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Så syng da, Danmark, la
Af sognepræst Lene Hauge, Hornslet
Så syng da, Danmark, lad hjertet tale –
sådan står der på ryggen af Højskolesangbogen i et citat fra sangen ’Den danske
sang’. Og jeg tror, der er noget om det:
at hjertets inderste tanker og følelser ofte
bedst udtrykkes i sang. Særligt til jul – og når
det handler om den helt store kærlighed
(og det gør det jo med julens bud om Guds
kærlighed til mennesker, som han udtrykte
ved at sende sin søn herned) – her er det
tit, at det er nemmest at bruge en sang
eller en salme, når det største skal forklares.
Det er ofte lettere at sige: jeg kan godt
lide denne her sang eller salme, frem for
at skulle sætte sine egne ord på sin tro, sit
håb, sin drøm, sin kærlighed.
Men hvad er det så, at vores julesalmer
udtrykker?

Den salme taler lige ind i vores stressede
verden, der har flere og mere udefinerede
krav til os som mennesker, end nogensinde
før. Salmen taler til os mennesker i alle aldre, der kender lidt eller meget til drømmen
om ikke hele tiden og straks fra fødslen at
skulle være voksne, der er er ansvarlige for
at klare alt, men må tro på, at vi er børn,
Guds børn, som er elskede. Ikke pga. evner
til at bage gode kager eller dække fint op
eller noget helt andet, men bare elskede
og set, som vi er. Som dem, der indeholder mere end det, man kan måle og veje.
Og det er netop julens budskab: at Jesus
blev født og voksede op og lærte os, at vi
må kalde Gud for vores far, og deri finde
glæde til at være dem, vi er – og bruge vores evner, så godt vi nu kan. Ikke for at blive
elskede, men fordi vi elsker at bruge det vi
kan – til glæde og gavn for både os selv
og andre, uanset om evnerne er synlige for
mange eller få.

❅

❆

99
Velkommen igen, Guds engle små
Mel.: A.P. Berggreen 1832, C.E.F. Weyse 1838
Tekst: N.F.S. Grundtvig 1824.
1) Velkommen igen, Guds engle små,
fra høje Himmel-sale,
med dejlige solskinsklæder på,
i jordens skyggedale!
Trods klingrende frost godt år I spå
for fugl og sæd i dvale.

5) Så drømme de sødt om Betlehem,
og er det end forblommet,
de drømme dog sandt om barnets hjem,
som lå i krybberummet,
de drømme, de lege jul med dem,
hvis sang de har fornummet.

2) Vel mødt under sky på kirkesti,
på sne ved midnatstide!
Udbære vor jul ej nænner I,
derpå tør nok vi lide;
o, ganger dog ej vor dør forbi,
os volder ej den kvide!

6) Da vågne de mildt i morgengry
og tælle mer ej timer,
da høre vi julesang på ny,
som sig med hjertet rimer,
da klinger det sødt i højen sky,
når juleklokken kimer.

3) Vor hytte er lav og så vor dør,
kun armod er derinde,
men gæstet I har en hytte før,
det drages vi til minde;
er kruset af ler og kagen tør,
deri sig engle finde.

7) Da vandre Guds engle op og ned
på salmens tonestige,
da byder vor Herre selv Guds fred
til dem, den efterhige;
da åbner sig Himlens borgeled,
da kommer ret Guds rige.

4) Med venlige øjne himmelblå,
i vugger og i senge,
vi puslinger har i hver en vrå,
som blomster gro i enge;
o, synger for dem, som lærker slå,
som hørt de har ej længe!

❄

8) O, måtte vi kun den glæde se,
før vore øjne lukkes!
Da skal, som en barnemoders ve,
vor smerte sødt bortvugges.
Vor Fader i Himlen! lad det ske,
lad julesorgen slukkes!
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k, lad hjertet tale….
❆

121
Dejlig er jorden

821
Se min engel

❅

Mel.: Schlesisk 18. årh.
Tekst: B.S. Ingemann 1850

- fast salme i Hornslet kirke fra
1. søndag i advent frem til fastelavn.
Tekst og melodi: Arne Andreasen 2011-12

1) Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

1) Se min engel,
hvide engel
lander blidt på din bløde jord.
Åbner en sprække
i himmelens dække.
Kommer fra lyset
og så et ord.

2) Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.
3) Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

2) Se min bue
gyldne bue
danner bro til en himmeljord.
Når Herren kommer
blir vinter til sommer.
Pagten beseglet
af nye ord.
3) Se min glæde
grønne glæde
vandet gavmildt din tørre jord.
Håbene skinner
og lyset forbinder
himlen og jorden
i fremtidsord.

❆

❆

Denne salme taler ind i vores håb om, at
der er mere glæde end sorg i livet, og at vi
er ikke er alene, men forbundne med andre. Vi fødes forbundne til vores mor – men
resten af livet er en lang oplevelse af, at
ikke alle forbindelser holder – vi mister, venskaber løber ud i sandet, og glæde holder
kun en tid. Men denne salme minder os om
noget større – om at vi i vores paradis-håb,
som vi kunne kalde det, er forbundne med
mennesker, der har levet og mennesker,
der skal komme efter os. Både dem, vi har
kendt og elsket, og dem, vi aldrig har hørt
om. Salmen minder os om at tro på den
glæde og det fællesskab, som vi alle, på
hver vores måde, har brug for og håber
på – og den fortæller om troen på, at det
er det, Gud lover os julenat, at vi skal få opfyldt, både engang i fremtiden, men også
her og nu. Men for at opleve det her og nu
må vi kigge op fra egne navler – ligesom
hyrderne måtte kigge op, for at de kunne
se englene, der fortalte dem om den største
glæde: at vi aldrig er alene, men i al evighed er forbundet med Gud, der elskede os
så meget, at han sendte sin søn til verden
for at lade os det mærke her og nu.

❅
Denne salme taler ind i håbet om, at hverken den direkte eller metaforiske kulde skal
få det sidste ord i vores liv, men at der må
være et ord, der kan få nyt til at vokse, der
hvor vi troede, at alt var dødt og ufrugtbart
i vores liv. Både når det er den bogstavelige
død, vi møder, og når det er muligheder, vi
forpassede, og ting og relationer vi ødelagde, som ikke kan genskabes. Her er julens
evangelium troens ord i nutiden om et håb
i fremtiden – både den umiddelbare og
den fjernere fremtid. Et håb om at livet må
folde sig ud, ved Guds hjælp, med engle
som budbringere, pga. et ord: et ord om, at
frelseren er født, han er opstået, og han har
skabt liv af døde for alle os mennesker.

Fortsættes på næste side...

Forsiden

Hvad er det, der gør jul til noget særligt

❅

- vindersangen i DR’s konkurrence i 2015 om
at skrive en ny julesang
Tekst: Svend Erik Petersen, Melodi: Peter
Sander Andersen.
1) Hvad er det, der gør jul til noget særligt,
gør stuen lys og hjertet varmt og kærligt?
Er det med jul og krybben julenat
mon ingenting, når stjernen skinner mat?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

De 9 læsninger og
Syng Julen ind ❅

❆

2) Er julen bare læssevis af gaver
og neonlys og overfyldte maver?
Er verdens og familiens korte fred
en våbenhvile, julen kommer med?
Nej, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Søndag den 9. december kl. 14.00

3) Er stjernen bare pynt som træets kærter,
og har du flettet ægte julehjerter?
Har Gud mon tændt sit lys i dig og mig,
og har du ladet stjernen vise vej?
Ja, julens stjerne lyser, når jeg ser,
det barn i krybben er så meget mer.

