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Herfra hvor vi står
– folkekirken i samfundet
af sognepræst Carsten Tranberg-Krab

K

ristendommen er fundamentet for udviklingen
af Danmark som nation og som samfund i
de sidste 1000 år – på godt og ondt. Det kan
man selvfølgelig synes om, hvad man vil. Men et
faktum er det, at kristendommen som livsgrundlag
og virkelighedstolkning og kirken som institution har
formet vores land og vores fællesskab mere end
noget andet. De kristne rødder her i landet stikker så
dybt, at de faktisk rækker længere ned og bredere
ud, end blot at være relevante for dem, der i dag i
en eller anden grad bekender sig til kristendommen,
kirken og den kristne tro. Vores samfund med dets
lovgivning og institutioner er gennem århundrederne påvirket og udformet af kristent tankegods og
kirkelig indflydelse. Og det er ikke altid synligt, at det
er kirkelig og kristelig indflydelse, der har udformet
skolevæsenet, retsvæsenet, demokratiforståelsen
og meget andet af det, der udgør rammerne for
vores samfund. Det er nok ofte mere usynligt. Her til
lands er der religionsfrihed. Det betyder, at man er
fri til at tilhøre den religion, man vil og dyrke Gud på
den måde, man vil. Det betyder også, at man kan
være fri for religion, hvis man vil. Det er den grundtvigske kristendomsforståelse, der ligger til grund for
religionsfriheden i det danske samfund. Og det giver
god mening, at vi har en folkekirke, der som sådan
har en grundlovssikret status og er understøttet af

staten. For det er folkekirken, der kan fungere som
hele folkets kirke. Hele folket. Folkekirken fungerer i
dag som religiøst samlingssted for døbte. Men den
fungerer også som et samlende symbol på den
frihedstanke, der ligger i den forkyndelse og i det
åbne menneskesyn, som tømrersønnen Jesus fra Nazaret hvilede sit liv på, og som strækker sin rummelighed og åbenhed ud til alle – og ikke bare dem,
der tilfældigvis tilhører samme tro som de fleste. Det
kristne menneskesyn og den kristne virkelighedsforståelse er således ikke bare fundament for dem, der
er ’meget kristne’ (hvordan man så end måler det?)
Nej, det er fundamentet for det danske samfund
og en garant for åbenhed og rummelighed, hvis vi
holder fast i, at den forkyndelse, Jesus fra Nazaret
bragte med sig, ikke lægger op til at tænke Jesu
forkyndelse som fundament for en eksklusiv ’stammereligion’ – men netop som et budskab om, at
vi alle er skabt i Guds billede. Så kan vi også med
større overbevisning holde fast i, at her til lands har vi
et menneskesyn, hvor der ikke er nogen, der betyder mere end andre – uanset køn, etnicitet eller religiøst tilhørsforhold. Det er vigtigt, at vi er os bevidste,
hvad det er vi som samfund hviler på og hvad det
er vi skal passe på og kæmpe for. For vores åbne
og lige samfund er ikke kommet af sig selv, men kan
hurtigt falme og forsvinde, hvis vi glemmer, hvad det
er vi står på og hvilke skuldre, der bærer os.
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Er der bevægelse i kirken?
Der er mulighed for mindre gymnastiske øvelser, når der er FORÅRSKONCERT med Hornslet
kirkes 3 kor torsdag den 19. maj 2016 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.)

GOSPEL

Festivalgospel 2016

- en interaktiv gospelkoncert
For syvende gang er der Festivalgospel i Hornslet kirke fredag den 3. juni kl. 17 som optakt til
Rosenholmfestivalen.
Torsdagene 26. maj og 2. juni fra 19.15 til 21.15
er alle de sangere, som har lyst, velkomne
til at komme og være med til Hornslet Kirkes
Voksenkors øveaftener. Så kan vi sammen øve
noget af repertoiret som skal synges til koncerten. Koret øver i Sognegården, Rodskovvej 4,
8543 Hornslet.
Meld gerne din ankomst via korets støtteforenings hjemmeside www.korvenner.dk.
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.
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GUDSTJENESTER

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

Ved Pulsgudstjenesten palmesøndag,
søndag d. 20. marts kl. 16.00
hører vi om Jesu indtog i Jerusalem under folkets
hyldest.

Skærtorsdag den 24. marts kl. 17.00
Denne gudstjeneste har fokus på det fælleskab,
Jesus inden sin død åbnede for ved nadveren, hvor
der både var plads til forrædere og fornægtere og

alle dem, der ikke gjorde noget skidt – men måske
heller ikke noget godt. Efter gudstjenesten indbydes
alle til at deltage i et festligt og lækkert påskemåltid
i sognegården. Tilmelding ønskes til kirkekontoret
fredag før Palmesøndag. Pris. 50 kr. for voksne, 20 kr.
for børn.

