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Godt kan se ud på
mange måder
Om indhold og indpakning, om konfirmationer med
pizzaer, bryllupper uden gæster og om livsindhold, trods
ændrede livsvilkår
Af Sognepræst Lene Hauge
Når jeg som præst møder mange mennesker, bliver det tydeligt for mig, at godt
kan se ud på mange forskellige måder. De
fleste mennesker har noget, de håber på
og drømmer om, men det kan se meget
forskelligt ud. Og så længe det er godt, er
det godt. Men nogle gange bliver det et
problem, hvis man tror, at godt ser ud på
en bestemt måde, og at man ikke føler, at
den måde er god.
Det kan være til konfirmationer. Det er
skønt at høre, når konfirmander fortæller
om, at de glæder sig til, at den og den
kommer til deres konfirmation, og de glæder sig til taler og sange og indslag. Men
hvis nu en konfirmand ikke har det godt
med at være i centrum, så kan konfirmationsdagens glæde hurtigt forvandles til
bekymring over at sidde synligt som festens
midtpunkt, høre sange og taler om en osv.
Og derfor er det godt at huske på, at der
ikke står noget i konfirmationsritualet om,
at man skal sidde i hestesko-opstilling, eller
have sange og taler. Indholdet af konfirmationen er Guds ja til konfirmanden, men
indpakning kan passe til den enkelte konfirmand, så den ene kan have stor fest og fint
tøj og være glad for det, og en anden kan
komme helt afslappet i godt brugt yndlingstøj og bestille pizza udefra til maden,
og være glade for det.

Det samme med bryllupper. Her kan godt
også se ud på mange måder. Og det er
godt. Men det er ikke godt, hvis man tror,
at man som Askepots stedsøstre skal passe
sit liv ind i en forudgivet form og blive nødt
til at hakke en hæl og klippe en tå. Vielsens
indhold er, at Gud lover at blive ved med
at give kærlighed til brudeparret, så de har
noget at give videre af til hinanden – men
indpakningen kan se ud på mange forskellige måder. Den kan være så enkel som
det, mange tænker om et rådhusbryllup
– med bare brudeparret en fredag over
middag i almindeligt tøj og kirkens personale som vidner – og indpakningen kan
være et skønt kompromis for brud og gom
som en blanding af Askepots kjole og en 25
års herre-fødselsdag. Der er 1 indhold, men
ikke 1 rigtig måde at lade indholdet udfolde sig på. Det er godt, når bruden følges
op af en stolt far – og det er præcis lige så
godt, når parret ankommer sammen, måske sammen med deres børn, eller en helt
anden konstellation.
De fleste mennesker har noget, de håber
på – nogle noget stort, andre noget mindre
og mere enkelt. På den måde er vi mennesker meget ens – både folk i flygtningelejre
og i fængsler har også håb, for i det øjeblik,
hvor vi ikke har noget, vi håber på eller
drømmer om, går det hurtigt ned ad bakke
for os. Så selvom vores håb og drømme
kan være utroligt forskellige, så ligner vi hinanden ved det at have håb og drømme,
store eller små. For håb giver liv. Men det er
er skidt, hvis vi giver håbet en så bestemt

form, at vi ikke kan se, at det måske kan se
ud på flere forskellige måder. For så spærrer
håbet i virkeligheden for håbet.
Nogle gange ændres ens livssituation, netop som man syntes, at ens håb og drømme
på mange måder var opfyldt. Når sygdom,
afskedigelse, dumpede eksamener eller noget andet pludseligt ændrer ens liv. Og så
sker det farlige somme tider, nemlig at man
tror, at fordi det ikke længere ser godt ud
på samme måde som før, så er der slet ikke
noget godt. Og det kan betyde, at man
lukker sig inde, trækker sig fra det, som måske ved nærmere granskning stadig havde
en form for værdi.
Efter tragedien på Utoya i 2011 prædikede
den norske præst Per Arne Dahl om sorg
og håb. For naturligvis skal sorgen over tab
af menneskeliv, af drømme og muligheder
tages alvorligt. Men det er samtidigt vigtigt
– for en selv og for andre – at man kigger
efter, hvad der stadig er af håb. Måske kun
et lille et, kun en mikroskopisk glæde, men
dog en glæde – som et lillebitte lys, tændt i
mørket. Per Arne Dahl sagde:
Giv sorgen plads – og giv den god tid.
Giv håbet plads – det haster.
Og når han som præst siger det, er han helt
i tråd med, hvad Jesus sagde. For Jesus gik
rundt på jorden og var ikke ligeglad med,
hvordan folk havde det. Han græd med
de sørgende, og ordet medynk går igen
flere gange, når Jesus i lignelser fortæller
om, hvordan han selv og Gud er. Men det
særlige er, at han ser nyt godt, nyt håb ind i
livet hos dem, der tror, at alt er tabt.
Den lamme ved Bethesda dam fik spørgsmålet: Vil du være rask? Altså vil du se
på dig selv som en, der er mere end den
sygdom, du har fået? Denne mand havde
været syg i så mange år, at sygdommen
var blevet hans identitet. Sådan kan sygdom være så modbydelig, at det nogle
gange lukke for, at vi ser, at vi er mere end
sygdommen. At manden glemte, at han
også var nogens bror, en, som elskede at