Jeg tror, denne sang vandt, fordi den taler
ind i vores håb om, at vi og verden er mere
end det, vi ser. For hvis der ikke var mere at
sige om os end det første indtryk, folk fik af
os som skrigende små nyfødte, så var der
ikke så meget håb. Men vi er mere. Og verden er mere end summen af alt det dårlige
og gode, der sker. For det lille barn i krybben var mere end et lille barn. Han, Jesus,
var Guds udsendte, der skal lære os, at der
er mere at sige om os selv og verden end
det, vi selv kan sige. Der er først og fremmest Guds ord til os og verden: at verden
og vi er her, fordi Gud synes, det er godt, at
vi er her, og at vi alle har et lys i os, som vi
kan bruge til at lyse med i verden, så der er
lys i mørket, glæde i sorgen og savnet, og
nye muligheder, som vi giver hinanden der,
hvor alt ser ud til at være tabt.
Salmer kan sige meget – nogle gange
mere end vores egne ord. Og jeg kan kun
opfordre til, at man i julen snakker om,
hvad man godt kan lide at synge og hvorfor, for på den måde kan vi måske lettere
tale med hinanden om de dybeste længsler, håb og tro.
Rigtig glædelig jul.

Kunne du tænke dig at få dagens bibelord direkte ind på din mail, facebookeller twitterkonto, så gå ind på http://
www.bibelselskabet.dk og tilmeld dig.

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 Lene Hauge, 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 og munter fællessang og
korsang. Det er gratis at deltage, men
alle bidrag til kirkens julehjælp modtages
med tak.

❆

PULS
GUDSTJENESTER

Rytmiske gudstjenester
Puls er en type gudstjeneste, hvor menigheden bliver inddraget på en anden
måde end sædvanligt. Sproget i tekster
og musik er nutidigt, og formen er tænkt
på ny, med bl.a. et ’Hornslet-nadverritual’. Pulsen i gudstjenesten kan både
blive høj af musikalsk glæde, når det lille
band og kirkens kor spiller og synger, og
helt rolig, når musikerne spiller stille musik, så man kan sidde i sine egne tanker.
Der er PULS-gudstjeneste følgende datoer, hver gang kl. 16: 27/1, 24/2

Forsiden

JULEGUDSTJENESTER

5 gudstjenester i Hornslet
kirke juleaftensdag – og
en 1 Lillejuleaftensdag
De sidste år har flere og flere måttet gå
forgæves eller sidde meget klemt. Vi håber,
at flere i år kan få lidt bedre plads til at begynde julen i kirken. Derfor tager vi i år hul
på juleaften allerede den 23/12, så børnefamilier nu har 2 muligheder for at opleve
julens gudstjeneste. Og den 24/12 har vi nu
hele 4 ’almindelige’ julegudstjenester, altså
gudstjenester ikke rettet særligt mod børn.
Vi har i år følgende gudstjenester:
Den 23/12 og 24/12, begge dage kl. 10.30:
Julegudstjeneste for børn

❅

❆

❄

Den 24/12 er der ’almindelig’ juleaftensgudstjeneste kl. 12, 13, 14 og 15.
Især gudstjenesterne kl. 14 og 15 plejer at
være særdeles fyldte. Vi håber med flere
og tidligere og lidt kortere gudstjenester, at
vi kan lave plads til flere – også dem, der
skal køre andetsteds hen til juleaften. 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 glædeligt gensyn i kirken i julen.

JULEGUDSTJENESTER
FOR BØRN I DAGPLEJEN
OG BØRNEHAVERNE I
HORNSLET
❆
Onsdag 12/12 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!

Julegudstjenester
på Rosengården
Lillejuleaftensdag 23. december er der
gudstjeneste på Rosengården i caféen kl.
14.30. 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.
Juleaftensdag 24. december er der gudstjeneste på demensafdelingen kl. 12.00

SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

❅
Venskabsfamilier

Babysalmesang
10 mandage i kirken fra kl. 11-12
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 begynder kl.11.00, og efter ca. 45 minutter i musikkens favn er det tid til kaffepause
og hyggesnak.
Første gang er mandag den 18. februar –
sidste gang er mandag den 6. maj. (Påskeferie den 15. marts og 22. marts)
Da deltagerantallet er begrænset, er det
nødvendigt at tilmelde sig.
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.

❄

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.

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: 21/11, 16/1, 20/2, 13/3.

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 3/3 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.

sms service

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

K
A
S
m
C

K
J
m

Gudstjenester på Rosengården i caféen
Den sidste onsdag i hver måned er der gudstjeneste på
Rosengården i caféen kl. 14.30.
Efter gudstjenesten drikker vi kaffe sammen
og synger fra den røde sangbog. Kl. 16 er
der gudstjeneste på demensafdelingen.
Familie til beboere på Rosengården er

meget velkomne til at deltage sammen
med beboerne, ligesom folk, der ikke bor
på Rosengården, også er meget velkomne
til at deltage.

