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Om vaner,
af sognepræst Lene Hauge
For mig står 2020 som året, der har
sat vores vaner på spidsen. Gennem
en udefrakommende sygdom som
Covid-19 er det blevet tydeligt for os,
hvad vi plejer at gøre, som vi pludseligt
må savne – og hvad vi plejer at gøre,
som vi pudsigt nok ikke har savnet i
denne tid, hvor meget var anderledes.
Vi er gang på gang blevet opfordret
til og også pålagt gode vaner: vask
nu hænder, brug nu håndsprit, og lad
være med at hoste ned i dine hænder eller direkte op i andres hoveder.
Og så tror jeg også, vi i høj grad er
blevet bevidste om, hvilke vaner, der
er livsnødvendige at holde fast i, og
hvilke der ikke er. F.eks. har mange
mærket behovet for at komme ud og
bevæge sig på en eller anden måde.
Og behovet for at mærke, at man
ikke svæver alene i det tomme rum
har for mange selv under den totale
nedlukning kunnet opfyldes lidt gennem god fællessang på tv. Omvendt
har mange også oplevet, at vanen
med store fester ikke kun er god, men
at mange med et skævt smil indrømmer, at det ikke gjorde noget ikke at
skulle til den eller den store fest. Ikke
fordi de ikke kunne lide folkene, men
fordi stort ikke kun er godt. Og sådan
er mange vaner blevet sat under lup.
Midt i coronatiden fik jeg i gave to bøger af den franske forfatter Delphine

De Vigan. For mig er det at læse en
god vane, der holder mig åben for,
at verden kan se ud på andre måder,
end den gør set med mine øjne. Både
når jeg læser i Bibelen, og når jeg læser skønlitteratur. De to bøger var del
af en trilogi, der hver især omhandler
nogle af menneskelivets følelser. Og
vi kunne også kalde dem: menneskelivets vaner. De to bøger hedder: De
loyale. Og: De taknemmelige. Hvad
den kommende tredje bog hedder, er
endnu en hemmelighed, da den efter
planen først udkommer sidst på året.
I begge bøger handler det om vaner.
Om hvordan vaner kan opretholde
noget, men at dette noget ikke altid
er sundt og godt. Og hvordan vaner
kan præge en i en bestemt retning.
Normalt tænker vi på loyalitet som
noget godt, men det kan også have
en bagside. Og mens nogle tænker,
at taknemmelighed handler om, at
man er underdanig over for andre, så
kan taknemmelighed også være en
ressource, en livskraft, der får en til at
gøre noget.
Bogen ’De loyale’ handler om flere
personer, hvis liv alle filtres sammen.
Men fordi alle har en stor grad af
loyalitet, bliver det et ødelæggende
filter, frem for et befriende fællesskab.
Drengen Théo bliver mere og mere
træt i skolen. Og læreren Helene, der
som barn lærte at udholde store
mængder tæsk fra sin ene forælder uden at sige det til nogen,
mener at kunne genkende sig
selv i denne dreng. Så hun gør
alt, hvad hun kan, for at
afdække et voldeligt forhold i
hjemmet.
Men drengen
dækker ikke
over vold,
men over
en far, hvis

