WWW.HORNSLETKIRKE.DK

nr.3

9. årgang

HVORFOR KOSTER
TRO NOGET?
SLOTSGUDSTJENESTE
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Hvorfor koster tro noget?
af sognepræst Lene Hauge
Sådan spørger Ateistisk selskab i disse måneder på
busser i Århus, og det diskuteres landet over. Det
kan jeg godt forstå. For det er et godt spørgsmål,
som jeg gerne vil give et seriøst svar på uden bagtanker, i håbet om, at spørgsmålet er stillet lige så
seriøst og uden andre bagtanker end at lægge op
til debat. Og det korte svar er for mig at se: det gør
det heller ikke! Det koster ikke noget at tro på Gud –
ham kan vi ikke give noget, som han ikke i forvejen
har. Og ham skal vi ikke forsøge at give noget for at
få os til at være bedre i hans øjne. For den kristne tro
er troen på, at vi er set og gennemskuede af Gud,
som vi er – med både vores gode og dårlige sider,
både med vores tro eller manglende tro – og at
han på trods af det hele har sagt ja til os. Det er det,
der siges til os i dåben, og det, der er grundlaget i
kristendommen. Så det koster ikke noget at tro.
Men… for der er et men. Den kristne tro er også
troen på, at Gud er hele verdens Gud. Altså ikke kun
Gud for mig, men også for dem omkring mig. Både
dem, jeg ligner – i tro, kultur, sindelag eller politiske
holdning – og også dem, der er helt forskellige fra
mig. Og til dem siger han præcis som til mig, at han
også har sagt ja til dem, med både deres gode og
dårlige sider, ja i al deres mangfoldighed. Og derfor kommer der et ”men” – for af den grund kan
den kristne tro aldrig bare være et forhold mellem
Gud og mig. For det samme forhold har han også
til andre – og dermed kunne man sige, at om vi vil
det eller, så knytter Gud os sammen af sit ja til både
den ene og den anden – på samme måde som

