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Men der var ikke plads …
- om, at banke på, lukke op, ensomhed, integration, at komme med i
fællesskaber og meget mere.
Af sognepræst Lene Hauge.
Men der var ikke plads… til dem i herberget. Sådan
lyder det i juleevangeliet, da højgravide Maria og
kæresten Josef kommer til Betlehem. Der var ikke
plads, fordi der var så mange andre til folketælling,
og så må Josef gå rundt og banke på dørene til det
ene herberg efter det andet. Og der er stadig ikke
plads.
Den sydafrikanske biskop Desmond Tutu fortæller
følgende julehistorie:
Josef kommer hen til kroejeren. Han siger: Åh,
hjælp mig, hjælp mig, du MÅ hjælpe mig. Min kone
er gravid, og hun skal føde. Kroejeren svarer: Ked af
det, det er ikke min fejl, hvortil Josef nærmest råber:
det er heller ikke min!!! Og nej, det er det jo ikke.
Det er ikke Josefs skyld, at Maria er gravid. Men det
er Josef, der må leve med, at sådan blev livet med
Maria. Det var bare sådan, det skete. Det, som vi
fejrer, som et mirakel var ikke særligt sjovt for Josef.
Han mærker hårdt og brutalt, at livet ikke altid går,
som vi planlægger det, og at vi ikke altid kan redde
os selv og andre.
Men så oplever Josef også noget mere. Han oplever, at der, hvor han ikke havde kontrol over livet, da
skete der alligevel noget, da han bankede på. For
til sidst er der en krovært, som heller ikke har plads,
men som har fantasi og hjerterum og ser løsningsforslag frem for umuligheder, og han tilbyder dem
– ikke det bedste, men det bedste af det mulige,

nemlig en plads i stalden. Og lige der, midt imellem
Josefs banken og krofatters åbne blik for at finde
en løsning, lige der sker der igen et mirakel, ja to: at
Gud viser sig for os mennesker som et lille skrøbeligt
barn. Og at Guds væsen i lille målestok bliver givet
videre af denne krovært, der ser denne papfar og
gravide kvinde på æslet som nogen, der er værd at
forsøge at hjælpe.

Jeg kom til at tænke på netop dette, da vi i
efteråret havde besøg til højskoleformiddagene af
en person fra Røde Kors’ vågetjeneste. Han sagde,
at han oplever det som et stort problem, at mænd,
der stopper på arbejdsmarkedet eller bliver gamle
eller syge eller alene – at mænd, der bliver ramt
af, at livet ikke altid går, som vi selv planlægger
det, generelt er markant dårligere end kvinder til at
komme ind i fælleskaber og derfor oftere end kvinder bliver ensomme. Og her kom jeg til at tænke
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på Josef og krofatter. For Josef, han var en mand,
og han bankede faktisk på. Mange gange. Måske
ikke højt og hørligt i larmen. Men han bankede dog
på. Det er ikke, fordi mænd ikke kan. Men der skal
nogle gange en krofatter med gode ører og blik
for at se muligheder til, for at miraklet sker. Der skal
andre mennesker til, der hører det lillebitte svage
bank, der dog er et bank. Nogen kan banke på 100
gange. For andre er det en kæmpe overvindelse og
anstrengelse at banke på, spørge om hjælp, eller gå
med til noget nyt bare 1 gange. Sådan er vi forskellige. Men miraklet sker i forsøget og samspillet mellem den, der banker på, og den, der hører. Hører, at
her er der en, der gerne vil være med – måske kun
udtrykt som, at man spørger ind flere gange til det,
andre laver. Og måske må den gode krofatter anno
2016/2017 hen og hente den bankende Josef for
at få ham med hjem at spise eller med til noget på
Rosengården eller som hjælper i genbrugsen. Det
kan også være, at banket fra Josef giver sig udtryk i
en lille ytring om, at det er svært at lave mad alene
– og måske er den gode krovært den, der kommer
med retter til fryseren, som Josef-personen så kan tø
op og varme og dermed selv lave mad. Og måske
dermed også have lidt mere lyst til at invitere andre.
Et lille bank og gode ører kan godt gøre en forskel
og skabe et lille hverdagsmirakel, så døren åbnes ud
af ensomhed.
Og sådan kunne vi fortsætte over i integration, hvor
miraklet sker, når en nytilkommen familie banker på
og spørger om at få en venskabsfamilie, og en anden familie svarer, at de gerne vil være venskabsfamilie. Begge dele må til – både det at banke på, og
evnen til faktisk at høre, at der bankes, selvom det
nogle gange lyder ganske svagt, ja, nogle gange
bliver banken ved tanken. Men også den kan fornemmes og høres af den gode krofatter.
For sådan er det her i vores verden: at vi må for-

