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Er der én, der gider tænde lyset?
af sognepræst Carsten Tranberg-Krab
”Jeg tror på kristendommen ligesom jeg tror på, at
Solen er stået op: Ikke kun fordi jeg kan se den, men
fordi jeg i kraft af den kan se alt andet.” Ordene
stammer fra forfatteren til Narnia-bøgerne, C.S.Lewis,
og står at læse på den mindesten over ham, der
står i Westminster Abbeys’ såkaldte ’Poets corner’. At
betragte kristendommen som noget, der kaster lys fra
sig over vores verden, betyder i en luthersk sammen
hæng, at kristendommens sandhed kan erfares ved
at bevæge sig ud i verden med kristendommens lys i
ryggen – med kristendommen som nøgle til at få øje
på mig selv, mit medmenneske og min verden. Kri
stendommens sandhed ligger ikke ’inde i kristendom
men’, forstået på den måde, at jeg skal bevæge
mig væk fra verden og granske Bibel og bekendel
sesskrifter for at forstå sandheden. Sandheden i kristen
forstand kan slet ikke forstås – den skal mødes. Det
er derfor, Jesus fra Nazaret siger, at ”Den, der ikke
modtager Guds Rige som et lille barn, kommer slet
ikke ind i det”. Børn forholder sig til verden via erfarin
ger – de handler; rører, smager og putter i munden
for at forholde sig til verden helt uden fordomme. Det
er via erfaringerne, vi kan nærme os kristendommens
sandhed – det er ved at lade kristendommen kaste
sit lys over virkeligheden, vi kan møde sandheden i
kristendommen.
At sandheden er noget, vi møder, betyder, at den
ikke kan holdes fast, skrives ned og vises til andre –
men kun mødes i øjeblikkets flygtighed. Jesus siger
aldrig, at han har sandheden, men altid, at han er
sandheden. Det er i hans liv, sandheden kan mødes
og erfares – men aldrig skrives ned i en bog eller sam
les i en række paragraffer, vi kan granske. Og det er i

vores liv med hinanden, at kristendommens sandhed
kan erfares, når vi tillader den at kaste sit lys over
vores liv med hinanden – ligesom kristne igennem år
tusinder har ladet deres liv belyse af kristendommen.
Så når vi går i kirke (hvis vi altså gør det), så er det
ikke her, vi finder sandheden – heller ikke i Bibelen.
Men måske møder vi sandheden, når vi går ud af
kirkedøren med den kristne fortællings og gudstje
nestens lys i ryggen. Så kan gudstjenestens fortæl
ling om, at Gud møder mennesket med kærlighed,
tilgivelse, ømhed, omsorg og opstandelse måske
kaste et lys på vores virkelighed, så vi for alvor kan få
øje på os selv og hinanden. Og det er jo ikke fordi, vi
ikke har været der for hinanden – vi har måske bare
ikke fået øje på og for hinanden, før kristendommen
fortalte os, at vi er derude at finde. Der er menne
sker at møde, horisonter at udvide, fordomme at få
udfordret, erfaringer og sejre at vinde og håbløshed
at vende til happy ends overalt – også der, hvor
mørket synes at samle sig tættest og tungest. Jesus
mødte mennesker der, hvor ingen andre fik øje på
dem. Blandt de udstødte, de syge, luderne og lom
metyvene – ude i mørket, hvor de var blevet skub
bet ud. Herude i mørket fandt han de skjulte skyggeeksistenser, fordi han havde lyset fra Gud med sig.
Dét lys, der viste ham mennesker i mørket, mulighe
der i håbløsheden og skønhed i det forkastede.
Når vi fejrer gudstjeneste i kirken, får vi ladet vores
lille lys op med det store lys fra den kristne fortælling.
Og med det i hånden kan vi meget bedre få øje på
hinanden og alt det, der ellers er at finde ude i det, vi
kalder virkeligheden. Vi ses derude!
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GUDSTJENESTER

PÅSKE I HORNSLET KIRKE
Påskefesten er den centrale fest i den kristne kirke.
Sammen med jul og pinse markerer påske tre kernepunkter i kristendommen: jul=frelseren fødes; påske=
frelseren fuldender sin frelsesgerning; pinse=kirken
fødes for at bringe fortællingen om frelseren med sig
i menneskets historie til trøst og til tro.
I Hornslet kirke markerer vi på forskellig vis de drama
tiske dage i den første kristne påske:

Palmesøndag den 25. marts kl. 10.30
“Jesu indtog i Jerusalem under folkets hyldest” er
emnet for Palmesøndags prædiken.

Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.00
Denne gudstjeneste har fokus på det fællesskab,
Jesus inden sin død åbnede for ved nadveren, hvor
der både var plads til forrædere og fornægtere og
alle dem, der ikke gjorde noget skidt – men måske
heller ikke noget godt. Efter gudstjenesten indbydes
alle til at deltage i et festligt og lækkert påskemåltid i
sognegården.

Tilmelding ønskes til kirkekontoret fredag før Palmesøndag. Pris. 50 kr. for voksne, 20 kr. for børn.

Langfredag den 30. marts kl. 10.30
Gudstjenesten afviger fra den almindelige højmesse,
idet denne særlige dag er præget af Jesu lidelseshi
stories dramatiske tekster, som understreges af veksel
virkningen med musikken, der fremføres af kirkens kor,
organist, menighed og operasanger Jesper BrunJensen. En stemningsfuld gudstjeneste uden nadver
og prædiken, men med hele lidelseshistorien fortalt i
både ord og musik.

Påskedagsgudstjeneste
søndag den 1. april kl. 10.30
Den største festdag i kirken – og den er åben for alle!

2. påskedagsgudstjeneste
mandag den 2. april kl. 10.30
Her fortsætter vi påskemorgens festglæde.

Gudstjenester på Rosengården

KONFIRMATIONER 2018
Fredag d. 27. april konfirmeres 7.a kl. 10.30
Lørdag d. 28. april konfirmeres 7.b kl. 10.30
Søndag d. 29. april konfirmeres 7.c kl. 10.30
…det vil sige, at Hornslet Kirke i bededagsferien
er fyldt til sidste bænkplads med glade konfir
mander og deres familier.

TO FORÅRSKONCERTER I 2018

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. pinsedag d. 21. maj kl. 10.30.
Vi rykker gudstjenesten udenfor og lader pinsesolen
danse videre i lunden. I tilfælde af, at det er regnen
og ikke solen, der danser, rykker vi gudstjenesten
inden for i kirken. Men vi håber på det gode vejr – så
tag en klapstol eller et tæppe med.
Der er kaffe og juice efter gudstjenesten.

SLOTSGUDSTJENESTE
Torsdag 7/6 kl. 19.00
Gudstjenesten i kapellet på Rosenholm slot er blevet
en fast indledning til sommermånederne. Der har
gennem århundrederne været tætte bånd mel
lem Rosenholm slot og Hornslet kirke, og dette bånd
markeres også i år med aftengudstjeneste i kapellet.
Efter gudstjenesten, hvor kirkens voksenkor deltager,
er der kaffe og kage i riddersalen. Her vil voksenko
ret – også traditionen tro – synge nogle gode som
mersange for os. Kaffe og kage koster kr. 20,-

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

Fra marts måned rykker gudstjenesterne på Rosengår
den tilbage i de ’gamle’ rammer i caféen kl. 14.30 - som
hovedregel sidste onsdag i hver måned. Håbet er, at det
giver plads til de mange, der gerne vil deltage i guds
tjenesten. Det vil også give tid til efter gudstjenesten at
synge over en kop kaffe og en bid brød – noget, mange
har savnet. Udefrakommende og pårørende til beboere
på Rosengården er velkomne til disse gudstjenester.

Forårskoncert for Hornslet Kirkes
Børne-, Ungdoms-, og Voksenkor
Årets første forårskoncert er en traditionel begi
venhed efterhånden. Her vil kirkens Børnekor,
Ungdomskor og Voksenkor synge foråret ind med
kendte og nye sange fra de tre kors store repertoi
re. Det er blandt andet kirkelige sange, popsange
og gospelsange. Nogle af sangene fra PULSgudstjenesterne og fra denne sæsons Luther-fejring
er blandt andet på repertoiret. Der vil også være
nogle forårsbebudende gengangere, der ikke er til
at komme uden om. Koret bliver akkompagneret
af et lille band under ledelse af organist og korleder
Thomas Lennert. Velkommen til koncert torsdag
den 3. maj kl. 19.00 i Hornslet kirke. Fri adgang.