❆

❅

❆

❅
❆

Program
Kl. 16.00
Afgang fra spejderhytten Reden (Toftevej 6)
Spejderne går i fakkeloptog gennem byen sammen
med Tambourkorpet og selvføgelig Julemanden i
Cabriolet.
Kl. ca. 16.30
Julemanden tænder træet foran kirken i Hornslet
med hjælp fra Brandberedskabet Grenaa.

Julemanden uddeler slik i Sognegården, hvor der
også er varm kakao til børnene og kaffe til de voksne.
NYT: Få taget et billede sammen med Julemanden.
Sponsor til årets juletræstænding:
Gårdejer Mogens Jacobsen, Vognmand Gert Jacobsen,
El-Con Hornslet, Superbrugsen Hornslet, Brandberedskabet Grenaa, Djurslands Bank, Jens Dueholm,
Hornslet Kirke.

Forsiden

HØJSKOLEFORMIDDAGE

At gøre en forskel i andre
❅
menneskers liv ❅
❅

❆

Dette forår har vi lyttet særligt til de ønsker,
der er kommet. Og det er blevet et program, der på forskellig vis kredser om det,
der kan gøre eller har gjort en stor forskel i
andre menneskers liv. Ofte hører man mennesker sige: hvis bare alle lige var LIDT mere
venlige, så ville verden være et meget
bedre sted. Men vi ved også godt, at det
ikke altid er så let endda. Disse 4 formiddage skal vi se og høre om folk, der prøver
at gøre en forskel på meget forskellig vis,
og flere har selv oplevet, at sang gjorde en
forskel i deres liv.
Med undtagelse af den første gang, hvor vi
går i biografen, foregår alle højskoleformiddage i sognegården kl. 10-12. Det er gratis
at deltage, men kaffe og rundstykker koster
20 kr.

Tirsdag den 22. januar kl. 10-12:

Tirsdag den 8. januar kl. 10-12.30:

Tom Hansen
Tom er nu løsladt og giver tilhørerne et indblik ind i livet bag tremmer og de udfordringer der også er ved at blive løsladt og skal
finde sin plads i samfundet igen. I fængslet
gjorde musik og korarbejde en forskel for
Tom. Og nu gør han selv en forskel ved at
fortælle om tiden i fængsel og arbejdet i
Café Exit, hvor man arbejder for at hjælpe
tidligere indsatte til et liv uden kriminalitet
under overskriften ’fra indsat til værdsat’

Fangekoret og Café Exit:
Denne formiddag får vi besøg af Tom
Hansen, der fortæller om “den ene fejl”
der kostede en dom på 7 års fængsel. Han
fortæller om de udfordringer, tanker og problematikker der følger med en fængselsdom, når man som en ganske almindelig
mand pludselig
havner i fængsel.

❆

❄

Film i KomBi

Vi begynder i biografen og mødes i KomBi,
Nyvej 3, Hornslet. Her ser vi filmen ’Pay it
forward’ – ’Giv det videre’. I filmen møder
vi en dreng, der af sin lærer får en opgave:
find på noget, som kan gøre verden til et
bedre sted. Og drengen kommer på den
tanke, at hvis nu alle mennesker, der oplever noget godt fra andre, ikke giver det
samme tilbage til de andre, men til 3 nye –
så vil det gode brede sig som ringe i vandet! Det er en smuk tanke, men kan den
udføres, også i hans eget liv?

Tirsdag den 5. februar kl. 10-12:

På vej mod en ny højskolesangbog

❆
Anne Odgård Eyermann

Vi får kaffe og rundstykker undervejs. Billetter købes ved døren. Denne gang koster
kaffe OG film: 50 kr i alt.

