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Inspiration til hjerne og hjerte i billeder og ord
af sognepræst Lene Hauge

Som præst er sommeren for mig inspirationens tid. Tiden, hvor man måske har tid til at se en anden kirke,
læse lidt mere, ja, måske sidde ude i det grønne og
lade tankerne flyve. Måske der også andre, der har
det sådan, så her kommer der lidt sommerinspiration
til både tro og forstand i form af billeder og ord:
Må Gud holde dig i sin hånd:
Må din vej gå dig i møde
og må vinden være din ven
og må solen varme din kind
og må regnen vanden mildt din jord
indtil vi ses igen må Gud holde,
holde dig i sin hånd.
(Gammel keltisk bortsendelsessalme)
Opstandelsen, som vi hører om i påsken kan være
svær at forstå. Det samme kan et tab, når vi mister
nogen, vi holder af. Når døden ser ud til at få det
sidste ord. Maleren Arne Haugen Sørensen har malet dette billede, som hænger i Ringkøbing kirke. Det
er malet på baggrund af, at han selv mistede sin
datter. Billedet fortæller om kernen i den stædige,
kristne tro, som vi har bygget kirker på og har holdt
gudstjeneste på i århundreder: at i alt, hvad der
sker, i sol og regn og vind og død og liv holder Gud
os i sine hænder – hænder vi kan støtte os til eller
bæres i, gribes af og løftes i. Så vi aldrig er alene,
men i bedste betydning er i Guds hænder – Guds
kærlige, aktive, levende og livgivende hænder, der
skaber liv og muligheder, hvor vi troede, at alt var
slut og dødt – både her på jorden, og på den anden side af det, vi kender som dødens grænse.
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På vandring i livet
Forfatteren Antoine de Saint Exupêry, der mest er
kendt for sin bog: ’Den lille prins’, har skrevet følgende bøn, som også kaldes: Lær mig at tage små skridt
– en sætning, som i nogle udgaver af bønnen afslutter den, i andre findes den ikke. Bønnen har jeg fået
at et menneske her i Hornslet, og hermed bringes
den videre til glæde for andre:
Herre, Jeg beder ikke om mirakler og visioner, men
om styrke til hverdagen.
Jeg beder om selvdisciplin,
så jeg ikke bare glider derudaf.
Giv mig fasthed, så jeg bruger min tid rigtigt.
Lær mig at se, hvad der skal komme
i første række, og hvad i anden række.
Giv mig øje for lysglimt og højdepunkter.
Lær mig at vove livet - og også at nyde livet.
Lær mig at forstå,
at drømme ikke bare skal drømmes.
Bevar mig for den naive tro,
at livet kun skal være medgang.
Giv mig den nøgterne erkendelse,
at vanskeligheder og modgang hører med,
og at vi kan vokse og modnes igennem dem.
Husk mig på, at jeg ikke bare skal tænke med
forstanden, men også med hjertet.
Herre, du ved, hvor meget vi har brug for venskab.
Giv mig evne til, at jeg kan tage imod denne
smukke, vanskelige, risikable og fine gave.
Giv mig mennesker, der har mod til - på rette
tidspunkt, at sige mig sandheden i kærlighed.
Lær mig tålmodighed, selvom jeg ved,
at en del problemer løser sig selv med tiden.
Giv mig fantasi til i rette øjeblik
og på rette sted - med eller uden ord at kunne aflevere en lille pakke godhed.
Gør mig til et menneske, der er som et dybtgående skib,
så jeg også kan nå de mennesker, der er “helt nede’.