Anden forårskoncert
Årets anden forårskoncert står Spirekoret ved
Hornslet kirke for. Omkring 30 børn mødes hver
torsdag uden for skolernes ferier i Hornslet skoles
gamle gymnastiksal. Her synger (og danser) de
af fuld hals. Kom og oplev hvad børnene har
sunget i løbet af årets korprøver (som en korøver
hedder). Korleder (og komponist af alle sange
ne) Thomas Lennert leder slagets gang. Søndag
den 6. maj kl. 15.00 i Hornslet kirke. Fri adgang.
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Hjælp medmennesker i nød
Søndag den 11. marts 2018 deltager Hornslet Sogn i
Folkekirkens Nødhjælps årlige husstandsindsamling.
Det kan være svært at rumme, når verden koger
over af klimaforandringer, krig, uretfærdighed og
katastrofer. Man får mest lyst til at lukke øjnene for
grusomhederne. Men for mange er det heldigvis en
umulighed at vende ryggen til - for det handler jo
om mennesker.
Og heldigvis kan vi mennesker stadig hjælpe hin
anden på tværs af grænser. Her i sognet bliver det
fx muligt at omsætte sin næstekærlighed til konkret
hjælp ved at gå en rute søndag den 11. marts, når
Folkekirkens Nødhjælp næste gang afholder hus
standsindsamling.
Nye måder at yde hjælp til selvhjælp
Det er tit de fjerneste og allerfattigste samfund, det
går værst ud over, når kloden hærges af fx klimafor
andringer. I kraft af et stort, lokalt, kirkeligt netværk
når Folkekirkens Nødhjælp helt derud og styrker de
svageste. I alle Folkekirkens Nødhjælps projekter
gælder princippet ’Hjælp til selvhjælp’. Modtagerne
af hjælpen er altid direkte involverede og lærer
samtidig nye metoder, der gør dem mere robuste.

Sæt allerede nu kryds ved 11. marts
Hornslet Sogn er med ved næste indsamling 11.
marts 2018. Der er gudstjeneste kl. 9.00 denne dag,
så vi kan nå både den og indsamling. ”Vi er med
i Sogneindsamlingen som en naturlig del af kirkens
diakonale arbejde. Det er en god måde at omsæt
te næstekærlighed til konkret hjælp på. Og en fin
læring for konfirmanderne” siger Helena Danielsen,
indsamlingsleder i Hornslet.
Sådan melder du dig til
Du kan melde dig som indsamler på kirkekontoret
Tlf. 86 99 40 30 / Mail: miro@km.dk eller hos indsam
lingsleder Helena Danielsen Mail: helena@hoga.dk
allerede nu - det nytter! Tag en ven med – eller hele
din familie.
Indsamlingen starter efter gudstjenesten, hvor der
serveres rundstykker og kaffe/the imens ruterne
fordeles.
Ved sidste års Sogneindsamling blev der på lands
plan samlet 14 millioner kroner ind til verdens mest
udsatte. Det er fx nok til at give 80.000 ekstremt fat
tige familier en køkkenhave.

Køkkenhaver på højkant firedobler høsten.
I et nyt projekt i Kakumalejren i Kenya
dyrker flygtninge grøntsager på højkant i
store sække. Det kan firedoble høsten og
kræver meget mindre vand.

Fotograf: Mathilde Berg Utzon

FÆLLESSPISNING
Hornslet Kirke vil gerne skabe muligheder for, at
mennesker kan mødes og lære hinanden at kende
på tværs af kulturer, generationer og religioner.
Derfor inviteres alle, store og små, nye i Danmark
og dem, der altid har været her til at spise med i
Sognegården.
Tid: Onsdag d. 25/4 fra kl. 18.00 - 19.30
Sted: Sognegården v. Hornslet Kirke (Rodskovvej 4)
Tilmelding: Til kirkekontoret: miro@km.dk senest
mandagen inden.
Pris: 20 kr. pr. person (der er ingen betaling, hvis
man bidrager med en ret)
Måltider er en god måde at mødes på - også når
man ikke kender hinanden så godt. Når vi spiser
sammen, styrker vi fællesskabet og skaber gode
rammer for nye fællesskaber.
I Hornslet Kirke vil vi gerne tage madstafetten op
og skabe rammer for, at mennesker kan mødes og
lære hinanden at kende på tværs af kulturer, ge
nerationer og religioner. Derfor inviteres alle, store
og små, nye i Hornslet og dem, der altid har været
her, de tilbageholdne, de nysgerrige, de sultne… til at spise med i Sognegården
Der er mange måder at være med på!
Som gæst eller som vært - har du overskud og lyst
til at gi’ en hånd i forbindelse med fællesspisning
kan du kontakte kirkekontoret: miro@km.dk
Kontaktperson:
Susanne Kristophersen
(susanneoglars@c.dk / 41728605)
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HORNSLET KIRKEKALENDER
MARTS
Søndag 4/3
Tirsdag 6/3
Tirsdag 6/3
Onsdag 7/3

