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Spørgsmål til præsten

– om alt fra vielser under åben himmel til fortrolige samtaler

Af sognepræst Lene Hauge

?

Som præst får man mange gode spørgsmål, og
nogle gange kunne svaret måske interessere flere
end blot den, der spurgte. Så jeg vil her – inden for
tavshedspligtens rammer – benytte lejligheden til
at svare offentligt på både det ene og det andet.
Men bagved alle mine svar ligger den grundtanke,
at jeg som præst skal forsøge, med menneskelige
evner, hvad Jesus gjorde, nemlig fortælle mennesker om Guds nærvær og kærlighed, lige der hvor
mennesker nu er, uden at de skal lave sig om først.
Jeg må derfor udføre mit arbejde på rigtig mange
forskellige måder, men det er også det, der er så givende: at forkyndelsen af Guds kærlighed, nærvær
og tilgivelse gives til levende og uendeligt forskellige
mennesker. Men nu til spørgsmålene:

Må man blive gift af en præst et andet sted end
kirken?
Siden april 2013 har det været lovligt at foretage
vielser UDEN for kirken. Kriterierne er, at det skal have
gudstjenestelig karakter og altså ikke må være

et teaterstykke. Der skal kunne synges salmer, der
skal være noget, der ligner et alter med et kors,
og parret skal kunne knæle. Samtidigt må det ikke
forstyrre offentlig ro og orden eller selv forstyrres af
andet. Men er de betingelser opfyldt, kan præsten
give tilladelse til at foretage vielsen uden for kirken
på et sted, som brudeparret ønsker. Og det kan der
være gode grunde til. Nogle har en særlig plet, det
betyder noget særligt for dem. Andre siger, at den
bedste måde at have Gud med i vielsen på, er at
være ude i Guds frie natur. Og atter andre siger, at
de gerne vil have kirkens indhold med, men pga.
tidligere oplevelser i en kirke, f.eks. en begravelse
eller et tidligere bryllup, finder de det svært at være
i kirken igen. Og derfor er det godt, at kirken kan
være der, hvor menigheden er, så der altid er fokus
på, at rammerne skal skabe fokus på indholdet,
men så rammerne ikke bliver det højeste formål.
Kan man blive gift uden gæster?
Når man skal giftes, skal der være 2 vidner til stede.
Det er for at sikre, at der ikke kan være tvivl om, at
et par er blevet gift. Men man kan af forskellige år-
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sager ønske ikke at have en masse gæster med til sit
bryllup. Men det ønske behøver man ikke gå på rådhuset for at få opfyldt. I kirken er der ud over præsten også en kirkesanger og en organist, som netop
kan være vidner. Det kan være, hvis man slet ikke
ønsker en fest. Eller hvis man bare gerne vil holde det
helt privat mellem de to, som ægteskabet angår.
Eller af helt andre årsager. Og så kan det altså godt
lade sig gøre at komme en tirsdag eftermiddag i
arbejdstøj og blive viet, smukt og indholdsrigt, men
uden alt det udenom med gæster og særligt tøj eller
lign.

?

Hvad laver præsten egentlig?
Det spørgsmål får jeg heldigvis somme tider. Det
samme gælder spørgsmålet om, hvorfor da er nødvendigt at udbygge sognegården, som vi skal gøre
hen over sommeren og efteråret – sker der da så
meget der? Og heldigvis kan jeg jo svare, når jeg får
spørgsmålet, at JA, der sker dejligt meget. Men ikke
alt er synligt, og derfor er det godt at få fortalt om
det.

Som præst har jeg skrevet under på, at jeg lover at
forkynde Guds ord ’rent og purt’, som der står, samt
arbejde for ungdommens kristelige oplysning og vejledning. Desuden skrev jeg under på, at jeg altid vil
stræbe efter at blive dygtigere og klogere. Så enkelt
og så kompliceret. For jeg må jo selv finde ud af,
hvordan jeg gør det. For mig har det altid betydet,
at jeg skal forsøge at lade mennesker mærke, at Bibelens historie også er deres historie, ja, lade mennesker mærke, at vi alle er en del af Guds store historie,
lige som vi er, for i Guds historie er der plads til både
skurke og helte, og skurkene er aldrig kun skurke og
heltene aldrig kun helte, men altid mennesker, skabt
og elskede af Gud.

