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At være i hinandens hænder
af sognepræst Carsten Tranberg-Krab, Hornslet
”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget
af dets liv i sin hånd.” Sådan lyder i sin fulde
udstrækning et af de mest berømte og
brugte citater fra en dansk filosof. Ordene
er fra K.E. Løgstrups ’Den etiske fordring’,
der udkom første gang i 1956 (og de står
på s. 25). Dette citat er blevet udlagt og
brugt i mange sektorer i vores samfund –
fx plejesektoren, undervisningssektoren,
anvendes som et princip i ’blød’ ledelse
og har endog fundet vej til højskolesangbogen. Citatet er så anvendeligt, fordi det
fortæller noget alment om vores tilværelse – både i privaten, på arbejde og som
borger i det danske samfund. Og det er
anvendeligt både i krisetider/krisesituationer
og i ’almindelige’ tider (hvis de da findes).
I krisesituationer, vil det ofte være meget
håndgribeligt, hvordan vi er ansvarlige for
en del af hinandens liv. Når vores fysiske liv
er truet, er det meget tydeligt, hvordan vi
kan tage et ansvar for hinandens liv på os
ved at mætte, helbrede, rive ud af branden, etc. Her redder man bogstaveligt talt
hinandens liv. Men også under mere fredelige omstændigheder, holder vi en del af
hinandens liv i vore hænder, og viser det i
den måde, vi møder hinanden på. Løgstrup
beskriver selv denne ’bredde’ i at holde
hinandens liv i hænderne, når han fortsætter citatet: ”Det kan være meget lidt, en
forbigående stemning, en oplagthed, man
får til at visne, eller som man vækker, en
lede man uddyber eller hæver. Men det
kan også være forfærdende meget, så det
simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.” Vi står med en del af
hinandens liv i hænderne i alle situationer
og til alle tider.
Fredag d. 6. marts tikkede der en sms ind til
os præster fra vores indsamlingsleder i Hornslet. Hun står for Folkekirkens Nødhjælps
landsindsamling i Hornslet og skrev, at
indsamlingen søndag d. 8. marts var blevet
aflyst pga. smitterisiko i forbindelse med det
Corona-virus, som vi på det tidspunkt kun
lige var begyndt at stifte bekendtskab med.
Vi måtte skynde os at få fat i alle konfirmanderne, som altid hjælper med at samle ind,
og aflyse. Det var den første i en lang række af aflysninger, vi i Hornslet kirke brugte
tid på – vores arbejdsopgaver blev omlagt

og skulle redefineres ud fra Corona-sikrede
rammer (andetsteds kan du læse om
kirkens arbejde i Corona-tiden). For i den
følgende uge, kulminerende med Statsministerens nedlukning af samfundet onsdag
d. 11. marts, blev det klart, at vi havde at
gøre med en trussel mod fællesskabet på
globalt plan, der nødvendiggjorde drastiske tiltag og føjede endnu en dimension til
Løgstrups diktum om, at vi holder en del af
hinandens liv i hænderne.
For i ’Corona-tiden’ er hænderne helt
konkret blevet et symbol på, hvordan vi kan
omsætte ansvaret for hinandens liv i praksis:
ved at spritte hænderne. Sprit blev hurtigt en mangelvare, men samfundssindet
gjorde, at egnede virksomheder omstillede
produktionen fra fx ølbrygning til produktion
af håndsprit (uden at Danmark blev tørlagt – så det gik!) Vores hænder er den del
af vores krop, vi rækker ud mod hinanden
i en hilsen eller et kærtegn. Krammet og
håndtrykket indbefatter, at vi rører ved hinandens kroppe og hænder. Men hænder
er ikke bare bærere af kærtegn og hilsner
– men også virus! Derfor blev udeladelsen
af håndtryk og kram en helt nødvendig del
af den strategi, der (i skrivende stund) har
gjort smittetrykket så lavt i Danmark og har
gjort, at vores sundhedsvæsen har kunnet
følge med hele vejen. Men denne udeladelse tydeliggjorde også, hvor vigtigt det
er for os at være sammen – og også at røre
hinanden. Plejehjemsbeboere, der savner
synet og berøringen af deres kære. Bedsteforældre, der savner at kramme deres børnebørn. Og os alle, der ikke længere kan
trykke hinandens hænder, som en hilsen og
symbol på velvilje over for hinanden. Alt det
har vi måttet undvære. Vi har måttet holde
hænderne i lommen så at sige. Og ved at
gøre det, har vi vist, at vi altid holder en del
af hinandens liv i hænderne – også i virustider som disse.
Vi holder hinandens liv i hænderne – og
gør det fortsat. Også i en eventuel anden
bølge af Corona. Og også på den anden side af Corona. Både i medgang og i
modgang. Vi ved, hvordan vi gør det ved
at holde hænderne fra hinanden, holde
afstand og mere eller mindre undgå hinanden – det har vi vist de sidste måneder.