kl. 10.30
Gudstjeneste, 3. søndag i fasten
CTK
kl. 10-13
Strikkecafé i sognegården
LH
kl. 19.00
Kirkefilmklub i Kom-Bi, Kongens valg
kl. 17.30
Fyraftenssang
kl. 18.45
Menighedsrådsmøde
Søndag 11/3 kl. 9.00 NB! Gudstjeneste, Midfaste
LH
kl. 10.00
Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 		
Kontakt indsamlingsleder Helena Danielsen
		
hvis du vil samle ind (helena@hoga.dk)
Torsdag 15/3
kl. 12.00
Babysalmesang
Søndag 18/3
kl. 16.00
PULS-gudstjeneste,
		
Mariæ Bebudelsesdag
CTK
Tirsdag 20/3
kl. 10-12
Højskoleformiddag
Onsdag 21/3
kl. 17.00
Spaghettigudstjeneste
LH
Torsdag 22/3
kl. 12.00
Babysalmesang
Fredag 23/3
kl. 10-12
Litteraturcafé
LH
Søndag 25/3
kl. 10.30
Gudstjeneste, Palmesøndag
CTK
Onsdag 28/3
kl. 14.30
Gudstjenester på Rosengården
CTK
Torsdag 29/3
kl. 17.00
Gudstjeneste med fællesspisning,
		
Skærtorsdag
CTK
Fredag 30/3
kl. 10.30
Gudstjeneste med læsninger og musik,
		Langfredag
CTK

APRIL
Søndag 1/4
Mandag 2/4
Onsdag 4/4

Torsdag 5/4
Søndag 8/4
Torsdag 12/4
Søndag 15/4
Torsdag 19/4
Fredag 20/4

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

10.30
10.30
17.30
18.45
12.00
10.30
12.00
16.00
12.00
10-12

Gudstjeneste, Påskedag
LH
Gudstjeneste, 2. påskedag
LH
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Babysalmesang
Gudstjeneste, 1. søndag efter påske
CTK
Babysalmesang
PULS-gudstjeneste, 2. søndag efter påske LH
Babysalmesang
Litteraturcafé
LH

Søndag 22/4
Onsdag 25/4
Fredag 27/4
Lørdag 28/4
Søndag 29/4

MAJ
Onsdag 2/5
Torsdag 3/5
Søndag 6/5
Torsdag 10/5
Søndag 13/5
Tirsdag 15/5
Torsdag 17/5
Søndag 20/5
Mandag 21/5
Torsdag 24/5
Fredag 25/5
Søndag 27/5
Onsdag 30/5

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.30
14.30
10.30
10.30
10.30

Gudstjeneste, 3. søndag efter påske
CTK
Gudstjenester på Rosengården
LH
Konfirmation 7.a, Bededag
CTK
Konfirmation 7.b
LH
Konfirmation 7.c, 4. søndag efter påske LH

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

17.30
18.45
12.00
19.00
10.30
15.00
10.30
10.30
10-13
12.00
10.30
10.30
12.00
10-12
10.30
14.30

Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Babysalmesang
Forårskoncert
Gudstjeneste, 5. søndag efter påske
Spirekorskoncert
Gudstjeneste, Kristi Himmelfartsdag
Gudstjeneste, 6. søndag efter påske
Strikkecafé i sognegården
Babysalmesang
Gudstjeneste, Pinsedag
Friluftsgudstjeneste, 2. pinsedag
Babysalmesang
Litteraturcafé
Gudstjeneste, Trinitatis søndag
Gudstjenester på Rosengården