At synge alene kan være meget godt –
men at synge sammen er beviseligt noget,
der skaber glæde. Højskolesangbogen har
siden den første udgave, der udkom i 1894,
skabt glæde mellem mennesker, der sang
sammen. Og nu er det tid til en ny udgave,
der i 2019 skal finde sin endelige form og
udkomme i 2020.
Anne Odgård Eyermann, der er komponist,
korleder, kirkemusiker, tidligere lærer på
Silkeborg Højskole og ikke mindst medlem

Forsiden

af den gruppe, der skal udforme den nye
højskolesangbog, fortæller om arbejdet
med den kommende 19. udgave af Højskolesangbogen.
Vi skal synge en række sange fra den nuværende udgave, men også afprøve nye
sange og drøfte hvad vores allesammens
Højskolesangbog kan og skal rumme.

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE/
STRIKKEGUDSTJENESTE
Torsdag den 31. januar kl. 19.00:

Guds røde tråd gennem vinteren
Tirsdag den 19. februar kl. 10-12:

Hospitalsklovnes store arbejde
for både bøn og demente
Denne sidste tirsdag får vi besøg af Pia
Cisko, der under navnet ’Petunia’ arbejder
som hospitalsklovn og også er med til at
uddanne nye hospitalsklovne. Pia vil gøre
os alle klogere på, hvad for et arbejde,
hospitalsklovne udfører blandt børn, der er
indlagt på sygehuset og i psykiatrien samt
blandt mennesker, der er ramt af demens.

’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.
Denne aften skal vi høre om Guds lys, som
det på forskellig vis udfolder sig som den
råde tråd gennem vinteren – og er man
strikker/hækler, er man velkommen til at
medbringe strikketøj/hækletøj og sidde
med det under gudstjenesten.
Kirken vil være oplyst af levende lys, og
kirkens voksenkor 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.

Pia Cisko “Petunia”
Vi skal høre, hvordan de gør det, og hvorfor
det er så vigtigt. En dag med et dybt og alvorligt tema i en festlig indpakning, der viser,
at selvom vi ikke kan gøre alt godt, så kan
der med blandt andet hospitalsklovnenes
arbejde gøres en positiv forskel for et barn,
der er udsat og sårbart.

❆

Forsiden
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NOVEMBER
Tirsdag 27/11
Onsdag 28/11
Fredag 30/11

Kl. 10.00
Kl. 14.30
Kl. 16.00
Kl. 16.30

Dekorationsdag i sognegården
Gudstjeneste på Rosengården, i caféen
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.
Juletræstænding foran kirke

Kl. 10.30
Kl. 19.00
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 14.00
Kl. 09.15
Kl. 10.15
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 14.30
Kl. 10.30
Kl. 12.00
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.00
Kl. 15.00
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30

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

Kl. 16.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00
Kl. 17.30
Kl. 18.00
Kl. 18.45
Kl. 10.30
Kl. 17.00
Kl. 10.30
Kl. 10.00
Kl. 19.00
Kl. 10.00
Kl. 16.00
Kl. 14.30
Kl. 16.00
Kl. 19.00

Gudstjeneste, Nytårsdag, og nytårskur
LH
Gudstjeneste, Helligtrekongers søndag
CTK
Højskoleformiddag i KomBi
Fyraftenssang
Fællesspisning
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 1. søn. eft. h. 3 konger
LH
Spaghettigudstjeneste
CTK
Gudstjeneste, 2. søn. eft. h. 3 konger
CTK
Højskoleformiddag
Kirkefilmklub i KomBi ”En frygtelig kvinde”
Litteraturcafé
PULS-gudstjeneste, 2. søn. eft. h. 3 konger
LH
Gudstj. på Roseng., caféen, Anne Sophie Ricevuto
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd. ASR
Kyndelmisse-/strikke-gudstjeneste
LH

Kl. 10.30
Kl. 10.00
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 10.00
Kl. 17.00
Kl. 10.00
Kl. 16.00
Kl. 11.00
Kl. 14.30
Kl. 16.00

Gudstjeneste, 4. søn. eft. h. 3 konger
Højskoleformiddag
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, Sidste søn. eft. h. 3 konger
Gudstjeneste, Septuagesima
Babysalmesang
Højskoleformiddag
Spaghettigudstjeneste
Litteraturcafé
PULS-gudstjeneste, Seksagesima
Babysalmesang
Gudstjeneste på Rosengården, i caféen
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.