Men vi skal også huske på, hvordan vi
gør det ved at række hænderne ud mod
hinanden, når vi må det igen. For vi lever
(også) af de fællesskaber, vi indgår i. Og
de sidste måneder har lært os, hvordan vores fællesskaber kan forstås og fortolkes på
mange forskellige måder – ikke mindst takket være teknologien. Vi har sunget sammen, spist sammen, holdt møder sammen;
i det hele taget været sammen uden
at være sammen. Vi har stået sammen
– hver for sig. Med sprittede hænder
dybt begravet i lommen har vi alligevel
formået at række ud til hinanden på
mange forskellige måder. Og det har vi
gjort, fordi vi har fundet ud af, at det er
vigtigt for os. Og vi skal blive ved med
at række ud efter hinanden – med
eller uden hænder. Ringe til hinanden. Spørge til hinanden. Være
opmærksomme på hinanden.
Søge hinanden og synge,
græde, grine, brokke, diskutere, skændes, forsones og kede
os sammen. For det er det, vi
lever af – både før, under og
efter en epidemi. Jeg ønsker en
god sommer til alle!

KIRKEN I EN CORANATID
Skolen i sognegården
Som vi alle har fulgt med i, har skolerne
været lukkede siden midt i marts. I nogle
uger har de mindste klasser været i gang
igen, og fra den 18. maj er også de ældste
klasser i gang. Det er vi alle glade for, for
det betyder, at samfundet er på vej tilbage
til mere normale tilstande.
For Hornslet skole betyder det, at man nu
igen skal kunne rumme alle elever. Men i
en stor fyldt skole kan det være svært at
overholde afstandskravene, og skolen har
derfor spurgt menighedsrådet om lov til at
låne store sal og konfirmandlokale i sognegården frem til sommerferien til 7. årgang.

lidt på skift. Blomster som skulle vandes,
overflader, som skulle afsprittes osv.
merferien, det gælder eks. aktiviteter som
litteratur café og strikke café.
Så medens vi glæder os over, at skolen
kommer godt i gang, vil vi også åbne for
kirkens aktiviteter igen, først og fremmest
glæder vi os til at kunne byde ind til gudstjeneste igen, selvom det bliver i en stramt
styret og kortere form i begyndelsen.
Så følg med på kirkens hjemmeside, i sogneposten og på kirkesiderne fra Syddjurs
provsti i Adresseavisen, for at se hvordan
aktiviteterne starter op igen.
På menighedsrådets vegne

Det står et enigt menighedsråd bag, at
vi skal hjælpe skolen og eleverne med at
komme trygt og godt i gang igen. Men det
betyder, at vi ved Hornslet kirke vil reducere
på nogle af vore aktiviteter frem imod som-

Jørgen Andersen
Formand for menighedsrådet

Kirkesang i en nedlukket kirke
Mange har oplevet hvordan fællessangen
har været en vej til fællesskab i en tid hvor
vi har måttet være sammen hver for sig i en
coronakrise-tid.

af de begrænsninger, som nedlukningen af
Danmark har givet. Deriblandt også forårets
babysalmesangshold. Her har vi også måttet undvære det nærvær med hinanden,
som den fælles salmesang giver.