JUNI
Fredag 1/6
Søndag 3/6
Torsdag 7/6
Søndag 10/6

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

17.00
10.30
19.00
10.30
13.00

LH
CTK
CTK
LH
LH
LH
LH
CTK
CTK

Festivalgospel
Gudstjeneste, 1. søndag efter trinitatis
LH
Slotsgudstjeneste, Rosenholms Slotskapel CTK
Gudstjeneste, 2. søndag efter trinitatis CTK
Dåbstræf

FORÅR 2018

KIRKEFILMKLUB I KOM-BI

Vi slutter sæsonen af tirsdag d. 6/3 kl. 19.00
med den norske film ’Kongens valg’ – som måske blot skulle have beholdt
den originale norske titel: ’Kongens nei’. For nej var, hvad Kong Haakon
sagde på det norske folks vegne i april 1940, og det førte Norge i krig med
Tyskland i modsætning til Danmark, der overgav sig. Filmen tager afsæt
i tre højst dramatiske dage, hvor den tyske militærmagt forsøger at gøre
som med Danmark: at besætte landet. Den norske modstand er over
raskende stor, men kongehuset må alligevel rømmes, og den kongelige
familie flygter med tyske fly og soldater i hælene. Kronprinsessen rejser med
børnene til Sverige, mens Kong Haakon og Kronprins Olav bliver i landet,
hvor de i samråd med regeringen overvejer, hvorvidt de skal konfrontere
fjenden - eller overgive sig betingelsesløst. Jesper Christensen er i absolut
storform som Kong Haakon. Billetpris kr. 70,Filmen vises i Kom-Bi og indledes med en kort introduktion af sognepræst
Carsten Tranberg-Krab, Hornslet.
Billetter bestilles og betales i Kom-Bi.

NY OMDELER AF SOGNEPOSTEN
PostNord har med kort varsel i starten af 2018 hævet
prisen for omdeling af bl.a. kirkeblade kraftigt. Det
betyder, at Hornslet Kirke ikke længere har midler til at
bruge PostNord til omdeling af Sogneposten, som hidtil.
Sogneposten, der udkommer ultimo februar, bliver
omdelt af en anden distributør. Det betyder desværre,
at de husstande, der har tilmeldt sig ’Nej tak’ til både
reklamer og ugeaviser, ikke vil modtage Sogneposten.

sms service

Husstande, der har ’Nej tak’ kun til reklamer vil fortsat
modtage Sogneposten. Sogneposten kan fortsat
læses på kirkens hjemmeside (www.hornsletkirke.dk),
ligesom man ved henvendelse til kirkekontoret kan
få tilsendt Sogneposten. Endelig kan man altid
hente et eksemplar af Sogneposten i kirken og i
sognegården.
Vi håber på at have en bedre distributionsløsning så
snart som muligt.

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

Strikkecafé
Fra fine dåbsklude til varme sokker – og tæppe til babysalmesang
For et år siden kastede en flok strikkeglade mennesker
sig ud i en ny kirkelig tradition, nemlig at strikke dåbsklu
de til kirkens dåbsbørn. De får deres egen personlige
klud, som de får håret tørret med efter dåben og med
den også får en god start på at lære om den kristne
tro, fordi dåbskluden er fyldt med kristne symboler.
I efteråret kastede flokken af strikkeglade sig over at
omsætte kirkens fadderskab til Kirkens Korshærs
varmestue i Århus til masser af varme
sokker og lækre filtede luffer.
Det er blevet til RIGTIG mange
fantastiske dåbsklude til kirkens
dåbsfamilier, og rigtig mange
lune sokker og vanter til
varmestuens brugere.
Både klude og sokker og
vanter er blevet modta
get med stor glæde.
I dette forår kaster kir
kens strikkecafé sig over
et projekt med et tæppe
til babysalmesang lavet
af dåbsklude i MANGE
farver bomuld, som de
små kan ligge på, mens
der synges. Samtidigt
fortsætter vi med at
strikke dåbsklude, sok
ker og vanter, så man
kan strikke det, man
har mest lyst til.
Som altid står frivillige

