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SOGNEPRÆSTEN

Tak for livet!
Af Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Her midt i maj konfirmerer vi i Hornslet kirke
igen i år en flok konfirmander. I år er det
hele fire hold. I alt godt og vel 80 unge
mennesker, som i løbet af konfirmandundervisningen er blevet indført i et kristent
livssyn og menneskesyn. Vi præster har
sammen med konfirmanderne både hørt
om og snakket om kristendom. Og vi har
også ’gjort’ kristendom. Vi har handlet ud
fra det, vi har snakket om. Vi har med andre ord lært om det kristne livssyn og menneskesyn – og vi har omsat det i praksis.
Det kristne livssyn spænder sig i mine øjne
ud mellem ydmyghed/taknemmelighed på
den ene side og glæde/frihed på den anden. Man kan sige, at det er de to ’grundstemninger’ i det kristne livssyn. Ydmyghed
og taknemmelighed har ikke altid så gode
kår i den tid, vi lever i. Jeg tror mange af
os har svært ved at være taknemmelige,
for på mange måder har vi opdraget os
selv og hinanden til at stille krav frem for at
være taknemmelig. Vi stiller krav til hinanden og vi stiller krav til os selv. Og vi stiller
ikke mindst krav til livet. Vi taler om ’det
gode liv’ og mener ofte, hvad vi kan få ud
af livet – og ikke så meget, hvad vi kan få
ind i livet – hvad vi kan bidrage med til det
gode liv. Der er stor forskel på, om du i dit
livssyn tager udgangspunkt i, hvad du vil
have ud af livet, hvad du kræver af livet –
og så det at tage udgangspunkt i taknemmeligheden over i det hele taget at være

i live og være i livet. Taknemmelighed og
ydmyghed handler ikke om at bøje nakken, sætte sit lys under en skæppe, at tage
imod slag, underkende sig selv eller erkende, at man er en tosse, der ikke rigtigt dur til
noget. Tværtimod afføder ydmyghed ofte
den ro, det kan give, at vide, hvor man
står. I kristen sammenhæng ligger roen i
at vide, at jeg ikke selv står bag mit liv og
dermed heller ikke hele tiden skal bruge
mine vågne timer på at skabe mig – jeg er
allerede blevet skabt – arbejdet er gjort.
Jeg er placeret et sted og har fået nogle
kort på hånden. Der er en, der har en plan
med mit liv. Jeg kan sagtens udtænke og
følge mine egne planer – men det giver
mig ro, at der er en, der hele tiden holder
hånden under mig – også når jeg når til
min sidste time og sidste åndedrag. Jeg
er modtager af livet og ikke skaber af det.
Det tager unægtelig en del af presset af
mine skuldre og fylder mig med taknemmelighed – for livet er trods alt ikke det værste,
man har. Og tænk sig – livet har vi fået kvit
og frit for at bruge det og leve det. Og jeg
deler ansvaret for mit liv med Gud. Jeg er
ikke alene. Og det giver mig frihed og det
fylder mig med glæde. For når jeg fejler i
mit liv, deler jeg ansvaret med Gud. Han
tager skylden fra mig. Han har en plan med
mig, som jeg ikke altid kan gennemskue.
Så når jeg træder ved siden af og slår en
skævert i mit liv, så tager han skylden fra
mig og tager den på sig. Han deler mit liv
med mig. Og han deler sig selv med mig.
Kærligheden, tilgivelsen og livet, som Gud

Forsiden

rummer, deler han med mig. Det er derfor
vi fejrer påske. Og det er derfor, vi taler om
’den kristne frihed’, der dybest set handler om friheden fra at skulle være skaber
af mig selv og skaber af livet og i stedet
bare leve livet med de fejl&mangler og
succeser&sejre, der er mine. Det giver mig
frihed til at forsøge at leve livet, så godt,
som jeg kan. Med blik for, hvad jeg kan
bringe ind i livet, der kan gøre det godt for
mig og mit medmenneske. Med det kristne
livssyn glemmer jeg aldrig, ”…hvem jeg er
og hvor jeg hører hjemme”, som vi synger i
Hornslet kirke.
Glædelig påske og
tillykke til konfirmanderne!

KONFIRMATIONER 2019
Fredag d. 17. maj
konfirmeres 7.a kl. 10.30
Lørdag d. 18. maj
konfirmeres 7.b kl. 9.00 og 7.d kl. 11.30
Søndag d. 19. maj
konfirmeres 7.c kl. 10.30
…det vil sige, at Hornslet kirke i bededagsferien er fyldt til sidste bænkeplads
med glade konfirmander og deres
familier.