Men hvad laver jeg så? Hvad SKAL jeg, og hvad
har jeg valgt? Jo, de fleste ved jo nok, at der holdes
gudstjeneste om søndagen, men vi har i Hornslet
valgt at have to former om søndagen på forskellige
dage. Den almindelige gudstjeneste og så vores
nye PULS-gudstjenester. Det er netop for at forsøge
at prøve nye rammer af og se, om det kunne sætte
tydeligere fokus på indholdet. Og gudstjenestens
indhold er jo, at vi i en fælles flok hører Guds tilsagn
om hjælp og kærlighed til os, i både liv og død, og
at vi samtidigt gøres til medarbejdere på hinandens
glæde ved at dele ud af både hjælp og kærlighed.
Dette kommer nogle gange tydeligere frem, hvis
man ændrer lidt på de sædvanlige rammer – så får
man ofte blik for nye ting. Men kirkens og præstens
arbejde strækker sig jo over hele ugen, og noget er
synligt, noget andet ikke-synligt.
En onsdag om måneden samles et sted mellem
40 og 70 børn og voksne til spaghettigudstjeneste
i kirken og efterfølgende spisning og hygge i sognegården. For mange familier er det en måde at
lære deres børn om kirken og kristendommen og en
måde at have fællesskab med andre børnefamilier
– og så gør det heller ikke noget, at maden er lavet,
og opvasken bliver klaret af andre. Det er en stor
glæde som præst og mor at være sammen med
andre børnefamilier – for jeg vil jo også gerne give
mine egne børn den gode ballast med.
Vil du komme ud og holde altergang for mig/min
ægtefælle/mine forældre?
Konfirmandundervisning og juniorkonfirmander er
også nogle af de dejlige synlige ting, jeg bruger min
tid på. Men så er der alle samtalerne. De ikke-synlige, men meget vigtige, dybe, og givende samtaler.
Nogle af dem kommer i forbindelse med noget,
Fortsættes næste side
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f.eks. en dåb, en vielse eller en begravelse eller
bisættelse. Det kan også være i forbindelse med
sygdom, hvor jeg bliver spurgt, om jeg vil komme ud
og holde altergang og snakke lidt. Og det er altid
meget meningsfuldt og en gave at få lov at bruge
sin arbejdsdag på. Andre samtaler kommer uden en
tydelig anledning. Men helt grundlæggende er det,
at en vigtig del at mit arbejde er at være samtalepartner, og at alle må bede om en fortrolig samtale
med præsten eller en altergang i hjemmet.
Hvad kan man snakke med en præst om?
En præst har jo skærpet tavshedspligt og må derfor
ikke videregive til andre, hvad der er sagt i fortrolighed. Men det må og skal siges, at man må tale
med en præst om lige præcis det, der ligger en
på sinde, om alt fra ’det med Gud’ til sorg, tristhed,
selvmordstanker, skyldfølelse og manglende lyst til at
leve. En præst har ikke på samme måde som f.eks.
psykolog eller læge helbredelsen som formål. En
præsts opgave er ikke først og fremmest at trøste,
gøre rask eller gøre glad. En præsts vigtigste opgave i en samtale er uden tvivl at være der som den,
der tør lytte, også til de grimme ting, og tør blive ved
med at lytte, men også svare, hvis der ønskes svar.
At være Guds forlængede ører. Mange oplever, at
andre efter at have hørt ens lidelseshistorie et par
gange, ikke gider det mere. En præst må man blive
ved med at komme til og fortælle den samme historie til igen og igen. Og nogle gange oplever man,
at historien gennem samtalen bliver set på med nye
øjne. Så en præst har som fornem og vigtig opgave
at lytte og være til stede i en samtale.