liv er ved at forsumpe i alkohol efter skilsmissen fra moren – et liv, som
drengen loyalt tror og håber på kan
blive bedre, hvis bare han lader faren
få fred - indtil loyalitet til sidst går over
i at ligne faren og selv gemme sig i
rusen. I skolen gemmer han sig med
kammeraten Mathis og drikker stærk
alkohol – og Mathis dækker over det,
fordi han så gerne vil være venner
med Theo og høre med til de seje. Han
ved ikke, at det ikke er for at være
sej, men for at overleve, at Theo drikker – han drikker, fordi livet er hårdt for
ham, og den vane, han har lært af
sin far er at drikke og holde mund, og
den vane, han har lært af sin mor, er
at lade være med at omtale det, der
er svært. Hvordan den sidste person, Mathis’ mor, også er loyal på en
meget usund måde, det må man selv
læse om, hvis man skulle få lyst.
Men sådan er begrebet loyalitet i
bogen med ét blevet noget ødelæggende frem for netop det stabile,
det bærende, det, der holder også i
svære tider.
I den anden bog, De taknemmelige,
er vi ved livets afslutning. Kvinden
Misjka oplever, at flere og flere ord forsvinder for hende, og det går hende
på. For der er noget, hun hele sit liv har
håbet at kunne få lov at sige. Nemlig
tak. Tak til det unge par, der under 2.
verdenskrig tog sig af hende som barn,
da hendes mor kom gående med
hende og efterlod hende hos dem,
inden hun selv tog væk igen og få
dage senere blev deporteret for aldrig
siden at vende tilbage. Efter krigen
blev hun hentet af sin mors kusine og
så aldrig siden de mennesker, der med
deres eget liv på spil tog sig af hende.
Og hele tiden har hun håbet at kunne
komme til at sige tak. Fordi hun trods
hårde vilkår har haft taknemmeligheden som en følelse, en god vane, som
har giftet hende kræfter til at gøre noget for andre. I sit liv har hun ikke fået
børn selv, men hun har forsøgt at opføre sig taknemmeligt over det liv, der
blev hende givet ved andres hjælp,
ved selv at gøre det samme som disse
gode mennesker, nemlig at tage sig af
en forsømt lille pige, som bor i samme
opgang. Denne lille pige er nu blevet
voksen og passer på den gamle
Misjka, i taknemmelighed. Fordi
det er en vane, der er blevet givet
videre og bliver til det modsatte af
underdanighed, nemlig handle-

kraft. Men det store spørgsmål i bogen
er, om tiden løber fra Misjka i forsøget
på at finde frem til sine gamle plejeforældre og sige tak.
Disse to bøger satte mange tanker
i gang hos mig, ikke mindst nu, hvor
vi kigger frem mod et efterår i både
kirken og resten af samfundet, hvor
meget ikke bliver, som det plejer. Og
når man står over for store forandringer, er det godt at være bevidst om
disse to vaner: loyalitet og taknemmelighed. For vi kan i år ikke tage for
givet, at alt går, som det plejer. Så det,
der går godt, må vi være taknemmelige over – og udtrykke det, med ord og
det, vi gør – for taknemmelighed kan
smitte. Det samme kan loyalitet også,
på godt og ondt.
I alle ting, vi gør og planlægger, må vi
overveje, hvad der ligger bag. Ligger
der en god vane bag – noget, der
bygger op? Eller ligger der en usund
loyalitet bag, så vi fastholder os selv
i nogle vaner, der ikke er gode. F.eks
hvis vi ikke vil indse, at verden nu engang ser anderledes ud nu, end den
gjorde for et år siden, og bliver vrede
på andre over det.
For hvad I end gør i ord eller gerning,
gør det alt sammen i Herren Jesu navn,
og sig Gud Fader tak ved ham. Sådan
står der i Kolossenserbrevet 3,17. Og
for mig at se er de det gode fundament, vi må have som mennesker og
kirke: at vi ser på, om det, vi gør, er i
Jesu navn – eller som med titlen på en
bog: Flyver Gud forrest? Det må vi altid
have for øje, at vi som kirke skal lade
alle mærke, at vi hører til hos den Gud,
der kalder sig vores alles Fader. Og så
må vi nogle gange lade noget af det,
vi kunne kalde indpakningen ligge og
i stedet fokusere på, hvordan vi kan
lade en taknemmelighed over det,
der trods alt sker af godt for os stå som
fortegn for det, vi gør og siger.
Ja, lad os i dette efterår være loyale
mod det, der er livgivende, men lade
det, der bør opgives, falde væk. Og
lad os øve os i en taknemmelighed, før
det er for sent.