Gud, du kender alle mine veje,
også dem jeg ikke selv forstår.
Du, som satte kloden til at dreje,
ser din skabning, hvor vi står og går,
og når dine børn bli’r for forfløjne,
ser du på os med de milde øjne.
Gud, du kender alle mine tanker,
også dem jeg ikke selv kan li.
Du kan høre hjerterne, der banker,
når de mørke skygger går forbi,
og før ordene forlader munden,
kender du dem alle ned til grunden.
Gud, du kender alle mine dage,
også dem jeg ikke selv har mødt.
Du ser både fremad og tilbage,
du har elsket mig, før jeg blev født,
i din bog stod mine dage skrevet,
før en eneste af dem var levet.
Livet rækker sine fremtidshænder
ud mod mig og siger kærligt: Kom!
Jeg går ud i det, jeg ikke kender,
det jeg håber på og drømmer om.
Gode Gud, det er så godt at vide,
du er overalt og ved min side.
Troen, håbet, kærligheden, livet,
alting får jeg af din gode hånd,
fremtidsmål og drømme får jeg givet,
bind mig tæt til dig med stærke bånd,
så jeg aldrig kommer til at glemme,
hvem jeg er, og hvor jeg hører
hjemme.
Bente Graugaard Nielsen
Nr. 850 i ’100 salmer’ (en konfirmationssalme)
– vi synger den til gudstjenester fra starten af marts til og med skærtorsdag

FESTIVALGOSPEL 2019
en interaktiv gospelkoncert
For 10. gang er der
Festivalgospel i Hornslet Kirke.
Det sker fredag den 31. maj kl. 17 som
optakt til Rosenholmfestivalen.
De tre torsdage 16. maj, 23. maj og 30.
maj fra 19.15 til 21.15 er alle de sangere, som har lyst, velkomne til at komme
og være med til Hornslet Kirkes Voksenkors øveaftener. Så kan vi sammen øve
noget af repertoiret, som skal synges
til koncerten. Koret øver i Sognegården, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet. Meld
gerne din ankomst via korets støtteforenings hjemmeside www.korvenner.dk
(især af hensyn til KAGE).
Forhåbentlig bliver det derfor et stort
kor, der stiller op til koncerten. En velspillende trio og en dygtig solist er 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.
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PÅSKENS GUDSTJENESTER

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

Palmesøndag
søndag d. 14. april
kl. 10.30
Her hører vi om Jesu indtog i Jerusalem
under folkets hyldest.

Skærtorsdag
den 18. april kl. 17.00
Denne gudstjeneste har fokus på det fælleskab, Jesus inden sin død åbnede for
ved nadveren, hvor der både var plads til
forrædere og fornægtere og alle dem, der
ikke gjorde noget skidt – men måske heller
ikke noget godt. Efter gudstjenesten indbydes alle til at deltage i et festligt og lækkert påskemåltid i sognegården. Tilmelding
ønskes til kirkekontoret fredag før Palmesøndag. Pris. 50 kr. for voksne, 20 kr. for børn.

Langfredag
den 19. april kl. 10.30
Gudstjenesten afviger fra den almindelige
højmesse, idet denne særlige dag er præget af Jesu lidelseshistories dramatiske tekster, som understreges af vekselvirkningen
med musikken, der fremføres af kirkens kor,
organist, menighed og operasanger Jesper
Brun-Jensen. En stemningsfuld gudstjeneste
uden nadver og prædiken, men med hele
lidelseshistorien fortalt i både ord og musik.

Påskedagsgudstjeneste
søndag d. 21. april
kl. 10.30
Den største festdag i kirken – og den er
åben for alle!

2. påskedagsgudstjeneste
mandag d. 22. april
kl. 10.30
Her fortsætter vi påskemorgens festglæde.
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GUDSTJENESTER

Friluftsgudstjeneste
Slotsgudstjeneste
torsdag 6/6 kl. 19.00 2. pinsedag d. 10. juni
Gudstjenesten i kapellet på Rosenholm slot
er blevet en fast indledning til sommermånederne. Der har gennem århundrederne
været tætte bånd mellem Rosenholm slot
og Hornslet kirke, og dette bånd markeres
også i år med aftengudstjeneste i kapellet.
Efter gudstjenesten, hvor kirkens voksenkor
deltager, er der kaffe og kage i riddersalen.
Her vil voksenkoret – også traditionen tro
– synge nogle gode sommersange for os.
Kaffe og kage koster kr. 20,-

kl. 10.30

Vi rykker gudstjenesten udenfor og lader
pinsesolen danse videre på spejderarealet,
Ågårdvej 2. Spejderne og kirken har gennem de sidste år samarbejdet om meget
godt. Og nu også om en gudstjeneste. I
tilfælde af, at det er regnen og ikke solen,
der danser denne dag, rykker vi gudstjenesten under tag – ligesom der under alle
vejromstændigheder er toiletter under tag
i spejderbygningen! Vi håber selvfølgelig
på det gode vejr – så tag en klapstol eller
et tæppe med. Der er kaffe og juice efter
gudstjenesten.

