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SOGNEPRÆSTEN

Har vi sat stykkerne rigtigt sammen?
af sognepræst Lene Hauge, Hornslet
I Harzen findes der mange skønne ting og steder.
Men noget af det mest fantastiske er, at de har
’Enhjørningegrotten’. Tænk sig – en grotte, hvor man
har fundet knogler fra enhjørninger, disse fantastiske
dyr med livgivende og helbredende egenskaber!
Hvis det lyder lidt for godt til at være sandt, så er det
ganske rigtigt. For præcis lige så sandt, som det er, at
der findes en grotte med navnet ’Enhjørningegrotten’, lige så forkert er det, at der er fundet enhjørningeknogler her. Det troede man ganske vist i flere
århundreder, men allerede i det 17. århundrede slog
man fast, at der ikke var enhjørninger. Derimod var
der i hulen masser af knogler fra hulebjørne, og det
var disse store og fremmedartede knogler, som man
altså var kommet til at sætte forkert sammen, så man
havde fået samlet det, man troede var et skelet fra
en enhjørning. Man havde, fordi man ikke kendte
hele historien om hulebjørne og deres anatomi, selv
sat knoglerne sammen og dermed fået konstrueret
en usand historie om enhjørninger.
Nogenlunde i samme tidsrum af historien, blot lidt før,
skete der noget lignende et andet sted i Tyskland.
Her gav munken Martin Luther sig til at læse Bibelen grundigt, fordi han havde svært ved nogle af
de dele ved den kristne tro, som den katolske kirke
praktiserede, nemlig salg af og handel med afladsbreve. Breve, som man ifølge kirken kunne købe
for dermed at få del i helgeners gode gerninger
og således redde sig selv eller sine slægtninge ud
fra langstrakt pine i skærsilden. Og da han fik læst
Bibelen grundigt selv, så han, at afladshandlen altså
var en enhjørning – noget usandt, som man havde
sat samme af sande og rigtige dele fra Bibelen, hvor

der ganske
rigtigt på forskellige
steder og måder står
skrevet, at vi må
forsøge at gøre det
godt, som vi har
gjort

skidt, men ikke,
at dette skulle
gøres ved
afladsbreve
eller helvedsfrygt.
Nu nærmer vi os
jul – en årstid, som mange,
uanset tro, kan enes om at
holde af, fordi det år efter
år er tydeligt i verden, at
vi ikke kan leve af den
rå magt, men igen
og igen lever af
den skrøbelige
kærlighed.
Sværere har
mange det med mange andre ting i kristendommen – men spørgsmålet er, om folks
problemer med kristendommen bl.a. skyldes
’enhjørningesyndromet’ – altså at vi menne-
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sker så let kommer til at sætte ting forkert sammen?
Jeg hører ofte folk i alle aldre sige, at de ikke tror
på Gud, for helt ærligt, hvordan kan man tro på
en gammel mand, der sidder på en sky med langt
skæg? Men måske er denne gamle mand en menneskeskabt enhjørning – sammensat af, hvad vi kan
høre Jesus fortælle om, at Gud er som en kærlig far,
og at han råder over det hele – og hvad er over
det hele? Det er himlen. Men spørgsmålet er, om vi
mennesker somme tider kommer
til at afskrive Gud, fordi VI har sat
fortællingerne forkert sammen?
I hvert fald er det somme tider
det, der får mennesker til at afskrive hinanden: at vi ikke hører det
hele i en samtale - måske fordi vi fysisk ikke
hører det hele, eller måske fordi vi ikke fanger
de usagte ting, og derfor kan vi få sat ting
forkert sammen i en samtale, så vi synes,
den anden er en, vi ikke vil høre sammen
med, når han eller hun kan sige sådan
og sådan. Men nogle gange skyldes
det, at det er os selv, der har konkluderet noget forkert og skabt en
enhjørning, der ikke findes og aldrig
har gjort det.
Og måske er det det samme, der somme tider sker i
troen på Gud – at vi ikke får hørt det hele, men kun
andre menneskers udlægning af Gud, og hvis vi ikke
kan se os selv i den tro, så afskriver vi Gud, hvor vi
måske i stedet blot burde afskrive de andre menneskers udlægning.
I julen hører vi i hvert fald, at Gud gerne vil sætte
tingene rigtigt sammen – mennesker og skaber, sådan som det oprindeligt var tænkt. Vi hører, at Gud
vil lade sit inderste væsen se og høre i mennesket