GUDSTJENESTER

Om gudstjenester og
arrangementer i efteråret
Om gudstjenester,
arrangementer og
samtaler i en Coronatid
I dette efterår prøver ansatte og menighedsråd ved Hornslet kirke at udfylde kirkens rammer så godt som muligt
med godt indhold, men inden for de
givne rammer og retningslinjer. Da vi
ikke må være helt så mange i kirken
som normalt, holder vi dåb på begge
sider af søndagsgudstjenesten. Derfor
er gudstjenesten også lidt kortere end
normalt. For nogle er det et afsavn
dette efterår – for andre er det en
glæde, at den er kortere og måske
mere prægnant med kun 3 salmer,
evangeliet, prædiken og nadver.
Uanset hvordan vi har det, så er det
vilkårene, og vi prøver at holde gang
i så meget som overhovedet muligt,
men må gøre det på de givne vilkår,

der gælder her og nu. Vi takker for
god forståelse for ændringer – f.eks.
at spisning er taget ud af stort set alle
arrangementer i efteråret, at koret
ikke kan medvirke i fuld udstrækning
til diverse arrangementer, og at der til
nogle ting kræves tilmelding – og vi
håber på fortsat god opbakning til at
kunne være kirke her i byen, i både
medgang og modgang.

Fredslyset fra Betlehem
Ved fyraftenssangen
onsdag den 2. december
Den første onsdag i december er
særlig, da vi vanen tro ved denne
fyraftenssang modtager Fredslyset fra
Betlehem. Lyset er tændt i Fødselsgrotten i Betlehem og derfra sendt
ud til mange andre lande. Det bæres
ind i kirken af byens spejdere. Alle er
velkomne til at deltage og nyde. Man
kan også medbringe flagermuslygte
eller lign. og selv få et lys tændt ved
lyset fra Betlehem og bringe det ud i
verden.

Har man brug for en samtale med
én af kirkens præster – om alt mellem himmel og jord – er man meget
velkommen til at ringe eller skrive og
bede om en samtale. Begge præster
har fuldkommen tavshedspligt, og
man bestemmer selv helt samtalens
indhold – om der er noget, der skal
vendes med en præst, eller om det
bare er rart at tale med et andet
menneske.

De ni
læsninger

Høstgudstjeneste
Søndag den 20/9 kl. 10.30
Også i år vil vi ved høstgudstjenesten sige tak for alt det, vi får i løbet af året,
også selvom året har været meget anderledes, end vi for et år siden regnede
med. På godt og ondt. Pga. Covid-19 er der ikke efterfølgende frokost og
auktion, men efter gudstjenesten er alle meget velkomne til at tage de mange
fine høstting, som kirkegården og en række frivillige har lavet, med ud på kirkegården eller med hjem. Man kan lægge det beløb, man selv finder passende,
i kirkebøssen eller betale via Mobilepay. Alle de indkomne penge går til Kirkens
Korshærs vigtige arbejde på varmestuen i Aarhus blandt nogle af vores samfunds mest sårbare mennesker. Vi takker for ALLE beløb. Vil man gerne give en
høstgave til Kirkens Korshærs varmestue, men kan ikke komme i kirke, er man
også velkommen til at bruge Mobilepay hjemmefra.
Benyt Mobilepay nr. 84 524 og skriv ’KK’.

JULE-

dekorationsdag
Tirsdag den 24. november kl. 10-12:
Denne dag kan man i hyggeligt samvær lave sine advents- og juledekorationer. Man skal selv medbringe lys og
pynt samt stage/fad, men kirken sørger for gran, grene og ler. Der serveres
kaffe, men ikke rundstykker, og det er
ganske gratis.
Tilmelding skal ske til kirketjener Dorthe
Ginge på tlf. 30 35 80 90 senest mandag den 23. november.

Søndag den 13. december kl. 14.00
Baggrunden for denne musikgudstjeneste er ni læsninger fra profetierne i
Det Gamle Testamente over Det Nye
Testamentes fortællinger om englen
Gabriels besøg hos Maria til Jesu fødsel. I de senere år har mange danske
kirker videreført den engelske skik med
at indlede julen med en gudstjeneste,
hvor man gennem læsninger og musik
får mulighed for at sætte julens budskab ind i Guds og menneskers historie.
Det vi vil også gøre i Hornslet Kirke og
indbyder alle til denne stemningsfyldte
gudstjeneste.
Normalt plejer vi at slutte dagen med
julehygge i sognegården. Det gør vi
ikke i år. Gudstjenesten slutter i stedet
med luciaoptog.
Det er nødvendigt med tilmelding, så
vi kan skabe gode og trygge rammer.
Tilmelding skal ske til sognepræst Lene
Hauge, LMKH@KM.DK, tlf. 30619106.
Det er medlemmer af menigheden,
der læser teksterne, og sognepræst
Lene Hauge, der er liturg. Sang og
deltagelse af kor kommer til at foregå
efter retningslinjerne på det givne
tidspunkt.

