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Sæt kærligheden fri
– elsk livet!
Af sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Fortællingen om Jesus fra Nazaret er fortællingen
om en frihedskæmper. Jesus fra Nazaret var en
frihedskæmper. Hans frihedskamp gjaldt ikke en
afgrænset gruppe af mennesker. Kampen var
heller ikke en kamp for hverken en religiøs eller
politisk ideologi. Det var heller ikke landegrænser,
han kæmpede om og for. Jesu frihedskamp var en
kamp for at sætte kærligheden fri. Det var kærlighedens frihed, kampen gjaldt. Og ’kærlighedens
frihed’ er vel at mærke (og i parentes bemærket)
på ingen måde det samme som ’fri kærlighed’ –
måske snarere tværtimod. Jesus kæmpede ikke sit
eget folks kamp mod den romerske besættelsesmagt. Han kæmpede heller ikke for ’en sag’. Han
kæmpede ikke engang for ’sit land’. Han kæmpede kærlighedens frihedskamp. Han kæmpede
for at sætte kærligheden fri. Fri af de bånd, der
gør, at kærligheden ikke kan nå videre ud, end til
den, der ’har’ kærligheden – og dermed forbliver
hos den elskende som ’egenkærlighed’; kærlighed
til mig selv.
Jesus fra Nazaret levede et liv, hvor han kæmpede

mod menneskets trang til at rette kærligheden
mod sig selv. Når mennesket binder og fastholder kærligheden til kun at gælde ’mig selv’, så er
konsekvenserne ofte, om ikke altid, at livet stækkes, undertrykkes og ødelægges – både medmenneskets liv og skaberværkets mangfoldige liv.
Kærligheden til mig selv gør mig blind for andet
end mig selv. Når jeg kun elsker mig selv, når jeg
altså holder kærligheden fast ved mig selv – så
glemmer jeg mit medmenneske og min omverden.
Så længe kærligheden er ufri, bundet til mig selv,
gør kærligheden ikke det, den kan: beskytte livet
og befordre livets frie udfoldelse. Og det er denne
frihedskamp, Jesus fra Nazaret kæmper. Kampen
for at sætte kærligheden fri af ’mig selv’.
Det at kærligheden ikke sættes fri til medmenneske
og omverden, men holdes bundet til ’mig selv’ –
det er det, vi i kristen forstand kalder ’synd’. ’Synd’
er slet og ret det, at vi afbøjer kærligheden i dens
naturlige vej ud mod medmenneske og omverden
og fastholder den som en kærlighed, hvormed jeg
elsker mig selv – ingen andre og intet andet. Jesus
levede et frihedskæmperliv, hvor han konstant
kæmpede mod de bånd, der binder kærligheden
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til ’mig selv’ – både når han mødte det hos andre
og også hos sig selv. Jesus fra Nazaret blev flere
gange fristet af det, vi alle bliver fristet af: at afbøje
kærlighedens frie færd ud mod medmenneske og
omverden og holde den for ’mig selv’. Men det
lykkedes Jesus at fastholde kærlighedens frihed
og ikke binde den i egenkærlighed. Han fastholdt
kærligheden til medmenneske og omverden som
menneskets mulighed for at tage kampen op mod
synden, forstået som trangen til udelukkende at
elske sig selv.
Og det er i påskens dramatiske begivenheder,
denne frihedskamp når sit klimaks med korsdødens
totale frisættelse af kærligheden. Jesus bliver op til
selve korsfæstelsen og også på selve korset fristet til
at vælge sig selv, vælge den nemme vej ud, elske
sig selv og sit liv og afsværge alt det, han var blevet
dømt for. Men det gjorde han ikke. Han kunne ikke
afsværge sit livsværk, for det ville være det samme
som at afsværge kærligheden. Selv under korsets
ufattelige pinsler fastholdt Jesus kærlighedens
ubetingede frihed i ordene ”Fader, tilgiv dem, for
de ved ikke, hvad de gør.” (Lukasevangeliet kapitel
23, vers 34). Ikke engang under dødens trussel og
realitet valgte Jesus sig selv. Han valgte at fortsætte
kampen for kærlighedens frihed til det sidste. Og
derved sejrede han over synden. Ved selv i døden
at fastholde den frisatte kærligheds mulighed for
at tage kampen op mod synden, ved at tilgive
og elske frem for at dømme og forbande, derved
vandt han kærlighedens sejr over syndens trang til
egenkærlighed. Og kærlighedens sejr over synden
på korset er også livets sejr over døden. Kærligheden sejrer langfredag på korset. Og livet sejrer over
døden påskemorgen. På korset vandt Jesus kærlighedens sejr, satte den fuldstændigt fri, så den også i

