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Længsel
Af Sognepræst Carsten Tranberg-Krab

Mange har sikkert her i løbet af ferien
kørt langt i bil og i den forbindelse
oplevet det klassiske scenarie; børn på
bagsædet, der spørger: hvornår er vi
der? Det udtrykker jo en form for længsel;
længslen efter at nå frem til målet. Der er
megen længsel i vores tilværelse – meget,
vi har mulighed for at længes efter. I
skabelsesberetningen fra 1. mosebog,
læser vi, at mennesket er skabt ind i en
sammenhængende verden OG skabt
til at søge sammenhæng med et andet
menneske/andre mennesker. Hér er, ifølge
det bibelske menneskesyn, menneskets
mål – det, der er ’meningen’ med at være
til: sammenhæng. Sammenhæng med
verden og sammenhæng med andre
mennesker. Vi er skabt til sammenhæng
og ind i en sammenhæng. Men ak!
sammenhængen varer jo som bekendt
ikke ved. Mennesket bryder Guds
regler, spiser af den forbudte frugt (Eva
startede!!!) og sammenhængen bryder
sammen. Sammenhængen med det
andet menneske, sammenhængen med
verden og ikke mindst; sammenhængen
med Gud. Sammenhængen bliver til
sammenbrud.
Og herfra starter så anledningen til
noget af det mest smertefulde og
samtidig anledningen til noget af det
smukkeste i menneskets tilværelse; nemlig
længslen. Ifølge skabelsesberetningen er

uddrivelsen fra Edens Have en uddrivelse
fra sammenhængen i menneskets
tilværelse: sammenhæng med det andet
menneske, sammenhængen med verden
og sammenhængen med Gud. Og så kan
vi (endelig) begynde at længes. Længes
efter sammenhæng i vores tilværelse.
Forfatteren Milan Kundera skriver i bogen
’Udødeligheden’ fra 1990 om længslen:
”Meningen med poesi er ikke at blænde
os med en overraskende tanke, men at
gøre ét øjeblik uforglemmeligt og værdigt
til uudholdelig længsel.” Her er længslen
noget smukt, noget fint – noget, øjeblikket
skal gøres værdigt til. Det kan selvfølgelig
godt være svært at forklare længselsfulde
og utålmodige børn på bagsædet, at
længsel er noget fint og smukt – når
ungerne egentlige bare gerne vil være
fremme NU! Men længslen frembringer
meget smukt og fint i vores tilværelse:
forelskelser (både lykkelige OG ulykkelige),
opfindelser, billedkunst, madlavning,
læsning, kreativitet, tålmodighed (bare
ikke på det ferieramte bagsæde), poesi
og meget andet godt. Og i Den Danske
Salmebogs poesi fra 300-tallet til nutiden
fylder længslen også meget. Længslen
udtrykkes meget forskelligt, alt efter
salmens alder. Men det at længes er
grundlæggende vilkår for os alle og har
altid været det. Et af de fineste nutidige
bud på en salme om længsel er Jens
Rosendals ’De dybeste lag i mit hjerte’ (nr.
28 i salmebogen) fra 1990.
Fra det nye salmebogstillæg ’100 salmer’,
som vi bruger til alle gudstjenester i

Salme nr. 28 i Den danske salmebog
De dybeste lag i mit hjerte
De dybeste lag i mit hjerte
er længsel, umålelig stor.
Jeg rækker mod vigende himle
og følger umulige spor.
Et sted må det findes, det lærred,
som spænder sit billede op,
et sted må dét være i verden,
som fylder mit sind og min krop.