Langfredag den 25. marts kl. 10.30
Gudstjenesten afviger fra den almindelige højmesse, idet denne særlige dag er præget af Jesu
lidelseshistories dramatiske tekster, som understreges
af vekselvirkningen med musikken, der fremføres
af kirkens kor, organist, menighed og operasanger
Jesper Brun-Jensen. En stemningsfuld gudstjeneste
uden nadver og prædiken, men med hele lidelseshistorien fortalt i både ord og musik.

Påskedagsgudstjeneste søndag
d. 27. marts kl. 10.30.
Den største festdag i kirken – og den er åben for
alle!

2. påskedagsgudstjeneste mandag
d. 28. marts kl. 10.30.
Her fortsætter vi påskemorgens festglæde.
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PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – ANDERLEDES TONER

PULS-gudstjenester søndag d. 20. marts og
søndag d. 17. april kl. 16.00.
PULS-gudstjenesten har de samme grundlæggende
rammer, som den velkendte gudstjeneste. Der er
den samme overordnede gang i gudstjenesten og
tekstlæsningerne følger kirkeåret. Men sproget er nutidigt og musikken til vores salmesang er i hænderne

på et lille ”hus-band”, bestående af trommer, bas og
klaver. Der er masser af muligheder for at du bliver
involveret i PULS-gudstjenesterne – i de praktiske
forberedelser eller i selve gudstjenesten. Har du lyst til
det, kan du kontakte en af præsterne.

Slotsgudstjeneste torsdag 9/6
kl. 19.00

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag d. 16. maj kl. 10.30.

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

Vi rykker gudstjenesten udenfor og lader pinsesolen
danse videre i lunden. Efter ombygning af sognegården og omlægning af de grønne arealer har vi
fået endnu mere plads at boltre os på. I tilfælde af,
at det er regnen og ikke solen, der danser, rykker vi
gudstjenesten inden for i kirken. Men vi håber på det
gode vejr – så tag en klapstol eller et tæppe med.
Der er kaffe og juice efter gudstjenesten.

HORNSLET KIRKEKALENDER
MARTS
Tirsdag 1/3
Onsdag 2/3
Onsdag 2/3
Søndag 6/3
Mandag 7/3
Tirsdag 8/3
Søndag 13/3
Søndag 13/3

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
17.30
18.45
10.30
11.00
19.00
09.00
10.00

Mandag 14/3
Onsdag 16/3
Fredag 18/3
Søndag 20/3
Torsdag 24/3
Fredag 25/3
Søndag 27/3
Mandag 28/3
Tirsdag 29/3
Onsdag 30/3

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

11.00
17.00
10.00
16.00
17.00
10.30
10.30
10.30
10.00
14.30
15.15
16.00

Højskoleformiddag
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, Midfaste
CTK
Babysalmesang
Kirkeﬁlm i Kom-Bi ”9. april”
Gudstjeneste, Mariæ Bebudelse og Sogneindsaml. LH
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Kontakt indsamlingslederen på mail:
helena@hoga.dk, hvis du vil deltage.
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
CTK
Litteraturcafé
PULS- gudstjeneste, Palmesøndag
CTK
Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemåltid
CTK
Langfredagsgudstjeneste – liturgisk
CTK
Påskedagsgudstjeneste
LH
2. påskedagsgudstjeneste
LH
Film-formiddag i Kom-Bi ”Forbrydelser”
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
LH
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.
LH

APRIL
Lørdag 2/4
Søndag 3/4
Mandag 4/4
Onsdag 6/4
Søndag 10/4
Mandag 11/4
Søndag 17/4
Mandag 18/4
Fredag 22/4
Lørdag 23/4

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
10.30
11.00
17.30
18.45
10.30
11.00
16.00
11.00
10.30
10.30

Højskolelørdag m. Preben Kok
Gudstjeneste, 1.søn. efter påske
Babysalmesang
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 2.søn. efter påske
Babysalmesang
PULS-gudstjeneste, 3.søn. efter påske
Babysalmesang
Konﬁrmationsgudstjeneste 7.a, Bededag
Konﬁrmationsgudstjeneste 7.b