søge både at banke på og at lukke op. Det er ikke
altid, vi er lige gode til nogen af delene. Men det er
vel også det, der er julens glædelige budskab: at
Gud netop er den, der hører vores inderste tanker,
før vi får os bevæget til Betlehem og banket på en
dør. Allerede før det, har han hørt vores ønske om
ikke at være alene og vores ønske om at tro på
noget, ønsket om kærlighed og håbet om, at det
ender godt. Derfor sendte han Jesus til Jorden. Julens budskab, som rækker ud til hele året er, at Gud
hører, også før vi når at banke eller gøre en indsats
– så kommer han til os og åbner døren. Ikke så vi
dermed bare kan slappe af og lade stå til, men så vi
ikke behøver koncentrere os om at blive gode nok til
at blive budt ind til Gud, men så vi – når vi HAR fået
at vide af Guds egen søn, at vi hører med og er budt
ind i Guds fællesskab – at vi så kan udfolde det fælleskab til andre, på hver vores måde. Det var det,
som Luther opdagede, og som vi skal høre udfoldet
på utallige måder i 2017, hvor vi fejrer 500 året for reformationens begyndelse: at når vi hører, at Gud ser
os som nogen, der er værd at høre sammen med,
så kan vi bruge kræfterne på at lade andre mærke
det samme. Men det er også det, der kan være
ledestjernen i vores hverdag, så vi hver eneste dag
både kan være en Josef, der banker på, og kroværten, der lukker op – nogle gange med succes, andre
gange med skuffelse, men altid med bevidstheden
om, at vi er set og hørt og elskede, som vi er, af Gud
selv, der kan åbne de døre i livet og døden, som vi
ikke selv kan.
Rigtig glædelig jul!
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GUDSTJENESTER

DE 9 LÆSNINGER
OG SYNG JULEN IND
Søndag den 11. 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.
Alle kirkens kor medvirker også.
Efter gudstjenesten er der “Syng julen ind” i sognegården, hvor der er kaffe og æbleskiver.

Julegudstjenester for børn i dagplejen og børnehaverne i Hornslet
Onsdag d. 14/12 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.
Gudstjenesten er
helt i børnehøjde…
men dagplejere,
pædagoger og
hjemmegående
forældre med små
børn er også velkomne!

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, i stedet for. 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 næsten helt
sikkert plads. Under alle omstændigheder ønsker vi
alle på glædelig gensyn i kirken i julen.

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

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

Lægmandsgudstjeneste og Vintermøde

Søndag d. 29. januar kl. 14.00:
Vi åbner reformationsfejringen med besøg af Jens
Maibom Pedersen, forstander på Diakonhøjskolen.
Jens er gæsteprædikant i gudstjenesten kl. 14.00. Efter gudstjenesten, når vi har fået en tår kaffe i sognegården, vil han holde et foredrag med titlen ”Reformation og diakoni”. I foredraget vil han dels sætte
fokus på reformationens betydning for kirkens diakonale og sociale arbejde, dels på dens betydning
for forholdet mellem stat og kirke omkring løsning af
sociale udfordringer. Og - netop fordi det i 2017 er
reformationsjubilæum – vil han sætte spot på i dag
og de udfordringer, vi møder i det diakonale arbejde
netop nu. Er reformationen historie, så er de diakonale linjer, der kan trækkes hertil vigtige for at forstå
nødvendigheden af diakoniens lange seje træk.
Det handler nemlig ikke om, hvad du får ud af liv og
tilværelse - men om hvad du kan bringe ind i det og
den! Kaffe og brød koster kr. 20,- og som sædvanlig
samler vi ind denne dag til Hornslet kirkes fadderskab
til Kirkens Korshærs varmestue i Aarhus.