Hornslet kirke, er der en bryllupssalme (nr.
855 – se bagsiden af Sogneposten), der
udtrykker længslen mod et menneske,
man er forelsket i, på en måde, hvor det
også er en længsel mod Gud – altså en
længsel mod dén sammenhæng i livet, som
Gud oprindeligt skabte os til. Dén salme
udtrykker sig i de tre midterste vers om tre
grundlæggende erfaringer i vores tilværelse
– noget, der kan siges at være fælles for os
alle; nemlig længslen (vers 2), glæden (vers
3) og smerten (vers 4). Salmen indrammes
af første og sidste vers, der slår fast, hvad
det er i vores tilværelse, der står fast, når
alt andet kan ramle om os; kærligheden
fra Gud. Og det er dén kærlighed, der gør
os i stand til at elske hinanden. Med vores
kærlighed til hinanden kan vi være med
til at skabe sammenhæng i hinandens
tilværelse, når vi forsøger at trøste
hinanden, elske hinanden, hele hinanden,
mætte hinanden, forsvare hinanden, varme
hinanden og alt det andet gode, vi kan
gøre, når vi lader kærligheden komme lidt
til i vores liv med hinanden. Så kan vi være
med til at skabe lidt af den sammenhæng,
vi nok alle længes imod. Og kærligheden
fra Gud er både den, der sætter os i stand
til at elske OG den, der fortæller os, at
vi kommer fra en sammenhæng og vi
bevæger os mod en sammenhæng. Og
hvor vi ikke oplever sammenhæng, men
brud kan vi med vores kærlighed forsøge
at skabe sammenhæng i hinandens liv. Og
der er efter sigende nok at tage fat på
– både for Gud og hvermand.
Så god arbejdslyst!

De dybeste lag i mit hjerte
har set et forklarelsens land,
hvor alt var et fuldkomment billed,
og lykken var evig og sand,
men kun som et glimt, som en lysning,
der strøg over marker og vand.
I strejf lå mit landskab forklaret
som livets og kærligheds land.
Er billedet til som en kalden,
der rammer mig langvejsfra?
Et paradis, fjernt og forsvundet
fra slægten, jeg stammer af?
Er kaldet kun ekko af drømme,
den ø, som er intetsteds til,
så har den dog morgenens klarhed
og kræfter, som aldrig går til.
Min Gud, som jeg kalder den mester,
der maler mig morgenens drøm,
det spekter, jeg ikke behersker,
af længsel urolig og øm,
som spænder de strenge i hjertet,
der aldrig vil klinge ud,
som synger og smerter og kalder
og længes mod Herren, min Gud!
Du, skabelsens Gud, som vil bøje
dig ned til din verden i dag.
Du, Skaber, som åbner mit øje
og kender mit hjertes slag.
Din Ånd over lande og have,
din kalden på skabningen selv
er lyden i alt det, du skabte
i blodets og flodernes væld.
Så mød mig en skabelsens morgen
her midt i mit goldeste land,
og knus mig i selviskheds ørken,
skab du så, som Skaberen kan.
At uro kan vendes til glæde,
min længsel til det, jeg formår:
at rejse mig nyskabt og leve
på jorden, mens dagene går.

Jens Rosendal 1990.
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Høstgudstjeneste
og kirkefrokost

Alle Helgen

Søndag d. 22. september kl. 10.30 er
der høstgudstjeneste i Hornslet kirke. Her
vil vi samles i tak for ’alle gode gaver’,
vi modtager i skaberværket. Igen i år
opfordrer vi alle – både yngre og ældre –
til at medbringe en ’høstgave’. Vi er godt
klar over, at der ikke er mange landmænd
tilbage, der kan tage noget med fra
markerne, men måske har man selv et
æbletræ og kunne medbring en pose
æbler, bage en kurvfuld boller eller en
gulerodsgave, eller måske diske op med
en buket af havens blomster, en kæmpesquash eller et glas syltede rødbeder…

Fyraftenssang
og Fredslyset fra
Betlehem
Vi afslutter vores ’salme-maraton’
onsdag 4/9 og kommer i mål efter
godt og vel tre års løbetur gennem
salmebogen.
Til fyraftenssangene onsdag 2/10 og
onsdag 6/11 synger vi et godt udvalg
af de mange smukke efterårssalmer
og –sange, vi har i den danske
sangskat.
Den sidste fyraftenssang i år (onsdag
4/12) er, traditionen tro, reserveret til
Fredslyset fra Betlehem, der bringes
til os af en repræsentant fra Sankt