Kl. 10.30
Kl. 11.00
Kl. 18.00
Kl. 19.00
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 09.00
Kl. 11.00
Kl. 17.00
Kl. 10.30
Kl. 11.00

Gudstjeneste, Fastelavn
CTK
Babysalmesang
Fællesspisning
Kirkefilmklub ”Three Billboards outside Ebbing…”
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 1. søn. i fast. og Sogneindsaml. LH
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
CTK
Gudstjeneste, 2. søn. i fasten
CTK
Babysalmesang

CTK
CTK

DECEMBER
Søndag 2/12
Tirsdag 4/12
Onsdag 5/12

Søndag 9/12
Onsdag 12/12
Søndag 16/12
Søndag 23/12
Mandag 24/12

Tirsdag 25/12
Onsdag 26/12
Søndag 30/12

JANUAR

❆

Tirsdag 1/1
Søndag 6/1
Tirsdag 8/1
Onsdag 9/1

Søndag 13/1
Onsdag 16/1
Søndag 20/1
Tirsdag 22/1
Fredag 25/1
Søndag 27/1
Onsdag 30/1
Torsdag 31/1

FEBRUAR
Søndag 3/2
Tirsdag 5/2
Onsdag 6/2

❆

Søndag 10/2
Søndag 17/2
Mandag 18/2
Tirsdag 19/2
Onsdag 20/2
Fredag 22/2
Søndag 24/2
Mandag 25/2
Onsdag 27/2

MARTS
Søndag 3/3
Mandag 4/3
Tirsdag 5/3
Onsdag 6/3

❄

Søndag 10/3
Mandag 11/3
Onsdag 13/3
Søndag 17/3
Mandag 18/3

Forsiden

LH

CTK
CTK
LH
LH
LH
LH

❅
Højskolesangbøger
Hornslet Kirke har fået et sæt af de ’nye’
højskolesangbøger. Derfor har vi to kasser
med de gamle højskolesangbøger, som
vi gerne vil udlåne til private fester andre
steder end sognegården, f.eks. runde
fødselsdage, konfirmationer, begravelseskaffe eller lign. Der er ca. 150 stk.
Kirken beder om, at man ved lån af
sangbøgerne giver et bidrag efter eget
valg og størrelse til et af kirkens 4 indsamlingsformål: Folkekirkens Nødhjælp,
Bibelselskabet, Kirkens Korshærs varmestue i Århus eller Hornslet Kirkes julehjælp
til trængte børnefamilier i sognet.
Udlån, afhentning og bidrag til indsamling aftales med kirkekontoret.
Bidraget kan som ved
vores andre indsamlinger i
❆
kirken gives
kontant eller
via MobilePay.

FYRAFTENSSANG

Der er Fyraftenssang første onsdag i hver
måned kl. 17.30 i kirken, i januar dog anden
onsdag, d. 9. januar. I disse år prøver vi at
synge hele salmebogen igennem – eller i
hvert fald at synge nogle salmer fra hvert
af salmebogens mange forskellige afsnit.
På den måde kommer vi til at se, hvordan
forskellige salmedigtere har set ens eller
forskelligt på et 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.

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 eller pointen

Strikkecafé
Fra fine dåbsklude til varme sokker – og
tæpper til babysalmesang
Alt dette har strikkecaféen strikket i tidens
løb. I disse kolde måneder er der varme
sokker og huer på programmet til gavn og
glæde for Kirkens Korshærs varmestue i Århus, som Hornslet kirke har tegnet et fadderskab til. I løbet af vinteren kan man løbende
komme og hente mere garn til sokker og
huer – eller vanter efter egne opskrifter. Læg
også mærke til Kyndelmisse/strikkegudstjenesten 31/1 kl. 19 i kirken.
Til foråret mødes vi igen til nye projekter, som sognepræst Lene Hauge finder i
løbet af vinteren. Målet er, at vi altid strikker
noget, der giver god mening i kirkens og kirkens samarbejdspartnere sammenhænge.
Har man uldent garn liggende derhjemme og lyst til at strikke derhjemme, modtages ALLE hjemmestrikkede sokker, vanter og
huer med STOR TAK. Det kan afleveres på
kirkekontoret, og sognepræst Lene Hauge
sørger for at få det bragt videre til Kirkens
Korshærs varmestue. Sognepræst Lene
Hauge er både medstrikker og ansvarlig for
projekter, indkøb af garn mm.
Vi mødes i sognegården onsdag den 20.
marts kl. 10-12. Der vil være kaffe og rundstykker til at give god energi til at strikke.
Kaffen koster 20 kr. Tilmelding til kirkekontoret senest fredagen før strikkecaféen.
Har du spørgsmål, kan du henvende dig
til sognepræst Lene Hauge.