Som kirkesanger har det været frustrerende
ikke at kunne være med til at skabe det
fællesskab, sådan som vi plejer, gennem
salmesangen i kirken, imens den har været
lukket.

Jeg har som alternativ forsøgt at sprede lidt
af salmesangs-glæden ved at dele videoer
med babysalmesangs-aktiviteter med holdets deltagere til hjemmebrug.

I Hornslet kirke har vi forsøgt at få salmesangen ud til menigheden på alternative
måder.

Jeg håber, at der kan åbnes for babysalmesangshold til efteråret ud fra de, til den
tid, gældende retningslinjer.

Kirkens organist Thomas Lennert og jeg har
optaget salme-indslag til hver af de andagter, som har været lagt op på kirkens hjemmeside under nedlukningen.

Jeg har sunget salmer under nedlukningen i det smukke, men tomme kirkerum og
glædet mig til, at vi igen kan synge alle de
gode salmer sammen i menighedens fællesskab.

Vi markerede også fejringen af 75 året for
befrielsen med musikvideoer til anledningen.

Kirkesanger Mette Djernes

Mange kirkelige aktiviteter har været ramt

Kirketjener i Coronatiden
Coronatiden har været en udfordring for os
alle. I mit job som kirketjener, har det betydet at jeg ikke har kunnet være så meget i
kirken og i sognegården. Dette har dog ikke
været ensbetydende med ”ferie”.
Der har stadig været bisættelser og begra-

velser der skulle sørges for. Med dertil hørende ekstra rengøring og afspritning. Da afspritning jo sikkert er kommet for at blive, så
har jeg været ved at opspore, hvor vi kunne
få nogle blivende håndsprits dispensere.
Ind i mellem har der været ting at gøre i
sognegården, da vi jo alle, har været der

I starten af Coronatiden fik vi en længe ventet ny katafalk. Det er den vogn som vi kører
kisterne på, og som de står på i kirken. Der
var dog lidt opstarts vanskeligheder med
den i starten, og jeg havde firmaet ude flere
gange. Nu virker den, og vi er rigtig glade
for den. Den er både smuk, når den står i
kirken, og funktionel at bruge.

har de brug for ekstra plads. Så alle 7. klasser kommer til at være i Sognegården. Der
har været en del møder og telefonsamtaler
med folk fra skolen, for at få det hele på
plads, og vi håber at de bliver glade for at
være hos os.
Og jeg glæder mig til at komme rigtigt i
gang igen, og møde mennesker fra sognet.
Kirketjener Dorthe Ginge

Da skolen jo nu er startet op med alle elever,

Præsterne i Coronatiden
– samme indhold, men i ny indpakning
Som mange andre har oplevet, har vores arbejdsopgaver også skiftet karakter i løbet af
de sidste måneder. Fra den ene dag til den
anden lukkede kirken ned, og vi måtte ringe
rundt og tale med familierne til de rigtig
mange dåb, der var planlagt frem til påske.
Dåb, som nu ikke kunne holdes som planlagt. Der skulle aflyses konfirmander, litteraturcafe, ringes afbud til foredragsholdere og
andre, der skulle lave noget til højskoleformiddagene, dåbstræf og konfirmandernes
deltagelse i Sogneindsamlingen skulle aflyses
og meget mere skulle lukkes ned.
Men efter den første nedlukning, begyndte
den nye hverdag. En hverdag, som bestemt
ikke har været præget af total nedlukning,
men af en hverdag på nye præmisser, og
dog med masser af liv og gode ting.
Der er blevet skrevet masser af andagter og
daglige påske-refleksioner til kirkens hjemmeside. Det er en ny form, når der nu ikke
har været gudstjenester, men også en form,
der har bragt mulighed for at kunne se på
en helligdag fra mange vinkler – uden at
ende op med en gudstjeneste med en 7
timer lang prædiken!
De fleste bruger stadig kirken i de situationer i livet, hvor der virkelig er noget på spil
– om det så er den store glæde eller den
store sorg. Begravelser, bisættelser, dåb og
vielser er stadig for rigtig mange en naturlig
anledning til at komme i kirken. Det har det
heldigvis stadig været under Coronatiden.
Men der har været begrænsninger på, hvor
mange, vi må være og hvor lang tid, vi må
være sammen. Vi præster har på bedste vis
og i samarbejde med kirkelige myndigheder
forsøgt at lægge nogle rammer omkring de
centrale ritualer i kirken, så vi stadig har kun-