Beskyt mig mod angsten for ikke at nå det hele.
Og: giv mig ikke hvad jeg ønsker mig,
men hvad jeg har brug for.
Lær mig at tage små skridt.
I vores nabokirke, Bregnet kirke, har Arne Haugen
Sørensen brugt et af sine hyppige motiver på
prædikestolen, nemlig vandringsmanden, der
både er på vej frem og kigger tilbage. For sådan
er det med os mennesker. Vi er på vej, med noget
i bagagen, som vi kan kigge på og tage frem og
bruge på den vej, der ligger forude. Ord, indtryk,
omsorg, tro kan være en del af bagagen. Det
samme kan frygt, skyld, misbrug og fallit. Men den
kristne tro er, at der er lys forude. Ved Guds hjælp.
Og også lys på vejen. Ved Guds hjælp, og med de
ord, vi nogle gange må hen i kirken og høre, og
andre gange mærker ’med kød på’ gennem andre
mennesker: ord om, at vi er mere end vores fejl. Ord
om, at vi er mere, end vi kan præstere. Ord om, at vi
har mere med i bagagen, end det, vi selv putter deri.
Ord om, at vi er elskede. Ord om, at vi ikke skal være
Gud, men må være Guds børn.
Må sommeren gå jer i møde!
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GUDSTJENESTER

Slotsgudstjeneste torsdag
den 15/6 kl. 19.00
Gudstjenesten i kapellet på Rosenholm Slot er
blevet en fast indledning til sommermånederne.
Historisk set har der altid været tætte bånd mellem Rosenholm Slot og Hornslet Kirke, og dette
bånd væves der også dette år videre på med
årets slotsgudstjeneste i kapellet. Efter gudstjenesten, hvor kirkens kor vil medvirke, er der kaffe
og kage i den smukke Riddersal. Kaffe og kage
koster 20 kr.

Friluftsgudstjeneste

Syng DINE yndlingssalmer til
gudstjenesterne i juli måned

Efterhånden er det blevet en god tradition, at
vi rykker ’ud af huset’, når vi fejrer gudstjeneste
2. pinsedag. Lunden mellem sognegården og
kirkegården har en del år dannet festlig ramme
om gudstjeneste og efterfølgende kirkekaffe. I år
rykker vi lidt længere ’ud af huset’ – ud i sognet.
Mandag d. 5. juni kl. 10.30 er der friluftsgudstjeneste
i det grønne ved Krajbjerg forsamlingshus,
Sønderholmvej 16, 8543 Hornslet. Hornslet sogn er
et stort og smukt sogn – og det får vi helt sikkert at
se, når vi fejrer friluftsgudstjeneste i et forhåbentligt
strålende pinsevejr i Krajbjerg. Skulle vejret
(mod forventning) vise sig fra sin våde, kolde og
blæsende side – så rykker vi indendørs i Krajbjerg
forsamlingshus. Medbring tøj efter vejret, det gode
gudstjenestehumør og meget gerne et tæppe eller
en klapstol.

Der kan være en stor glæde i at synge sine egne
yndlingssalmer. Det kan være salmer, der i særlig
grad taler til en eller minder en om vigtige begivenheder i livet. I juli måned indbyder kirkens præster
menigheden i Hornslet til at komme med DERES yndlingssalmer, og så er det præstens opgave er sætte
salmerne ind i netop disse søndages sammenhæng.
Man skal altså slet ikke tænke på, hvad der ’passer’
til søndagen eller årstiden eller tidspunktet – man
skal bare sige eller skrive, hvilken salme, man virkeligt gerne vil synge i kirken næste søndag. Helt
konkret foregår det sådan, at man senest tirsdag inden den kommende søndag giver præsten, der har
gudstjenesten, besked om, hvilke salmer (man må
gerne skrive flere), man kunne tænke sig at synge.
Beskeden kan gives på mail, telefon, ved en seddel
i postkassen eller ved henvendelse på kirkekontoret.
Og skulle der ikke være nogen, der melder sig med
yndlingssalmer – ja så synges der stadig yndlingssalmer – så bliver det bare præsternes egne.