søskende, om de vil det eller ej, er knyttet sammen af
at have fået gener med fra de samme forældre. Og
sådan har alle mennesker heller ikke selv skabt livet,
men har fået gener med, ikke bare fysiske, men også
i dybere forstand, fra noget større end dem selv. Og
som kristne har vi fået et navn at sætte på dette
“noget større”. Vi må kalde ham Gud. Vores Far.
Den kristne tro er troen på, at der er 1 Gud. Men
en mangfoldig Gud. I Bibelen, i menneskers fortællinger om Gud, hører vi ham både omtalt som storm
og som stille visken i sindet, både som konge og tjener, både som den, der nogle gange taler direkte til
nogle mennesker, og som andre gange tier. Gud er
med andre ord stor – det har Islam ikke patent på at
sige – og derfor kan jeg som kristen heller ikke udelukke, at han kan nå andre mennesker ad andre
veje, end den vej jeg selv følger – for det ville være
at tro for lidt om Gud. At gøre ham lille. Men den
kristne tro er også troen på, at vi gennem Jesus har
set mere af Gud, end andre. Set, hvad Gud gerne
vil, at vi skal vide om ham. Og således er Gud stor
og mere mangfoldig, end vi kan forestille os. For han
er ikke kun Gud for mig på min måde, men også for
de andre, på måder, jeg ikke kan forstå.
Så den kristne tro kan aldrig bare være noget, jeg
har for mig selv, men noget, der også påvirker forholdet til andre. For også de er vigtige i Guds øjne.
Og derfor kan man sige, at tro ikke koster noget
– men det gør fælleskab. For fællesskab bliver kun
fællesskab, hvis man dels giver noget til andre af
det man har – sine evner, sin medmenneskelighed,
sine værdier, sin tro, sin varme, sin inspiration – og
dels giver afkald på noget, nemlig altid at få det
hele efter sit eget hoved. Kun sådan bliver fælles-
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skab til, og derfor koster fællesskab.
I folkekirken er der plads til både at høre og at
gøre. Der er plads til at have en musisk tilgang til
tro og kirke, at nyde koncerter eller synge i kor. Der
er plads til at bruge kirken som det sted, hvor man
fyldes op i gudstjenester og foredrag, og hvor man
låner andres ører, når man taler med en præst om
liv og død, om tro og tvivl, kærestesorger og svære
familieforhold og alt det andet. Og der er plads til
at have en historisk eller æstetisk tilgang – at nyde
glæden over rummet, eller at være i et rum, som
man ved har været brugt af mange mennesker før
en selv, hvor der nok har været mindst 1 i samme
situation som en selv. Alle disse ting rummer den
danske folkekirke – ikke det hele alle steder, for
sogne og præster er forskellige, men rundt omkring
findes denne mangfoldighed, som kan bruges lidt
eller meget, til det ene eller andet.
Den kristen tro var der før den danske folkekirke,
og derfor bekymrer det mig heller ikke først og fremmest, hvis reklamerne får folk til at melde sig ud. Folkekirken er jo ikke skabt af Gud eller for Guds skyld,
men er et fælleskab, opbygget af mennesker som
baggrund for at høre om Guds ja til os igen og igen,
som vi har hørt det gennem Jesus, om vi kan forstå
det eller ej. Og den kristne Gud, som jeg kan læse
om i Bibelen, er bestemt ikke en Gud, der er begrænset af os mennesker, så ham må sige: beklager,
dig kan jeg ikke være Gud for, for du meldte dig ud,
eller dine forældre fik dig ikke døbt. Nej, Gud, som
jeg kan læse om i Bibelen, er som sagt meget større
end det. Så vil han nå mennesker med sin kærlighed, så skal han nok nå dem, folkekirke eller ej.
Men det bekymrer mig, hvis vi i vores samfund
er nået til en ensretning, under påskud af at være
selvstændigt tænkende. En ensretning, der ikke
levner meget plads til andre eller vil bære med på
noget, der kommer andre til gode. En ensretning,

der siger, at hvis jeg ikke her og nu får noget ud af
noget, så behøver jeg ikke beskæftige mig med det.
Mange siger: “Når jeg dør, så mærker jeg alligevel
ikke noget, så det kan være ligegyldigt, at en præst
står og siger noget.” Men så glemmer vi, at vi i vores
liv ikke bare er en ø, men en del af et fælleskab, stort
eller lille, nært eller fjernt. En familie, en venneflok, et
sted vi bor eller dem, vi arbejder sammen med eller
møder. Og mange gange glemmes det, at blot fordi
noget ikke har betydning for den ene, så kan det
godt have betydning for den anden. Melder man sig
ud, skylder man med andre ord at snakke med dem,
som med al sandsynlighed kommer til at stå som
efterladte, stå med ansvaret, ja, man skylder dem
at snakke med dem om, hvad DE ønsker. Ønsker DE
en begravelse fra kirken eller ej. Ønsker DE et gravsted eller ej og meget mere. Det hedder ansvar at
tage dem snak med dem, der kommer til at stå med
ansvaret. Og den snak er en snak om tro. For tro er
ansvar. Og derfor koster tro noget. Det koster ansvarlighed over for de mennesker, vi er sat i verden med,
om vi vil det eller ej.
Det koster ikke noget at tro. Det koster heller ikke
noget at melde sig ud, selvom der er hjemmesider
der hjælper en med det mod betaling. Det koster
heller ikke noget at melde sig ind igen. Men det koster noget at være et menneske, der har blik for flere
veje end ens egen. Det koster noget at være en del
af et fællesskab. Et fællesskab, som folkekirken gerne
skulle være bærer af, men bestemt ikke et fælleskab, der er begrænset til folkekirken. Det koster
noget at være en del af et fællesskab, men prisen er
ikke begrænset et spørgsmål om kirkeskat. Nej, i den
ene, men mangfoldige Guds navn må enhver finde
SIN måde at være ansvarlig i det liv, man har fået
givet, og finde sin måde at betale med ansvarlighed
for det liv og de mennesker, vi ikke selv har valgt,
men har fået.
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GUDSTJENESTER