net begrave, døbe og vie, dem, hvor det
ikke var et ønske at udsætte eller ikke kunne
lade sig gøre at udsætte. I samarbejde
med brudepar, dåbsforældre og nærmeste
pårørende til afdøde har vi kunnet fastholde
de kirkelige ritualer som et vigtigt element i
vores tilværelse. Her har vi mødt stor forståelse og samarbejdsvilje fra hele menigheden i
Coronatiden. Tak for det!
Vores hjemmeside har været en uundværlig samarbejdspartner i Coronatiden, hvor
der flere gange ugentligt (eller dagligt) har
skullet kommunikeres ud til menigheden
i en hastighed, der slet ikke egner sig til
hverken trykt kirkeblad eller lokalavis. Vi har
som mange andre kirker fundet muligheder
i hjemmesiden – både i forhold til at kommunikere fra time til time og i at gentænke
webbaseret gudstjeneste, korarbejde, babysalmesang og meget andet, I kan læse
om her i Sogneposten. Hjemmesiden vil
stadig være vores primære og mest fleksible
kommunikationskanal – også nu hvor vi lige
så stille genåbner folkekirken.
Til de mindste i sognet, vores spaghettigudstjeneste-familier, har vi lavet både et påskeløb, de selv kunne tage på i lunden bag
sognegården, når vi nu ikke kunne samles
– og senest også et ’gæt den hemmelige
disciple’løb - og som altid har der været
noget, man kunne få med hjem igen.
Garn er i det omfang, det har været muligt,
blevet bragt ud til garn-sultne strikkeres postkasser, så der også næste vinter er varme
luffer og sokker til brugerne af Kirkens Korshærs varmestuer. Og rigtig mange i byen
hjalp – og sagde tak for at måtte hjælpe da en af kommunens medarbejdere kunne
berette om en ung mor, der manglede

KIRKEN I EN CORANATID
alt, og forespørgslen om hjælp blev bragt
videre i sognet gennem præster og utroligt mange hjælpsomme, omsorgsfulde og
gavmilde mennesker. TAK for den hjælp!

læse eller strikke eller gå en tur, som normalt, når det jo på papiret er noget, man
godt kan fortsætte med her i Cornatiden,
ja, måske have endnu mere tid til.

Og så er de mange snakke i kirkedøren og
sognegården og besøg hjemme hos folk
blevet erstattet af telefonsamtaler, sms’er
og mails til mange, selvom det naturligvis
ikke er muligt at nå rundt til alle i sognet.
Men det har vist sig, at disse snakke i
mange tilfælde kan byde på noget nyt.
For hvis man i årevis mest har snakket i kirkedøren eller i en bestemt sammenhæng,
som f.eks foredrag i sognegården, så kan
der være ting, som man ikke kommer ind
på, fordi lejligheden ikke passer. Men i telefonsamtaler eller mails har det vist sig, at
lange bekendtskaber åbnede sig med nye
sider og dybder her i Coronatiden. Og det
har mange også kunnet fortælle om, at DE
har oplevet med egen familie eller venner
og naboer: at der er blevet grundlagt nye
vaner med at ringe sammen hver dag eller
på anden vis have en bevidst kontakt, når
man nu ikke lige mødes naturligt til træning, på indkøbsturen eller andet.