se på stjerner, eller kunne skelne de mange
forskellige fugles sang fra hinanden. Altså
at han ikke kun var sin sygdom. Men Jesus
åbnede med sit spørgsmål til manden hans
øjne for, at hans verden godt kunne se ud
på en anden måde.
Og den forhadte tolder Zakæus fik middagsbesøg af Jesus, selvom han var kravlet
så højt op i det træ, der hed, at godt ser ud
som rigdom, at han ikke selv kunne komme
ned derfra – i overført betydning. I årevis
havde han tænkt, at det bedste, livet kunne byde ham, var at tjene så mange penge
som muligt ved at opkræve for meget i
toldboden ved byporten, hvor han sad,
ansat af den romerske besættelsesmagt.
Men Jesus gav ham med sit middagsbesøg
et nyt syn på, hvordan hans liv kunne være
godt, og han begyndte at dele ud af sin
formue.
Og tydeligst er det måske med disciplene,
der er i sorg efter Jesu død, fordi de troede, at det gode, han skulle gøre, var at
smide romerne ud og skabe et godt rige
på jorden. Men med sin opstandelse og sejr
ikke over romerne, men over døden, åbner
Jesus et nyt syn hos dem – lærer dem, at
godt kan se ud på andre og større måder,
end de havde forestillet sig.
Tænk, hvis vi også kunne hjælpe hinanden
til at turde tro på, at vi godt kan have noget
godt i os, selvom vi ikke kan det, vi engang
kunne. Og tænk, hvis vi kunne hjælpe hinanden med at se, at livet kan se godt ud
på mange forskellige måder – ikke så man
glemmer sorgen over den, man har mistet, eller det, man har mistet, men så man
oplever, at man ud over sorgen også bærer
en glæde i sig – en glæde over noget nyt
godt. Det skal være mit sommerønske for
alle – at vi hjælper hinanden med at se og
mærke, at godt kan se ud på flere forskellige måder. Og sorg og håb kan godt gå
side om side i samme liv.
Rigtig god sommer til jer alle – på mange
forskellige måder.

GUDSTJENESTER

Gudstjenester på
Rosengården
– også for folk, der ikke
bor på Rosengården

Slotsgudstjeneste om
GLÆDE torsdag den 6/6
kl. 19.00

Den sidste onsdag i hver måned er der
gudstjeneste på Rosengården. Vi holder
gudstjeneste i caféen kl. 14.30 med efterfølgende kaffe og fællessang. Familie til beboere på Rosengården er meget velkomne
til at deltage sammen med beboerne og
det samme er folk, der ikke bor på Rosengården, men gerne vil med til gudstjeneste.

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.

Syng DINE
yndlingssalmer
til gudstjenesterne i juli måned
Det 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. Det er blevet en god tradition, at
kirkens præster i juli måned indbyder menigheden i Hornslet til at komme med DERES yndlingssalmer, og så er det præstens
opgave at 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 præ-

sten, der har gudstjenesten, besked om,
hvilke salmer (man må gerne skrive flere),
man kunne tænke sig at synge. Beskeden
kan gives på mail, telefon eller ved en
seddel i postkassen i sognegården 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. Det siges ikke i gudstjenesten, hvem der har foreslået salmerne.

GUDSTJENESTER

Friluftsgudstjeneste:

2. pinsedag d. 10. juni kl. 10.30
på Spejdernes Areal, Ågårdvej 2
Vi rykker gudstjenesten udenfor og fremmer samarbejdet med andre i sognet og
lader pinsesolen danse på spejdernes areal,
Ågårdvej 2.
I tilfælde af, at det skulle være regnen
og ikke solen, der danser, rykker vi gudstjenesten indenfor. Men vi håber på det
gode vejr – så tag gerne en klapstol eller et
tæppe med.
Efter gudstjenesten er der kaffe, juice og
småkager.

Opstartsgudstjeneste
for kommende konfirmander
og deres forældre tirsdag
den 24. september kl. 19
Denne aften indbydes alle elever fra 7.
klasse i Hornslet, der ønsker at blive konfirmeret i foråret 2020, 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 konfirmander.
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.