’alle gode gaver’, kort sagt. Kirken vil
blive pyntet op med disse gaver og efter
gudstjenesten vil de blive bortauktioneret
efter kirkefrokosten i sognegården.
Indtægten fra auktionen bliver lagt
oven i ”høstofferet” (indsamlingen)
fra gudstjenesten – og alle pengene
går til Kirkens Korshærs arbejde blandt
samfundets udstødte og svage grupper.
Frokosten efter gudstjenesten koster
kr. 25,- for voksne og kr. 10,- for børn.
I tilfælde af meget få eller ingen
tilmeldinger aflyser vi frokosten, men
gennemfører auktionen – derfor er det
vigtigt med tilmelding (antal børn og
voksne) til frokosten: sms 30 35 80 90, ring
86 99 40 30 eller mail: DGJ@KM.DK senest
tirsdag d. 17. september.

Georgs Gilderne
og bæres ind i
kirken af Hornsletspejdere.
Aftenens
freds-tema er
internationalt og
det afspejler sig
også i de sange,
vi synger denne
aften - bl.a. fra
den engelske
”Christmas Carol”-tradition.
Medbringer man selv en staldlygte
eller lign. med lys i denne onsdag
aften, kan man få tændt sit eget lys
og på den måde tage fredsflammen
med ud i verden og hjem.
Alle fyraftenssange starter kl. 17.30.

Alle Helgen er i kirken tiden for at mindes
dem, vi har kendt, holdt af og elsket.
Alle Helgen-gudstjenesten søndag d. 3.
november kl. 10.30 har en almindelig
gudstjenesteramme, men en særlig
karakter. Alle der har bisat eller begravet
en af deres kære fra Hornslet kirke siden
Alle Helgen sidste år, modtager i løbet af
oktober en invitation til denne gudstjeneste,
hvor vi læser navnene op på dem, vi har
sagt farvel til det sidste år. Man vil kunne få
gravlys og gravdekorationer med sig til at
sætte på gravstedet – de frivillige bidrag
hertil vil gå til julehjælpen. Som til enhver
gudstjeneste er alle velkomne også til Alle
Helgen-gudstjenesten, hvor det i særlig
grad er minde, eftertanke og ro, der udgør
rammerne.

DE NI LÆSNINGER…
OG SYNG JULEN IND
Søndag d. 8. december kl. 14 vil vi sætte
julen ind i en historisk sammenhæng - vel
at mærke Guds frelseshistorie. Fra den
engelske juletradition, har vi også i Hornslet
kirke i en årrække hentet skikken 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 vil vi
også gøre i Hornslet kirke og indbyder alle
til denne stemningsfyldte gudstjeneste.
Efter gudstjenesten i kirken går vi over
i sognegården, hvor vi julehygger og
fortsætter med at synge julen ind med
både julesange og –salmer og luciaoptog.

Dekorations-hyggedag
Tirsdag d. 26. november

afholder Hornslet kirke dekorationshyggedag kl. 10-13. Vi laver adventskranse/
dekorationer, kalenderlys, juledekorationer
og gravpynt. Du skal medbringe lys, pynt og
skåle/fade til dekorationerne. Kirken leverer
gran, ler og ’puder’ til gravpynt samt kaffe/
te og rundstykker.
Kirkegårdens personale deltager også, og
vil være behjælpelige med ideer, og vores
helt egen hyggepianist/organist Thomas

spreder julestemning på klaveret og med
fællessang.
Så kom og vær med til en hyggelig
formiddag med dejlig julestemning.
Arrangementet er gratis. Kaffe og
rundstykker koster 20 kr. pr. person.
Tilmelding til Dorthe på tlf.: 30 35 80 90 el. på
kirkekontoret tlf.: 86 99 40 30 senest onsdag
d. 20. november.

FILMKLUB

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 pengegave og
indsamling af julevarer bakker stærkt op
om kirkens julehjælp til trængte familier her
i Hornslet. Vi samler jævnligt ind til julehjælp
ved gudstjenester.