PULS

FYRAFTENSSANG:

Syng salmebogen igennem!
Der er fyraftenssang første onsdag i hver måned.
Efter at have haft en dejlig årrække med dejligt
forskelligt indhold til fyraftenssang, har Menighedsrådet og kirkens præster besluttet at prøve
at synge hele samlebogen igennem – eller i hvert
fald at synge nogle sange fra hvert af salmebogens mange forskellige afsnit. De næste mange
måneder bliver der derfor hver gang sunget
salmer fra et bestemt afsnit i salmebogen: salmer
om skabelse, de bibelhistoriske salmer om Jesu liv,
jul, påske og pinse, morgen og aften, liv og død,
gudstjeneste, dåb og meget mere. På den måde
vil vi opleve, hvordan forskellige salmedigtere har
set ens eller forskelligt på et emne, og digtet både
ens og forskelligt om samme emne. Fyraftenssang
begynder kl. 17.30 og varer en halv time. Alle er
velkomne til at deltage, og alle, der er interesserede i selv at prøve at stå for en fyraftenssang,
kan henvende sig til en af sognets præster. Der er
fyraftenssang 7/6 og 6/9.

GUDSTJENESTER
Puls-gudstjenester en type gudstjeneste, hvor sproget
i tekster og musik er nutidigt, og formen er tænkt på
ny, så den i højere grad kan inddrage menigheden.
Vores lille band spiller gudstjenestens musik. I sommermånederne holder vi pause, men gudstjenesterne vender tilbage igen i september, oktober og
november.
Kunne du tænke dig at være med til at lave en
gudstjeneste, enten ved at læse eller ved at bage
brød, finde blomster til alteret eller noget andet, er
du meget velkommen til at henvende dig til en af
præsterne.

Der er PULS-gudstjeneste
søndag den 25/9 kl. 16

Opstartsgudstjeneste
for kommende konfirmander og deres
forældre tirsdag den 29. august kl. 19
Denne aften indbydes alle elever fra 7. klasse i
Hornslet, der ønsker at blive konfirmeret i foråret
2017, samt deres forældre til en opstartsgudstjeneste. Den fungerer både som en forklaringsgudstjeneste – hvorfor og hvornår gør vi det ene og det
andet i gudstjenesten – og som et forældremøde,
hvor man vil kunne høre om, hvad undervisningen
kommer til at byde på for både forældre og kon-

firmander. Kommende konfirmander, der går på
Hornslet skole, vil kunne finde indskrivningsblanket til
undervisningen på skolens intra lige inden sommerferien. Kommende konfirmander, der går på andre
skoler, men ønsker at blive konfirmeret i Hornslet
kirke, bedes kontakte en af præsterne. Man kan
også kontakte en præsterne, hvis økonomiske problemer gør, at man overvejer at vælge konfirmationen fra. Hornslet Kirke er nemlig gået sammen
med alle kirkerne i Syddjurs om en ’konfirmationstøjsbank’, hvor man kan få brugt konfirmationstøj,
hvis det er det, der er afgørende for et ja eller nej til
konfirmation.
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HORNSLET KIRKEKALENDER
MAJ

Torsdag 25/5 kl. 10.30
Søndag 28/5 kl. 10.30
Onsdag 31/5 kl. 14. 30
kl. 15.15
kl. 16.00

Gudstjeneste Kr. himmelfartsdag
Gudstjeneste, 1. Søn. efter Trinitatis
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 4+5
Gudstjeneste på Roseng., demensafd.

LH
LH
CTK
CTK
CTK

JUNI
Fredag 2/6
Søndag 4/6
Mandag 5/6

kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 10.30

Onsdag 7/6
Onsdag 7/6
Søndag 11/6
Søndag 11/6
Onsdag 14/6
Torsdag 15/6
Søndag 18/6
Fredag 23/6
Søndag 25/6
Onsdag 28/6

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

Festivalgospel
Gudstjeneste, pinsedag
Friluftsgudstjeneste,
Krajbjerg forsamlingshus, 2. Pinsedag
17.30 Fyraftenssang
18.45 Menighedsrådsmøde
10.30 Gudstjeneste, trinitatis søndag
13.00 Dåbstræf		
17.00 Spaghettigudstjeneste
19.00 Slotgudstjeneste på Rosenholm Slot
10.30 Gudstjeneste, 1. Søn. efter Trinitatis
10.00 Litteraturcafé
10.30 Gudstjeneste, 2. Søn. efter Trinitatis
14.30	Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Anne Sophie Ricevuto
15.15	Gudstjeneste på Rosengården 3+4,
Anne Sophie Ricevuto
16.00 Gudstjeneste på Roseng. demensafd.

