel og præger
Ahmed til at gøre det samme. Snart lader Ahmed sig styre mere og mere af fanatisme, og
han begynder at planlægge et angreb på sin
skolelærerinde. Mødet med en ung pige vækker imidlertid modstridende følelser i ham.

Vi slutter sæson 20/21 af med et stille, poetisk
drama med et måske glædeligt gensyn med
to franske filmstjerner; Anouk Aimee og JeanLouis Trintignant. Instruktøren Claude Lelouch
lavede i 1966 filmen ’Kvinden og Manden’ og i
1986 ’Kvinden og Manden 20 år efter’. Disse film
bruger de samme to hovedrolleindehavere og
følger dermed en kærlighedsfortælling igennem
den modning, alderen giver. Og nu er det tid til
’Livets bedste År’ fra 2019 – 53 år efter den første
film. Tirsdag 2/3 kl. 19.00 ser vi ’Livets bedste År’
- en film om erindringens gave og kærlighedens
evne til at modstå alle prøvelser.
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KIRKEKALENDER JUL/VINTER 2020/21

DECEMBER
Onsdag 2/12 kl. 17.30
Onsdag 2/12 kl. 18.45
Søndag 6/12 kl. 10.30
Tirsdag 8/12 kl. 19.00
Lørdag 12/12 kl. 10-12
		
Søndag 13/12 kl. 14.00
Tirsdag15/12 kl. 15-17
		
Onsdag16/12
		
Onsdag 16/12 kl. 15-17
		
Søndag 20/12 kl. 10.30
Søndag 20/12 kl. 15-17

Fyraftensfortælling m. Fredslyset fra Betlehem
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 2. søn. i advent
CTK
Kirkefilmklub i Kom-Bi, JoJo Rabbit
Udlevering af billetter til juleaftensgudstjeneste
i sognegården
De 9 læsninger, 3. søn. i advent
LH
Udlevering af billetter til juleaftensgudstjeneste
i sognegården
Julegudstjeneste for
dagplejere og vuggestue-/børnehavebørn
Udlevering af billetter til juleaftensgudstjeneste
i sognegården
Gudstjeneste, 4. søn. i advent
CTK
Juleløb for børn og barnlige sjæle
LH+CTK

Torsdag 24/12

kl. 11.00 Gudstjeneste KUN m. billet, juleaften
kl. 12.00 Gudstjeneste KUN m. billet, juleaften
kl. 13.00 Gudstjeneste KUN m. billet, juleaften
kl. 14.00 Gudstjeneste KUN m. billet, juleaften
kl. 15.00 Gudstjeneste KUN m. billet, juleaften
NB! SE OMKRING BILLETTER TIL JULEAFTEN PÅ SIDE 3

Fredag 25/12 kl. 10.30 Gudstjeneste, Juledag
Lørdag 26/12 kl. 10.30 Gudstjeneste, 2. juledag
Søndag 27/12 kl. 10.30 Gudstjeneste, Julesøndag

LH
LH
LH
CTK
CTK

LH
CTK
LH

JANUAR
Fredag 1/1
Søndag 3/1
Onsdag 6/1
Onsdag 6/1
Søndag 10/1
Torsdag 14/1
Søndag 17/1
Tirsdag 19/1
Onsdag 20/1
Søndag 24/1
Tirsdag 26/1
Fredag 29/1
Søndag 31/1

kl. 16.00
kl. 10.30
kl. 17.30
kl. 18.45
kl. 10.30
kl. 10-12
kl. 16.00
kl. 10-12
kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 10-12
kl. 10.30

Gudstjeneste, Nytårsdag
Gudstjeneste, Helligtrekonger
Fyraftensfortælling
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 1. søn. e. H3KG
Strikkecafé
PULS-gudstjeneste, 2. søn. e. H3KG
Højskoleformiddag
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste, sidste søn. e. H3KG
Kirkefilmklub i Kom-Bi, Unge Ahmed
Litteraturcafé
Gudstjeneste, Septuagesima

CTK
LH

LH
LH
CTK
LH+CTK
CTK
LH
LH

FEBRUAR
Tirsdag 2/2
Onsdag 3/2
Onsdag 3/2
Torsdag 4/2
Søndag 7/2
Søndag 14/2
Søndag 21/2
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kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10-12
17.30
18.45
19.00
16.00
10.30
10.30