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

søndag d. 31. marts og
søndag d. 28. april
kl. 16.00
PULS-gudstjenesten har de samme
grundlæggende rammer, som den velkendte gudstjeneste. Der er den samme
overordnede gang i gudstjenesten og
tekstlæsningerne følger kirkeåret. Men
sproget er nutidigt og musikken til vores
salmesang er i hænderne på et lille
”hus-band”, bestående af trommer, bas
og klaver.
Der er masser af muligheder for at du
bliver involveret i PULS-gudstjenesterne
– i de praktiske forberedelser eller i selve
gudstjenesten. Har du lyst til det, kan du
kontakte en af præsterne.
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KIRKEKALENDER FORÅR 2019

MARTS
Søn 3/3
Man 4/3
Man 4/3
Tirs 5/3
Søn 10/3
Man 11/3
Tirs 12/3
Ons 13/3
Søn 17/3
Man 18/3
Ons 20/3
Søn 24/3
Man 25/3
Ons 27/3
Fre 29/3
Søn 31/3

kl. 10.30 Gudstjeneste m. tøndeslagning, Fastelavn
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 18.00 Fællesspisning
kl. 19.00 Kirkefilmklub i Kom-Bi, Three Billboards...
kl. 9.00 NB!!! Gudstjeneste m. indsaml-, 1. søn. i fasten
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 17.00 Dåbstræf
kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
kl. 10.30 Gudstjeneste, 2. søn. i fasten
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 10.00 Strikkecafé
kl. 10.30 Gudstjeneste, 3. søn. i fasten
kl. 11.00 Babysalmesang
kl. 14.30 Gudstjenester på Rosengården
kl. 11.00 Litteraturcafé
kl. 16.00 PULS-gudstjeneste, midfaste

CTK

LH
CTK
CTK
LH
CTK
LH
CTK

APRIL
Man 1/4
Søn 7/4
Man 8/4
Ons 10/4
Søn 14/4
Tors 18/4
Fre 19/4
Søn 21/4
Man 22/4
Ons 24/4
Fre 26/4
Søn 28/4
Man 29/4

kl. 11.00
kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 17.00
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 14.30
kl. 10.00
kl. 16.00
kl. 11.00

MAJ
Søn 5/5
Man 6/5
Tors 9/5
Søn 12/5
Søn 12/5
Fre 17/5
Lør 18/5

Søn 19/5
Ons 22/5
Fre 24/5
Søn 26/5
Ons 29/5
Tors 30/5
Fre 31/5

kl. 10.30
kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 15.00
kl. 10.30
kl. 9.00
kl. 11.30
kl. 10.30
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 14.30
kl. 10.30
kl. 17.00

JUNI
Søn 2/6
Tir 4/6
Tors 6/6
Søn 9/6
Man 10/6

kl. 10.30
kl. 18.00
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 10.30

Babysalmesang
Gudstjeneste, Mariæ Bebudelses dag
LH
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
LH
Gudstjeneste, Palmesøndag
CTK
Gudstjeneste m. fællesspis., Skærtorsdag
LH
Gudstjeneste m. læsn. + musik, Langfredag LH
Gudstjeneste, Påskedag
CTK
Gudstjeneste, 2. påskedag
CTK
Gudstjenester på Rosengården Anne Sophie R.
Litteraturcafé
LH
PULS-gudstjeneste, 1. søn. efter påske
CTK
Babysalmesang

Gudstjeneste, 2. søn. efter påske
Babysalmesang
Forårskoncert
Gudstjeneste, 3. søn. efter påske
Spirekorets forårskoncert
Konfirmation 7.a, Bededag
Konfirmation 7.b
Konfirmation 7.d
Konfirmation 7.c, 4. søn. efter påske
Spaghettigudstjeneste
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 5. søn efter påske
Gudstjenester på Rosengården
Gudstjeneste, Kr. himmelfarts dag
Festivalgospel

