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Godmorgen! og Godnat!
– og alt det imellem
Af sognepræst Carsten Tranberg-Krab
”Alting har en ende – en regnorm, den har to!” Det
er en indsigt, der i sin nærmest hudløst barske ærlighed optegner livets flygtige karakter. Siden jeg hørte
den første gang i ShuBiDua-sangen Hvalen Valborg
i min efter sigende sorgløse barndom, har livet haft
en lidt mere alvorlig karakter. Da jeg var barn, var
’altings ende’ lig med den solbeskinnede sommerferiedags ophør, når vi blev kaldt ind fra vejen
til aftensmad. Senere hen er det andre elementer i
livet, jeg (hver gang med chokerende klarhed) har
erfaret ikke er uendelige: lønkonto, strømpers levetid
og menneskers tålmodighed for blot at nævne et
par af disse.

en begyndelse og en ende, således har også vores
menneskeliv en begyndelse, en morgenstund og en
ende, en aftenstund. Morgensalmen og aftensalmen markerer hermed ikke bare de ydre rammer
for højtideligheden i kirken, men minder samtidig
os alle sammen om, at vores menneskeliv også er
rammet ind af en begyndelse og en slutning. Og
det er det, den kristne tro giver os: rammer. Rammer,
vi kan forstå vores eget og andres liv indenfor. Og
rammer, vi kan leve vores menneskeliv indenfor. Den
kristne tro giver os ikke svar på hvert eneste af livets
mange spørgsmål. Men kristentroen giver os en
retning i vores liv. Kristentroen rammer vores liv ind
med mening; der er mening i og med livet! Vores

Og med den tiltagende alvor, der kommer til fra
barndommen til voksenlivet, finder man jo ud af,
at det samme gælder selve livet; menneskelivet er
heller ikke uendeligt, men har i dén grad en ende.
Det bliver vi mindet om, hver gang, vi er samlet i
kirken for at sige farvel til en, vi har kendt, holdt af
eller elsket. Til bisættelser og begravelser i kirken
synger vi altid salmer. Og mange vil gerne synge
en morgensalme som den første – og så slutte af
med en aftensalme som den sidste (som oftest Altid
frejdig, når du går – nummer 784 i Salmebogen). Og
på smukkeste vis illustrerer dette salmevalg, at på
samme måde som dagen ikke har to ender, men
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”Morgenstund
har guld i mund;
vi til vort arbejd ile,
som fuglen glad i skov og vang
udflyver med sin morgensang,
genfødt ved nattehvile.”
(Morgensalme – nr. 752 i Den Danske
Salmebog)

liv er i den kristne tros rammer ikke blot et biologisk
evolutions-faktum af hud, hår, knogler og kød – men
altid ledsaget af, at der er en mening bag vores liv,
der rækker ud over vejrtrækning og puls. Der står en
mening bag vores liv. Og den mening er Gud. Livets
Gud. Den Gud, der er Gud ved at skabe noget ud
af intet, lys ud af mørke og liv ud af død.
Og livets Gud giver os en opgave ved hver eneste
begyndelse. I begyndelsen af livet, i begyndelsen af
ugen og i begyndelsen af dagen. Ved hver begyndelse gives vi en opgave. Dét er rammen om vore
sekunder, dage, uger og år. Den første opgave er at
leve livet. Simpelt hen. Ikke gemme sig væk for det.
Ikke lade frygten være din livs-coach, selvom der er
meget i tilværelsen at frygte, og selvom angsten kan
æde både sjæle og kroppe. Nogle dage kan livsopgaven være at lyse op i mørket og jage frygten
væk – andre dage kan livsopgaven bestå i at kunne
bede om og modtage andres hjælp og omsorg, når
mørket og frygten besøger mit eget hus.
Morgensalmerne, eller: ”begyndelsessalmerne” i
salmebogen har alle et element af, at vi skal ud
af fjerene og kaste os ud i det, dagen bringer. Det
kan være dagen, hvor jeg giver en masse – det
kan være dagen, hvor jeg må erkende, at jeg må
modtage alt det, jeg har brug for. Kristentroen er ikke
et abstrakt, intellektuelt grubleri, jeg kan lægge fra
mig som en sudoku eller en kryds&tværs. Kristentroen
fastholder mig hele tiden på mit menneskeliv, skaber
rammer om det, sender mig ud i det og byder mig
begynde på dagens dont med det, jeg kan byde
ind med denne dag. Nogle dage kan jeg mere end
andre – nogle dage kan jeg slet intet.
Aftensalmerne slutter i sagens natur dagen af. Det
er rolige, eftertænksomme salmer, der på dén måde
udtrykker noget andet, end morgensalmernes