Strikkecafé
Fyraftensfortælling
Menighedsrådsmøde
Kyndelmissegudstjeneste
PULS-gudstjeneste, Seksiagesima
Gudstjeneste, Fastelavn
Gudstjeneste, 1. søn. i fasten

LH

LH
LH
CTK
CTK

Mandag 22/2
Tirsdag 23/2
Onsdag 24/2
Fredag 26/2
Søndag 28/2

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

11.00
10-12
17.00
10-12
10.30

Babysalmesang
Højskoleformiddag
Spaghettigudstjeneste
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 2. søn. i fasten

LH+CTK
LH
LH

MARTS
Mandag 1/3
Tirsdag 2/3
Tirsdag 2/3
Søndag 7/3
Mandag 8/3

kl. 11.00
kl. 10-12
kl. 19.00
kl. 16.00
kl. 11.00

Babysalmesang
Strikkecafé
Kirkefilmklub i Kom-Bi, Livets bedste år
PULS-gudstjeneste, 3. søn. i fasten
Babysalmesang

LH
CTK

Vi samler ind til verdens
fattigste den 14. marts
Vær med, når Folkekirkens
Nødhjælps Sogneindsamling løber af stablen søndag den 14. marts 2021.
Sammen gør vi i Hornslet
en forskel for mennesker i
yderste nød.
Lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste.
Mens klimaforandringernes konsekvenser er en realitet, har coronapandemien været med til at forværre
problemer, der eksisterede i forvejen.
Sult, ulighed og konflikter.

Klimaproblemer øverst
på listen
I tørkeplagede lande som Etiopien,
Sydsudan og Zimbabwe sulter millioner af mennesker, fordi høsten slår
fejl år efter år. I lande som Nepal,
Bangladesh og Myanmar forsvinder
livsgrundlaget, når voldsom regn skyller jorden væk.

Klimaforandringerne er her allerede –
de er bare ikke særlig ligeligt fordelt
på verdensplan. Det er verdens fattigste, der rammes hårdest af konsekvenserne. Mennesker, der i forvejen
ingenting har.
Når vi samler ind den 14. marts, går
pengene blandt andet til klimahjælp
som:
Træplantning, der modvirker
jordskred og kan bremse voldsomme
oversvømmelser
Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer folk rent drikkevand
Køkkenhaver og nye afgrøder,
der kan klare tørke og omskifteligt vejr
Vi opfordrer alle – børn som voksne
– til at gå en tur for verdens fattigste
søndag den 14. marts, når Folkekirkens Nødhjælp afholder Sogneindsamling.

Meld dig som indsamler
Vil du have en hyggelig søndag og
samtidig slå et slag for verdens vigtigste sag?
Så kontakt allerede nu indsamlingsleder, Helena Højen Danielsen på
25133424 eller helena@hoga.dk for
at melde dig som indsamler. Du kan
også tilmelde dig på blivindsamler.dk.
De nærmere oplysninger om, hvorledes indsamlingen kan gennemføres
i år, vil fremgå i næste udgave af Sogneposten og på kirkens hjemmeside.
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

Fastelavnsgudstjeneste
Når vi fejrer fastelavnsgudstjeneste i
Hornslet kirke søndag d. 14. februar kl.
10.30, må både børn og voksne meget gerne komme udklædte i kirke.
Vi skal nok sørge for, at det hele sker
både festligt og trygt for alle. Derfor
melder vi ud på hjemmesiden, når vi
nærmer os, om der bliver tøndeslagning efter gudstjenesten og hvordan
det evt. kommer til at foregå. Hvis

man er tilmeldt børnefamilie-SMS-listen, får man også en SMS med fastelavnsfejrings-oplysninger, når kender til
retningslinjerne i februar måned. Man
kan blive meldt på SMS-listen ved at
sende en mail til sognepræst Lene
Hauge (LMKH@KM.DK).