JULEHJÆLP OG STRIK

FILMKLUB

Julehjælpen i Hornslet

Filmklub

Der er flere og flere forældre i Danmark, der ikke har råd til at give deres børn
'rigtig' julemad og en lille julegave. Hornslet kirke har igennem årene uddelt
julehjælp til de trængte – og igen i år er julehjælpen et samarbejde mellem
Hornslet kirke og vores gode venner i Rosenholm Lions Club, der med en flot
pengegave og indsamling af julevarer bakker stærkt op om kirkens julehjælp
til trængte familier her i Hornslet. Vi samler jævnligt ind til julehjælp ved gudstjenester. 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 torsdag d. 10. december
2020. Man kan forvente svar på ansøgningen d. 11. december, hvor man får
oplysninger om, hvornår julehjælpen kan afhentes på kirkekontoret. Julehjælpen udleveres kun ved personligt fremmøde.

Strikkecafé
Fra fine dåbsklude til varme sokker,
tæpper til babysalmesang og julepynt.
Alt dette har strikkecaféen strikket i
tidens løb, og også her i coronatiden.
I efteråret fortsætter vi med at strikke
dåbsklude til de mange dåb, varme
sokker og huer til Kirkens Korshærs
varmestue og julepynt og lækre luffer
til salg i byen gavn og glæde for vores
eget sogns julehjælp til økonomisk pressede børnefamilier og Kirkens Korshærs
varmestue i Århus
Har man uldent garn liggende derhjemme og lyst til at strikke derhjemme,
modtages ALLE hjemmestrikkede
sokker, vanter og huer med STOR TAK.
Det kan afleveres på kirkekontoret, og
sognepræst Lene Hauge sørger for at
få det bragt videre til Kirkens Korshærs
varmestue.
Sognepræst Lene Hauge er både
medstrikker og ansvarlig for projekter,
indkøb af garn mm.

Køb af strik
(julepynt og filtede luffer)
Noget af det strik, som produceres af
strikkecaféen, sættes til salg i byens
butikker fra den 11. november. Kig
ind hos Skobox og ABC-centret og
køb både julepynt og de lækreste
filtede luffer. Alle indtægterne går til
Hornslet kirkes julehjælp til trængte
børnefamilier.

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
tirsdag den 8. september kl. 10-12
torsdag den 1. oktober kl. 10-12
tirsdag den 3. november kl. 10-12