Ombygning af sognegården
Sognegården i Hornslet bygges større og moderniseres gennemgribende. Sognegården har i flere år
lidt af pladsmangel og er efterhånden meget slidt.
Menighedsrådet har i flere år ønsket sig, at sognegården i Hornslet kunne udbygges og moderniseres,
og nu sker det så.
Efter at menighedsrådet i 2013 fik bevilliget 7,5 mio.
til opgaven, er der blevet arbejdet på at forberede
projektet. Opgaven er at skabe gode rammer til de
mange aktiviteter, såsom konfirmandundervisning,
de mange koraktiviteter, spaghettigudstjenester,
højskole og meget andet. Projektet er nu iværksat,
og vi håber til december 2014 at kunne tage en
ombygget sognegård i brug.
I november 2013, flyttede kirkebogsførende sognepræst Carsten Tranberg-Krab og familie til en nyopført præstebolig på Møllestedet. Det åbnede dermed mulighed for at menighedsrådet kan disponere
over den hidtidige præstebolig, der er bygget sammen med sognegården. Ombygningen vil derefter
bestå i at få præsteboligen indrettet til undervisningsog mødelokaler, samt få etableret et tidssvarende
køkken og tidssvarende personale faciliteter. Den
nuværende store mødesal bygges næste dobbelt så
stor, og samtidigt indrettes et kor og musiklokale.
Vi glæder os til at kunne invitere sognets borgere til
mange spændende aktiviteter i nye, moderniserede
og velfungerende lokaler fra begyndelsen af 2015.
Pmv
Jørgen Andersen, Formand for menighedsrådet.

Så hermed en opfordring til at bruge DIN kirke og
DINE præster i både glæde og sorg og alt det midt
imellem.
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PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – NYE TONER
Puls-gudstjenester en ny type gudstjeneste, hvor
sproget i tekster og musik er nutidigt, og formen er
tænkt på ny, så den i højere grad kan inddrage
menigheden. Vores lille band spiller gudstjenestens
musik. I sommermånederne holder vi pause, men
gudstjenesterne begynder igen i september, oktober og november.

Kunne du tænke dig at være med til at lave en
gudstjeneste, enten ved at læse eller ved at bage
brød, finde blomster til alteret eller noget andet, er
du meget velkommen til at henvende dig til en af
præsterne.

Der er PULS-gudstjeneste
søndag den 28/9 kl. 16

litteratur-café

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

Den sidste fredag i måneden fra kl. 10 - 12 i sognegården
Vi er en flok læseglade mennesker, der mødes 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 skjult eller direkte
baggrundsstof for de allerfleste af bøgerne. Deltagerne plejer at byde ivrigt ind med, hvad bogen har
fået dém til at tænke over, og ofte diskuteres der
relevante etiske emner, som bøgerne lægger op til.
Forsamlingen er
præget af en
lyst til at give SIT
bud på, hvad
bogen har sagt
en og sat gang i
af tanker – uden
at man overhovedet behøver

vide noget som helst om forfatteren eller noget som
helst andet. Der snakkes løbende om, hvad deltagerne kunne have lyst til at læse, og vi skifter lidt mellem
forskellige genrer.
I efteråret, hvor sognegården ombygges, mødes vi
den sidste fredag i hver måned kl. 10-12 på Hornslet Bibliotek, der har stillet en sal til rådighed for os
læseglade. Lene Hauge sørger for at bestille bøger
hjem og kommer også altid med et par ord om den
næste måneds bog, så deltagerne ved, hvad de
skal kigge særligt efter. Det hele foregår 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: 29/8 og 26/9.
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HORNSLET KIRKEKALENDER
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

FREDAG 13/6

KL. 10.00

LITTERATURCAFÉ

SØNDAG 15/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, TRINITATIS SØNDAG, LH

SØNDAG 15/6

KL. 13.00

DÅBSTRÆF

TORSDAG 19/6

KL. 19.00

SLOTSGUDSTJENESTE, CTK

SØNDAG 22/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 1. SØNDAG EFTER TRINITATIS, CTK