Babysalmesang
10 mandage i kirken
Hornslet kirke inviterer de alleryngste
(2-10 mdr.) sammen med deres far
eller mor (eller bedsteforælder), til et
forløb med babysalmesang.
Forløbet ledes af vores kirkesanger
Mette Korsgaard Djernes.
Babysalmesang kan være med til at
stimulere barnets musikalske og sansemotoriske udvikling og giver også
inspiration til, hvordan du kan synge
og bevæge dig med dit barn derhjemme.

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 mulighed for det i det nye
år. Kirkens konfirmandhold får direkte
besked. Det er gratis at modtage, det
er godt genbrug, det er klimavenligt,
det er unikt og ikke kun det samme
som i butikkerne. Der er meget godt
at sige om det. Kontakt sognepræst
Lene Hauge, hvis der er spørgsmål eller ønsker om at se udvalget.

Vi mødes 10 mandage, hvor vi med
kirkerummet som ramme synger
salmer og sange kombineret med
fagter og bevægelser, instrumenter
og rekvisitter.
Der kræves ingen forudsætninger
udover lysten til ro og nærvær i en
musikalsk stund med
salmerne i centrum. Vi skal lytte og
sanse og ikke mindst nyde den glæde, som opstår i fællessangen.
Men i disse tider skal vi også i kirken
være fælles om at være sammen
hver for sig. Vi følger de gældende
retningslinjer for håndtering af covid-19. Afstandskravet giver plads til
færre deltagere end normalt. Derfor
åbnes muligheden for to hold, hvis der
er mange tilmeldinger.

hold med andre deltagere, men det
kan ikke loves. Der er plads til 6 deltagere på hvert hold.
Velkommen i kirken til en stund i musikkens favn.
Forårsholdet starter op mandag d. 22.
februar 2021.
- sidste gang er mandag d. 10. maj
(påskeferie d. 29. marts samt
d. 5. april 2021)
Da deltagerantallet er begrænset, er
det nødvendigt at tilmelde sig.
Tilmeld dig ved at skrive en mail til
MLKD@km.dk.
Betaling (300 kr. for hele forløbet) skal
ske efter bekræftet holdplads på
MobilePay nr. 881757 (Skriv ”Baby” i
emnefeltet).
Har man svært ved at kunne betale,
kan man henvende sig til én af
præsterne.
Hvis man har været til babysalmesang
tidligere i Hornslet Kirke og havde en
god oplevelse i kirkerummet sammen
med sit barn, vil vi opfordre til at deltage i vores Spaghettigudstjenester.
Gudstjenesten, som er i børnehøjde,
er en god mulighed for at fortsætte
med at komme i kirken sammen med
sit barn på barnets præmisser.
Læs mere om vores spaghettigudstjenester her i sogneposten.

Babysalmesang foregår om formiddagen og varer 30-40 minutter. Hvis der
laves 2 hold er tidspunkterne kl. 9.30
og 11.00. Du kan ønske at komme på

Spaghetti-gudstjeneste
Kom til spaghettigudstjenester
– nu med pølsehorn to-go!

Også i 2021 mødes vi til spaghettigudstjeneste i børnehøjde. Der kommer til at
sidde én familie på hver bænk og der bliver ikke fællessang, så vi alle kan være
trygge. MEN der bliver stadig masser af sjove fortællinger fra præsterne. Familierne får en pose med pølsehorn med hjem. Tilmelding er nødvendig – send en SMS
med antal børn og voksne til 30 35 80 90. Vi glæder os til at se jer – der er spaghettigudstjenester følgende onsdage: 20/1 og 24/2.
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HØJSKOLEDAGE

DET SKER

Højskoleformiddage

Fyraftensfortællinger

I vintertiden tænder vi lys på forskellig måde. Vi rykker
sammen og tænder stearinlys og lys i hinanden ved at
byde mørket trods med dét lys, menneskeligt samvær
kan give os. I denne Corona-tid har dette samvær været
udfordret. Men vi har holdt fast i at kunne mødes i trygge rammer og vedblive at byde mørket trods med det
menneskelige lys. De to højskoleformiddage i januar og
februar handler også om at kunne tænde lys i mørket.
Pga. Covid-19 er der i efteråret IKKE rundstykker, men der
skal nok være kaffe nok, ligesom vi sørger for god plads til
alle og følger alle retningslinjer for sang.