Gudstjenester på Rosengården:
Den sidste onsdag i hver måned er der gudstjeneste på Rosengården. For at tilgodese de beboere,
der har svært med at blive flyttet fra deres vante
afdeling, holder vi 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.

PULS

GUDSTJENESTER
Rytmiske gudstjenester – nye toner
Puls er en anderledes type gudstjeneste, hvor menigheden bliver inddraget på en helt anden måde end
sædvanligt. Sproget i tekster og musik er nutidigt, og
formen er tænkt på ny, med bl.a. et ’Hornslet-nadver-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: 20/11, 15/1, 5/2

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE
Torsdag den 2. februar kl. 19.00
’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 voksenkor vil deltage. Alle opfordres
desuden til at medbringe gamle lysestumper, som
indsamles til Kirkes Korshær, der af disse lysestumper kan skabe ny værdi og nyt lys og hjælp til dem,
der lever et liv uden lys eller varme.
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HØJSKOLEDAGE

Højskoleformiddage i
sognegården:

Lutter Luther!
Vi fejrer 500-året for reformationens begyndelse med en række foredrag og film om
Luther og reformationen og dens indhold
og virkning både dengang, men sandelig
også nu.
Tirsdag d. 17. januar kl. 10-13:

Lutherfimen, i Kombi
Vi indleder højskoleformiddagene om Luther med
at tage i biografen og se Lutherfilmen fra 2003, som
giver os et solidt ståsted og udgangspunkt for de
næste mange foredrag – for det er nemmest at
diskutere, når man har lidt styr på historien og hvad,
der er op og ned. Man skal ikke bestille billet, men
møder bare op. Prisen er 60 kr og er inklusiv rundstykke og kaffe i pausen.

Tirsdag d. 31. januar kl. 10-12:

Luther og reformationens musik
Man kunne kalde Martin Luther for menighedssalmens opfinder - men hvorfor skrev han egentlig sine
salmer? Reformatoren Luther fik stor betydning for
sit eget modersmåls skriftsprog og havde meget
klare holdninger til musikken - men hvor meget af
den romerske kirkes tradition kunne han anvende
i sine salmer? Tidligere organist ved Hornslet Kirke,
nuværende præst ved Egå Kirke, Mads Djernes, vil
i foredraget forsøge at besvare blandt andet disse
spørgsmål ved at se Luthers salmeskrivning i lyset af
tiden op til og den første tid efter reformationen.
Og vi vil naturligvis synge undervejs! Kaffe og brød
koster 20,-.
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Højskolelørdag d. 18. marts kl. 10-13:

Hvad blev der af synden?
Tirsdag d. 21. februar kl. 10-12:

Luthers salmer i med- og moddigtning
Luthers salmer fra 1500-tallet bruges stadig flittigt.
Mange kender og elsker ikke mindst ”Vor Gud han
er så fast en borg” og ”Det kimer nu til julefest”. Ved
reformationsjubilæet i 2017 er det oplagt at kaste et
moderne lys på Luthers salmer. Hvordan kan salmernes middelalderlige, lutherske teologi inspirere
os i dag? Hvad kæmpede Luther for og imod i sine
salmer, og hvad kæmper vi for og imod i dag? Hvad
var der på spil for Luther, og hvad er der på spil for
os i dag? Iben Krogsdal har nydigtet en række af
Luthers salmer. Hun vil i
foredraget ’Er vor Gud så
fast en borg?’ fortælle om
rejsen ind i Luthers salmelandskab og om, hvordan
hun som menneske af en
helt anden tid og virkelighed har arbejdet med
Luthers salmer. Undervejs
i foredraget skal vi synge
nydigtede luthersalmer,
og der vil blive tid til diskussion. Kaffe og brød koster
kr. 20,-.