JULI
Søndag 2/7
Søndag 9/7
Søndag 16/7
Søndag 23/7
Onsdag 26/7

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
Søndag 30/7 kl.

10.30
10.30
10.30
10.30
14.30
15.15
16.00
10.30

CTK
CTK
CTK
CTK
LH
LH
CTK

ASR

Gudstjeneste, 3. Søn. efter Trinitatis
CTK
Gudstjeneste, 4. Søn. efter Trinitatis
CTK
Gudstjeneste, 5. Søn. efter Trinitatis
CTK
Gudstjeneste, 6. Søn. efter Trinitatis
LH
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
LH
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjenetse på Rosengården demensafd. LH
Gudstjeneste, 7. Søn. efter Trinitatis
LH

kl. 15.15
kl. 16.00
Søndag 30/7 kl. 10.30

Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjenetse på Rosengården demensafd. LH
Gudstjeneste, 7. Søn. efter Trinitatis
LH

AUGUST
Søndag 6/8
Søndag 13/8
Søndag 20/8
Tirsdag 22/8
Onsdag 23/8
Fredag 25/8
Søndag 27/8
Tirsdag 29/8
Onsdag 30/8

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

10.30
10.30
10.30
18.00
17.00
10.00
10.30
19.00
14.30
15.15
16.00

Gudstjeneste, 8. Søn. efter Trinitatis
LH
Gudstjeneste, 9. Søn. efter Trinitatis
CTK
Gudstjeneste, 10. Søn. efter Trinitatis
LH
Fællesspisning
Spaghettigudstjeneste
LH
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 11. Søn. efter Trinitatis
CTK
Opstartsgudstjeneste for nye konfirmander
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
CTK
Gudstjeneste på Rosengården 4+5
CTK
Gudstjeneste på Roseng., demensafd.
CTK

SEPTEMBER
Søndag 3/9
Onsdag 6/9
Onsdag 6/9
Torsdag 7/9
Søndag 10/9

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

10.30
17.30
18.45
11.00
16.00

Gudstjeneste, 12. Søn. efter Trinitatis
CTK
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Babysalmesang
Puls-gudstjeneste, 13. Søn. efter Trinitatis LH

Festivalgospel 2017
- en interaktiv gospelkoncert

For ottende gang er der Festivalgospel i Hornslet kirke fredag den 2. juni
kl. 17 som optakt til Rosenholmfestivalen.
Op til koncerten har der været åbent for deltagelse i korprøverne op til
koncerten. Forhåbentlig bliver det så et stort kor, der stiller op til koncerten. Traditionen tro er den fantastiske sangerinde Anette Buonaventzen,
den smukke bassist Henriette W. Klausen og den højt anpriste trommeslager Steen Galmstrup 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.

SOMMER 2017

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 behøver ikke vide noget om forfatteren

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

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.

HORNSLET KIRKES VOKSENKOR for alle der har
lyst 19.15-21.30. 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.
Alt dette foregår i Hornslet Kirkes Sognegård, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
SPIREKORET er der først tid til i 2018, men det bliver
som vanligt på skolen for 0.-2. klasse (og 00). Det
bliver annonceret senere og sendt ud via skoleintra.
Det er gratis at synge i Hornslet Kirkes kor.
•

Kor for alle aldre
Både børn, unge og voksne kan synge i kor i Hornslet Kirke. Enten kan man henvende sig til kirkens
organist (kirken@lennerts.dk) eller blot møde op.
Kortider om torsdagen (første gang 7. september)
• HORNSLET KIRKE BØRNEKOR for 3. til 5. klasse
15.30-16.30. Koret synger med til flere 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!!