SØNDAG 29/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 2. S.E. TRINITATIS, LH

JULI
SØNDAG 6/7

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 3. S.E. TRINITATIS, LH

SØNDAG 13/7

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 4. S.E. TRINITATIS, LH

SØNDAG 20/7

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 5. S.E. TRINITATIS, LH

SØNDAG 27/7

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 6. S.E. TRINITATIS, CTK

AUGUST
SØNDAG 3/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 7. S.E. TRINITATIS, CTK

SØNDAG 10/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 8. S.E. TRINITATIS, CTK

SØNDAG 17/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 9. S.E. TRINITATIS, LH

ONSDAG 20/8

KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, LH

SØNDAG 24/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 10. S.E. TRINITATIS, CTK

FREDAG 29/8

KL. 10.00

LITTERATURCAFÉ

SØNDAG 31/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 11. S.E. TRINITATIS, LH

SØNDAG 31/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 11. S.E. TRINITATIS, LH

SEPTEMBER
ONSDAG 3/9

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG

ONSDAG 3/9

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

SØNDAG 7/9

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 12. S.E. TRINITATIS, CTK

SØNDAG 14/9

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 13. S.E. TRINITATIS, LH

SØNDAG 21/9

KL. 10.30

HØSTGUDSTJENESTE, 14. S.E. TRINITATIS, CTK.

SØNDAG 28/9

KL. 16.00

PULS-GUDSTJENESTE, 15. S.E. TRINITATIS, LH

Dåbstræf
søndag 15/6 kl. 13

Det er nu blevet en god tradition at indbyde til 5 års dåbstræf. I år er det derfor
alle børn, der er døbt i Hornslet kirke i 2009,
der modtager et brev med en invitation.
Dåbstræf er på linje med spaghettigudstjenesterne og juniorkonfirmandundervisningen en måde at hjælpe børn og deres
forældre til at lære deres egen kirke godt
at kende.

Slotsgudstjeneste
torsdag den 19/6 kl. 19

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 et stykke til 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.

SOMMER 2014

Foto af Kjeld Storgaard Pedersen

Lydbølger og andre bølger
Når du smider en sten i vandet, ser du
ringe i vandet brede sig. Dine stemmebånd åbner og lukker sig over hundrede gange i sekundet, når du taler og
synger. Det skaber de lydbølger, der når
andres ører.
Også skolereformen sender bølger i hele samfundet.
Disse bølgeskvulp betyder ændrede tider for korene
ved Hornslet kirke.

KOR

Nye kortider om torsdagen:
• Hornslet Kirke Børnekor for 3. til 5. klasse. Kl.
15.15-16.15. Koret synger med til udvalgte gudstjenester og koncerter i løbet af året
• Hornslet Kirkes Ungdomskor for 6. klasse og
opefter. Kl. 16.30-18.00. Koret synger med til alle
gudstjenester og koncerter i løbet af sæsonen
• Hornslet Kirkes Voksenkor for alle der har lyst
Kl. 19.15-21.30. Koret, der er et blandet kor (SAB
for tiden), synger med til udvalgte gudstjenester
i løbet af året og synger også koncerter i alle
stilarter

Sognegården er under ombygning. Foreløbig indtil
og med november 2014.
Derfor er der kor i kirken indtil da.
Første gang er torsdag 4. september 2014.
I foråret 2015 er der også mulighed for kirkekor for
de yngste på skolen. 0. til 2. klasse får mulighed for
at være med i Spirekoret.
Det er gratis at synge i Hornslet kirkes kor.