dag kan fremstå som vores (eneste) mulighed for at
kæmpe livets kamp i kærlighedens navn. At ’tage
sit kors op’ (Matthæusevangeliet 16, vers 24) betyder således at fastholde den frisatte kærligheds mulighed i mit liv. At fastholde, at den kærlighed, der
får lov til at slippe fri af mit eget liv, er min mulighed
for at beskytte, befordre og udfolde livet omkring
mig. Og i troens og håbets kategorier fastholde, at
den kærlighed, der fik lov til at slippe fri af Jesu liv,
da han gav det for os på korset – at den kærlighed
også vil holde os i evigt live. At sætte kærligheden
fri af mig selv er at elske livet – både mit eget og
min næstes.
Glædelig påske!

”Kærligheden, hjertegløden
stærkere var her end døden;
Heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.”
”Hil dig, Frelser og Forsoner”
– den danske salmebog nr. 192, vers 3
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Støt kampen mod sult
– det giver en god fornemmelse
i maven
Der er brug for flere frivillige indsamlere, når
Hornslet Sogn den 9. marts går til kamp mod
sult og fattigdom ved Folkekirkens Nødhjælps
årlige Sogneindsamling.
Mad er en menneskeret – og der er mad nok på
Jorden til at brødføde os alle. Alligevel lever millioner af familier i så stor fattigdom og sult, at det truer
deres liv og helbred.
Derfor deltager vi i Hornslet Sogn igen i Sogneindsamlingen, og du kan melde dig som indsamler hos
indsamlingsleder
Ingrid Andersen tlf. 86 99 44
25 / 28 92 85 48,
email: ovemlarsen@
rosenholmsnet.dk
eller miro@km.dk.
Efter gudstjenesten
er der rundstykker,
kaffe og the i Sognegården. Herefter
fordeles ruterne
mellem indsamlerne. Dagen afsluttes
med optælling og
varm suppe.

Folkekirkens Nødhjælp bekæmper
sult gennem akut
katastrofehjælp,
langsigtet udviklingsarbejde og
arbejde for de fattigstes rettigheder.
De mest sårbare
er kvinder og børn,
ikke mindst under
krige og katastrofer.
I 2013 satsede
Workie og hendes
mand på gulerødder i håbet om, at
de kan sælges for
en god pris og dermed sikre familien i
de svære måneder
inden næste høst.
Foto: Søren Vestergaard
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INSPIRATIONSAFTENER I SOGNEGÅRDEN:

I medgang og modgang…
- 3 aftener om håndtering af livet,
som det er, i al sin mangfoldighed.
Parterapeut Steen Kruse, og pædagogisk konsulent Marianne Holst Nielsen vil tre aftener under tre
forskellige temaer, dele tanker og viden fra deres
arbejde, så vi kan få inspiration i vores eget liv. Det
er ikke aftener, hvor man arbejder med sig selv, men
aftener, hvor man kan blive inspireret til selv at tage
de udfordringer op, som vi på forskellig vis møder
i vores dagligliv. Bemærk venligst, at aftenerne er
blevet rykket med en uge, så programmet er:

Aftenerne har selvstændige temaer, men vi håber
rigtig mange har lyst til at deltage alle tre aftner, da
tingene ikke er helt adskilte. Hver aften koster 50 kr.
pr. person, som betales ved indgangen. Vi vil dog
meget gerne have en ide om, hvor mange vi skal
købe ind til af spiseligt, så hvis du kommer, bedes
du kontakte kirkekontoret på tlf. 86994030, på mail
miro@km.dk eller sende en sms med tilmelding til
21791739 fredagen inden den pågældende aften.