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

❆

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:
23/11, 25/1, 22/2, 29/3

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.

❆

Kortider om torsdagen:
I Hornslet Skoles gamle gymnastiksal
SPIREKOR
14.20-14.50
Der kommer mere på www.hornsletkirke.dk,
kirkesiderne og Hornslet Skoles skoleintra.
Spirekoret starter efter jul.
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

❆
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.

KOM OG VÆR MED!

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.

❆

❄

Forsiden
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❅

KIRKEKOR

FILMKLUB

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
STERS/
EFKPO-

HTTPS://WWW.KINO.DK/SITES/DEFAULT/FILES/STYLES/K_POSTER_BIG/PUBLIC/MOVIE-PO-

❅

❆

Kirkefilmklub 2018-19

Vi slutter sæson 18/19 af med to film, der
handler om stærke kvinder. Den ene kvinde
bruger sin styrke til at vinde magt – den anden kvinde bruger den til at søge retfærdigheden! Filmene opleves naturligvis i Kom-Bi i
Hornslet
Tirsdag d. 22. januar kl. 19.00 ser vi en
provokerende film, der nok kan få os til at
vågne op til et nyt år med nye udfordringer. ”En frygtelig kvinde” er titlen på den
danske film fra 2017. Den flinke, men vage
Rasmus tages med storm af den frække
og udfordrende Marie. Da de flytter sammen, afløses forelskelsen og betagelsen af
et udspekuleret magtspil, hvor Marie rykker
rundt med Rasmus som en sagesløs brik for
at tvinge sin vilje igennem. Rasmus kan ikke
finde ud af at sige fra over for Maries manipulationer, og det viser sig, at flere af hans
drengevenner også er under tøflen hos deres kærester. Filmens kontroversielle titel skal
ses i lyset af, at den er et subjektivt indspark i
debatten om roller og magtforhold i parforholdet. Det er historien om, hvad der kan
ske i et parforhold, hvor det kun er den ene
part, der får lov til at sætte dagsordenen –
og det er en opfordring til både mænd og
kvinder til at besinde sig på, hvad man vil
med sit parforhold. Billetpris kr. 70,Tirsdag d. 5. marts kl. 19.00 lukker vi sæsonen af med en film, der tager fat om en
tragisk historie og fortæller den med humoren som ramme. ”Three Billboards outside
Ebbing, Missouri” er egentlig den klassiske
(amerikanske) fortælling om den lille mand,
der tager sagen i egen hånd og søger
retfærdigheden, der hvor systemet ikke gør
det. I denne film, er ’den lille mand’ dog en
lille kvinde, der dog viser sig ikke at være så
lille endda. Mildred Hayes’ datter er blevet
myrdet, men da politiet i provinsflækken
Ebbing ikke synes at have travlt med at
opklare sagen, tager Mildred selv affære.
Hun opsætter tre kæmpe reklameskilte ved
indfaldsvejen, som anklager byens ærede
politimester Willoughby for inkompetence.
Dette sætter gang i en indædt kamp mellem fandenivoldske Mildred og den lokale
ordensmagt. Det går ikke stille af! Billetpris kr.
70,- (Biografklub Danmark kr. 35,-)
Filmene indledes på skift af sognepræsterne
Erik Søndergaard fra Skødstrup og Carsten