”Nu er timen, hvor du dømmer alt det, vi gjorde,
som vendte os bort fra vor næste og dig.
Nu er timen, hvor du sletter alt det, der skiller,
hvor du siger: Kom og vær hjemme hos mig!”
(Aftensalme – nr. 786 i Den Danske Salmebog)

spjættende energi. Her kigges der tilbage på dagen
(eller på livet). Og på de fleste dage, følger salmerne os i, at noget gik godt og noget gik mindre godt.
Noget var til tider en bragende succes og noget en
sønderlemmende fiasko. Aftensalmerne solidariserer
sig med vores vilkår, at vi ikke kan leve hver dag, så
godt som vi måske forestiller os det om morgenen,
når vi vågner. Som en god ven, der gider sætte sig
ved siden af én og sige de forløsende ord: ”Jeg
kender det godt fra mig selv!” – sådan er vores aftensalmer. Og aftensalmerne siger, at ligesom vi ikke
skal frygte dagens lys, således skal vi heller ikke frygte
nattens mørke. Dagens slutning er tiden, hvor dagen
skal bedømmes. Og dømmer vi vores dag med ren
retfærdighed, er der ofte minus på kontoen. Men
dømmer vi med kærlighed, skubber tilgivelsen og
ømheden bebrejdelsen og skuffelsen væk og tilvejebringer en ny retfærdighed, som vi egentlig slet ikke
har fortjent, men som bliver elsket frem. Og så kan vi
lægge os på puden og finde ro. Hvis blot vi bærer
over og tilgiver – både de andre og os selv.
Sådan kan både kristentroen og vores salmer skabe
rammer om vores liv og vores dag. Ikke forklaringsog løsningsmodeller – men rammer, der fortæller os,
at hver dag er en gave og opgave. Livet skal leves
og løses, så godt, som vi formår det. Og når dagens
dont er ovre, venter der os en hvile, hvor kærligheden og tilgivelsen lægger sig om os.
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GUDSTJENESTER

Høstgudstjeneste og
kirkefrokost
Søndag d. 20. september kl. 10.30 er
der høstgudstjeneste i Hornslet kirke.
Her vil vi samles i tak for ’alle gode gaver’, vi modtager i skaberværket. Igen i år opfordrer vi alle – både
yngre og ældre – til at medbringe en ’høstgave’.
Det kunne være en pose æbler, en kurvfuld boller,
et glas rødbeder… ’alle gode gaver’, kort sagt.
Kirken vil blive pyntet op med disse gaver og efter gudstjenesten vil de blive bortauktioneret efter
kirkefrokosten i sognegården. Indtægten fra auktionen bliver lagt oven i ”høstofferet” (indsamlingen)
fra gudstjenesten – og alle pengene går til Kirkens
Korshærs arbejde blandt samfundets udstødte og
svage grupper.
Frokosten efter gudstjenesten koster kr. 25,- for voksne og kr. 10,- for børn. I tilfælde af meget få eller
ingen tilmeldinger aflyser vi frokosten, men gennemfører auktionen – derfor er det vigtigt med tilmelding
(antal børn og voksne) til frokosten: sms (2179 1739),
ring (8699 4030) eller mail: miro@km.dk senest onsdag d. 16. september.
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Alle Helgen
Alle Helgen er i kirken tiden for at mindes dem,
vi har kendt, holdt af og elsket. Alle Helgengudstjenesten søndag d. 1. november kl.
10.30 har en almindelig gudstjenesteramme,
men en særlig karakter. Alle der har bisat eller
begravet en af deres kære fra Hornslet kirke
siden Alle Helgen sidste år, modtager i løbet af
oktober en invitation til denne gudstjeneste,
hvor vi læser navnene op på dem, vi har sagt
farvel til det sidste år.
Som til enhver gudstjeneste er alle velkomne
også til Alle Helgen-gudstjenesten, hvor det
i særlig grad er minde, eftertanke og ro, der
udgør rammerne.