Mandag den 3. marts kl. 19-ca. 21.30:
Den sårbare kærlighed… om parforhold, og det at
bevare kærligheden levende. v/ Steen Kruse
Mandag den 17. marts kl. 19-ca 21.30:
Udfordringer i at være børnefamilie, og at være
forældre til teenagere.
v/Marianne Holst Marianne
Mandag den 31. marts kl. 19 - ca. 21.30:
Livskriser og overgange. Hvad kendetegner kriser og
hvordan kommer vi igennem disse? Herunder både
skilsmisser, arbejdsløshed og det at stoppe på arbejdsmarkedet og at børn flytter hjemmefra.
v/Steen Kruse
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PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – NYE TONER
PULS-gudstjenester søndag d. 30. marts og søndag
d. 27. april kl. 16.00. PULS-gudstjenesten er den ’nye’
gudstjenesteform, vi har fået lov til at udvikle og
afholde i Hornslet. Der er den samme overordnede
gang som i de traditionelle gudstjenester 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.

Der er PULS-gudstjeneste

søndag 30/3 kl. 16.00
søndag 27/4 kl. 16.00

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
Vi slutter filmklub-sæsonen 2013/14 af tirsdag d. 4. marts kl. 19.00,
hvor vi ser ”Life of Pi” fra 2012.
Instruktøren Ang Lee har skabt en banebrydende film om en ung
mand, der overlever en tragisk skibsulykke. Drengen Pi kommer ud
på et fantastisk eventyr og en rejse, der forandrer hans liv. Ombord
på en redningsbåd danner han en forbløffende relation med skibets
anden eneste overlevende – en frygtindgydende bengalsk tiger.
Vi ses, hvor film ses – i Kom-Bi. Billetter koster kr. 60,- og bestilles og
betales i Kom-Bi. Filmene indledes på skift af sognepræst Erik Søndergaard, Skødstrup og sognepræst Carsten Tranberg-Krab.

Billetter købes i Kom-Bi og koster kr. 60,- Vel mødt!
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Er der
bevægelse
i kirken?

Festivalgospel 2014

- en interaktiv gospelkoncert

KOR

Der er mulighed for mindre
gymnastiske øvelser, når der
er FORÅRSKONCERT med Hornslet
kirkes 3 kor torsdag den 1. maj 2014 kl. 19.00.
For det kan ikke udelukkes, at man får trækninger i
sin rytmefod såvel som i smilebåndet, når korene slår
sig løs. Der vil være sange man kender, og noget nyt
under solen – og solen kan vi vel aldrig få nok af.
Børnekoret, Ungdomskoret og Voksenkoret synger
både hver for sig og på kryds og tværs i en stor hyggelig og musikalsk farvelade.
Trommeslager Steen Galmstrup og korleder og organist Thomas Lennert styrer skuden.
Der er fri adgang til koncerten.
(Hornslet kirke svarer ikke for følger af overdreven
rytmefodstramperi og smilebåndtrækninger.)

For femte gang er der Festivalgospel i Hornslet kirke
fredag den 30. maj kl. 17 som optakt til Rosenholmfestivalen.
Til øveaftener torsdagene 22. og 29. maj fra 19-21 er
alle de sangere, som har lyst, velkomne til at komme
og være med. Så kan vi sammen øve noget af repertoiret som skal synges til koncerten.
Forhåbentlig bliver det så et stort kor, der stiller op til
koncerten. Traditionen tro er den fantastiske sangerinde Anette Buonaventzen, den smukke bassist Henriette W. Klausen og den højt anpriste trommeslager
Steen Galmstrup, med til at gøre denne koncert til et
brag af en gospelkoncert.
Organist og komponist Thomas Lennert sidder ved
klaveret til koncerten.
Der er fri adgang til koncerten, der varer omkring en
time, så man KAN nå åbningen af Rosenholmfestivalen bagefter.