Gudstjeneste, 6. søn. efter påske
Fællesspisning
Slotsgudstjeneste
Gudstjeneste, Pinsedag
Friluftsgudstj. m. spejderne, 2. pinsedag
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LH
CTK
CTK
LH
LH
CTK
CTK
LH
LH
CTK
LH

LH
CTK
CTK

Strikkecafé

Hvor mange personer kan 1
stk. strik glæde?
Det kom jeg til at tænke på ved juletid,
da jeg blev givet 1 stk. strikket juletræ og 3
hæklede juletræer. Begge dele var lavet
af gode veninder, som elsker at strikke og
hækle, og glæden hos mig var stor, da jeg
fik dem. Og da de så kom til at hænge på
juletræet og pynte, ja så blev glæden også
til glæde for hele familien. Med andre ord,
så kan strikkede og hæklede ting glæde
mange mennesker.
I Hornslet kirke har en gruppe flittige
strikkere i flere år glædet dåbsfamilier med
strikkede dåbsklude og tæpper til babysalmesang, og mange brugere af Kirkens
Korshærs Varmestue i Århus har fået hjælp
til at holde varmen med de mange huer,
strømper, luffer, halsedisser og andet, der er
blevet strikket til dem. Og alle disse konkrete
ting til varmestuens brugere bliver vi ved
med at strikke, og det samme med dåbskludene.
Men… tænk, hvis vi kunne glæde endnu
flere. Derfor går Hornslet kirkes strikkecafé i
2019 i gang med at strikke (og hækle) juletræer til bordpynt eller ophæng, strikke julekugler til juletræet, folde salme-engle til ophæng, og strikke bløde engle til bordpynt.
Det skal nok bringe strikkeglæden frem hos

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

alle strikkerne (og hæklerne). Men glæden
skulle gerne nå ud til endnu flere, og derfor
er der lavet aftaler med flere af Hornslets
butikker (og flere kommer sikkert til), om at
de vil have alle disse jule-herligheder stående, så kunder kan købe og betale det
via kirkens Mobilepay, når de nu i forvejen
er inde i en butik. Det bliver forhåbentligt
til glæde for dem, der køber, og for dem,
der måske får det som gave, og det skulle
da bestemt også gerne blive til glæde for
Hornslet butikker. Og pengene – ja de bliver
fordelt ligeligt mellem Hornslet kirkens julehjælp til trængte børnefamilier samt Kirkens
Korshærs varmestue i Århus, der hver dag
med ansatte og frivilliges hjælp forsøger at
skabe lys i mørket hos nogle af samfundets
svageste.
Men strik er ikke gratis, og derfor samler
kirken ind i løbet af året til indkøb af garn,
ligesom man også meget gerne må donere
alt uldgarn, som kan bruges til sokker og
huer. Man er også meget velkommen til at
give et bidrag, stort eller småt, via kirkens
MobilePay 84524, skriv GARN.
Forhåbentligt kan julens glæde på den
måde nå ud til mange og ud i alle årets
måneder.
Har man lyst at være med, så mødes strikkerne onsdag den 20. marts og tirsdag den
18. juni, begge dage kl. 10-12.30. Medbring
selv pinde fra str. 2½ og 3 og op til 4 og 5, alt
efter hvad man ønsker at strikke. Når vi er
godt i gang, er man MEGET velkommen til
at strikke videre hjemme, men garn udleveres ikke før første gang.
Har du spørgsmål, kan du kontakte undertegnede, der står for kirkens strikkecafé.
Jeg håber, vi ses!
Strikkeglad hilsen fra
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:
29/3, 26/4 og 24/5 NB!
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

dem sips
:otaD
:detS

Babysalmesang

Vi begynder kl. 11.00 og efter ca. 45 minutter i musikkens favn er det tid til kaffepause
og hyggesnak.
Forårsholdet starter op mandag d. 18. februar 2019 kl. 11.00.
– sidste gang er mandag den 6. maj. (Påskeferie den 15. april og 22. april)
Efterårsholdet starter op mandag d. 9. september 2019.
- sidste gang er mandag d. 18. november.
(Efterårsferie d. 14. Oktober)
Da deltagerantallet er begrænset, er det
nødvendigt at tilmelde sig.
Tilmelding samt betaling (300 kr. for hele
forløbet) skal ske til kirkekontoret.