Jesus, som blev født som os, for at vi kan forstå det,
der siges, fordi det er Gud selv, der taler menneskesprog. Og vi hører, at ingen er for høj eller lav til at
måtte danne sig sin egen mening om ham – både
vise mænd og hyrder får budskabet at høre, at vi ikke
skal sætte vores liv sammen på en bestemt måde, for
at Gud vil elske os, men at Gud og mennesker hører
sammen FØR, vi kan gøre noget eller selv tro noget.
Det er julens budskab – at vi ikke skal præstere for at
høre sammen med Gud, men at Gud kommer til os.
Og måske kunne vi tage det budskab med ud i det
nye år, så vi er opmærksomme på ikke at afskrive
noget, der ikke nødvendigvis skal afskrives, og så vi
er opmærksomme på at forsøge at undgå at få sat
ting forkert sammen i livet, så vi tror, at noget bygger
på noget, som det slet ikke bygger på – at vi f.eks.
skal være rige, før vi kan give hjælp og kærlighed
eller lignende til andre.
For ligesom en samtale, der er blevet misforstået,
kan blive klarlagt, og vi kan få sat stykkerne rigtigt
sammen, når vi snakker sammen og hjælper hinanden med at fortælle historien hel, sådan kan vi også
gøre det, når vi snakker og lytter til Gud, hinanden
og os selv i andre sammenhænge.
Så lad os tage det med ind i det nye år: Vi kan
hjælpe hinanden, Gud og mennesker imellem, med
at fortælle historien om os mennesker hel og sætte
stykkerne rigtigt sammen.
Rigtig glædelig jul

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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GUDSTJENESTER

FREDSLYSET FRA BETLEHEM:
VED FYRAFTENSSANGEN
ONSDAG DEN 6. 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. 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.

Julegudstjenester for børn i dagplejen
og børnehaverne i Hornslet
Fredag den 15/12 er der småbørnsgudstjenester for
børn i dagpleje, vuggestuer og børnehaver i Hornslet. Det er kl. 9.15 for dagpleje- og vuggestuebørnene og 10.15 for børnehavebørnene.

Fire gudstjenester i Hornslet kirke
juleaftensdag
Kl. 11.30 er der børnegudstjeneste
kl. 13.00, 14.30 og 16.00 er der ’almindelige’
   juleaftensgudstjenester
Især gudstjenesten kl. 14.30 plejer at være særdeles
populær. Det er selvfølgelig dejligt, at så mange vil i
kirke juleaften, men da vi kun kan være så mange,
som vi nu kan i kirken, henstilles der til, at de, der
gerne vil have en gudstjeneste mere i ’børnehøjde’
kommer kl. 11.30. Vi håber, at alle vil hjælpe med
at give plads til hinanden og skabe god julestemning. Juledag den 25. er der til gengæld ofte bedre
plads. Under alle omstændigheder ønsker vi alle på
glædelig gensyn i kirken i julen.

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

Julegudstjeneste på Rosengården
Juleaftensdag den 24. december er der gudstjeneste
på Rosengården i caféen kl. 10.30. Gudstjenesten er
for alle beboere på Rosengården og deres familie
og for folk, der ikke bor på Rosengården, men af forskellige årsager foretrækker gudstjenesten der frem
for henne i kirken.

NYTÅRSKUR

Gudstjenesten er helt i børnehøjde… men dagplejere, pædagoger og hjemmegående forældre med
små børn er også velkomne!