Dåbstræf søndag 11/6 kl. 13.00

Det er nu blevet en god tradition at indbyde til
5 års dåbstræf. I år er det derfor alle børn, der
er døbt i Hornslet kirke i 2012, der modtager et
brev med en invitation. Dåbstræf er på linje med
spaghettigudstjenesterne og juniorkonfirmandundervisningen en måde at hjælpe børn og deres
forældre til at lære deres egen kirke godt at
kende.
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

Spaghettigudstjenester

Bøabysalmesang

En onsdag i måneden (undtagen i sommerferien)
holder vi en hverdagsgudstjeneste i børnehøjde kl.
17.00. Gudstjenesten bliver tilrettelagt, så børnene
kan komme tæt på og være med i det, der sker,
ikke kun ved at lytte og se, men også ved at gøre
og spørge og ikke mindst synge. Gudstjenesten
varer ca. en halv time, og bagefter går vi sammen
over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs.
Gudstjenesten og den fælles spisning er en god
og meget hyggelig anledning til at mødes om
det kristne budskab og være sammen med andre
børnefamilier på børnefamiliers præmisser. Vi plejer
at være et sted mellem 30 og 60 børn og voksne.
Spisningen koster 20 kr. for voksne. Tilmelding
ønskes til kirkekontoret tirsdag i samme uge som
gudstjenesten. Ved at henvende sig til kirkekontoret
og tilmelde sig kirkens sms-service kan man via sms
blive mindet om disse gudstjenester.
Der er spaghettigudstjeneste onsdag den 14/6 og
23/8, begge gange kl. 17.00

Hornslet kirke inviterer de alleryngste (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. 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.10.00, 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,
2515 2507) eller biwedell@gmail.com.
Første gang er 7. september – sidste gang er 16.
november. (Efterårsferie torsdag den 19. oktober)
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 torsdage: 7/9, 14/9,
21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 26/10, 2/11, 9/11, 16/11

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

ORGLET I HORNSLET KIRKE ER BLEVET FORSKØNNET

En tiltrængt forskønnelse af Hornslet kirkes orgel er
foreløbig overstået. ”Organistens arbejdsplads” er
blevet malet.
Malerarbejdet er udført af malermester Erik Klausen
fra Randers, der tidligere har deltaget i lignende
restaureringsopgaver
i historiske bygninger i
både ind- og udland.
Senest har han
restaureret gulvet på
Fussingø Slot.
Det er sket nænsomt og
med øje for detaljerne.
Erik Klausen – der for
øvrigt har stor interesse
for Rosenkrantz-slægten – har blandt andet
været på jagt efter de
helt rigtige knapper til
nummereringen af de 17
registertræk. En overgang overvejede han
at rejse til Venedig for

at finde dem. Heldigvis kom han forbi en forretning
med syudstyr i Randers. Her fandt han et skab med
omkring 17.000 knapper. Blandt dem fandt ekspedienten 18 knapper af den slags, Erik Klausen ønskede
at bruge.
På kirkens loft fandt han under en rundvisning et
låg, der beskytter tangenterne. Dette havde den
samme grå farve som resten af orglets facade.
Dette låg blev malet
med en gammel
odringsteknik. Nu
ligner låget det træ,
hvorpå de to manualer (rækker af
tangenter) sidder.
Orglet er bygget af Daniel Köhne i København. Oprindeligt var det bygget til missionshuset Bethesda
i København, men blev 1899 skænket til kirken af
lensbaron Hans Carl Oluf Rosenkrantz og pensioneret lærer Christensen. Det er siden blevet renoveret
over flere omgange. Seneste store renovation skete,
da orgelfirmaet Marcussen og Søn renoverede tangenternes belægning.
Ekstranummer
Som en slags ekstranummer har Erik Klausen
efterkommet den stedlige organists ønske og malet
ryggen på den stol, hvor organisten hviler.
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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 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. 15/8 2017
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spis med

HORNSLET KIRKE INVITERER TIL

FÆLLESSPISNING
Beskrivelse:

Sted:

Dato:

Hornslet Kirke vil gerne skabe muligheder for,
at mennesker kan mødes og lære hinanden
at kende på tværs af kulturer, generationer og
religioner.

Tid: Tirsdag d. 22/8 og tirsdag d. 24/10 begge
dage 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).
Tilmelding:

tirsdag d. 22. august
kl. 18-19.30 i sognegården

Derfor inviteres alle, store og små, nye i Danmark
og dem, der altid har været her til at spise med i
Sognegården.

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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