Else Daugaard for den praktiske hjælp med strik
ketøjet og tydning af opskrifter – ligesom strikkerne
også plejer at hjælpe hinanden godt med praktiske
fif og råd – mens sognepræst Lene Hauge er med
strikker og kan fortælle om symbolerne og brugen af
det strikkede.
Vi mødes i sognegården tirsdag den 6. marts samt
tirsdag den 15. maj, begge dage kl. 10-13. Der
vil være kaffe og rundstykker til at give
god energi til at strikke.
Der vil være garn og opskrifter til
dåbsklude og tæppet samt
filtede luffer, ligesom man
også gerne må medbringe
eget gang og egne ynd
lingsopskrifter på sokker.
Man må også MEGET
gerne donere garn
til sokker – enten ved
at tage det med den
første gang eller ved at
indlevere det til kirke
kontoret. Husk også at
medbringe pinde, enten
strømpepinde eller rundpin
de, alt efter strikkevaner, i str.
2½ eller 3 til klude og tæppe,
pind 4 til filtede luffer.
Meld til på kirkekontoret senest fre
dagen før strikkecaféen.
Har du spørgsmål, kan du henvende
dig til sognepræst Lene Hauge.
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

.
DaååbstræAEf
æ

Babysalmesang
Tillykke med den lille ny!
Hornslet Kirke tilbyder, at alle
(mødre, fædre, bedsteforæl
dre) med babyer i alderen 3-10
måneder kan melde sig til et
forløb med babysalmesang
over 10 torsdage.
I kirkens smukke rum skal vi sammen synge nye og
gamle salmer, danse, vugge børnene, stimulere san
serne, lytte til orgelmusik.
Vi skal bl.a. nyde klange fra fine instrumenter, som
sammen med vores skønne salmemelodier giver
mulighed for, at ro og nærvær opstår.
Vi begynder kl.12.00 og efter 45 minutter i musikkens
favn, er det tid til kaffe og hyggesnak.
Birgitte W-W (kirkesanger) står for forløbet.
Der er ikke flere ledige pladser på forårsholdet,
nyt hold starter i begyndelsen af september.

Søndag d. 10/6 kl. 13.00 inviteres alle de børn, der
blev døbt i Hornslet Kirke i 2013 til 5 års dåbstræf.
Dåbstræf er én af mange måder, børn og deres for
ældre kan lære om, hvad kirke og kristendom er.

Spaghettigudstjeneste
Onsdag d. 21/3, onsdag 11/4 og onsdag 16/5 kl.
17.00 holder vi gudstjeneste i børnehøjde, hvor
børnene kan komme tæt på det, der sker og være
med på første række.
Gudstjenesten varer ca. en halv time og bagefter
går vi sammen over i sognegården og spiser spa
ghetti og kødsovs. Gudstjenesten og den fælles
spisning er en god og meget hyggelig anledning til
at mødes med andre børnefamilier på børnefamili
ers præmisser.
Spisningen koster 20,- for voksne og tilmelding hertil
ønskes på sms: 30 35 80 90 senest mandag i samme
uge som gudstjenesten. Det er vigtigt med tilmelding,
fordi vi på den ene side gerne vil, at der er mad nok
til alle, der kommer – og på den anden side gider vi
heller ikke at kassere for meget god mad – SÅ HUSK
TILMELDING TIL SPISNING!
Kunne du tænke dig at få dagens bibelord direkte ind
på din mail, facebook- eller twitterkonto, så gå ind
på http://www.bibelselskabet.dk og tilmeld dig.
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SYNG I KOR
Både børn, unge og voksne kan
synge i kor i Hornslet Kirke. Enten
kan man henvende sig til kirkens
organist, Thomas Lennert, som
leder korene (kirken@lennerts.dk),
eller blot møde op.
Forårssæsonen byder på med
virken til flere gudstjenester og
koncerter for alle kor.
Der er Kyndelmisse, Påske og
Pinse.
Spirekoret har forårskoncert. Børne
koret, Ungdomskoret og Voksen
koret har fælles forårskoncert.
Og Voksenkoret har Festivalgospel.
Kom og vær med!