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. 5.
december 2019.
Man kan forvente svar på ansøgningen
d. 6. december, hvor man får oplysninger
om, hvornår julehjælpen kan afhentes på
kirkekontoret.
Julehjælpen udleveres kun ved personligt
fremmøde.

Ønsker man at give en
pengegave, kan man
indbetale et beløb til kirkens
julehjælpskonto:
reg.nr: 7260 kontonr: 1068884 i
Djurslands Bank
– eller mobilepay 84 524 og
skriv ’JUL’ i meddelelsesfeltet.

JULETRÆSTÆNDING
Igen i år sætter Hornslet Handelsstandsforening byens juletræ op på græsplænen
foran kirken, så alle der passerer igennem
byen eller bor her kan se og nyde træet.
Der er juletræstænding fredag 29/11 sidst
på eftermiddagen. Når træet er blevet
tændt, byder Hornslet Kirke indenfor i

varmen i sognegården til en kop stående
kaffe/varm kakao og muligheden for at
tage billeder med julemanden, mens
Hornslet kirkes kor synger julesange. Se
de præcise tider og programmet for
Handelsstandsforeningens arrangement i
dagspressen, på kirkens hjemmeside og på
kirkesiderne i Adresseavisen, når vi når til
november måned.

HORNSLET KIRKEFILMKLUB

Når man er nødt til at vælge mellem to
mulige løsninger – hvor ingen af dem er den
lette eller indlysende, så kan vi kalde det
dilemmaer. De fem film, vi ser i sæson 19/20
i Hornslet kirkefilmklub er film, der handler
om dilemmaer. Svære valg, umulige valg
– men ikke desto
mindre valg, der
skal træffes. Skynd
jer ind i biografens
trygge mørke, nu
hvor sommeren
er ved at slippe
os. Måske kan
man indhente
hjælp til egne,
private dilemmaer,
samtidigt
med at man
underholdes på vanlig,
mesterlig vis med de
særligt udvalgte film,
der er sluppet gennem
nåleøjet til sæsonens
kirkefilmklub. Velkommen
i biografmørket. Filmene
introduceres på skift af
sognepræsterne Erik
Søndergaard, Skødstrup
og Carsten Tranberg-Krab,
Hornslet. Billetter bestilles
og betales i Kom-Bi.

Tirsdag 1/10 kl. 19.00 ser vi
den svenske film fra 2019
’Unge Astrid’ om
Astrid Lindgrens
ungdom og
indgang til
forfattervirksomheden. Da
Astrid Lindgren
var meget ung,
skete der noget,
som påvirkede
hende dybt; en
kombination af
et mirakel og et uheld, der kom til at forme
hendes liv. Det var en hændelse, som
gjorde hende til en af de mest nyskabende
kvinder i vores tid og til den historiefortæller,
en hel verden kom til at elske. Filmen er en fri
fortolkning af dengang, en ung Astrid - trods
tidens forventninger brød med samfundets
normer og fulgte sit hjerte. Billetpris: kr. 70,Vi ser tirsdag 12/11 kl. 19.00 den danske
film ’Før frosten’ fra en tid, hvor livsvilkår,
overlevelse og årstid ofte hang sammen – i

hvert fald på landet. Der hersker trange kår
på landet i det 19. århundrede, og med
endnu en hård vinter forude står bonden
Jens overfor et ubærligt valg. Hvis familien
skal overleve vinteren, tvinges han til at
indgå en pagt med storbonden på den
nærliggende
gård og gifte sin
datter Signe bort.
Det kaster familien
ud i splittelse,
hemmeligheder
og mord.
Spørgsmålet er,
hvor meget Jens
vil ofre for at
redde sine børn?
Filmen er fra 2018.
Billetpris: kr. 70,Tirsdag 10/12 kl. 19.00:
vores ’julefilm’ i denne
sæson er den tredobbelte
Oscar-vinder (bl.a. ’Bedste
film’) ’Green Book’ fra
2019. Den italienskamerikanske udsmider
Frank Anthony Vallelonga
bliver hyret som chauffør
og bodyguard for den
sorte klavervirtuos Dr.
Don Shirley, der skal på
en koncertturné fra New
York til Sydstaterne. På
turnéen må de gøre brug
af en Green Book
- en rejseguide
og vejledning i,
hvilke restauranter
og hoteller, der
tager imod
afroamerikanske
borgere i 60’ernes
USA - for at sikre,
at Shirley ikke
nægtes servering,
ydmyges eller
trues på livet. Sat i 60’ernes USA, præget af
racisme og borgerrettighedsbevægelsen,
bliver Tony og Don konfronteret med
racehad og deres egne fordomme, og de
får øjnene op for alt dét, de har til fælles.
Billetpris: kr. 75,-