Opstartsgudstjeneste
for kommende konfirmander og deres
forældre tirsdag
den 30. august kl. 19
Denne aften indbydes alle elever fra 7.
klasse i Hornslet, der ønsker at blive konfirmeret i foråret 2017, samt deres forældre til
en opstartsgudstjeneste.
Den fungerer både som en forklaringsgudstjeneste
– hvorfor og hvornår gør vi det ene og det andet i
gudstjenesten – og som et forældremøde, hvor man
vil kunne høre om, hvad undervisningen kommer
til at byde på for både forældre og konfirmander.
Kommende konfirmander, der går på Hornslet skole,
vil kunne finde indskrivningsblanket til undervisningen på skolens intra lige inden sommerferien. Kommende konfirmander, der går på andre skoler, men
ønsker at blive konfirmeret i Hornslet kirke, bedes
kontakte en af præsterne.

Slotsgudstjeneste
torsdag den 9/6
kl. 19.00
Gudstjenesten i kapellet på Rosenholm slot
er blevet en fast indledning til sommermånederne.
Historisk set har der altid været tætte bånd mellem
Rosenholm slot og Hornslet Kirke, og dette bånd
væves der også dette år videre på med årets slotsgudstjeneste i kapellet.
Efter gudstjenesten, hvor kirkens kor vil medvirke, er
der kaffe og kage i den smukke Riddersal. Kaffe og
kage koster 20 kr.
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PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – ANDERLEDES 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 vender tilbage 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 25/9 kl. 16

Syng DINE yndlingssalmer til gudstjenesterne i juli måned
Det kan være en stor glæde i at synge sine egne
yndlingssalmer. Det kan være salmer, der i særlig
grad taler til en eller minder en om vigtige begivenheder i livet.

I juli måned indbyder kirkens præster menigheden i
Hornslet til at komme med DERES yndlingssalmer, og
så er det præstens opgave er sætte salmerne ind i
netop disse søndages sammenhæng. Man skal altså
slet ikke tænke på, hvad der “passer” til søndagen
eller årstiden eller tidspunktet – man skal bare sige eller skrive, hvilken salme, man virkeligt gerne vil synge
i kirken næste søndag. Helt konkret foregår det
sådan, at man senest tirsdag inden den kommende
søndag giver præsten, der har gudstjenesten, besked om, hvilke salmer (man må gerne skrive flere),
man kunne tænke sig at synge. Beskeden kan gives
på mail, telefon eller ved en seddel i postkassen eller
ved henvendelse på kirkekontoret.
Og skulle der ikke være nogen, der melder sig med
yndlingssalmer – ja så synges der stadig yndlingssalmer – så bliver det bare præsternes egne.

HORNSLET KIRKEKALENDER
JUNI
ONSDAG 1/6

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG

ONSDAG 1/6

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

FREDAG 3/6

KL. 17.00

FESTIVALGOSPEL

SØNDAG 5/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 2. SØN. E. TRIN. CTK

ONSDAG 8/6

KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

LH

TORSDAG 9/6 KL. 19.00
		

SLOTGUDSTJENESTE PÅ
ROSENHOLM SLOT

SØNDAG 12/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 3. SØN. E. TRIN.

TIRSDAG 14/6

KL. 18.00

FÆLLESSPISNING

SØNDAG 19/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 4. SØN. E. TRIN. CTK

FREDAG 24/6

KL. 10.00

LITTERATURCAFÉ

SØNDAG 26/6

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 5. SØN. E. TRIN.