Vi indleder det nye år med Nytårs
gudstjeneste 1. januar kl. 16.00.
Efter gudstjenesten samles vi
i sognegården og hilser på
hinanden og det nye år med
champagne og kransekage.

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
Torsdag den 1. februar kl. 19.00: Lys i mørket
’Kyndelmisse’ er det gamle danske ord for ’lysmesse’.
Lysmessen blev oprindeligt fejret den 2. februar for
at mindes Jesu fremstilling i templet 40 dage efter sin
fødsel. Folkeligt set er kyndelmisse blevet betragtet
som vinterens vendepunkt hen mod foråret.
Kirken vil være oplyst af levende lys, og kirkens voksen
kor vil sammen med menighedens fællessang og sognepræst Lene Hauges refleksioner om lys i mørket skabe
en stemningsfuld aften.
Alle opfordres desuden
til at medbringe gamle
lysestumper, som indsamles til Kirkes Korshær,
der af disse lysestumper
kan skabe ny værdi
og nyt lys midt i mørket
og hjælp til dem, der
lever et liv uden lys eller
varme.

GUDSTJENESTER PÅ
ROSENGÅRDEN

Den sidste onsdag i hver måned er der gudstjeneste
på Rosengården. Vi holder gudstjenester ude på
afdelingerne. Vi er på afd. 5+6 kl. 14.30, afd. 3+4 kl.
15.15 og på demensafdelingen kl. 16.00. Familie til
beboere på Rosengården er meget velkomne til at
deltage sammen med beboerne.
Bor man ikke på afdelingerne på Rosengården, og
vil man gerne til gudstjeneste, men har svært ved
selv at komme hen i kirken til gudstjeneste, er man
meget velkommen til at benytte kirkebil. Se på bladets bagerste sider, hvordan man bestiller kørsel.

Fyraftenssang

Den første onsdag i hver måned kl. 17.30 -18.00. Her
er det muligt at slutte dagen og begynde aftenen i
kirkerummets ro. Fyraftenssang ledes på skift af mennesker fra sognet. Sammen synger vi de salmer, som
de har valgt.
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Søndag den 10. 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. Det

er medlemmer af menigheden, der læser
teksterne, sognepræst Carsten Tranberg-Krab, der
er liturg, og sangen varetages af menigheden og
alle kirkens kor.
Efter gudstjenesten er der Syng julen ind i sognegården, hvor der er kaffe og æbleskiver, munter fællessang og korsang samt Luciaoptog. Det er gratis at
deltage, men alle bidrag til kirkens julehjælp modtages med tak.

Forsiden

HØJSKOLEFORMIDDAGE I SOGNEGÅRDEN:

At rejse med et særligt formål
Under denne overskrift vil vi hjemme fra sognegården
tage på rejse ud i landet og verden med et undersøgende blik. Til dette års højskoleformiddage vil vi
få besøg af folk, der frivilligt er rejst, på den ene eller
anden måde, med et særligt formål: for at hjælpe og
undersøge, udføre et stykke arbejde eller finde Gud.
Tirsdag 16. januar kl. 10-12:
Feltpræst Andreas Christensen
Andreas har været udsendt som feltpræst til flere
steder i verden, og han vil fortælle både om arbejdet
som feltpræst ude - med og blandt udsendte soldater, og arbejdet herhjemme med den hårde opgave
at overbringe en familie budskabet om, at deres
kære er død. Andreas vil også fortælle om, hvorfor
han flere gange frivilligt har valgt at lade sig udsende
til nogle af verdens brændpunkter, både Afghanistan
og Irak, som for andre er steder, man flygter fra.
Tirsdag 6. februar:
Dansk præst ved
kirke i udlandet
Iben Nordestgaard
Iben er præst i
Elsted, men har i
5 år været præst
ved den danske
Tirsdag den 6. februar får Hornslet besøg
kirke i Berlin. Hun
af Iben Nordestgaard, der har virket
vil denne formidsom præst ved den danske kirke i Berlin.
dag fortælle om sit
arbejde som dansk præst i et andet land og hvad,
der har drevet hende til at rejse ud for at arbejde i
den danske kirke i et andet land.