Tirsdag 19/1 kl. 10-12
får vi besøg af cand. mag. i dansk og
idéhistorie, Anna Dinesen. Hun fortæller om Tove Ditlevsen, der på mange
måder via forfatterskabet skrev lys
ind i dét mørke, hun oplevede i sit
liv. Ingen anden dansk forfatter har
formået at fænge mennesker fra alle
samfundslag med sine digte, noveller
og romaner. Anna fortæller og læser
op fra hendes spændende værker og
fortæller om hendes dramatiske liv.

Tirsdag 23/2 kl. 10-12
står højskoleformiddagen i musikkens tegn. Tidligere organist ved Kildevældskirken i København, Gunnar Brønholt gæster os med musikforedraget ’Gospel,
blues og Elvis’, som med mange musikeksempler fra 50’erne og 60’erne nok vil
vække mange minder. På baggrund af sine rejser til Memphis, Nashville og Hollywood beretter Brønholt om gospel, blues- og countrymusikkens udvikling og
indflydelse på nationalhelten Elvis Presleys sange. Den amerikanske blues- og
gospelmusik var oprindeligt de undertryktes musik – et forsøg på at tænde lys i
mørket med trodsige og håbefulde toner og ord.
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I denne tid mødes vi den første
onsdag i hver måned kl. 17.30 til en
halv time med fortællinger. Store
og små fortællinger og om Gud og
hver mand, poesi, eventyr, noveller,
notater – intet er for stort eller småt,
blot det er fortællinger, der belyser
vores menneskeliv med ord. Ingen
tilmelding nødvendig..

Kyndelmisse-fejring
i Hornslet kirke
Torsdag den 4. februar kl. 19
Midt i vinterens mørke udenfor og tunge tiders mørke indenfor vil vi mødes og
høre om lys i mørket; om hvad der kommer til os, og hvordan vi kan sprede
det. I både tekster og musik vil vi finde lys og ord til eftertanke, til energisk
refleksion og fredfyldt ro. Der vil blive sunget for os, og der vil blive læst gode
ord, så vi kan følge i den ældgamle tradition med at reflektere over livet ved
midvinter, men også hente kraft og lys i Bibelens ord og gode sanges ord.
Er man en af dem, der finder ro og fred ved at have strikketøj/hækletøj i hånden, er man velkommen til at sidde med det, under denne aftens Kyndelmissegudstjeneste.
Tilmelding til sognepræst Lene Hauge senest onsdag den 3/2 er nødvendig –
se kontaktoplysninger bag i bladet.

Litteraturcafé
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 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.
Pga. Covid-19 dropper vi rundstykket,
men samles med god plads og en kop
gratis kaffe Har du lyst til at være med,
er du meget velkommen. Du bedes
kontakte sognepræst Lene Hauge
først (lmkh@km.dk eller tlf. 30619106),
som så vil sørge for at bestille bøger
hjem til alle fra biblioteket.
Vi mødes følgende fredage:
29/1, 26/2

12

MENIGHEDSRÅD OG KOR

Det nyvalgte menighedsråd ved
Hornslet kirke består af:
Bodil Ringe Martinsen,
Jørgen Andersen,
Kristen Hjorth Nordby,
Jesper Lützhøft Vinther Jacobsen,
Lars Erik Sørensen,
Ulla Elisabeth Folmer Christiansen,
Lone Højgaard Rasmussen,
Palle Daugaard,
Niels Martin Hvalsøe,
Kjeld Storgaard Pedersen

Stedfortrædere:
Anja Barslev Andersen,
Martin Arve Ogstrup,
Lena Lund Pedersen,
Erik Glismand
Menighedsrådets funktionsperiode
begynder 29. nov. 2020.