Tranberg-Krab fra Hornslet. Billetter bestilles og
betales i Kom-Bi, Hornslet

Forsiden
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Julehjælpen
Der er flere og flere forældre i Danmark,
der ikke har råd til at give deres børn ‘rigtig’ julemad og en lille julegave.
Hornslet kirke har igennem årene uddelt
julehjælp til de trængte – og igen i år er
julehjælpen et samarbejde mellem Hornslet kirke og vores gode venner i Rosenholm Lions Club, der med en flot gave og
indsamling af varer bakker stærkt op om
kirkens julehjælp til trængte familier her i
Hornslet. Vi samler jævnligt ind til julehjælp
ved gudstjenester.
Ønsker man at give en pengegave,
kan man indbetale et beløb til kirkens
julehjælpskonto (Reg.nr: 7260 Kontonr:
1068884 – Djurslands Bank) – eller mobilepay 84 524 og skriv ’JUL’ i meddelelsesfeltet.

For at komme i betragtning til at modtage
julehjælp skal man indsende/maile en
ansøgning med et par ord om familiemæssige og økonomiske forhold, samt bopælsadresse til én af sognepræsterne senest
torsdag d. 6. december 2018.
Man kan forvente svar på ansøgningen
d. 7. december, hvor man får oplysninger
om, hvornår julehjælpen kan afhentes på
kirkekontoret. Julehjælpen udleveres kun
ved personligt fremmøde.

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

❆
❅
❆

FÆLLESSPISNING
s

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 her, de tilbageholdne, de
nysgerrige, de sultne… - til at spise med i Sognegården

:otaD
:detS
:eslevirkseB

:gnidlemliT

❆

❄

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. Tilmelding senest dagen før
på både gæster og værter til: miro@km.dk
Kontaktperson – hvis du vil vide mere: Susanne
Kristophersen (susanneoglars@c.dk / 41728605)
Pris: 20 kr – gratis, hvis man medbringer en ret
Der er fællesspisning: onsdag den 9/1 og 4/3.

❅
❆
Forsiden

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.
Navneændring skal ske på www.borger.dk.
Det koster 480,- kr. at få behandlet en anmodning om navneændring.
Dødsfald. Senest 2 dage efter dødsfaldet
skal dette anmeldes på www.borger.dk.
Anmodning om begravelse/bisættelse skal
ske til kirkekontoret.

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

Mandag er præsternes fridag
Graver Charlotte Wilkenschildt Jensen
Tlf. 3070 8620,
mail: hornsletkirkegaard@gmail.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 8 - 16
på Kirkegården.
Organist Thomas Lennert
Tlf. 2174 1107, kirken@lennerts.dk
Kirketjener Dorthe Ginge
Tlf. 3035 8090, dgj@km.dk
Kordegn Michael Rosendal
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
Tlf. 2486 5359, slothandersen@gmail.com
Kirkeværge Palle Daugaard
Tlf. 2066 4506

TRANSPORT?

HORNSLET KIRKEKONTOR

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

Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 54 00

Alle henvendelser bedes rettet til

Tlf. 86 99 40 30

REDAKTION
Sognepræst Lene Hauge (ansv.)
LH@KM.DK
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Frist for stof til næste blad er d. 21/1 2019

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

❆

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

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

Ny graver på Hornslet kirkegård

Fredslyset fra Betlehem:

VED FYRAFTENSSANGEN ONSDAG
D. 5. 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.

❅

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

Det er en glæde på vegne af menighedsrådet at kunne fortælle, at vi nu kan sige
velkommen til vores nye graver på Hornslet
kirkegård, som vil være den faste medarbejder man kan møde på ved kirke og på
kirkegård, der her præsenterer sig selv:
Jeg hedder Charlotte Wilkenschildt Jensen
og er 43 år gammel. Jeg bor i Tøjstrup, en
lille by mellem Auning og Allingåbro, med
min mand og 3 børn.
Jeg har arbejdet nogle år på Auning kirkegård, hvor jeg har fået en god oplæring.
Jeg håber, vi fremadrettet får et godt samarbejde og glæder mig til at hilse på alle,
der kommer i kirke og på kirkegård.

Forsiden
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Sogneindsamling søndag 10. 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, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. I 2017 blev der på landsplan
indsamlet 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. 10. marts 2019. Der er
på dagen en kort indsamlingsgudstjeneste
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.

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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