Kirkefilmklub
I en corona-tid, hvor meget af vores liv med hinanden aflyses og begrænses, er
det skønt, når noget af det ikke bare fastholdes, men ligefrem udvides. I Hornslet kirkefilmklub har vi siden den spæde start i 2007 set i omegnen af 60 sjove,
skæve, triste, mærkelige, dramatiske, store og små film – med den fælles sammenbindende tråd, at de har indbudt til eftertanke over det her menneskeliv
og dets glæder og genvordigheder. Igen i år kan vi byde velkommen til endnu
en sæson med stærke film, der vil mere end bare at underholde os i halvanden
til to timer. Og vi har udvidet fra 5 til 6 film og fra 2 til 3 sogne, der samarbejder.
Skødstrup sogn kom med på filmklub-vognen i 2010 og fra og med sæson 20/21
er også Elsted sogn med, repræsenteret både ved biografgængere og sognepræst Iben Vinther Nordestgaard, der sammen med de to gamle (men endnu
ikke gnavne) sognepræster Erik og Carsten vil være med til at introducere
filmene. Så endnu en gang: velkommen til en forrygende og helt uforglemmelig sæson i Kirkefilmklubben med 6 meget forskellige film fra 6 forskellige lande.
Billetter til de enkelte film bestilles og betales i Kom-Bi i Hornslet. Der henvises til
Kom-Bi for information om eventuelle corona-relaterede begrænsninger.
Vi åbner ballet med den (sprit-)nye danske film ’Druk’ af Thomas Vinterberg tirsdag d. 29. september kl. 19.00. Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste en teori om, at
mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder,
at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige. Resultatet er vildt. Både undervisningen
og resultaterne løfter sig, og vennerne begynder for alvor at
mærke livet igen. I takt med, at spritten ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogen - og af sporet for andre.
’Druk’ er et morsomt, rørende, livsbekræftende og tankevækkende drama om venskab, frihed og kærlighed – skønheden
og skrøbeligheden i det hele.
Billetpris: kr. 85,Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.00 ser vi Oscar- og Cannes-vinderen ’Parasite’ fra 2019. Denne fine sydkoreanske perle handler
om en fattig familie af småsvindlere, der bor i et ubeskriveligt
slum, efter begge forældre mistede deres job. De to store
børn er dog begge lige så handlekraftige som forældrene, så
da sønnen får mulighed for at undervise datteren i en meget velhavende og godtroende familie, begynder en større
overtagelse, hvor hele hans familie snyder sig ind som medarbejdere. Filmanmelder Kim Skotte fra Politiken skrev: Hyper-intelligente og dybt flabede ”Parasite” er groft underholdende.
Sjov, makaber og stilsikker som bare pokker.
Billetpris: kr. 80,I novembermørket ser vi tirsdag d. 17. november kl. 19.00
den colombianske film fra 2018 ’Trækfugle’. Vi befinder os i
Colombia i 1960’erne. Den unge indfødte Rapayet begynder
at sælge marihuana til amerikanske turister for at kunne købe
en medgift til sin udkårne. Forretningen vokser snart Rapayet
over hovedet. Hans makker forråder ham, og klanens åndelige leder frygter, at den stadig mere omfattende narkohandel bliver enden på deres stolte, traditionsrige folk. I Filmmagasinet Ekko lød det bl.a. i anmeldelsen: Hvad der virkelig får
”Trækfugle” op at flyve, er skildringen af, hvordan en rivende
pengestrøm forandrer et traditionelt samfund, der har sat
ære over materielle goder.
Billetpris: kr. 75,De tre sidste film i Kirkefilmklubben præsenteres i kommende numre af Sogneposten – se i øvrigt Filmklub-programmer, der kan hentes i kirke og sognegård.

KIRKEKALENDER EFTERÅR 2020

PULS

Vær opmærksom på, at der ved nogle
gudstjenester/arrangementer kræves tilmelding.
Se mere under selve punktet andet sted her i bladet
for information om, hvordan tilmelding skal ske.

Rytmiske gudstjenester

Gudstjeneste for beboere
på Rosengården:
Den sidste onsdag i hver måned er der
gudstjeneste på Rosengården. Pga.
Covid-19 er det kun for beboere på
Rosengården, og i samarbejde med
personalet aftales det fra gang til
gang, hvordan det kan foregå ud fra
de gældende retningslinjer – enten
ude i gårdhaven eller inde i caféen
med god plads.

SEPTEMBER
Onsdag 2/9 Kl. 17.30
Onsdag 2/9 Kl. 18.45
Lørdag 5/9
Kl. 09.30
		
Lørdag 5/9
Kl. 11.00
		
Søndag 6/9 Kl. 09.30
		
Søndag 6/9 Kl. 11.00
		
Mandag 7/9 Kl. 11.00
Tirsdag 8/9 Kl. 10-12
Søndag 13/9 Kl. 10.30
Mandag 14/9 Kl. 11.00
Tirsdag 15/9 Kl. 19.00
Søndag 20/9 Kl. 10.30
Mandag 21/9 Kl. 11.00
Fredag 25/9 KL. 10-12
Søndag 27/9 Kl. 16.00

Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Konfirmation 7A - halvdelen.
Ingen ledige pladser
Konfirmation 7A - halvdelen.
Ingen ledige pladser
Konfirmation 7C - halvdelen.
Ingen ledige pladser
Konfirmation 7C - halvdelen.
Ingen ledige pladser
Babysalmesang
Strikkecafé
Gudstjeneste, 14. søn. e. Trin
Babysalmesang
Menighedsrådsvalg 2020: Valgforsamling
Høstgudstjeneste, 15. søn. e. Trin
Babysalmesang
Litteraturcafé
PULS-gudstjeneste 16. søn. e. Trin

På grund af Covid-19 starter fællesspisning desværre ikke op lige foreløbigt.
Vi håber, det kan vende tilbage snart.