Tirsdag 27. februar: Ingrid Andersen fra Hornslet,
udsendt for Folkekirkens Nødhjælp
Ingrid har i en årrække været indsamlingsleder i
Hornslet for Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. Som indsamlingsleder kunne man søge om at
komme ud og besøge det område, som nødhjælpen var sendt til, og i 2011 fik Ingrid chancen for at
komme til Malawi og se, hvad pengene går til og
om det nytter noget. Forud for dette års indsamling den 11/3 vil Ingrid fortælle om sin rejse til et af
verdens fattigste lande og om, hvilken betydning
det har for et sådant samfund at få del i de indsamlede midler. Vi skal høre, hvordan nødhjælpen bliver
brugt, og hvad der har drevet Ingrid til år efter år at
bruge tid og kræfter på at være indsamlingsleder.
Tirsdag 20. marts: Sognepræst Morten Bay-Mortensen
om rejse til verdens første kristne nation: Armenien
Sognepræst
Morten Bay-Mortensen, ThorsagerBregnet-Feldballe
kirker, har været
rejseleder på en
tur til Armenien,
og denne formiddag vil han
Tirsdag den 20. marts fortæller sogne
fortælle om rejsen
præst Morten Bay-Mortensen om den
til Armenien, der
første kristne nation - Armenien.
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.

Alle højskoleformiddage foregår i sognegården kl. 10-12. Det er gratis at deltage, men kaffe og rundstykker
koster 20 kr.
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litteratur-café
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

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

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 over
en kop kaffe og et rundstykke til 20 kr. Har du lyst til
at være med, er du meget velkommen. Du bedes
kontakte sognepræst Lene Hauge først (lmkh@km.dk
eller tlf. 86119106), som så vil sørge for at bestille bøger hjem til alle fra biblioteket.
Vi mødes følgende fredage: 24/11, 26/1, 23/2, 23/3

Julehjælpen i Hornslet
Der er flere og flere forældre i Danmark, der ikke har
råd til at give deres børn ‘rigtig’ julemad og en lille
julegave. Hornslet Kirke har igennem årene uddelt
julehjælp til de trængte familier – og igen i år er
julehjælpen et samarbejde mellem Hornslet Kirke og
Rosenholm Lions Club, der med en flot pengegave
bakker stærkt op om den julehjælp, som kirken har
indsamlet fra private mennesker til trængte familier.
Vi samler jævnligt ind til julehjælp ved gudstjenester,
og i år har privatpersoner også bidraget med at øge
opmærksomheden om indsamlingen på Facebook.
Stor tak for det! Ønsker man at give en pengegave,
kan man indbetale et beløb til kirkens julehjælpskonto (Reg.nr: 7260 Kontonr: 1068884 – Djurslands Bank)
eller på MobilePay på kirkens MobilePay nr. 84524
For at komme i betragtning til at modtage julehjælp
skal man indsende/maile en ansøgning til én af sog-

nepræsterne senest d. 6. december 2017. I ansøgningen skal man skrive ansøgers fulde navn og adresse
og hvor mange børn, der bor hjemme i familien og
hvordan familiens økonomiske situation er. Man kan
forvente svar på ansøgningen senest d. 8. december.
Derudover er kirkerne i Syddjurs gået ind i et samarbejde med Syddjurs kommune om i julen at hjælpe
trængte familier i kommunen, som ikke selv kan
skrive en ansøgning – altså hjælp til folk ud over de
familier, der søger kirkernes julehjælp. Dette fælles
initiativ kan støttes ved at indbetale beløb på provstiets MobilePay: 21 29 62 62.
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HORNSLET KIRKEKALENDER
NOVEMBER
Onsdag 22/11
Fredag 24/11
Søndag 26/11
Tirsdag 28/11
Onsdag 29/11

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

17.00
10.00
16.00
10.00
14.30
15.15
16.00

Spaghettigudstjeneste
CTK
Litteraturcafé
PULS-gudstjen., sidste søndag i kirkeåret
CTK
Dekorationsdag i sognegården
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
LH
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd. LH

DECEMBER
Søndag 3/12
Tirsdag 5/12
Onsdag 6/12
Søndag 10/12
Fredag 15/12

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Søndag 17/12 Kl.
Søndag 24/12 Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Mandag 25/12 Kl.
Tirsdag 26/12 Kl.
Søndag 31/12 Kl.