Foredrag, frokost & fri debat.
Menneskets syndighed var et udgangspunkt for
Luthers syn på mennesket – og dermed også et
udgangspunkt for reformationen. Synd er et af de
sværeste kristne begreber at forstå i en nutidig sammenhæng. Engang var synd forbundet med meget
konkrete ting som kortspil, dans eller lignende. Sådan
er der ikke længere mange, der ser på det. Men
det som ”synd” handler om, nemlig menneskets
destruktivitet og ondskab og det ødelagte liv, er ikke
forsvundet. I stedet har spørgsmål og svar, på hvad
der er galt med mennesket, flyttet sig. I dag er der
mange nye perspektiver, som moderne mennesker
kan bruge til at forstå deres problemer og til at løse
dem – vi løber og motionerer som aldrig før, vi undgår gluten og forsøger på alle måder at skabe det
gode liv. Ph.d., lektor ved religionsvidenskab på Aarhus Universitet, Marie Vejrup Nielsen vil i foredraget
se nærmere på hvad ”synd” egentlig er for noget,
hvorfor synden forsvandt og hvor den forsvandt hen i
det moderne liv.
Vi spiser frokost sammen og derefter vil der være
opsamling og fri debat, som Marie Vejrup Nielsen
har lovet at være ordstyrer på. Pris for foredrag m.
frokost inkl. drikkevarer: kr. 75,- som betales på dagen. Af hensyn til bestilling af mad er det nødvendigt
med tilmelding til højskolelørdagen på sms: 30 35 80
90, mail: DGJ@KM.DK, eller ring: 86 99 40 30.
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HORNSLET KIRKEKALENDER
NOVEMBER

Søndag 20/11 Kl.
Onsdag 23/11 Kl.
Fredag 25/11 Kl.
Søndag 27/11 Kl.
Tirsdag 29/11 Kl.
Onsdag 30/11 Kl.
Kl.
Kl.

16.00
17.00
10.00
10.30
10.00
14.30
15.15
16.00

PULS-gudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret LH
Spaghettigudstjeneste
LH
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 1. søndag i advent
CTK
Dekorationsdag i sognegården
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
LH
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd. LH

DECEMBER

Søndag 4/12
Tirsdag 6/12
Onsdag 7/12
Søndag 11/12
Onsdag 14/12

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Søndag 18/12 Kl.
Torsdag 24/12 Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Fredag 25/12 Kl.
Lørdag 26/12 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

Gudstjeneste, 2. søndag i advent
LH
Kirkefilmklub: Det spritnye testamente
Fyraftenssang med fredslyset
De 9 læsninger og Lucia
CTK
Julegudstj. for dagpleje- og vuggestuebørn
Julegudstjeneste for børnehavebørn
Gudstjeneste, 4. søndag i advent
LH
Julegudstjeneste på demensafd., Roseng. LH
Julegudstjeneste på Rosengården
LH
Julegudstjeneste for børn
CTK
Julegudstjeneste
LH
Julegudstjeneste
CTK
Julegudstjeneste
CTK
Gudstjeneste, Juledag
LH
Gudstjeneste, 2. juledag
CTK

JANUAR

Fredag 1/1
Onsdag 4/1
Onsdag 4/1
Søndag 8/1
Onsdag 11/1
Søndag 15/1
Tirsdag 17/1
Søndag 22/1
Onsdag 25/1

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

16.00
17.30
18.45
10.30
17.00
16.00
10.00
10.30
14.30
15.15

Gudstjeneste, Nytårsdag, og nytårskur
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 1. søn eft. Helligtrekonger
Spaghettigudstjeneste
PULS-gudstjeneste, 2. søn. eft. Helligtrek.
Højskoleformiddag, Lutherfilmen i Kombi
Gudstjeneste, 3. søn. eft. Helligtrekonger
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 3+4