LH

CTK

OKTOBER
10-12
10.30
11.00
10-12
17.30
18.45
10.30
10.30
11.00
19.00
16.00

Strikkecafé
Gudstjeneste, 17. søn. e. Trin
Babysalmesang
Højskoleformiddag
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 18. søn. e. Trin
Gudstjeneste, 19. søn. e. Trin
Babysalmesang
Kirkefilmklub i Kombi: Filmen’Parasite’
PULS-gudstjeneste 20. søn. e. Trin

11.00
10.30
17.00
10-12

Babysalmesang
Højskoleformiddag
Spaghettigudstjeneste
Litteraturcafé

Kl. 10.30 Gudstjeneste, Alle Helgens søndag

LH og CTK

TILMELDING TIL SOGNEPRÆST LENE HAUGE SENEST 30/10

Mandag 2/11 Kl.
Tirsdag 3/11 Kl.
Onsdag 4/11 Kl.
Onsdag 4/11 Kl.
Søndag 8/11 Kl.
Mandag 9/11 Kl.
Tirsdag 10/11 Kl.
Fredag 13/11		
Søndag 15/11 Kl.

11.00
10-12
17.30
18.45
10.30
11.00
10-12

Babysalmesang
Strikkecafé
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 22. søn. e. Trin
Babysalmesang
Højskoleformiddag
Børnekulturnat
10.30 PULS-Gudstjeneste, 23. søn. e. Trin

CTK

TILMELDING TIL SOGNEPRÆST LENE HAUGE SENEST 14/11

CTK

LH
LH

TILMELDING TIL SOGNEPRÆST CARSTEN TRANBERG-KRAB SENEST 25/10

Mandag 26/10 Kl.
Tirsdag 27/10 Kl.
Onsdag 28/10 Kl.
Fredag 30/10 Kl.

NOVEMBER
Søndag 1/11

TILMELDING TIL SOGNEPRÆST LENE HAUGE SENEST 26/9

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

Der er PULS-gudstjeneste følgende
datoer, hver gang kl. 16:
27/9, 25/10, 15/11.

Fællesspisning

Mandag 28/9 Kl. 11.00 Babysalmesang
Tirsdag 29/9 Kl. 19.00 Kirkefilmklub i Kombi: Filmen ’Druk’
Onsdag 30/9 Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

Torsdag 1/10
Søndag 4/10
Mandag 5/10
Tirsdag 6/10
Onsdag 7/10
Onsdag 7/10
Søndag 11/10
Søndag 18/10
Mandag 19/10
Tirsdag 20/10
Søndag 25/10

Puls er en type gudstjeneste, hvor menigheden bliver inddraget på en anden
måde end sædvanligt. Sproget i tekster
og musik er nutidigt, og formen er tænkt
på ny, med bl.a. et ’Hornslet-nadverritual’. Pulsen i gudstjenesten kan både
blive høj af musikalsk glæde, når det lille
band og kirkens kor spiller og synger, og
helt rolig, når musikerne spiller stille musik,
så man kan sidde i sine egne tanker.

Mandag 16/11 Kl.
Tirsdag 17/11 Kl.
Onsdag 18/11 Kl.
Søndag 22/11 Kl.
Tirsdag 24/11 Kl.
Fredag 27/11 Kl.
Fredag 27/11		
Søndag 29/11 Kl.

11.00
19.00
17.00
10.30
10-12
10-12

Babysalmesang
Kirkefilmklub i Kombi: Filmen ’Trækfugle’
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste, sidste søn. i kirkeåret
Dekorationsdag i sognegården
Litteraturcafé
Juletræstænding
10.30 Gudstjeneste, 1. søn. i advent

CTK

TILMELDING TIL SOGNEPRÆST LENE HAUGE SENEST 29/11

DECEMBER
Onsdag 2/12
Onsdag 2/12
Søndag 6/12
Søndag 13/12

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.30
18.45
10.30
14.00

Fyraftenssang: Fredslyset fra Betlehem
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 2. søn. i advent
De 9 læsninger og Lucia, 3. søndag i advent

TILMELDING TIL SOGNEPRÆST LENE HAUGE SENEST 13/12

CTK

SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

BøØOrnekulturnat
Fredag den 13. november er der Børnekulturnat i Hornslet under overskriften: Overtro. Traditionen tro har vi
også fra Hornslet kirke et indslag i børnekulturnatten. De
konkrete deltaljer om tidspunkt og hvordan det afvikles
på en forsvarlig måde, annonceres senere.
Hold øje på kirkes hjemmeside.