Flyttedag for Fyraftenssangen og menighedsrådsmøder
Fyraftenssang og menighedsrådsmøder har
i mange år gået hånd i hånd på den faste
plads; sidste onsdag i måneden. Menighedsrådet er blevet nødsaget til at flytte møderne
fra sidste onsdag i måneden til første onsdag i
måneden – fra og med april måned. Fyraftenssangen følger med ligeledes fra og med april.
Se nærmere i kalenderen i midten af bladet.
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HORNSLET KIRKEKALENDER
FEBRUAR
FREDAG 28/2

KL. 10.00

MARTS

LITTERATURCAFÉ

SØNDAG 2/3

KL. 10.30

FAMILIEGUDSTJENESTE, FASTELAVN, CTK

MANDAG 3/3

KL. 11.00

BABYSALMESANG

MANDAG 3/3

KL. 19.00

INSPIRATIONSAFTEN

TIRSDAG 4/3

KL. 19.00

KIRKEFILMKLUB

ONSDAG 5/3

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

SØNDAG 9/3

KL. 9.00

GUDSTJENESTE, 1. S. I FASTEN, LH

SØNDAG 9/3

KL. 10.00

SOGNEINDSAMLING

MANDAG 10/3

KL. 11.00

BABYSALMESANG

SØNDAG 16/3

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 2.S. I FASTEN, CTK

MANDAG 17/3

KL. 11.00

BABYSALMESANG

MANDAG 17/3

KL. 19.00

INSPIRATIONSAFTEN

TIRSDAG 18/3

KL. 10.00

HØJSKOLEFORMIDDAG I KOM-BI

ONSDAG 19/3

KL. 14.30

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN, CTK

SØNDAG 23/3

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 3.S. I FASTEN, CTK

MANDAG 24/3

KL. 11.00

BABYSALMESANG

SØNDAG 30/3

KL. 16.00

PULS-GUDSTJENESTE, MIDFASTE, LH

MANDAG 31/3

KL. 11.00

BABYSALMESANG

MANDAG 31/3

KL. 19.00

INSPIRATIONSAFTEN

APRIL
ONSDAG 2/4

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG

ONSDAG 2/4

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

SØNDAG 6/4

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, MARIÆ BEBUDELSE, LH

MANDAG 7/4

KL. 11.00

BABYSALMESANG

ONSDAG 9/4

KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, LH

SØNDAG 13/4

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, PALMESØNDAG, CTK

TORSDAG 17/4

KL. 17.00

GUDSTJENESTE OG PÅSKEMÅLTID, SKÆRTORSDAG, CTK

FREDAG 18/4

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, LANGFREDAG, CTK

SØNDAG 20/4

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, PÅSKEDAG, LH

TORSDAG 17/4

KL. 17.00

GUDSTJENESTE OG PÅSKEMÅLTID, SKÆRTORSDAG, CTK

FREDAG 18/4

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, LANGFREDAG, CTK

SØNDAG 20/4

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, PÅSKEDAG, LH

MANDAG 21/4

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 2. PÅSKEDAG, LH

FREDAG 25/4

KL. 10.00

LITTERATURCAFÉ

SØNDAG 27/4

KL. 16.00

PULS-GUDSTJENESTE, 1.S.E. PÅSKE, CTK

MANDAG 28/4

KL. 11.00

BABYSALMESANG

ONSDAG 30/4

KL. 14.30

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN, EVA PEDERSEN

KL. 19.00

FORÅRSKONCERT MED KIRKENS KOR

SØNDAG 4/5

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 2.S.E. PÅSKE, LH

MANDAG 5/5

KL. 11.00

BABYSALMESANG

TIRSDAG 6/5

KL. 19.00

KONFIRMANDGUDSTJENESTE

ONSDAG 7/5

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG

ONSDAG 7/5

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

SØNDAG 11/5

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 3.S.E. PÅSKE, CTK

ONSDAG 14/5

KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, LH

FREDAG 16/5

KL. 10.30

KONFIRMATION 7A, BEDEDAG, CTK

LØRDAG 17/5

KL. 10.30

KONFIRMATION 7C, LH

SØNDAG 18/5

KL. 10.30

KONFIRMATION 7B, 4.S.E. PÅSKE, LH

SØNDAG 25/5

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 5.S.E. PÅSKE, CTK

ONSDAG 28/5

KL. 14.30

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN, LARS NYMARK

TORSDAG 29/5

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, KR. HIMMELFART, CTK

FREDAG 30/5

KL. 10.00

LITTERATURCAFÉ

FREDAG 30/5

KL. 17.00

FESTIVALGOSPEL

MAJ
TORSDAG 1/5

JUNI
SØNDAG 1/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 6.S.E. PÅSKE, CTK