10.30
19.00
17.30
14.00
09.15
10.15
10.30
10.00
10.30
11.30
13.00
14.30
16.00
10.30
10.30
10.30

Gudstjeneste, 1. søndag i advent,
LH
Kirkefilmklub i KomBi
Fyraftenssang med fredslyset
De 9 læsninger og Lucia, 2. søndag i adv.
CTK
Julegudstjeneste for dagpleje- og vuggestuebørn
Julegudstjeneste for børnehavebørn
Gudstjeneste, 3. søndag i advent
LH
Julegudstjeneste, demensafd. Rosengården
CTK
Julegudstjeneste på Rosengården
CTK
Julegudstjeneste for børn
LH
Julegudstjeneste
CTK
Julegudstjeneste
LH
Julegudstjeneste
LH
Gudstjeneste, Juledag
CTK
Gudstjeneste, 2. juledag
LH
Gudstjeneste, Julesøndag
CTK

JANUAR
Mandag 1/1
Onsdag 3/1
Onsdag 3/1
Søndag 7/1
Søndag 14/1
Tirsdag 16/1
Onsdag 17/1
Søndag 21/1

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

16.00
17.30
18.45
10.30
16.00
10.00
17.00
10.30

Gudstjeneste, Nytårsdag, og nytårskur
CTK
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 1. søn eft. Hellig 3 konger
LH
PULS-gudstjeneste, 2. søn. eft. Hellig 3 konger CTK
Højskoleformiddag
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste, Sidste søn. eft. h. 3 konger
LH

Fredag 26/1
Kl.
Søndag 28/1
Kl.
		
Tirsdag 30/1
Kl.
Onsdag 31/1
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
14.00
19.00
14.30
15.15
16.00

Litteraturcafé
Gudstjeneste, Septuagesima søndag
og Vintermøde
Kirkefilmklub i KomBi
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.

CTK
CTK
CTK
CTK

FEBURAR
Torsdag 1/2
Søndag 4/2
Tirsdag 6/2
Onsdag 7/2
Onsdag 7/2
Søndag 11/2
Søndag 18/2
Onsdag 21/2
Torsdag 22/2
Fredag 23/2
Søndag 25/2
Tirsdag 27/2
Onsdag 28/2

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

19.00
10.30
10.00
17.30
18.45
10.30
10.30
18.00
12.00
10.00
16.00
10.00
14.30
15.15
16.00

Kyndelmissegudstjeneste
Gudstjeneste, Seksagesima søndag
Højskoleformiddag
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, Fastelavn
Gudstjeneste, 1. søn. i fasten
Fællesspisning
Babysalmesang
Litteraturcafé
PULS-gudstjeneste, 2. søn. i fasten
Højskoleformiddag
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.

LH
LH

CTK
CTK

LH
LH
LH
LH

MARTS
Torsdag 1/3
Søndag 4/3
Tirsdag 6/3
Tirsdag 6/3
Onsdag 7/3
Onsdag 7/3
Torsdag 8/3
Søndag 11/3
Torsdag 15/3
Søndag 18/3
Tirsdag 20/3
Onsdag 21/3

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

12.00
10.30
10.00
19.00
17.30
18.45
12.00
09.00
12.00
16.00
10.00
17.00

Babysalmesang
Gudstjeneste, 3. søn. i fasten
CTK
Strikkecafe
Kirkefilmklubi KomBi
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Babysalmesang
Gudstjeneste, Midfaste, og Sogneindsamling LH
Babysalmesang
PULS-gudstjeneste, Mariæ Bebudelsesdag
LH
Højskoleformiddag
Spaghettigudstjeneste
LH

VINTER 2017

KIRKEFILMKLUB I KOM-BI

De sidste tre film, vi ser i kirkefilmklubben, handler om
tre mænds skelsættende valg. Valg har som regel
altid konsekvenser – også der hvor man undlader at
vælge, er der på sin vis truffet et valg. Kom ind i KomBi’s trygge biografmørke og se, hvad de tre valg fører
til. Billetter bestilles og betales i Kom-Bi.