Brugt konfirmationstøj
Man kan også kontakte en af 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 “konfirmations-tøjsbank”, hvor man
kan få brugt konfirmationstøj, hvis det er
det, der er afgørende for et ja eller nej til
konfirmation.
Har man brugt konfirmationstøj – også
50 år gammelt – som man vil donere, så
andre kan få glæde af det som retro-tøj,
billigt tøj, særligt personligt tøj og klimavenligt tøj, så kan man aflevere det på
kirkekontoret.

KIRKEKALENDER S0MMER 2019

JUNI

Søndag 2/6 Kl. 10.30
Tirsdag 4/ 6 Kl. 18.00
Onsdag 5/6 Kl. 17.30
Torsdag 6/6 Kl. 19.00
Søndag 9/6 Kl. 10.30
Mandag 10/6 Kl. 10.30
		
Onsdag 12/6 Kl. 17.00
Søndag 16/6 Kl. 10.30
Søndag 16/6 Kl. 19.00
Tirsdag 18/6 Kl. 10.00
Søndag 23/6 Kl. 10.30
Onsdag 26/6 Kl. 14.30
Fredag 28/6 Kl. 10.00
Søndag 30/6 Kl. 10.30

JULI
Søndag 7/7
Søndag 14/7
Søndag 21/7
Søndag 28/7
Onsdag 31/7

Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 10.30
Kl. 14.30

Gudstjeneste, 6. søn. efter påske
Fællesspisning
Fyraftenssang
Slotgudstjeneste på Rosenholm Slot
Gudstjeneste, Pinsedag
Friluftsgudstjeneste, 2. Pinsedag
NB: Ågårdvej 2
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste, Trinitatis søndag
Skærsommerkoncert
Strikkecafé
Gudstjeneste, 1. Søn. e. Trinitatis
Gudstjeneste på Rosengården i caféen
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 2. Søn. e. Trinitatis

Gudstjeneste 3. Søn. e. Trinitatis
Gudstjeneste 4. Søn. e. Trinitatis
Gudstjeneste 5. Søn. e. Trinitatis
Gudstjeneste 6. Søn. e. Trinitatis
Gudstjeneste på Rosengården i caféen,

AUGUST
Søndag 4/8 Kl. 10.30
Søndag 11/8 Kl. 10.30
Søndag 18/8 Kl. 10.30
Onsdag 21/8		
Onsdag 21/8 Kl. 17.00
Søndag 25/8 Kl. 10.30
Onsdag 28/8 Kl. 14. 30
Fredag 30/8 Kl. 10.00

Gudstjeneste 7. Søn. e. Trinitatis
Gudstjeneste 8. Søn. e. Trinitatis
Gudstjeneste 9. Søn. e. Trinitatis
Opstart for juniorkonfirmander
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste 10. Søn. e. Trinitatis
Gudstjeneste på Rosengården i caféen
Litteraturcafé

SEPTEMBER
Søndag 1/9
Onsdag 4/9
Onsdag 4/9
Søndag 8/9
Mandag 9/9

Kl. 10.30
Kl. 17.30
Kl. 18.45
Kl. 10.30
Kl. 11.00

Gudstjeneste 11. Søn. e. Trinitatis
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste 12. Søn. e. Trinitatis
Babysalmesang

LH

LH
CTK
CTK

LH

CTK
LH
LH

LH
LH
LH
CTK
CTK

CTK
CTK
LH
CTK
CTK
LH

LH

CTK

Strikkecafé

Hvor mange personer kan 1
stk. strik glæde?
Det er tanken bag temaet i strikkecafén i år,
hvor vi strikker julepynt – hele året!
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 alle strikkerne (og hæklerne). Men
glæden skulle gerne nå ud til endnu flere,
og derfor er der lavet aftaler med flere af
Hornslets butikker, om at de vil have alle
disse jule-herligheder stående fra uge 43, så
kunder kan købe og betale det via kirkens
Mobilepay, når de nu i forvejen er inde i en

Fyraftenssang:

Syng salmebogen
igennem!
Der er Fyraftenssang første onsdag i hver
måned kl. 17.30 i kirken. 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,

butik. MERE INFO OM SALGSSTEDER I NÆSTE
NUMMER AF SOGNEPOSTEN.
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 Hornslets 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, eller bare
strikke sokker hjemme og aflevere dem i
sognegården.
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 tirsdag den 18. juni 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
Husk også at medbringe pinde, enten
strømpepinde eller rundpinde, alt efter strikkevaner, i str. 2½ eller 3.
Meld til på kirkekontoret senest fredagen før
strikkecaféen.
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til
sognepræst Lene Hauge.