LH

CTK
LH
LH
CTK

Mandag 18/4
Fredag 22/4
Lørdag 23/4
Søndag 24/4
Mandag 25/4
Onsdag 27/4

Fredag 29/4

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

11.00
10.30
10.30
10.30
11.00
14.30
15.15
16.00
17.00
10.00

Babysalmesang
Konﬁrmationsgudstjeneste 7.a, Bededag
LH
Konﬁrmationsgudstjeneste 7.b
CTK
Konﬁrmationsgudstjeneste 7.c, 4.søn. efter påske LH
Babysalmesang
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
CTK
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
CTK
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.
CTK
Spaghettigudstjeneste
LH
Litteraturcafé

10.30
11.00
17.30
18.45
10.30
10.30
11.00
10.30
10.30
17.00
19.00
10.30
13.00
14.30
15.15
16.00

CTK

MAJ
Søndag 1/5
Mandag 2/5
Onsdag 4/5
Torsdag 5/5
Søndag 8/5
Mandag 9/5
Søndag 15/5
Mandag 16/5
Onsdag 18/5
Torsdag 19/5
Søndag 22/5
Onsdag 25/5

fredag 27/5
Søndag 29/5

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

Gudstjeneste, 5.søn. efter påske
Babysalmesang
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, Kristi himmelfart
Gudstjeneste, 6.søn. efter påske
Babysalmesang
Gudstjeneste, pinsedag
Friluftsgudstjeneste, 2. pinsedag
Spaghettigudstjeneste
Forårskoncert
Gudstjeneste, Trinitatis søndag
Dåbstræf
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
Gudstjeneste på Rosengården,
demensafd.
Kl. 10.00 Litteraturcafé
Kl. 10.30 Gudstjeneste, 1. søn. efter trin.

CTK
CTK
LH
LH
CTK
CTK
Lars Nymark
Lars Nymark
Lars Nymark
LH

JUNI
Fredag 3/6
Søndag 5/6
Onsdag 8/6
Torsdag 9/6

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

17.00
10.30
17.00
19.00

Gospelfestival
Gudstjeneste, 2. søn. efter trin.
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste på Rosenholm slot

Thomas Lennert
CTK
LH
CTK

FORÅR 2016

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
I denne sæson har vi nogle stærke film om at håndtere de omstændigheder, livet byder på – både i
det nære, personlige aspekt og på de helt store,
nationale linjer. Og vi lukker sæsonen af tirsdag d. 8.
marts kl. 19.00, hvor vi ser ’9. april’ fra 2014, der omhandler de hektiske begivenheder d. 9. april 1940,
da Tyskland besatte Danmark. 9. april 1940 er blevet
meget mere end blot en historisk dato i Danmarkshistorien. Datoen har været med til at præge vores
selvforståelse som nation indadtil og vores udenrigspolitik udadtil. Natten til 9. april er Danmark i krig, og
for at bremse overmagten sendes en dansk fortrop
bestående af cykel- og motorcykelafdelinger i

felten. Sekondløjtnant Sand og hans deling skal som
de første møde fjendens kampvogne og overlegne
militære magt. Alligevel kæmper de danske soldater en indædt kamp for fædrelandet. Det er i år
75 år siden, at Danmark blev besat af Tyskland. ‘9.
april’ er en realistisk skildring af de højspændte timer
inden den danske kapitulation, der førte til fem års
tysk herredømme.
Filmene i Kirkefilmklubben ser vi i Kom-Bi. De introduceres på skift af sognepræsterne Erik Søndergaard
og Carsten Tranberg-Krab. Billetterne koster kr. 65,pr. film og bestilles og betales i Kom-Bi.
Vel mødt i biografmørket!

litteratur-café
Vi er en flok læseglade mennesker, der mødes for at diskutere
månedens bog. Bøgerne gennemgås ikke som et litteraturforedrag, men der diskuteres, hvilke
tanker de sætter i gang, 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.
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

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

behøver vide noget som helst om forfatteren eller
noget som helst andet.
Vi mødes den sidste fredag i hver måned kl. 1012 i Hornslet Sognegård. 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.
Det er gratis at deltage, men kaffen og rundstykkerne koster 20 kr. pr. gang.
Vi mødes følgende fredage:18/3, 29/4, 27/5
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER
Fredagsfamilien

B

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 er startet nyt hold op 29. februar. 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 glæde 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.
Der er babysalmesang følgende mandage:
7/3, 14/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5 og 23/5

sms service

Spaghettigudstjenester
Gudstjenesten varer ca. ½ time, og bagefter spiser vi
sammen. Der står spaghetti og kødsovs på menuen
til 20 kr. for voksne og gratis for børn. Tilmelding til
spisning (antal børn og voksne) med en SMS til: 30
35 80 90. Vi vil helst ramme mængden af mad, så vi
hverken har for lidt eller for meget – DERFOR ER DET
VIGTIGT MED TILMELDING, HVIS MAN ØNSKER AT SPISE
MED. Der er spaghettigudstjeneste følgende onsdage, hver gang kl. 17: 16/3, 27/4, 18/5 og 8/6