Sæsonens ’julefilm’ ser vi tirsdag 5/12 kl. 19.00.
Danske og udenlandske filmanmeldere gik nærmest
amok og sprængte stjernehimmelen, da de blev udsat for den tyske film fra 2016, Min far Toni Erdmann:
Den tyske karriekvinde
Ines arbejder på et
outsourcing-projekt i
Bukarest, da hendes
far, Winfred, dukker
uanmeldt op. Winfred
vil gerne ind på livet
af datteren, men det
er svært, og i afmagt
iklæder han sig en
kikset paryk og falske
tænder, hvorefter han under dæknavnet Toni
Erdmann - begynder
at mingle med hendes
venner og forretningsforbindelser. Der er heldigvis mening bag galskaben,
for tosserierne er filmens og Tonis redskab til at åbne
op for følelserne. I Cannes grinte publikum, så tårerne trillede, og kritikerne tildelte filmen det højeste
stjernesnit, der nogensinde er givet på festivalen.
Billetpris kr. 80,- (helaftensfilm)

Tirsdag 30/1 kl. 19.00: Manchester by the sea.
Med 6 Oscar-nomineringer og 2 statuer (bedste
mandlige hovedrolle og bedste manuskript) er det
en selvbevidst film, vi starter op med i 2018. Selvbevidst men ikke desto mindre en ’stille’ film, der insisterer på at gengive tilværelsens drama i et afdæmpet
tempo, båret af formidable skuespillerpræstationer.
Efter den karismatiske Joe Chandlers død får hans
lillebror Lee endnu et mindre chok, da det går op
for ham, at Joe i sit testamente har indsat ham som
formynder og værge for sin 16-årige teenagesøn
Patrick. Lee tager orlov fra sit arbejde og vender
modstræbende tilbage til Manchester-by-the-Sea
for at finde ud
af, hvad han skal
stille op med forholdet til sin nevø.
Hans tilbage
venden tvinger
ham også til at
forholde sig til
fortiden, der skilte
ham fra sin kone
Randi, og sine
mange skjulte
bånd til det lille
samfund, hvor
han blev født og
voksede op.
Billetpris kr. 70,-

Billetter købes i Kom-Bi – Vel mødt! Forsiden

Vi slutter sæsonen af tirsdag 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 overraskende
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,Filmene vises
i Kom-Bi og
indledes med
en kort intro
duktion af
sognepræst-
erne Erik
Søndergaard,
Skødstrup
og Carsten
Tranberg-Krab,
Hornslet.

Strikkecafé
Strikkecaféen fortsætter tirsdag den 6. marts og
tirsdag den 15. maj begge dage fra kl. 10-13.

I 2017 begyndte
deltagerne i kirkens
strikkecafé at strikke
dåbsklude – med
stor succes for
både strikkerne
og modtagerne.
I efteråret blev strikkepindene brugt til
at strikke strømper
og vanter til Kirkens
Korshærs varmestue i Århus, som
Hornslet kirke
har en fadderskabs-aftale med.
I foråret ’18 fortsætter vi med at lade strikkepindene
gløde og glæde. Hvad formålet bliver, kommer senere,
men det bliver fortsat noget, som giver mening at lave
for en kirke – og noget, der er sjovt at lave for strikkere.
Man skal bare skrive datoen i kalenderen og medbringe strikkepinde fra str. 2½-5 – så kommer vi med
ideerne og garnet. Det er gratis at deltage, men kaffe
og rundstykker koster 20 kr.
På gensyn tirsdag d. 6. marts og tirsdag d. 15. maj –
fra Else Daugaard og sognepræst Lene Hauge.