Men måske er det sådan, at vi mennesker
har brug for at skulle noget? Har brug for,
at nogen regner med os? Ja, sagt med
præsteord: måske er det dobbelte kærlighedsbud: du skal elske din Gud og din
næste som dig selv, ikke et tyngende krav,
men en livgivende opgave, som vi hver
især må forvalte på vores måde? Til gavn
for både andre og os selv. Det kunne være
at tage fat i Røde Kors’ besøgstjeneste her
i byen, eller noget helt andet – fordi det er
en gave at have en opgave – og dermed
også at give hinanden en opgave. Lad os
gøre denne sommer til en sommer, hvor vi –
trods forhåbninger om at kunne være mere
sammen – bliver ved med at se det som
vores livgivende opgave, at vi skal huske at
ringe til nogen, skrive til nogen, sige hej til
nogen.

Samtidigt er der dog også noget andet,
som mange har oplevet, nemlig at den
manglende hverdag med ting, man kan
gå til og gøre, ikke kun bringer et savn om
disse ting og fælleskabet med, men også
sætter gang i en slags dvaletilstand. Altså
at manglen på ting, som man SKAL (frivilligt eller bare noget, man SKAL), smitter i
hverdagen og kan hindre en i at gøre det,
man ellers godt kan gøre, trods Corona.
Nogle fortæller om, at det kun er det faktum, at de på arbejdet har videomøder,
der har hindret dem i at synke helt hen i en
sump af uvasket hår og tøj med flere uger
gamle pletter. Og andre fortæller, at de
kan undres over, hvordan det har kunnet
være så svært at tage sig sammen til at

Er organisten blevet helt kuk-kuk af corona?
Den seneste tid har været en uvant udfordring. Også for mig som organist. De første
uger af nedlukningsperioden blev brugt på
forberedelse, øvning og en del kommunikation. Og så har begravelser og bisættelser
stadig fundet sted fra Hornslet kirke, om end
det har kunnet mærkes her, at smittetrykket
også er faldet for mange andre sygdomme.

tet. Men det har været hyggeligt, at mødes
til kor-komsammen. Sangerne kan hilse på
hinanden. Desværre er det ikke teknisk muligt
at synge sammen samtidig. Men sangerne
kan synge nogle af de sange de kender og
holder af til mit akkompagnement og min
sang. De sangere der deltager, virker til at
holde meget af det.

I første omgang følte jeg det ind imellem lidt
svært at finde på nok at lave.

Undervejs har vores kirkesanger Mette Korsgaard Djernes og jeg indspillet, hvad man
næsten kan kalde musikvideoer, i kirken.
Sangene har været brugt til videoandagter
og til markeringen af 75 -året for Danmarks
befrielse. Også her er der brugt meget tid på
at lære nye arbejdsgange at kende. Mange
gange har jeg i denne og de andre processer tænkt på det at male en væg. Det er i sig
selv ikke så svært, og det er hurtigt overstået
at rulle maling på en væg. Det er alt forarbejdet med rengøring, spartling, slibning og
afdækning, der tager størstedelen af arbejdet. Sådan er det også for mange af vores
arbejdsprocesser. (Og jeg er bedre musiker,
end jeg er maler).

Da vi alle fandt ud af, at dette tager tid, tog
jeg fat på at lave noget for mine mange korsangere. 4 kor med i omegnen af 80 sangere
i alt manglede fællesskabet og musikken.
Så fik jeg travlt. Og hvor der øjensynligt ikke
skete noget i kirken i påsken, skete der en del
for mig. Noget kunne bruges og noget kunne
ikke. Det har denne tid også lært mig.

Sognepræsterne v. Hornslet kirke - Lene
Hauge og Carsten Tranberg-Krab

Nu hvor vi nærmer os andre tider, kan jeg
sikkert også lave lidt Spirekor under kontrollerede forhold på skolen – udendørs og med
afstand.

Hvad kan DU gøre
– også efter Corona?
• Ring til et menneske, det er længe siden,
du sidst har talt med
• Strik sokker og huer til hjemløse i Århus.
Kontakt sognepræst Lene Hauge
• Meld dig som besøgsven for Røde Kors
her i Hornslet. Kontakt Signe Baun på tlf.
28555857 / mail signebaun@hotmail.com

Det første, jeg gjorde, var at indspille forårskoncertrepertoiret, så korene kunne synge lidt
med på de sange derhjemme. Om det har
givet det store udbytte, er jeg ikke sikker på.