LH
CTK
CTK
LH
CTK
CTK
CTK

Søndag 22/1 Kl. 10.30
Onsdag 25/1 Kl. 14.30
Kl. 15.15
Kl. 16.00
Torsdag 26/1 Kl. 18.00
Fredag 27/1 Kl. 10.00
Søndag 29/1 Kl. 14.00
Tirsdag 31/1 Kl. 10.00
Tirsdag 31/1 Kl. 19.00

Gudstjeneste, 3. søn. eft. Helligtrekonger CTK
CTK
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
CTK
Gudstjeneste på Roseng., demensafd.
CTK
Fællesspisning
Litteraturcafé
Gudstj., 4.søn.eft.Helligtrek. og Vintermøde LH
Højskoleformiddag, Luther og reformationen
Kirkefilmklub: Mustang

FEBRUAR

Onsdag 1/2
Onsdag 1/2
Torsdag 2/2
Søndag 5/2
Søndag 12/2
Søndag 19/2
Mandag 20/2
Tirsdag 21/2
Onsdag 22/2

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Fredag 24/2 Kl.
Søndag 26/2 Kl.
Mandag 27/2 Kl.

17.30
18.45
19.00
16.00
10.30
10.30
11.00
10.00
14.30
15.15
16.00
10.00
10.30
11.00

Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Kyndelmissegudstjeneste
CTK
PULS- gudstjeneste, sidste søn.eft.Helligtrek. LH
Gudstjeneste, Septuagesima søndag
CTK
Gudstjeneste, Seksagesima
CTK
Babysalmesang
Højskoleformiddag
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
LH
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd. LH
Litteraturcafé
Gudstjeneste, Fastelavn
LH
Babysalmesang

MARTS

Onsdag 1/3
Onsdag 1/3
Søndag 5/3
Mandag 6/3
Tirsdag 7/3
Søndag 12/3
Mandag 13/3
Onsdag 15/3
Lørdag 18/3
Søndag 19/3
Mandag 20/3
Fredag 24/3

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

17.30
18.45
10.30
11.00
19.00
09.00
11.00
17.00
10.00
10.30
11.00
10.00

Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 1. søn. i fasten
CTK
Babysalmesang
Kirkefilmklub: Der kommer en dag
Gudstj., 2. søn. i fasten, og Sogneindsaml. LH
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
LH
Højskolelørdag
Gudstjeneste, 3. søn. i fasten
CTK
Babysalmesang
Litteraturcafé

VINTER 2016

litteratur-café
Vi er en flok læseglade mennesker, der den sidste fredag i
måneden kl. 10-12 mødes i sognegården for at diskutere månedens bog (undtagen i sommerferien og juleferien).
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.

HORNSLET KIRKE INVITERER TIL

FÆLLESSPISNING

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 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: 25/11, 27/1 og 24/2.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 26/2 kl. 10.30 er der fastelavnsgudstjeneste i Hornslet Kirke. Det er en familiegudstjeneste, og
udklædninger på både børn og voksne er meget
velkomne. Efter gudstjenesten fejrer vi fastelavn
i sognegården med udendørs tøndeslagning og
indendørs fastelavnsboller.

Tilmelding:

Beskrivelse:

Sted:

Dato:

spis med

Hornslet Kirke vil vi 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: Torsdag d. 26. januar kl. 18.00-19.30
Sted: Sognegården v. Hornslet Kirke
Tilmelding: Til kirkekontoret: miro@km.dk senest
mandag d. 23. januar
Pris: 20 kr. pr. person (der er ingen betaling, hvis
man bidrager med en ret)

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

VenskabsfamilieR

Bøabysalmesang

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 forældreintra eller meget andet.