sms service

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

SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

Babysalmesang
10 torsdage i kirken fra kl. 12-13
Hornslet kirke inviterer de aller
yngste (2-10 mdr.) sammen
med deres far eller mor (eller
bedste), til et forløb med babysalmesang.
Vi mødes 10 torsdage i kirken, hvor vi sammen skal
synge sange, nye og gamle salmer, lytte, bevæge
os, danse, stimulere sanserne og ikke mindst nyde
det nærvær, som opstår i fællessangen.
Tilmelding samt betaling (300 kr. for hele forløbet)
skal ske til kirkekontoret.
Har man svært ved at kunne betale, kan man henvende sig til en af præsterne.
Der er babysalmesang følgende torsdage:
22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3, 5/4, 12/4, 20/4, 26/4, 3/5

Venskabsfamilier:

Babysang er for alle – uanset om man synes, man
er god til at synge eller ej. Alle kan være med og vil
opleve glæden ved både at se og høre de små reagere på stemmer, bevægelser, musikken og rummet.
Vi begynder kl.12.00, og efter ca. 45 minutter i musikkens favn er det tid til kaffepause og hyggesnak.
Jeg glæder mig til at møde dig og ikke mindst din
baby til babysalmesang.
Birgitte W-W (Musikpædagog) (25152507)
eller biwedell@gmail.com.
Første gang er torsdag den 22. februar – sidste gang
er torsdag den 3. maj. (Påskeferie den 29. marts)
Da deltagerantallet er begrænset, er det nødvendigt at tilmelde sig.

Har du og din familie lyst til at være venskabsfamilie
for en flygtningefamilie, der har fået bolig i Hornslet,
er du meget velkommen til at kontakte sognepræst
Lene Hauge, der formidler kontakt mellem familierne. Som venskabsfamilie får du selv et venskab,
når I er med til at hjælpe nye familier ind i samfundet – hjælpe med at tilmelde til sport, følges ad til
juletræstænding, mødes og spise sammen, forstå
forældre-intra eller meget andet.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 11/2 kl. 10.30 er der fastelavnsgudstjeneste i
Hornslet Kirke.
Det er en familiegudstjeneste, og udklædninger på
både børn og voksne er meget velkomne. Efter guds
tjenesten fejrer vi fastelavn i sognegården med uden
dørs tøndeslagning og indendørs fastelavnsboller.

Forsiden

Spaghettigudstjeneste
Gudstjenesten er helt i børnehøjde med de samme
sange hver gang til start og slut og med bibelfortælling og aktiviteter i børnehøjde. Gudstjenesten varer
ca. ½ time, og bagefter spiser vi sammen i sognegården Menuen står på spaghetti og kødsovs til 20
kr. for voksne og gratis for børn. Tilmelding til spisning
skal ske med en sms til 30 35 80 90 med antal voksne
og børn i samme uge som gudstjenesten.
Der er spaghettigudstjeneste følgende onsdage:
22/11, 17/1, 21/3

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 ’Hornsletnadver-ritual’. 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.
Der er PULS-gudstjeneste følgende datoer,
hver gang kl. 16: 26/11, 14/1, 25/2

GUDSTJENESTE OG VINTERMØDE
Søndag d. 28. januar kl. 14.00: Gudstjeneste og
foredrag ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell
I Hornslet Kirke støtter vi Kirkens Korshærs arbejde for og
blandt folk, der ufrivilligt er havnet på gaden. Ved dagens gudstjeneste og foredrag samler vi ind til Kirkens
Korshær. Vi vil høre Elisabeth Lidell prædike og siden
holde foredrag om det at gå frivilligt på vandring,
pilgrimsvandring.
Flere og flere mennesker drager i disse år ud for finde
ind i det indre, både på veje på danske pilgrimsruter og
i udlandet. Elisabeth vil fortælle om pilgrimsvandringen
som søgen efter rødder, identitet og sammenhæng.