Kom til kor – det er sundt!
– selv under COVID-19!
Både børn, unge (og MÅSKE voksne)
kan synge i kor i Hornslet kirke.
Henvend dig til kirkens organist
(kirken@lennerts.dk).
ALLE KORSANGERE SKAL TILMELDE
SIG KORPRØVER OG ANDEN
DELTAGELSE I KORAKTIVITETER I
PERIODEN MED COVID-19

KORTIDER OM TORSDAGEN
(første gang 3. september)

• HORNSLET KIRKES BØRNEKOR
for 3. til 5. klasse
kl. 15.00-15.45
Koret synger normalt med til flere
gudstjenester og koncerter i løbet af
året, men COVID-19 sætter nogle
begrænsninger, der vil blive meddelt,
i forbindelse med undervisningen.
• HORNSLET KIRKES UNGDOMSKOR
for 6. klasse og opefter
kl. 16.30-17.30
Koret synger normalt med til alle gudstjenester og koncerter i løbet af sæsonen, men COVID-19 sætter nogle
begrænsninger, der vil blive meddelt, i
forbindelse med undervisningen.
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SÅDAN GØR MAN VED

NAVNE & NUMRE

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

Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Møllestedet 4, 8543 Hornslet
tlf. 2499 4121, ctk@km.dk
Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 3061 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, hornslet.sogn@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen
Andersen
Tlf. 2486 5359,
slothandersen@gmail.com
Kirkeværge Palle Daugaard
Tlf. 2066 4506

TRANSPORT?

• HORNSLET KIRKES VOKSENKOR
ER I SKRIVENDE STUND LUKKET FOR
TILMELDING OG ØVER UNDER
RESTRIKTIONER, men er ELLERS
nærmest for alle, der har lyst
kl. 19.15-21.00
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, men COVID-19
sætter nogle begrænsninger, der
vil blive meddelt, i forbindelse med
undervisningen.

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

Alt dette foregår i Store Sal i Hornslet
Kirkes Sognegård, Rodskovvej 4, 8543
Hornslet.

HØJSKOLESANGBØGER

SPIREKORET bliver annonceret og
sendt ud via AULA og aftales i samarbejde med SFO og Hornslet skole.
Det er GRATIS at synge
i Hornslet kirkes kor.

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

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

Tlf. 86 99 54 00

Tlf. 86 99 40 30

Hornslet

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

REDAKTION
Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
(ansv.) ctk@km.dk
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Grafisk: Solveig Mønsted Hvidt

Hornslet Kirke har fået et sæt af de
’nye’ højskolesangbøger. Derfor har
vi to kasser med de gamle højskolesangbøger, som vi gerne vil udlåne til
private fester andre steder end sognegården, f.eks. runde fødselsdage,
konfirmationer, begravelseskaffe eller
lign. Der er ca. 150 stk.
Kirken beder om, at man ved lån af
sangbøgerne giver et bidrag efter
eget valg og størrelse til et af kirkens 4

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

indsamlingsformål: Folkekirkens Nødhjælp, Bibelselskabet, Kirkens Korshærs varmestue i Århus eller Hornslet
Kirkes julehjælp til trængte børnefamilier i sognet.
Udlån, afhentning og bidrag til indsamling aftales med kirkekontoret.
Bidraget kan som ved vores andre indsamlinger i kirken gives kontant eller via
MobilePay.
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Salme til tiden!
Nr. 822 i ’100 salmer’
1. Decembernat. Engle slår vingerne ind
og lander forsigtigt i menneskesind
de hvisker om barnet, som netop blev til:
I nat kan I møde ham her, hvis I vil!
2. Måske er vi store, i nat er vi små
måske skal vi miste, i nat skal vi få
I nat kalder Gud sine mennesker frem:
Her har I mit barn, I skal være hans hjem
3. Han spjætter af livskraft i hjertet på os
som tænder stearinlys i mørket på trods
små lys, der skal strømme mod dem, vi er nær
og dem som er fjerne, og dem som vi er
4. I stuer, i kirker, i tanker, i år
ved sygehussenge hvor håbsengle går
skal Guds hånd i nat trække angststikket ud
og røre os stille, for julen er Gud
5. I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro
at selv helt alene er mennesket to
at barnet fra himlen skal vokse sig stort
det sted i os selv, hvor vi kommer til kort
6. I nat skal vi tænde decembernatslys
og gyse af glæde og dele det gys
Kom, mærk det! Nu ryster den gamle planet
af julenatsfryd over det, der er sket!

Iben Krogsdal, 2009
Gengivet efter tilladelse fra forfatteren

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

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

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