:eslevirkseB

Spaghettigudstjeneste
Onsdag 13/3, onsdag 10/4 og onsdag
22/5 kl. 17.00 holder vi gudstjeneste i
børnehøjde, hvor børnene kan komme
tæt på det, der sker og være med på :gnidlemliT
første række.
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 med andre børnefamilier på
børnefamiliers præmisser.
Spisningen koster 20,- for voksne og gratis
for børn. Tilmelding til spisning ønskes på
sms: 30 35 80 90 senest mandag i samme
uge som gudstjenesten. Det er vigtigt
med tilmelding, fordi vi på den ene side
gerne vil, at der er mad nok til alle, der
kommer – og på den anden side gider vi
heller ikke at kassere for meget god mad
– SÅ HUSK TILMELDING TIL SPISNING!

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.

Har man svært ved at kunne betale, kan
man henvende sig til én af præsterne.

sms service

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

HTTPS://WWW.KINO.DK/SITES/DEFAULT/FILES/

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.
Forløbet ledes af vores kirkesanger Mette
Korsgaard Djernes.
Vi mødes 10 mandage, hvor vi med kirkerummet som ramme synger salmer og
sange kombineret med fagter og bevægelser. Sammen skal vi synge, lytte, danse,
sanse og ikke mindst nyde den glæde, som
opstår i fællessangen. Babysalmesang er
for alle – uanset om man synes man er god
til at synge eller ej.
Alle er velkomne; Der kræves ingen forudsætninger udover lysten til ro og nærvær
i en musikalsk stund og med salmerne i
centrum. Babysalmesang kan være med
til at stimulere barnets musikalske og sansemotoriske udvikling og giver også inspiration
til, hvordan du kan synge og bevæge dig
med dit barn derhjemme.

FÆLLESSPISNING
:otaD
:detS
virkseB

dlemliT

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
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 mandag d. 4. marts og
tirsdag d. 4. juni kl. 18.00

HTTPS://WWW.KINO.DK/SITES/DEFAULT/FILES/

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
Tirsdag d. 5. marts kl. 19.00 lukker vi sæson
18/19 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
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KIRKEKOR

Syng i kor
Både børn, unge og voksne kan synge i kor
i Hornslet kirke. Enten kan man henvende
sig til kirkens organist, Thomas Lennert, som
leder korene (kirken@lennerts.dk), eller blot
møde op.
Forårssæsonen byder på medvirken til flere
gudstjenester og koncerter for alle kor.
Der er 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!
Kortider om torsdagen:
I Hornslet Skoles gamle gymnastiksal
SPIREKOR
14.20-14.50
Tilmelding hos organist Thomas Lennert på
kirken@lennerts.dk
I Sognegården, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
HORNSLET KIRKES BØRNEKOR
for 3. til 5. klasse
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.

Forårskoncert for
Hornslet Kirkes Børne-,
Ungdoms-, og Voksenkor
Forårskoncerten er en traditionel begivenhed efterhånden. Her vil kirkens
Børnekor, Ungdomskor og Voksenkor
synge foråret ind med kendte og nye
sange fra de tre kors store repertoire.
Det er blandt andet kirkelige sange,
popsange og gospelsange. Nogle af
sangene fra PULS-gudstjenesterne er
blandt andet på repertoiret. Der vil
også være nogle forårsbebudende
gengangere, der ikke er til at komme
uden om. Koret bliver akkompagneret
af et lille band under ledelse af organist og korleder Thomas Lennert.
Velkommen til koncert
tors. d. 9. maj kl. 19.00 i Hornslet kirke.
Fri adgang.

Spirekorets forårskoncert
Spirekoret ved Hornslet kirke står for
årets anden forårskoncert. Omkring
30 børn mødes hver torsdag efter jule
uden for skolernes ferier i Hornslet skoles
gamle gymnastiksal. Her synger (og
danser) de af fuld hals. Kom og oplev
hvad børnene har sunget i løbet af
årets korprøver (som en korøver hedder). Korleder (og komponist af alle
sangene) Thomas Lennert leder slagets
gang. Søndag den 12. maj kl. 15.00 i
Hornslet kirke. Fri adgang.
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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.
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
Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@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
E-mail: miro@km.dk
mandag - fredag kl. 9 - 13,
torsdag tillige kl. 15-17

REDAKTION
Sognepræst Carsten Tranberg-Krab (ansv.)
ctk@km.dk
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Frist for stof til næste blad er d. 14/5 2019

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

Dåbstræf
Tirsdag 12/3 kl. 17.00 inviteres alle de
børn, der blev døbt i Hornslet kirke i 2013
til 5 års dåbstræf.
Dåbstræf er én af mange måder, børn
og deres forældre kan lære om, hvad
kirke og kristendom er.

WWW.HORNSLETKIRKE.DK
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Sogneindsamling søndag 10. marts 2019
– 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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