ONSDAG 4/6

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG

ONSDAG 4/6

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

SØNDAG 8/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, PINSEDAG, LH

MANDAG 9/6

KL. 10.30

FRILUFTSGUDSTJENESTE, 2. PINSEDAG, LH

ONSDAG 11/6

KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, CTK

SØNDAG 15/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, TRINITATIS SØNDAG, LH

FORÅR 2014

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:
Ved Palmesøndagsgudstjenesten søndag d. 13.
april kl. 10.30 hører vi om Jesu indtog i Jerusalem
under folkets hyldest.
Gudstjeneste og påskemåltid skærtorsdag d. 17.
april kl. 17.00. Skærtorsdag hører vi i kirken om Jesu
sidste måltid med sine disciple, hvorunder nadveren
indstiftes, som vi fejrer den dag i dag. Vi hører også
om det nært forestående forræderi, hvor Jesus
bliver udleveret til korsfæstelse. Det er en af de mest

dramatiske dage i kirkeåret. Som de senere år mødes vi først til en eftermiddagsgudstjeneste kl. 17.00
og derefter spiser vi et godt måltid sammen i sognegården. Tilmelding til spisning ønskes til kirkekontoret
senest fredag før palmesøndag (11. april kl. 12.00).
Pris: kr. 50,- for voksne og 20,- for børn.
Liturgisk musikgudstjeneste langfredag d. 18. april
kl. 10.30. Langfredag ændrer folkets hyldest sig til
råbet: ”Korsfæst ham!” og vi følger Jesu sidste timer
gennem læsninger, fællessalmer og korværker,
fremført af Hornslet kirkes voksenkor og operasanger
Jesper Brun-Jensen under ledelse af organist, Thomas Lennert.
Påskedagsgudstjeneste søndag d. 20. april kl. 10.30.
Den største festdag i kirken – og den er åben for
alle!
2. påskedagsgudstjeneste mandag d. 21. april kl.
10.30. Her fortsætter vi påskemorgens festglæde.
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER
Fredagsfamilien

Babysalmesang
Babysalmesang er startet op igen! Holdet mødes
hver mandag kl. 11.00 til og med mandag d. 5. maj
– undtaget mandagene omkring påske (d. 14. april
og d. 21. april). Babysalmesang er for børn op til ca.
10 mdr. og deres forældre. Vi mødes i kirkens smukke
rum til 45 minutters musikoplevelser. Vi synger danser, lytter og sanser. Vi synger børnesange og nye
og gamle salmer. Vi kigger på smukke sæbebobler
og vi lytter til klokkespil og skønne orgeltoner. Når vi
har sunget og danset, bliver der serveret kaffe og te
og så er det tid til snak og hyggeligt samvær. Tvillingepar er også meget velkomne, og får I brug for
det, er vi gerne behjælpelige med at finde en ekstra
voksen, som kan deltage hver uge og give en hånd
med. Gennem deltagelse i babysalmesangsgruppen får du lært dejlige sange og sanglege, som du
kan tage med hjem til glæde for dig og dit barn.
Mange deltagere oplever, at de kan berolige trætte
og grædende børn blot ved at synge de sange for
dem, som børnene kender fra babysalmesang. Som
en bonus lærer du andre mødre, fædre og babyer
at kende, som også er hjemme på barsel – og det
kan føre til meget andet hyggeligt.
Forløbet koster kr. 300,-, der betales på kirkekontoret.
Har man vanskeligt ved at klare denne betaling, kan
man henvende sig til en af præsterne.
Spørgsmål? Kontakt Lisbeth Frandsen, tlf. 26 33 34 62,
mail: l.f@stofanet.dk Holdet er fyldt op, men du kan
blive skrevet på venteliste, eller blive skrevet op til
efterårets hold.

sms service

Fredagsfamilien er en samling familier fra Hornslet og
omegn, der som regel mødes i Hornslet sognegård
og også deltager i gudstjenester og andre arrangementer sammen. Aftnerne er bygget på familiens
præmisser med fælles spisning, fælles
aktiviteter og andagt.
Alle interesserede
kan kontakte
sognepræst
Lene Hauge for
information og
tilmelding.