Men også som et opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter
helt andre værdier: fællesskab
med Gud, med hinanden og
med skaberværket. Hun vil også
komme med bud på, hvordan man selv kan komme
i gang og finde rastepladser langs Danmarks gamle
pilgrimsrute: Hærvejen.
Kaffen koster 20 kr., og så samles der ind til Kirkens
Korshærs arbejde.

Forsiden

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.

spis med

Tid: Onsdag d. 21/2 og onsdag d. 25/4 begge
dage fra kl. 18.00 - 19.30
Sted: Sognegården v. Hornslet Kirke (Rodskovvej 4)
Tilmelding: Til kirkekontoret: miro@km.dk senest
Dato:
mandagen inden.
Sted:
Pris: 20 kr. pr. person (der er ingen betaling, hvis
man bidrager med en ret)

Beskrivelse:

Måltider er en god måde at mødes på - også når
man ikke kender hinanden så godt. Når vi spiser
sammen, styrker vi fællesskabet og skaber gode
rammer for nye fællesskaber.
I Hornslet Kirke vil vi gerne tage madstafetten op
og skabe rammer for, at mennesker kan mødes og
lære hinanden at kende på tværs af kulturer, generationer og religioner. Derfor inviteres alle, store
og små, nye i Hornslet og dem, der altid har været
Tilmelding:
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 e: miro@km.dk
Kontaktperson:
Susanne Kristophersen
(susanneoglars@c.dk / 41728605)

Forsiden

SOGNEINDSAMLING
SØNDAG 11. MARTS
2018 – DU KAN
GØRE EN FORSKEL!
På denne dag samler tusindvis
af danskere ind ved Folkekirkens
Nødhjælps sogneindsamling til
fordel for verdens fattigste. Og
pengene indsamlet denne dag
gør en forskel! Folkekirkens Nødhjælp arbejder ud fra princippet
”hjælp til selvhjælp” og arbejder
i 24 lande med katastrofehjælp,
minerydning, menneskerettig
heder og bæredygtig udvikling.
I 2017 blev der på landsplan ind
samlet 14 mill. kr. ved sogneindsamlingen. Dette kan give 80.000
familier en køkkenhave, der sikrer
indtægt og mad, eller 400.000
mennesker midlertidigt husly efter
en katastrofe.
I Hornslet bliver der som mange
tidligere år samlet ind, og du kan
allerede nu melde dig som indsamler d. 11. marts 2018.
Der er på dagen gudstjeneste
kl. 9.00, hvorefter indsamlingen
begynder med samling i sognegården (ca. kl. 10.00), hvor der
er rundstykker og kaffe, mens
ruterne fordeles.
Tilmelding som indsamler kan ske
til kirkekontoret: miro@km.dk /
8699 4030 eller til indsamlingsleder Susanne Kristophersen:
susanneoglars@c.dk / 4172 8605.

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.

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 Jørgensen
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 begravelse/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 Lene Hauge (ansv.) LMKH@KM.DK
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Frist for stof til næste blad er d. 30/1 2018

Forsiden

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 medvirken til flere gudstjenester og
koncerter for alle kor.
Der er Kyndelmisse, Påske og Pinse.
Spirekoret har forårskoncert. Børnekoret, Ungdomskoret og Voksenkoret har fælles forårskoncert.
Og Voksenkoret har Festivalgospel.
Børne- og Ungdomskoret og Voksenkoret tager (forskellige weekender) på kortur til Brædstrup.
Kom og vær med!

KORTIDER OM TORSDAGEN
• SPIREKOR – i Hornslet skoles gamle gymnastiksal
DER KOMMER MERE PÅ www.hornsletkirke.dk,
KIRKESIDERNE OG HORNSLET SKOLES SKOLEINTRA

14.20-14.50

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.

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

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

Forsiden