LH

ONSDAG 29/6 KL. 14.30
		

GUDSTJENESTE PÅ
ROSENGÅRDEN 5+6

LH

KL. 15.15
		

GUDSTJENESTE PÅ
ROSENGÅRDEN 3+4

LH

KL. 16.00
		

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN
DEMENSAFDELINGEN
LH

CTK
LH

JULI
SØNDAG 3/7

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 6. SØN. E. TRIN.

LH

SØNDAG 10/7

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 7. SØN. E. TRIN.

LH

SØNDAG 17/7

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 8. SØN. E. TRIN.

LH

SØNDAG 24/7

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 9. SØN. E. TRIN. CTK

ONSDAG 27/7 KL. 14.30
		

GUDSTJENESTE PÅ
ROSENGÅRDEN 5+6

CTK

KL. 15.15
		

GUDSTJENESTE PÅ
ROSENGÅRDEN 3+4

CTK

		

ROSENGÅRDEN 5+6

CTK

KL. 15.15
		

GUDSTJENESTE PÅ
ROSENGÅRDEN 3+4

CTK

KL. 16.00
		

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN
DEMENSAFDELINGEN
CTK

SØNDAG 31/7

GUDSTJENESTE, 10. SØN. E. TRIN. CTK

KL. 10.30

AUGUST
SØNDAG 7/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 11. SØN. E. TRIN. CTK

SØNDAG 14/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 12. SØN. E. TRIN.

SØNDAG 21/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 13. SØN. E. TRIN. CTK

ONSDAG 24/8

KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE

FREDAG 26/8

KL. 10.00

LITTERATURCAFÉ

SØNDAG 28/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 14. SØN. E. TRIN. CTK

SØNDAG 30/8

KL. 19.00	OPSTARTSGUDSTJENESTE FOR
KONFIRMANTER

LH
CTK

ONSDAG 31/8 KL. 14.30
		
		

GUDSTJENESTE PÅ
ROSENGÅRDEN 5+,
MARIA BAUNGAARD

KL. 15.15
		
		

GUDSTJENESTE PÅ
ROSENGÅRDEN 4+5,
MARIA BAUNGAARD

KL. 16.00
		

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN,
DEMENSAFD, MARIA BAUNGAARD

SEPTEMBER
SØNDAG 4/9

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 15. SØN. E. TRIN. LH

MANDAG 5/9

KL. 11.00

BABYSALMESANG

ONSDAG 7/9

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG

ONSDAG 7/9

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

SØNDAG 11/9

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 16. SØN. E. TRIN. LH

SOMMER 2016

litteratur-café
Vi er en flok læseglade mennesker, der mødes den sidste fredag
i måneden kl. 10-12 (undtagen i
sommerferien og juleferien) for at
diskutere månedens bog.
Bøgerne gennemgås ikke som
et litteraturforedrag, men der
diskuteres, hvad de siger os om
det at være menneske, og hvad
de siger om den kristne tro, der
på forunderlig vis ligger mere eller
mindre tydelig som baggrundsstof for de allerfleste af bøgerne.
Man behøver ikke vide noget

Kor for alle aldre

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

om forfatteren eller 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. 86119106), som så vil
sørge for at bestille bøger hjem til alle fra biblioteket.

for tiden) altså både mænd og kvinder, synger
med til udvalgte gudstjenester i løbet af året og
synger også koncerter i alle stilarter

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.

Alt dette foregår i Hornslet kirkes Sognegård, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Kortider om torsdagen
(første gang 1. september):
• HORNSLET KIRKE BØRNEKOR for 3. til 5. klasse,
kl. 15.30 - 16.30. Koret synger med til flere gudstjenester og koncerter i løbet af året
• HORNSLET KIRKES UNGDOMSKOR for 6. klasse og
opefter, kl. 16.45 - 18.00. Koret synger med til alle
gudstjenester og koncerter i løbet af sæsonen.
Korsangerne får et lille beløb for medvirken til
gudstjenester, så der er mulighed for at tjene lidt
lommepenge!!
• HORNSLET KIRKES VOKSENKOR for alle der har lyst,
kl. 19.15 - 21.30. Koret, der er et blandet kor (SAB

SPIREKORET er der desværre først tid til i 2017, men
det bliver som vanligt på skolen for 0.-2. klasse (og
00). Det bliver annonceret senere og sendt ud via
skoleintra.