Spaghettigudstjenester
Onsdag d. 9. april, onsdag d. 14. maj og onsdag d.
11. juni kl. 17.00 er der gudstjeneste i børnehøjde i
Hornslet kirke. Gudstjenesten varer ca. en halv time,
hvorefter vi går over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs. Spisning koster kr. 20,- og er gratis
for børn. Tilmelding til spisning til kirkekontoret senest
mandag i samme uge.

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

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. pinsedag d. 9. juni kl. 10.30 v. Rodskov Forsamlingshus

l
Efterhånden er det blevet en god tradition, at vi rykker ’ud af huset’, når vi fejrer
gudstjeneste 2. pinsedag. Lunden mellem
sognegården og kirkegården har dannet
festlig ramme om gudstjeneste og efterfølgende kirkekaffe. I år rykker vi lidt længere
’ud af huset’ – nemlig til sportspladsen ved
Rodskov forsamlingshus. Menighedsrådet
ved Hornslet kirke ønsker at tydeliggøre,
at Hornslet sogn strækker sig langt ud over

Hornslet kirkes umiddelbare nærhed. Derfor
rykker vi friluftsgudstjenesten ud fra kirken –
ud af matriklen og ud i vores dejlige sogn,
der forhåbentligt er pyntet flot i pinse-lysegrønt løv.
Så vel mødt til friluftsgudstjeneste mandag
d. 9. juni kl. 10.30 ved Rodskov forsamlingshus.
Tag gerne et tæppe eller siddehynde med.
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Konfirmationer 2014
Fredag d. 16. maj
konfirmeres 7.a kl. 10.30
Lørdag d. 17. maj
konfirmeres 7.c kl. 10.30
Søndag d. 18. maj
konfirmeres 7.b kl. 10.30
…det vil sige, at Hornslet kirke i bededagsferien er
fyldt til sidste bænkeplads med glade konfirmander
og deres familier.

litteratur-café V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE
Den sidste fredag i måneden fra kl. 10 - 12 i sognegården
Litteraturcaféen har nu eksisteret i to år, og vi er
kommet godt i gang og vidt omkring. Hver gang
mødes vi og snakker om den bog, vi har læst. Der er
plads til at lufte egne tanker om, hvad denne bog
har sat i gang
af tanker om
den kristne tro,
livet, etik, forholdet mellem
mennesker og
meget mere.

Og der er også plads til at lytte til andres tanker. Det
er ikke en læseklub, hvor vi læser bogen for bogens
skyld, men for at se, hvad den sætter i gang af tanker hos os, og hvad den fortæller os om den kristne
tro, anden eller ingen tro, livet, etik og forholdet mellem mennesker.
Da Lene Hauge bestiller bøger hjem med lang lånetid, er det nødvendigt med tilmelding ca. 1½ måned
i forvejen til sognepræst Lene Hauge, der så vil sørge
for bøger til alle deltagere.
Det er gratis at deltage, men kaffen og rundstykkerne koster 20 kr. pr. gang.
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HØJSKOLEFORMIDDAGE:
MARIA MAGDALENE

Højskolelørdag

Højskoleformiddag i Kom-Bi
Vi afslutter vinterens højskoleformiddage ved at se
Martin Scorseses filmatisering af ’The last temptation of Christ’ i Kom-Bi tirsdag d. 18. marts kl. 10.00.
Bemærk venligst at datoen er flyttet en uge i forhold
til det, der blev meldt ud i forrige december-nummeret af Sogneposten. Det er gjort for ikke at ramle
ind i højskoleuge på Rosengården. Nu kan begge
dele nås!