Hornslet kirke inviterer de alleryngste (2-10 mdr.) sammen med deres far eller mor (eller bedste) til et forløb
med babysalmesang.
Vi mødes 10 mandage 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.
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 starter kl.11.00, 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 20. februar – sidste gang er 8 maj.
(påskeferie 10. og 18. april) Da deltagerantallet er begrænset, er det nødvendigt at tilmelde sig. Tilmelding
samt betaling (300 kr. for hele forløbet) til kirkekontoret. Har man svært ved at kunne betale, kan man
henvende sig til en af præsterne.
Der er babysalmesang følgende mandage:
20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3, 27/3, 3/4, 24/4, 1/5, 8/5.

Spaghettigudstjenester
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. Prisen er 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: 11/1, 15/3.

Fredagsfamilien
Fredagsfamilien er en samling familier fra Hornslet og
omegn, der som regel mødes i Hornslet Sognegård
og også deltager i gudstjenester og andre arrangementer sammen.
Aftenerne er bygget på familiens præmisser med fælles spisning, fælles
aktiviteter og andagt. Alle
interesserede kan
kontakte sognepræst Lene Hauge
for information og
tilmelding.

sms service

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

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
Nu hvor den mørke vintertid for alvor har
sænket sig over os, er der næppe noget
mere oplagt end at bruge nogle tirsdagaftener i Kom-Bi’s trygge og varme favn.

lige indtil en harmløs leg på stranden med en gruppe
drenge sætter en stopper for den gode tilværelse.
Filmen tager svære og meget aktuelle emner op og
viser, hvordan det er at vokse op i et samfund bundet
af traditioner og normer.
Sæsonens ’julefilm’ ser vi tirsdag d. 6. december kl.
19.00. Den belgiske komedie fra 2015 “Det spritnye
testamente”, bærer på fornem vis stafetten videre
fra en klassiker som Monty Pythons ”Life of Brian” og
den nyere ”Bruce den Almægtige” og bruger bidende humor til at belyse og vende og dreje det tankegods, der udgør kernen i den bibelske fortælling.
Husk at opvarme smilebånd og lattermuskler inden
sæsonens julefilm!
Tirsdag d. 31. januar kl. 19.00 ser vi den franske film
fra 2016 ‘Mustang’. Filmen foregår i en lille landsby i
det nordlige Tyrkiet og handler om fem forældreløse
søskende, der bor hos deres onkel og bedstemor. De
lever et normalt ungdomsliv med glæde og frihed,

Billetter købes i Kom-Bi og koster kr. 70,- Vel mødt!

B

Syng i kor
Vi slutter sæsonen af tirsdag
d. 7. marts kl. 19.00 med
det danske drama fra 2016:
‘Der kommer en dag’. Vi er
i 1967 og møder de uadskillelige brødre, Elmer på 10
og Erik på 13. Drengene er
blevet anbragt på børnehjemmet Gudbjerg. Filmens
Gudbjerg er baseret på
hændelserne i det virkelige
børnehjem, Godhavn, hvor
behandlingen af drengene
har været så brutal, at
nogle af de tidligere elever
har lagt sag an imod staten. Midt i al det grumme
befinder sig også en fortælling om håb og fantasiens
uknækkelige kraft.
Filmene vises i Kom-Bi, Hornslet. Billetter koster kr. 70,- og
bestilles og betales i Kom-Bi.
Filmene introduceres på
skift af sognepræsterne Erik
Søndergaard, Skødstrup
og Carsten Tranberg-Krab,
Hornslet.
Vel mødt i biografmørket

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
skal på kortur til Anholt
og Voksenkoret tager på
kortur til Brædstrup.
Foto af Kjeld Storgaard Pedersen
Kom og vær med!

Kortider om torsdagen:
• SPIREKOR – i Hornslet skoles gamle gymnastiksal for 0.- 3. klasse, 14.2014.50
I SOGNEGÅRDEN Rodskovvej 4, 8543 Hornslet:
• HORNSLET KIRKES BØRNEKOR for 3. til 5. klasse 15.30-16.30
Koret synger 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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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. Vi fortsætter vores ’Salme-maraton’ og bevæger os igennem salmebogens mange
afsnit med både kendte og ukendte salmer.
Fredslyset fra Betlehem: ved fyraftenssangen onsdag den 7. 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 bringes til os af en repræsentant
for Sankt Georgs Gilderne og bæres ind i kirken af
en Hornslet-spejder. Bagefter synger vi nogle af de
gode adventssange og –salmer. 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.