De to sidste film i kirkefilmklubben;
’De forbandede år’ og ’Værk uden skaber’
præsenteres i kommende nummer af
Sogneposten.

KIRKEKALENDER EFTERÅR 2019

SEPTEMBER
Søndag 1/9
Onsdag 4/9
Onsdag 4/9
Søndag 8/9
Mandag 9/9
Søndag 15/9
Mandag 16/9
Tirsdag 17/9
Onsdag 18/9
Søndag 22/9
Mandag 23/9
Tirsdag 24/9
Onsdag 25/9
Fredag 27/9
Søndag 29/9
Mandag 30/9
Mandag 30/9

kl. 10.30 Gudstjeneste, 11. søn. efter trin.
LH
kl. 17.30 Fyraftenssang
kl. 18.45 Menighedsrådsmøde
kl. 10.30 Gudstjeneste, 12. søn. efter trin.
CTK
kl. 11-12 Babysalmesang
kl. 10.30 Gudstjeneste, 13. søn. efter trin.
LH
kl. 11-12 Babysalmesang
kl. 10-12.30 Strikkecafé
kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
LH
kl. 10.30 Høstgudstjeneste, 14. søn. efter trin.
CTK
kl. 11-12 Babysalmesang
kl. 10-12 Højskoleformiddag
kl. 14.30 Gudstjeneste på Rosengården Anne-Sophie R
kl. 10-12 Litteraturcafé
kl. 16.00 PULS-gudstjeneste, 15. søn. efter trin.
LH
kl. 11-12 Babysalmesang
kl. 18.00 Fællesspisning

OKTOBER
Tirsdag 1/10 kl. 19.00
Onsdag 2/10 kl. 17.30
Onsdag 2/10 kl. 18.45
Søndag 6/10 kl. 10.30
Mandag 7/10 kl. 11-12
Tirsdag 8/10 kl. 19.00
Onsdag 9/10 kl. 17.00
Søndag 13/10 kl. 10.30
Søndag 20/10 kl. 10.30
Mandag 21/10 kl. 11-12
Fredag 25/10 kl. 10-12
Lørdag 26/10 kl. 13-15
Søndag 27/10 kl. 16.00
Mandag 28/10 kl. 11-12
Onsdag 30/10 kl. 14.30

Kirkefilmklub i Kom-Bi: Unge Astrid
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 16. søn. efter trin.
CTK
Babysalmesang
Forfatterforedrag v. Morten Pape
Spaghettigudstjeneste
CTK
Gudstjeneste, 17. søn. efter trin.
LH
Gudstjeneste, 18. søn. efter trin.
LH
Babysalmesang
Litteraturcafé
Højskolelørdag
PULS-gudstjeneste, 19. søn. efter trin.
CTK
Babysalmesang
Gudstjeneste på Rosengården Anne-Sophie R.