hvordan forskellige salmedigtere har set
ens eller forskelligt på et emne. Vi er næsten nået til vejs ende, så vil man være
med, er det ved at være sidste chance.
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 5/6 og 4/9

SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

Babysalmesang SpaghettiHornslet kirke inviterer de alleryngste (2-10
gudstjeneste
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 9. september –
sidste gang er mandag den 18. november.
(Efterårsferie mandag den 14. oktober)
Da deltagerantallet er begrænset, er det
nødvendigt at tilmelde sig.
Tilmelding samt betaling (300 kr. for hele forløbet) skal ske til kirkekontoret inden første
gang.
Har man svært ved at kunne betale, kan
man henvende sig til en af præsterne.

sms service

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 de sange og salmer, der
hurtigt bliver kendt, når de bliver sunget
hver gang. 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 40
og 70 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 smsservice kan man via sms blive mindet om
disse gudstjenester.
Der er spaghettigudstjeneste onsdag
den 12/6 og 21/8, begge gange kl. 17.00

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

Juniorkonfirmandundervisning
Den 21. august mødes alle de elever fra
skolens 3. klasser, som har lyst til at være
med til juniorkonfirmandundervisning. Der
plejer at være en skøn STOR flok kreative og
sprudlende elever, som i løbet af efteråret
lærer DERES kirke og alle kirkens fortællinger
at kende.
Info og tilmelding kommer ud til alle elever
på Hornslet skole gennem skolens intra-net.

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 med bo-

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

gen, 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 fredag den 28/6 og fredag den
30/8 – og holder læseferie i juli måned.

FÆLLESSPISNING
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 Susanne Kristophersen. Tilmelding
senest dagen før til: Susanne Kristophersen,
(susanneoglar@c.dk / 41 72 86 05)
Pris: 20 kr – og gratis, hvis man medbringer en
ret
Der er fællesspisning: tirsdag den 4/6,
mandag den 30/9 og mandag den 4/11

KIRKEKOR/KONCERT

Skærsommerkoncert
– omkring et flygel

Hornslet Kirkes kirkesanger er Mette Korsgaard Djernes. Hun er uddannet mezzosopran fra Syddansk Musikkonservatorium i
Esbjerg i 2016. Hun arbejder til daglig som

kirkekapelsanger i Randers og altså som kirkesanger hos os i Hornslet Kirke. Mette står
også for babysamlesang i Hornslet Kirke.
Derudover er hun freelancesanger og har
sunget en lang række koncerter i forskellige
sammenhænge.
16. juni kl. 19 får menigheden mulighed for
at høre Mettes smukke stemme folde sig ud
ved en koncert i Hornslet Sognegård.
Samtidig markerer koncerten den officielle
indvielse af en flot gave Hornslet Kirke har
fået. Johannes Stræde gav Martha Stræde
et flygel. Nu hvor de ikke er blandt os mere,
har familien givet det velklingende Hornung og Møller-flygel som en gave, der
nu står i Hornslet Kirkes Sognegård til stor
glæde. Ved koncerten vil der blive serveret en kop kaffe og en småkage, der som
vanligt koster en flad tyver.
Aftenens program indeholder værker af
bl.a. Carl Nielsen og Debussy suppleret
med danske sommersange, hvoraf nogle
også bliver fællessange.
Der er fri adgang til koncerten.

Foto af Kjeld Storgaard Pedersen

Kom til kor – det er sundt!
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 5. 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
Børne og Ungdomskorets fælles
kage-pause ca. 16.25-16.45
• 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
er nærmest for alle der har lyst kl. 19.1521.45
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
Alt dette foregår i Hornslet kirkes Sognegård, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
SPIREKORET er der først tid til efter jul – så i
2020, men det bliver som vanligt på skolen for 0.-2. klasse. Det bliver annonceret
senere og sendt ud via skoleintra. Sikkert
torsdage fra 14.20-14.50 i Hornslet Skoles
Gamle Gymnastiksal.
Det er GRATIS at synge i Hornslet kirkes kor.

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 Lene Hauge(ansv.)
lmkh@km.dk
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Frist for stof til næste blad er d. 1xx7x 2019

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

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.

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

Sommersalme:

Den lange lyse sommerdag
– periodesalme ved alle søndagsgudstjenester fra 16/6 til 22/9
Tekst: Lars Busk Sørensen 1992

Melodi: Holger Lissner 1992

Den lange lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet til en smag
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Jeg rører barken på et træ,
jeg hører bølgebruset,
jeg ser et barn med skrabet knæ
i løb hen over gruset:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,
og tankerne herinde
er flygtige som tidselfrø
på sommeraftenvinde:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Her har jeg da mit liv og bor
den korte lyse sommer,
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

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