Jeg ser frem til den tid, som jeg håber og tror
på kommer igen – den tid hvor mine dejlige
kor synger sammen igen – og jeg kan gøre
det, jeg er bedst til.

Til Spirekoret har jeg indspillet og udgivet 11
af de sange, vi ofte bruger – og så har jeg
lavet videoer til - optaget omkring Hornslet
kirke. Jeg kan se, at flere har været inde på
Youtube og se sangene, så det har været
en, om end begrænset, succes.

I skrivende stund skal vi også snart holde
gudstjenester under en eller anden form
igen. Det bliver dejligt at møde menigheden
igen og spille lidt mere på instrumenternes
dronning.
Med musikalske hilsner fra

Børnekoret, Ungdomskoret og Voksenkoret
er jeg begyndt at se lidt til. Dog kun via net-

Thomas Lennert, organist i Hornslet kirke

KIRKEKALENDER SOMMER 2020
I kalenderen i dette nummer af Sogneposten, finder du kun den
del af kirkelivet, vi er sikre på kan gennemføres i skrivende stund
(ultimo maj) – det vil sige gudstjenester. Følg med på hjemmesiden (www.hornsletkirke.dk) og på Adresseavisens kirkesider, hvor
kalenderaktiviteter i kirke og sognegård løbende vil blive opdateret i takt med, at myndighederne melder retningslinjer ud.

Og husk en sms, mail eller opringning med tilmelding til den
præst, der har gudstjenesten, hvis du ønsker at deltage. På
den måde kan vi både fejre gudstjeneste sammen og sikre,
at det sker inden for trygge rammer for alle.

JUNI
Lørdag 6/6
Søndag 7/6
Søndag 14/6
Søndag 21/6
Søndag 28/6

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

16.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Livestreamkoncert, se www.hornsletkirke.dk
Gudstjeneste Trinitatis søndag
CTK
Gudstjeneste1. søndag efter Trinitatis LH
Gudstjeneste 2. søndag efter TrinitatisCTK
Gudstjeneste 3. søndag efter TrinitatisCTK

JULI
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

5/7
12/7
19/7
26/7

kl.
kl.
kl.
kl.

10.30
10.30
10.30
10.30

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

4. søndag efter TrinitatisCTK
5. søndag efter TrinitatisCTK
6. søndag efter TrinitatisCTK
7. søndag efter TrinitatisLH

AUGUST
Søndag 2/8
Søndag 9/8
Søndag 16/8
Søndag 23/8
Lørdag 29/8
Søndag 30/8

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.30
10.30
10.30
10.30
10.30
10.30

Gudstjeneste 8. søndag efter TrinitatisLH
Gudstjeneste 9. søndag efter TrinitatisLH
Gudstjeneste 10. søndag efter TrinitatisCTK
Gudstjeneste 11. søndag efter TrinitatisLH
Konfirmation 7.B
LH
Gudstjeneste 12. søndag efter TrinitatisLH

SEPTEMBER
Lørdag 5/9
Lørdag 5/9

kl. 10.30 Konfirmation 7.A
kl. 10.30 Konfirmation 7.C

CTK
CTK

Dåb og vielser
Myndighedernes retningslinjer for kirkelige
handlinger under corona-beredskab ændrer sig løbende. Og Hornslet kirkes rammer følger disse retningslinjer. Ved ønske

om dåb eller vielse, kontaktes kirkekontoret
for yderligere oplysninger om de til enhver
tid gældende rammer.