NOVEMBER

Søndag 3/11 kl. 10.30 Gudstjeneste, Alle helgens dag
LH+CTK
Mandag 4/11 kl. 11-12 Babysalmesang
Mandag 4/11 kl. 18.00 Fællesspisning
Tirsdag 5/11 kl. 10-12 Højskoleformiddag
Onsdag 6/11 kl. 17.30 Fyraftenssang
Onsdag 6/11 kl. 18.45 Menighedsrådsmøde
Fredag 8/11 kl. 17-20 Børnekulturnat: I orkanens øje
Søndag 10/11 kl. 10.30 Gudstjeneste, 21. søn. efter trin.
LH
Mandag 11/11 kl. 11-12 Babysalmesang
Tirsdag 12/11 kl. 19.00 Kirkefilmklub i Kom-Bi: Før frosten
Søndag 17/11 kl. 16.00 PULS-gudstjeneste, 22. søn. efter trin.
CTK
Mandag 18/11 kl. 11-12 Babysalmesang
Tirsdag 19/11 kl. 10-12.30 Strikkecafé
Onsdag 20/11 kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste
LH
Søndag 24/11 kl. 10.30 Gudstjeneste, 21. søn. efter trin.
CTK
Tirsdag 26/11 kl. 10-13 Dekorationshyggedag
Onsdag 27/11 kl. 14.30 Gudstjeneste på Rosengården
LH
Fredag 29/11 kl. 10-12 Litteraturcafé
Fredag 29/11		
Juletræstænding foran kirken

DECEMBER
Søndag 1/12
Onsdag 4/12
Søndag 8/12
Tirsdag 10/12

kl. 10.30
kl. 17.30
kl. 14.00
kl. 19.00

Gudstjeneste, 1. søn. i advent
Fyraftenssang med Fredslyset
De 9 læsninger, 2. søn. i advent
Kirkefilmklub i Kom-Bi: Green Book

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
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 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 881757,
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 17. september og
tirsdag den 19. november, begge dage kl.
10-12.30.
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. og op til 4 og 5,
alt efter hvad man ønsker at strikke.

Salg af julepynt til fordel for Kirkens Korshærs
varmestue i Århus samt Hornslet kirkes julehjælp
til børnefamilier i byen.
Fra uge 44 er det muligt at købe det
skønne julepynt, som deltagerne i kirkens
strikkecafé har produceret i løbet af året.

Julepynten kan bl.a. købes i ABC Centret,
Skobox, Kirkens Korshærs genbrugsbutik
samt Rosenholm Bryghus. Betaling kan ske
med kontanter eller via mobilepay.

SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

Boørnekulturnat

Få en hyggelig dag som indsamler og gør
noget godt for mennesker i nød
I Kirkens Korshær ser vi, at flere og flere
mennesker lever i fattigdom i Danmark.
Hjemløse lever et udsat liv på gaden,
ensomme lever forladt uden kontakt til
familie og venner, børn kommer i skole uden
overtøj og madpakke. I Kirkens Korshær
hjælper vi mennesker i nød. Behovet for
vores sociale arbejde er stort -og det vokser!
Derfor har vi brug for din hjælp.
Du kan hjælpe ved at melde dig som

indsamler til vores
landsindsamling søndag
d. 17. november og samle
ind her i Hornslet. Få en hyggelig dag, sæt
perspektiv på livet og gør noget godt for en
anden.
Kontakt indsamlingsleder Bodil Martinsen på
40 11 51 07 eller bodilmartinsen.elk@gmail.
com for tilmelding eller for at vide mere.

litteratur-café
Igen i år byder Hornslet kirke ind i efterårets børnekulturnat under overskriften ”I orkanens
øje”. Så mød op fredag d. 8. november på et tidspunkt mellem 17-20 i Hornslet kirke og
se, hvad samarbejdet mellem Lime-Hvilsager, Mørke, Ådalens og Hornslet kirker byder ind
med: Findes der ro i Betlehems kaos år 0? Bliv blæst tilbage i tiden og se, om du kan finde
ro i orkanens øje. Alle er velkomne – særligt for 3-9 årige.

Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
Onsdag 18/9, onsdag 9/10 og onsdag
20/11 kl. 17.00 holder vi gudstjeneste i
børnehøjde, hvor børnene kan komme
tæt på det, der sker og være med på
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
tilmelding hertil 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!

sms service

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
:otaD
kan være med og vil opleve glæden
:detS
ved både at se og høre de små reagere
på stemmer, bevægelser, musikken og :eslevirkseB
rummet.
Vi begynder kl.11.00, og efter ca. 45
minutter i musikkens favn er det tid til
kaffepause og hyggesnak.

dem sips

Første gang er mandag den 9. september –
sidste gang er mandag den 18. november.
(Efterårsferie mandag den 14. oktober) :gnidlemliT
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.
Kan man ikke betale deltagergebyret, kan
man kontakte én af præsterne

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

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

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

pointen med bogen, men man skal have
lyst til at læse og snakke med andre om
det, man har læst - og også læse noget,
man ikke nødvendigvis plejer at læse selv. Vi
skifter mellem mange forskellige genrer.
Lene Hauge sørger for at bestille bøger
hjem og kommer også altid med et par
ord om den næste måneds bog. Det hele
foregår i sognegården over en kop kaffe og
et rundstykke til 20 kr. Har du lyst til at være
med, er du meget velkommen. Du bedes
kontakte sognepræst Lene Hauge først
(lmkh@km.dk eller tlf. 86 11 91 06), som så
vil sørge for at bestille bøger hjem til alle fra
biblioteket.
Vi mødes fredag den 30/8, 27/9, 25/10,
29/11 – og holder læseferie i december.

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: mandag den 30/9 og
mandag den 4/11

HØJSKOLEDAGE

Højskoleformiddage,
-eftermiddag og –aften
Dette efterårs foredragsrække
sætter fokus på børns vilkår
under opvæksten. Der er
meget store forskelle i forhold
til de rammer børn vokser op
inden for – også i Danmark. Vi
skal høre fire meget forskellige
fortællinger med det til fælles,
at de kommer fra mennesker,
der på forskellig vis har
kæmpet med hårde og odds
i barndommen. Fælles for de
fire fortællere er, at de alle
bruger netop det at fortælle
som en måde at håndtere
deres egen barndoms-/
ungdomsfortælling.
Tirsdag 24/9 kl. 10-12 får vi besøg af Silas
D. Christoffersen. Han er lige blevet student
i sommer, men vejen dertil har været en
rutsjebanetur fra hans liv brød sammen,
og han blev anbragt på børnehjem, over
en kamp for at gennemføre folkeskolen,
men også med ting, der var gode. Silas vil
give et billede, der ikke er sort-hvidt, men
nuanceret, af en barndom og opvækst,
som ikke har været let. Kaffe og kage
koster kr. 20,Tirsdag 8/10 kl. 19.00 er der
forfatterforedrag ved Morten Pape i
Hornslet sognegård.
Han tager os med
på en rejse ind i
Urbanplanen, hvor
Morten Pape selv
voksede op og
på egen krop har
oplevet, hvordan
samfundet nogle
gange har glemt at
passe på dem, som
ikke altid er Guds
bedste børn.
Morten Pape er
en skarpsindig
fortæller. Gennem
sine romaner
rammer han

bogen ”Svært barn har mange navne”, der
udkom på forelaget Gyldendal i 2015. Entré,
kaffe og småkager koster kr. 50,Tirsdag 5/11 kl. 10-12 skal vi høre fra én, der
som barn blev tvunget til at træffe nogle
valg, som ingen bør træffe – og da slet ikke
børn. Vi får besøg af Hans-Peter Thams,
forfatter til “Mindernes dæmoner” - en
utrolig stærk og meget rørende fortælling
om en lille drengs forfærdelige oplevelser
omkring hans og hans 4 søskendes farefulde
flugt under 2. verdenskrig. Bogtitlen
hentyder til, at Thams i mange år var forfulgt
af dæmoner - dæmoner, der plagede
ham i natlige mareridt. Men det er lykkedes
for ham, at skrive sig ud af disse mareridt.
Fortællingen begynder i Polen. Faderen
bliver sendt østpå og moderen vælger at
flygte via Berlin. Mor og børn bliver skilt og
de 5 små børn, den mindste i barnevogn,
må flygte alene via Hamborg til Sydslesvig.
Maden må de tigge eller stjæle og husly er
svært at finde. Hans-Peter Thams fortæller
om sin historie og om processen med at
skrive den ned og på den måde komme
mere fri af dæmonerne. Kaffe og brød
koster kr. 20,-