I år er det 100 år siden 1. verdenskrig brød ud. I de
100 år, der er forløbet har verden oplevet fremskridt
i en størrelsesorden, man ikke har oplevet før. Men
desværre også antallet og omfanget af krige og
folkedrab, var det 20. århundrede vidne til i et omfang, der ikke er set før i verdenshistorien. Danmark
er indenfor de seneste par årtier atter blevet en
krigsførende nation. Det faktum sætter vi fokus på
lørdag d. 10. maj kl. 10-13 i Hornslet sognegård.
Vi får besøg af Søren Flink og Jan Voss, der har været udsendt sammen til Afghanistan og vil fortælle
os om at være soldat i dag.
Vi får også besøg af feltpræst Niels Peter Sørensen, der med sit foredrag ’I den afghanske ørken
bevæbnet med salmebog og pistol’ vil give os et
indblik i krigens historie og endvidere opridse feltpræstens virkefelt.
Hele arrangementet koster kr. 50,- pr. person og
inkluderer foredrag og frokost m. drikkevarer.
Tilmelding senest mandag d. 5. maj på kirkekontoret
– tlf.: 86994030, email: miro@km.dk eller
sms: 21791739

Vi afrunder Maria Magdalene-temaet med denne
film, der beskæftiger sig med, hvad der mon ville
være sket, hvis Jesus-fortællingen ikke havde fået
den dramatiske påske-afslutning, som vi kender
den fra evangelierne. Hvis nu Jesus havde lagt sit
’profetliv’ bag sig, han ikke var død på korset men
havde valgt kærligheden til Maria Magdalene…
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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 kan
gøres på www.borger.dk eller I kan sende den til
kirkekontoret. 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.
Navngivningen skal foretages på www.borger.dk eller ved henvendelse til kirkekontoret senest 6 måneder efter barnets fødsel.

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

Vielse bestilles ved henvendelse til kirkekontoret. Herefter skal I henvende jer til jeres kommune for at få
lavet en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal sendes 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 skal foretages i bopælssognet. På www.borger.dk kan I hente formularer til brug
ved navneændring i.f.m. vielse.

Organist Thomas H. Lennert
Tlf. 8691 1107 & 2174 1107, kirken@lennerts.dk

Navneændring kan ske på www.borger.dk eller ved
henvendelse til kirkekontoret. Det koster 490,- 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.
Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 40 30

E-mail: miro@km.dk
mandag - fredag kl. 10 - 13, torsdag tillige kl. 16 - 18

Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk
Mandag er præsternes fridag
Graver Kurt Laursen
Tlf. 8699 4896 & 3070 8620
Træffes tir-fre kl. 8.00-16.00 på Hornslet kirkegård

Kordegn Michael Rosendal
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
Tlf. 8699 6552 & 2486 5359, slothandersen@gmail.com
Kirkeværge Erik Silkjær Pedersen
Tlf. 2835 0186 & 8697 4110, wilken.silkjaer@gmail.com

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
Lene Hauge lmkh@km.dk (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Fristen for stof til næste nr. er d. 18. januar 2013

BEMÆRK NY WEBADRESSE: WWW.HORNSLETKIRKE.DK

HORNSLET KIRKE
GALLERI
Køb kunst og støt Kirkens Korshærs arbejde blandt
samfundets udstødte. Kirkens Korshærs Galleri
sælger værker af talentfulde kunstnere - såvel de
lokale som de internationalt anerkendte.
Permanent udstilling: Bjørn Nørgaards grafiske værker og skuffebilleder kan købes. Besøgsgrupper er
velkomne i Galleriet – også uden for åbningstiden.
torsdag og fredag kl. 13.00 -17.00,
lørdag kl. 10.00 -13.00
Mail: kkgalleri@gmail.com.
Hjemmeside: kirkens-korshaers-galleri.dk

BJØRN NØRGAARD

GENBRUGSEN
Stort genbrugscenter med

møbler, tøj, smykker
og alt det andet!
Overskuddet går ubeskåret til Kirkens Korshær.

mandag - fredag: 10.00 - 17.00
lørdag kl. 10.00 - 13.00
tlf: 86 99 50 50
Kirkens Korshær arbejder i 24 af landets største byer
samtidig med, at man har tværgående landsdækkende opgaver som f.eks. samtaletjenesten
“Sct. Nicolai Tjenesten”og Arresthustjenesten.
Kirkens Korshær er en kirkelig, diakonal
organisation, der ser det som sin opgave
at arbejde blandt de mest sårbare og udstødte
mennesker i det danske samfund.

Besøg Kirkens Korshærs galleri og store genbrugsforretning
på Eskerodvej 18 i Hornslet
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