Aflysninger, ændringer
og udskydelser!
Folkekirken lever af tillid. En Folkekirke er
kun en kirke for folket, hvis en stor del af befolkningen har tillid til den. Folkekirken lægger stor vægt på at kunne fastholde tradition og kendte rammer i en tidsalder, hvor
verden forandrer sig ofte i en hast, hvor vi
ikke kan følge med, som mennesker. Folkekirken lægger samtidig stor vægt på at
kunne forny de traditionsrige rammer om
gudstjenester, dåb, vielser, begravelser, bisættelser, konfirmationer og alle de andre
fællesskaber, som normalt fylder kirker og
sognegårde – også i Hornslet. Tradition og
fornyelse i forening udgør det folkelige fundament for tilliden til Folkekirken. Men siden
midten af marts, hvor også Folkekirken blev
lukket ned, har vi i Hornslet kirke måttet aflyse, ændre og udskyde det meste af det,
der normalt, ifølge traditionen sker i marts,
april og maj. Og vi har gen-tænkt meget
af kirkelivet i nye rammer. Det har der på
sin vis været god læring i. Og er der noget,
vi for alvor har lært, er det, at retningslin-

jerne for Corona-beredskabet i Danmark
kan ændre sig nærmest fra time til time.
Derfor vil du heller ikke i det nummer af
Sogneposten, du står med i hånden, finde
omtale af alt det, der normalt plejer af ske
i Hornslet kirke når vi når hen efter sommerferien – babysalmesang, litteraturcafé,
spaghettigudstjenester, højskoleformiddage, fællesspisning, PULS-gudstjenester,
strikkecafé, korkoncerter og meget andet. For vi ved endnu ikke, hvilke rammer,
myndighederne udstikker for Folkekirken,
når vi når dertil. Og vi melder kun det ud, vi
kan være sikre på – og i skrivende stund er
det, at vi fejrer almindelige gudstjenester.
Vores hjemmeside (www.hornsletkirke.dk)
er altid opdateret i forlængelse af myndighedernes retningslinjer, ligesom kirkesiderne
i Adresseavisen vil indeholde annoncering
af kommende uges kirkeliv i Hornslet kirke.

Konfirmationer 2020
Konfirmationerne i år er blevet flyttet
fra bededagsferien til følgende datoer:
Lørdag den 29. august
Lørdag den 5. september
Søndag den 6. september

kl. 10.30 konfirmeres 7.B
kl. 10.30 konfirmeres 7.A
kl. 10.30 konfirmeres 7.C

KIRKE OG MENIGHEDSRÅD

Menighedsrådsvalget 2020
Orienteringsmøde i Hornslet sognegård tirsdag d. 18. august kl. 19.00
(udskudt fra 12. maj pga.
Coronaberedskabet)
I 2020 er der menighedsrådsvalg efter
nye regler. Som det første vil der d. 18.
august 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

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

Alle henvendelser bedes rettet til

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, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
Tlf. 2486 5359, slothandersen@gmail.com
Kirkeværge Palle Daugaard
Tlf. 2066 4506

TRANSPORT?

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

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

Tlf. 86 99 40 30

Tlf. 86 99 54 00

E-mail: 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

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

Kirken i åbningstiden

HØJSKOLESANGBØGER

Hornslet kirke er åben i tidsrummet 8.00-14.45 på hverdage. Man er velkommen til at benytte kirken i dette tidsrum under hensyntagen til eventuelle kirkelige handlinger. Der er opsat
dispenser med håndsprit, som skal benyttes, ligesom de almindelige Corona-retningslinjer
gælder ved besøg i kirken. Der er afspærringer med tovværk i kirken, som ikke må overtrædes. Kirken bliver rengjort hver dag.

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

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

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.

Salmevers til tiden!
Den danske salmebog nr. 736:

Den mørke nat forgangen er, og dagen oprinder så vide,
Nu skinner sol over mark og kær, de fugle de sjunge så blide.
Gud give os lykke og gode råd, sin nådes lys os tilsende!
Hans Christensen Sthen, 1589

Nr. 850 i ’100 salmer’:

Livet rækker sine fremtidshænder
ud mod mig og siger kærligt: kom!
Jeg går ud i det, jeg ikke kender,
det jeg håber på og drømmer om.
Gode Gud, det er så godt at vide,
du er over alt og ved min side.
Bente Graugaard Nielsen 2015

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