Morten Pape

Camilla Johnson

lige der, hvor det gør allermest ondt. I
debutromanen ”Planen” skildrer han sin
egen opvækst i Urbanplanen på Amager,
hvor svigt og svig er hverdagskost. Det er
en moderne udviklingsroman og historien
om, hvordan den unge Morten kæmper for
sine drømme og om at blive set og finde
sig til rette i livet, hvor intet er sort eller hvidt.
I ”Guds bedste børn” fortsætter temaet om
fremmedfjendske, danske miljøer over for
muslimske miljøer, hvor al tiltro til integration
og tilliden til Danmark er forsvundet.
Foredraget er arrangeret i samarbejde
med Hornslet bibliotek. Billetter á kr. 100,bestilles og betales på biblioteket – eller på
www.syddjursbibliotek.dk under ’Det sker’.

Billetter kan også købes ved døren, i fald,
der er flere tilbage.
Lørdag 26/10 kl. 13-15 er der foredrag
ved Camilla Johnson. Camilla vokser op
i en plejefamilie, hvor hun aldrig falder
rigtigt til. Hun udsættes for seksuelt
misbrug af sin plejebror, og har en
dagligdag med vold og overgreb fra
sin plejemor. Som ung melder hun sig
ind i Faderhuset, hvor hun endelig
finder det, som hun på det tidspunkt,
tror er sin plads, da sektens leder Ruth
Evensen “adopterer” hende. Det
holder dog kun til den dag, hvor hun
indser at hun bliver nødt til at bryde
med det hele, for at redde sig selv
og sine børn.
Camilla fortæller om tiden efter
Faderhuset, hvor hun på egne ben
skal opbygge et helt nyt fundament
med bolig, job, relationer, økonomi
og ikke mindst evnen til at
kunne navigere i ”den virkelige
verden”. Hun deler gavmildt og
usentimentalt ud af sine
oplevelser, fra en turbulent start
på livet, som fik vidtrækkende
konsekvenser langt ind i
voksenlivet. Camilla Johnson
var med i første sæson af TV 2’s
prisbelønnede dokumentarserie
”Brændte børn”. Hun er forfatter til

KIRKEKOR/KONCERT

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)
• H
 ORNSLET 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
• H
 ORNSLET 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!!

• H
 ORNSLET 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 500,- 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

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 40 30
E-mail: miro@km.dk
mandag - fredag kl. 9 - 13,
torsdag tillige kl. 15-17

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?

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

Tlf. 86 99 54 00
REDAKTION
Sognepræst LCarsten tranberg-Krab (ansv.)
ctk@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

Vielsessalme:

Der gror en rose...
Nr. 855 i ’100 salmer’:
1 Der gror en rose i vor muld
med duft af sol og sommer,
den vokser fin og yndefuld
i tro på, hvad der kommer.
Den folder ud sin pragt fra Gud,
og blomster må den bære
kan ikke lade være.

4 Der bor en smerte i vort bryst,
en dag vil strengen briste,
og vi, der finder livets lyst,
ved også vi skal miste.
Vi rækker ud i bøn mod Gud:
Gud, lad det længe vare,
før vi den sorg erfarer.

2 Der går en længsel i vor krop,
en strøm af stærke kræfter,
vi drives, når den vågner op,
mod den, vi længes efter.
Den fører ud mod Livets Gud,
derud, hvor bølgen brydes
og begge hjerter frydes.

5 Der gror en kærlighed på jord,
en rose uden lige,
og hvor den vokser rig og stor,
der aner vi Guds rige.
Den springer ud, er os, er Gud,
da ved vi, vi er fundet
og både fri og bundet.

3 Der er en glæde i vort sind,
som gør, vi næsten svæver,
den fylder os og fanger ind
den styrke, livet kræver.
Den synger ud en tak til Gud,
at vi er her, i live,
kan elske, få og give.

Holger Lissner, 1996, 2013

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

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