Det er gratis at synge i Hornslet kirkes kor.
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER
Babysalmesang

Fredagsfamilien

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.

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.

Spaghettigudstjenester
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: 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10,
31/10, 7/11, 14/11

sms service

En onsdag i måneden (undtagen i sommerferien)
holder vi en hverdagsgudstjeneste i børnehøjde kl.
17.00. Gudstjenesten bliver tilrettelagt, så børnene
kan komme tæt på og være med i det, der sker,
ikke kun ved at lytte og se, men også ved at gøre
og spørge og ikke mindst synge. 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 30 og 60 børn og voksne. Spisningen
koster 20 kr. for voksne. Tilmelding ønskes til kirkekontoret tirsdag i samme uge som gudstjenesten. Ved at
henvende sig til kirkekontoret og tilmelde sig kirkens
sms-service kan man via sms blive mindet om disse
gudstjenester. Der er spaghettigudstjeneste onsdag
den 8/6 og 24/8, 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

FOLKEBEVÆGELSEN MOD ENSOMHED

tirsdag d. 14. juni
kl. 18 - 19.30
i sognegården

Beskrivelse:

Sted:

Dato:

spis med

Folkebevægelsen mod Ensomhed har sammen med
Nordea Fonden lanceret
en stor indsats, ”Danmark
Spiser Sammen”, der har
som intention at skabe muligheder for, at mennesker
kan mødes, spise sammen
og lære nye mennesker at
kende.
Rundt omkring i landet har privatpersoner, foreninger, kirker og organisationer igennem de sidste uger
inviteret til fællesspisning - og forsøgt at gøre det lidt
lettere at henvende os til nogen, som vi sjældent
taler med.
Måltider er en god måde at mødes på - også når
man ikke kender hinanden så godt. Når vi spiser

Tid: Tirsdag d. 14. juni kl. 18-19.30
Sted: Sognegården v. Hornslet Kirke
Beskrivelse: Vi satser på godt vejr og muligheden for at kunne tænde op i grillen
Tilmelding: Til kirkekontoret e: miro@km.dk
senest fredag d.10. juni
Pris: 20 kr. pr. person
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 kirkekontoret e: miro@km.dk

Tilmelding:

FÆLLESSPISNING

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

Kontaktpersoner: Erik Silkjær Pedersen, Linda Andersen, Susanne Kristophersen (susanneoglars@c.dk /
41 72 86 05)
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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
Lene Hauge, LMKH@KM.DK (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri

Forsiden

Fyraftenssang: Syng salmebogen igennem!
Der er Fyraftenssang første onsdag i hver måned. Efter at have
haft en dejlig årrække med dejligt forskelligt indhold til fyraftenssang, har Menighedsrådet og kirkens præster besluttet at prøve
at synge hele samlebogen igennem – eller i hvert fald at synge
nogle sange fra hvert af salmebogens mange forskellige afsnit.
De næste mange måneder bliver der derfor hver gang sunget
salmer fra et bestemt afsnit i salmebogen: salmer om skabelse,
de bibelhistoriske salmer om Jesu liv, jul, påske og pinse, morgen og aften, liv og død, gudstjeneste, dåb og meget mere og
på den måde se, hvordan forskellige salmedigtere har set ens
eller forskelligt på et emne, og digtet både ens og forskelligt
om samme emne. Fyraftenssang begynder kl. 17.30 og varer en
halv time. Alle er velkomne til at deltage, og alle, der er interesserede i selv at prøve at stå for en fyraftenssang kan henvende
sig til en af sognets præster.
Der er fyraftenssang 1/6 og 7/9.

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