Babysalmesang
10 mandage i kirken
Hornslet kirke inviterer de alleryngste
(2-10 mdr.) sammen med deres far eller mor (eller bedste), 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 arrangeret en konfirmanddag
i begyndelsen af 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.

Juletræstænding
Hornslet Handelstandsforenings juletræ
tændes fredag den 27. november foran
kirken. Hvordan juletræstændingen
kommer til at forløbe i denne Coronatid, annonceres i Adresseavisen og på
kirkens hjemmeside, når vi nærmer os.

Vi mødes 10 mandage, hvor vi med
kirkerummet som ramme synger salmer og sange kombineret med fagter
og bevægelser.
Der kræves ingen forudsætninger
udover lysten til ro og nærvær i en
musikalsk stund og med
salmerne i centrum.
Vi skal lytte, danse, 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. Men
ved mange tilmeldinger åbnes muligheden for to hold efter hinanden.

Babysalmesang foregår om formiddagen og varer 30-45 minutter. Det
præcise tidspunkt meldes ud efter
tilmeldingsfristen når vi ved, om der
skal være plads til et eller to hold.
Velkommen i kirken til en stund i musikkens favn.
Efterårsholdet starter op mandag d. 7.
september 2020.
- sidste gang er mandag d. 16. november (efterårsferie d. 12. oktober 2020)
Tilmelding og betaling:
Da deltagerantallet er begrænset, er
det nødvendigt at tilmelde sig. Tilmelding skal ske til kirkesanger Mette
Djernes på mail MLKD@km.dk senest
fredag den 4/9.
Betaling (300 kr. for hele forløbet) skal
ske på Mobilepay nr 88 17 57, skriv
’BABY’, samtidigt med tilmelding. 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.

Spaghetti-gudstjeneste
Gudstjenesten er helt i børnehøjde. Og for at vi alle kan være trygge, dropper vi
dette efterår spisningen og skrifter sange med ord ud med sange med fagter. Til
gengæld er begge præster i spil hver gang, og vi glæder os enormt meget til at
se jer alle igen. Gudstjenesten varer ca. ½ time, og tilmelding er ikke nødvendig.
Der er spaghettigudstjeneste følgende onsdage: 30/9, 28/10, 18/11

HØJSKOLEDAGE

MUSIK & KOR

Højskoleformiddage i
sognegården kl. 10-12
Overskrift: Hornslet kirke fejrer 75-året for
Danmarks befrielse med forsinkelse og sluttes af med
advents- og julemusik
I foråret måtte vi aflyse flere gode foredrag. Dem sætter vi på
programmet igen nu i efteråret og fejrer således med lidt forsinkelse
75-året for Danmarks befrielse.

Tirsdag den 10/11 kl. 10-12

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.

vil kirkesanger Mette Djernes og organist Thomas Lennert sætte skub i en
god advents- og julestemning hos os
alle, når de synger og spiller et stort
udvalg af både kendte og mindre
kendte sange og musikstykker til den
kommende advents- og juletid.

ALSANG UNDER KRIGEN
OG OPBLOMSTRING I
FORÅRET:
Tirsdag den 27/10 kl. 10-12

KIRKENS ROLLE
UNDER KRIGEN:
Tirsdag 6/10 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.