DEKORATIONS HYGGEDAG
Tirsdag d. 29. nov. afholder Sognegården dekorations hyggedag kl. 10-13. Vi laver kalenderlys, juledekorationer og gravpynt. Du skal medbringe lys,
pynt og skåle/fade til dekorationer. Sognegården
leverer gran og ler, samt kaffe/te og rundstykker.
Kirkegårdens personale vil være tilstede og være
behjælpelige med ideer og hjælp. Så kom og vær
med til en hyggelig formiddag med dejlig julestemning. Prisen for arrangementet er 20 kr. pr. prs.
Tilmelding til Dorthe tlf: 30 35 80 90 el. Kirkekontoret
tlf: 86 99 40 30 senest onsdag d. 23. november.

Julehjælpen i Hornslet
Der er flere og flere forældre i Danmark, der ikke
har råd til at give deres børn 'rigtig' julemad og
en lille julegave. Hornslet kirke har igennem årene
uddelt julehjælp til de trængte – og igen i år er
julehjælpen et samarbejde mellem Hornslet kirke
og vores gode venner i Rosenholm Lions Club og
Rosenholm Rotary, der med flotte pengegaver
bakker stærkt op om kirkens julehjælp til trængte
familier. 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).
For at komme i betragtning til at modtage julehjælp bedes man indsende/maile en ansøgning
med et par ord om familiemæssige og økonomiske forhold til én af sognepræsterne senest
d. 7. december 2016. Man kan forvente svar på
ansøgningen senest d. 9. december.
Derudover er kirkerne i Syddjurs gået ind i et
samarbejde med Syddjurs kommune om i julen
at hjælpe trængte familier i kommunen – ud over
de familier, der søger kirkernes julehjælp.
Dette fælles initiativ kan støttes
ved at indbetale beløb på mobilepay:
21 29 62 62.
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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.

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

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.

Organist Thomas Lennert
Tlf. 2174 1107, kirken@lennerts.dk

Navneændring skal ske på www.borger.dk. Det
koster 510,- kr. at få behandlet en anmodning om
navneændring.

Kirkeværge Palle Daugaard
Tlf. 2066 4506

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

TRANSPORT?

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 40 30

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

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk
Mandag er præsternes fridag
Graver Anton Dalgaard
Tlf. 3070 8620, mail: hornsletkirkegaard@gmail.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 8 - 16 på Kirkegården.

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

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
REDAKTION
Sognepræst Lene Hauge. (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
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Menighedsrådsvalget 2016
Tirsdag den 27/9 udløb fristen for indlevering af kandidatlister til menighedsrådsvalget 2016. Ved fristens
udløb er der kun indkommet én liste og afstemningen bortfalder derfor.
Valgt til menighedsrådet er:
Jørgen Andersen
Kristen Nordby
Palle Daugaard
Kjeld Storgaard Pedersen
Jessie Havshøj
Helena Højen Danielsen
Martin Hvalsøe
Bodil Martinsen
Lena Lund Pedersen
Lone Højgaard Rasmussen

Stedfortrædere:
Anja Andersen
Anette Villadsen Schneider
Erik Glismand
Marianne Gerstoft Christensen
Jesper Mathiesen
Menighedsrådet holdt konstituerende møde onsdag den 2. november og valgte følgende til posterne:
Formand: Jørgen Andersen
Næstformand: Helena Højen Danielsen
Kirkeværge: Palle Daugaard
Kontaktperson: Kristen Nordby
Kasserer: Kjeld Storgaard Pedersen
Det nye menighedsråd og ansatte glæder sig til
samarbejdet i den kommende menighedsrådsperiode.

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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