KORTIDER OM TORSDAGEN
• SPIREKOR for 0.-2. klasse – i Hornslet Skoles gamle gymnastiksal 14.20-14.50
Tilmelding hos organist Thomas Lennert på kirken@lennerts.dk
I SOGNEGÅRDEN Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
• HORNSLET KIRKES BØRNEKOR for 3. til 5. klasse. Koret synger 15.30-16.30
med til (udvalgte) gudstjenester og koncerter i løbet af året
• HORNSLET KIRKES UNGDOMSKOR for 6. klasse og opefter.
16.45-18.00
Koret synger med til alle gudstjenester og koncerter i løbet
af sæsonen. Korsangerne får et lille beløb for medvirken til
gudstjenester, så der er mulighed for at tjene lidt lommepenge!
• HORNSLET KIRKES VOKSENKOR for alle der har lyst.
19.15-21.45
Koret, der er et blandet kor (SAB for tiden) altså både
mænd og kvinder, synger med til udvalgte gudstjenester
i løbet af året og synger også koncerter i alle stilarter.
Det er gratis at synge i Hornslet Kirkes kor.
Se mere om korene på www.hornsletkirke.dk under fanen kor.
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HØJSKOLEFORMIDDAGE I SOGNEGÅRDEN:

At rejse med et særligt formål
Ved vinterens sidste højskoleformiddag
tirsdag d. 20. marts kl. 10-12 bliver vi taget med
til verdens første kristne nation: Armenien.
Sognepræst Morten Bay-Mortensen, ThorsagerBregnet-Feldballe kirker, har været rejseleder
på en tur til Armenien. Denne formiddag vil
han fortælle om rejsen, der havde som formål
at lære det land at kende, som efter sigende
er verdens første kristne nation, men som har
levet et omskifteligt liv i forskellige perioder af
historien.
Højskoleformiddagen foregår i sognegården.
Det er gratis at deltage – kaffe og rundstykker
koster kr. 20,-

Tirsdag den 20. marts fortæller sognepræst Morten Bay-Mortensen
om den første kristne nation - Armenien.

litteratur-café
Vi er en flok læseglade menne
sker, der mødes den sidste
fredag i måneden kl. 10-12 for
at diskutere månedens bog
(NB!!! i marts og april mødes vi
dog fredag d. 23/3 hhv. fredag
d. 20/4).
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 bag

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

grundsstof for de allerfleste af bøgerne. Man behø
ver 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 over
en kop kaffe og et rundstykke til 20 kr.
Har du lyst til at være med, er du meget velkommen.
Du bedes kontakte sognepræst Lene Hauge først
(lmkh@km.dk eller tlf. 8611 9106), som så vil sørge for
at bestille bøger hjem til alle fra biblioteket.
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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 udfyl
der 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.

Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Møllestedet 4, 8543 Hornslet
tlf. 8699 4121, ctk@km.dk

Navneændring skal ske på www.borger.dk. Det
koster 480,- kr. at få behandlet en anmodning om
navneændring.

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR

Graver Anton Dalgaard
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, slotandersen@gmail.com
Kirkeværge Palle Daugaard
Tlf. 2066 4506

TRANSPORT?

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

Tlf. 86 99 54 00

Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

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

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

Mandag er præsternes fridag

Kirkesanger/Babysalmesang Birgitte Wedell-Wedellsborg
Tlf. 25 15 25 07, biwedell@gmail.com

Dødsfald. Senest 2 dage efter dødsfaldet skal dette
anmeldes på www.borger.dk. Anmodning om be
gravelse/bisættelse skal ske til kirkekontoret.

Tlf. 86 99 40 30

Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk

REDAKTION
Sognepræst Carsten Tranberg-Krab (ansv.) CTK@KM.DK
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Frist for stof til næste blad er d. 20/4 2018
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FESTIVALGOSPEL en interaktiv gospelkoncert
For 9. gang er der Festivalgospel i Hornslet Kirke. Det
sker fredag den 1. juni kl. 17 som optakt til Rosen
holmfestivalen.
De tre torsdage 17. maj, 24. maj og 31. maj fra 19.15
til 21.15 er alle de sangere, som har lyst, velkomne til
at komme og være med til Hornslet Kirkes Voksenkors
øveaftener. Så kan vi sammen øve noget af repertoi
ret, som skal synges til koncerten. Koret øver i Sogne
gården, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet. Meld gerne din
ankomst via korets støtteforenings hjemmeside www.
korvenner.dk (især af hensyn til KAGE).
Forhåbentlig bliver det derfor et stort kor, der stiller op
til koncerten. Traditionen tro er den fantastiske san

gerinde Anette Buonaventzen, den smukke bassist
Henriette W. Klausen og den højt anpriste trommesla
ger Tom Lindby med til at gøre denne koncert til et
brag af en gospelkoncert.
Organist og komponist Thomas Lennert sidder ved
klaveret til koncerten. Der er fri adgang til koncerten,
der varer omkring en time.

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

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