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

HØJSKOLEFORMIDDAGE
Vi fortsætter i marts og april med
temaet ’Kirken i samfundet’.
Efter vi i januar og februar har fået et indblik i,
hvordan kirken overordnet set agerer i forhold til
samfundet, får vi både på biograflærredet og i
sognegårdssalen bud på, hvordan kirke og kristendom også kan spille ind i nogle sammenhænge, der
rækker ud over det, der traditionelt foregår inden
for kirkens matrikel i kirke og i sognegård. Vi følger
kirken ud i samfundet.
Tirsdag 1. marts kl. 10-12: Fængselspræst Jesper
Birkler fra Statsfængsel Østjylland
Som præst i Nordeuropas mest sikrede fængsel
har Jesper Birkler sin hverdag mellem folk, der har
begået nogle af de værste forbrydelser, vi som
samfund kan forestille os. Hvem er disse mennesker?
Hvorfor har de gjort det? Hvad tænker de om godt
og ondt, rigtigt og forkert? Og hvad har en præst
at sige eller gøre der – skal de, der skal straffes have
ret til en præst? Dette behandles i et fængslende
foredrag, hvor man går hjem med ting til eftertanke
i bagagen.
Denne højskoleformiddag koster kr. 20,- for kaffe og
brød.
Tirsdag 29. marts kl. 10ca 12.30: Film-formiddag i
KomBi: Forbrydelser.
Vi mødes i biografen KomBi,
Nyvej 3. Her ser vi den danske film ’Forbrydelser’ fra
2004. Den handler om en
fængselspræst, som i mødet
med disse indsatte bliver
konfronteret med sin egen
tro og sine egne værdier –
og spørgsmålet er, hvem der

gør det rigtige, det gode. En rørende film med en
fabelagtigt velspillende Trine Dyrholm i en af hovedrollerne. NB! denne højskoleformiddag koster kr. 50,inkl. film og kaffe/rundstykke. Der betaltes på selve
dagen og der er ingen tilmelding.

Lørdag 2. april kl. 10-13: Højskole lørdag med tidligere sygehuspræst Preben Kok.
Preben Kok blev særligt kendt uden for sygehusverdenen, da han i 2008 udgav bogen ’Skæld
ud på Gud’. Her fortæller han om sit arbejde som
sygehuspræst og sin tro – om at leve med skyld
og viden om, at man ikke kan klare alting selv. Og
fortæller her som i så mange andre sammenhænge
om, hvordan han prøver at dræbe trangen til det
perfekte i os. Med andre ord lægger han op til, at vi
lader Gud være Gud og lader os være mennesker
med skyld og fejl og mangler – men dog Guds børn.
Man går helt sikkert fra foredraget dybt berørt og
med redskaber – ikke til at blive bedre, men til at
leve med ikke at være bedre, end man er. Foredraget har noget at sige til alle, der selv har oplevet
bare en snert af præstationsangst og smerten over
ikke at kunne alt det gode, man gerne vil. Undervejs
stopper vi op og spiser frokost.
Dagen koster 50 pr. person inkl. både foredrag og
frokost. Der betales på dagen.
Af hensyn til madbestilling skal tilmelding ske til
kirkekontoret senest onsdag den 30. marts på tlf.
86994030 eller mail miro@km.dk.
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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 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 510,- kr. at få behandlet en anmodning om
navneændring.

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

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

Mandag er præsternes fridag
Graver Anton Dalgaard
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 Jørgensen
Tlf. 3035 8090, dgj@km.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

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

Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk

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
Carsten Tranberg-Krab CTK@KM.DK (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Forsiden

Dåbstræf

Søndag 22/5 kl. 13.00 inviteres alle de børn, der blev
døbt i Hornslet kirke i 2011 til 5 års dåbstræf. Dåbstræf er én af mange måder, børn og deres forældre
kan lære om, hvad kirke og kristendom er.

Konfirmationer 2016

Fredag d. 22. april konfirmeres 7.a kl. 10.30
Lørdag d. 23. april konfirmeres 7.b kl. 10.30
Søndag d. 24. april konfirmeres 7.c kl. 10.30
…det vil sige, at Hornslet kirke i bededagsferien er
fyldt til sidste bænkeplads med glade konfirmander
og deres familier.

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

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

Forsiden

S