Fyraftenssang…
…har holdt flyttedag og ligger nu den første onsdag
i hver måned. Her er det muligt at synge med på
salmer, som mennesker fra sognet på skift vælger.
Fyraftenssang begynder kl. 17.30 og varer en halv
time. Salmerne kan have et tema eller bare være
yndlingssalmer, ligesom der også kan læses op fra
tekster, som den pågældende person har fundet
eller bare nyde et stykke musik fra klaver eller orgel
med kirkens organist. Alle er velkomne til at deltage,
og alle, der er interesserede i selv at prøve at stå for
en fyraftenssang kan henvende sig til Inga Andersen
tlf. 24251771 eller til en af sognets præster, der også
gerne vil hjælpe med råd og vejledning, hvis der er
brug for det.
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER
Fredagsfamilien
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. Aftenerne er bygget
på familiens præmisser med fælles
spisning, fælles aktiviteter og
andagt. Alle interesserede
kan kontakte sognepræst
Lene Hauge for information
og tilmelding.

Babysalmesang
Der starter nyt hold op til september. Forløbet strækker sig over 10 mandage og foregår i kirken fra 11-12
Hele forløbet koster 300 kr., der betales på kirkekontoret ved tilmelding INDEN forløbets start. Har man
vanskeligt ved at klare denne betaling, men ønsker
at deltage, kan man henvende sig til en af præsterne.
Babysalmesang er for børn op til ca. 10 måneder 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 lytter til
klokkespil og orgeltoner. Nur vi har sunget og danset,
er der er kaffe og the og tid til snak og samvær. Til
babysalmesang får du lært dejlige sange og salmer
og sanglege, som du kan bruge hjemme til glade for
dig og dit barn til at skabe tryghed og gode ritualer
f.eks. med en fast sang eller salme til at putte barnet
til.
Har du spørgsmål, kan du kontakte underviser Lisbeth Fransen på tlf. 26 33 34 62 eller mail l.f@stofanet.
dk Tilmelding skal ske til kirkekontoret, se åbningstider
sidst i bladet.
Datoer: 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 20/10, 27/9,
3/11 og 10/11. Alle dage kl. 11 i kirken.

sms service

Spaghettigudstjenester
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. 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 mandag i samme uge som gudstjenesten.
Ved at henvende sig til kirkekontoret og tilmelde sig
kirkens sms-service kan man via sms blive mindet om
disse gudstjenester.
Der er spaghettigudstjeneste onsdag den 11/6 og
20/8, 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

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

Efterhånden er det blevet en god tradition, at
vi rykker ud af kirken og ud i det fri, når vi fejrer gudstjeneste 2. pinsedag. Lunden mellem
kirkegården og sognegården har i mange år
dannet en festlig ramme om gudstjenesten og
den efterfølgende kirkekaffe.
I år prøver vi at rykke endnu længere ud af
huset, nemlig til sportspladsen ved Rodskov
forsamlingshus. Menighedsrådet og præsterne
ved Hornslet kirke ønsker at tydeliggøre, at
Hornslet sogn strækker sig langt ud over Hornslet kirkes umiddelbare nærhed. Derfor rykker vi
i år ud til en ny plads i vores dejlige sogn.

For yderligere at understrege pinsens budskab
om, at to parter, Gud og mennesker, der måske
ikke umiddelbart ser ud til at forstå hinanden,
alligevel kan opleve at høre sammen, vil vi
bruge pinsens og Helligåndens symbol, nemlig
duen. Fra Hornslet Brevdueforening kommer der
omkring 80 brevduer, der efter prædikenen vil
blive sluppet løs.
Det hele foregår naturligvis udendørs, så medbring gerne klapstol eller tæppe til at sidde på.
Efter gudstjenesten serveres der kirkekaffe og
en småkage. Skulle det vise sig at regne, rykker
vi ind i Rodskov Forsamlingshus.
Vel mødt til friluftsgudstjeneste på en ny plads i
vores dejlige sogn!
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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.
Navngivning foretages på www.borger.dk 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. 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.
Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

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

Tlf. 86 99 40 30

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

Mens sognegården er under ombygning,
er kirkekontoret og sognepræst Lene
Hauges kontor flyttet til en barak/skurvogn på p-pladsen foran sognegården.

BEMÆRK NY WEBADRESSE: WWW.HORNSLETKIRKE.DK

REDAKTION
Lene Hauge lmkh@km.dk (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Fristen for stof til næste nr. er
d. 6. august 2014

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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