ADVENTS- OG
JULEMUSIK

får vi besøg Anette Kjær med foredraget ’Sange fortæller…’
Det landsdækkende initiativ Alsang
2020, der med afsæt i alsangen under
Besættelsen havde planlagt store arrangementer i forbindelse med fejringen af 75-året for Befrielsen, måtte
som bekendt aflyse alle deres stort
anlagte arrangementer pga. Coronakrisen. Men pludselig opstod der i
det aflyste, nedlukkede forår 2020 en
spontan sangbølge, der bredte sig og
fik folk til at synge i et omfang, ingen
havde drømt om.
På egen krop har danskerne gennemlevet den fortælling, som skulle have
været forsøgt genoplivet gennem de
mange alsangsarrangementer landet
over, for fællessangens opblomstring
i dette forår er som et ekko af alt det,
der skete med fællessangen under
Besættelsen, hvor sangen og musikken
også med eet fik en ny betydning og
gav mod og sammenhold i en uvis tid.
Gennem fællessange, fortællinger og
med afsæt i avisartikler fra Besættelsen, autentiske beretninger og øjenvidneskildringer tegnes et billede af den
sangbølge, der gik hen over landet i
sommeren 1940 med udblik til det, der
skete med fællessangen i kølvandet
på coronakrisen i foråret 2020.

Fyraftenssang
Der er Fyraftenssang første onsdag i
hver måned kl. 17.30 i kirken. Det er en
halv time uden sang, for at vi fortsat
kan passe bedst muligt på hinanden
i denne Corona-tid, men det er med
ord og fortællinger fra litteraturen og
poesiens verden, der kan bringe nogle
af de sammen tanker og følelser i spil
som en sang. Ingen tilmelding.

Kom til kor – det er sundt!
– selv under COVID-19!
Både børn, unge og 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.

• HORNSLET KIRKES VOKSENKOR
er 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.
Alt dette foregår i Store Sal i Hornslet
Kirkes Sognegård, Rodskovvej 4, 8543
Hornslet.
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.

KIRKE OG MENIGHEDSRÅD

SÅDAN GØR MAN VED

NAVNE & NUMRE

Menighedsrådsvalget 2020

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

- vil du være en aktiv del af
Danmarks mest lokale demokrati?
15. september 2020
afholdes valgforsamling i
Hornslet Sognegård kl 19.00
På valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet og opstilling
og valg af kandidater foregår på
mødet. På valgforsamlingen bliver
menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde beskrevet, og kandidaterne får mulighed
for at præsentere sig. Herefter gennemføres en skriftlig afstemning om
de opstillede kandidater. Resultatet
af afstemningen afgør, hvem der er
valgt til menighedsrådet.

kandidater og stillere. I disse tilfælde
gennemføres et afstemningsvalg.
1. søndag i advent, den 29. november 2020 tiltræder det nye menighedsråd og arbejdet kan gå i gang
for det nye hold.
For mere information om valgforsamlingen eller andet i forbindelse
med valget, er man meget velkommen til at kontakte valgbestyrelsens
formand, Helena Højen Danielsen på
25133424 eller helena@hoga.dk.

Loven gør det muligt, at der efterfølgende udløses et afstemningsvalg
ved, at der indleveres en liste med

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 i efteråret 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:
28/8, 25/9, 30/10, 27/11.

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

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?

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 Lene Hauge (ansv.)
lmkh@km.dk
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Grafisk: Solveig Mønsted Hvidt

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

HØJSKOLESANGBØGER
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.

Salme til tiden!
Den er fra ’100 salmer’
850 Gud, du kender alle mine veje

1. Gud, du kender alle mine veje,
også dem jeg ikke selv forstår.
Du, som satte kloden til at dreje,
ser din skabning, hvor vi står og går,
og når dine børn bli’r for forfløjne,
ser du på os med de milde øjne.
2. Gud, du kender alle mine tanker,
også dem jeg ikke selv kan li.
Du kan høre hjerterne, der banker,
når de mørke skygger går forbi,
og før ordene forlader munden,
kender du dem alle ned til grunden.
3. Gud, du kender alle mine dage,
også dem jeg ikke selv har mødt.
Du ser både fremad og tilbage,
du har elsket mig, før jeg blev født,
i din bog stod mine dage skrevet,
før en eneste af dem var levet.
4. 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 overalt og ved min side.
5. Troen, håbet, kærligheden, livet,
alting får jeg af din gode hånd,
fremtidsmål og drømme får jeg givet,
bind mig tæt til dig med stærke bånd,
så jeg aldrig kommer til at glemme,
hvem jeg er, og hvor jeg hører hjemme.
Tekst: Bente Graugaard Nielsen - Musik: Lars Sardemann

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