Gudstjenester
på Rosengården
Den sidste onsdag i hver måned er
der gudstjeneste på Rosengården.

Da mange beboere havde det for svært med at
blive flyttet fra deres vante afdeling ned til caféen,
valgte vi præster for nu et år siden at rykke ud på
afdelingerne, så alle, der ønsker at komme til gudstjeneste kan være med på deres egen afdeling.
Vi er på afd. 5+6 kl. 14.30, afd. 3+4 kl. 15.15 og på
demensafdelingen kl. 16.00
Vi har desuden forsøgt at inddrage erindringselementer i gudstjenesterne – rigtigt korn, når temaet er
høst osv. – og familie til beboere på Rosengården er
meget velkomne til at deltage sammen med beboerne.
Vi er klar over, at vi med flytingen fra caféen til afdelingerne ikke har tilgodeset mange af de mennesker,
som er kommet udefra og har deltaget i gudstjenesterne i caféen, men vi har haft som prioritet at
give de svageste borgere mulighed for at komme til
gudstjeneste, hvis de vil.
Alle andre, der gerne vil til gudstjeneste, men ikke
selv kan gå hen til kirken, er meget velkommen til at
benytte kirkebil. Se på bladets bagerste sider, hvordan man bestiller kørsel.
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HORNSLET KIRKEFILMKLUB
I den kommende sæson af Hornslet kirkefilmklub vil
vi nok have svært ved at skjule vores begejstring
over de fem mesterværker, vi skal mødes om i
biografens trygge mørke. I marts fandt en kvinde fra
Randers-egnen 30 små perler i en østers på Mandø.
Men det var små perler. Nok ikke meget værd. Vi
praler ikke, når vi lover fem gigantiske perler i den
kirkefilmklubsæson, vi åbner i oktober. Der er tale
om fire danske perler og en enkelt israelsk ditto.
De fem film kredser på meget forskellig vis omkring
noget af det, der kan være svært, udfordrende og
måske endda umuligt ved at være menneske. Humor, ømhed, drama, gys og stilhed kommer i brug,
når de fem perler viser os tilværelsens skønhed og
grusomhed på én og samme tid.
Vi starter tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00, når vi ser
Erik Clausens seneste film Mennesker bliver spist
(2015). Filmen behandler demens på sin egen Clausen’ske måde. Herluf (Erik Clausen) er en pligtopfyldende mand, far og mekaniker, der i mange år
har været ganske lykkeligt gift med Ingelise (Bodil
Jørgensen). Tilværelsen er blevet rutinepræget og
Ingelise keder sig. En dag melder Herluf en bil klar
på værkstedet, uden at bremserne virker, og da
den kort efter kører galt, sender Mester (Leif Sylvester) ham hjem på ’en tænker’. Herluf bliver chokeret. Han er begyndt at glemme ting. Og en dag
kommer han ikke hjem, som han plejer. Ingelise og
hele familien opdager, hvor meget de savner ham
– og tager deres liv og relationer op til revision. Den
gamle ’trio’; Erik Clausen, Leif Sylvester og Kim Larsen med filmmusikken er atter forenet i denne fine,

poetiske film, der (endnu en gang) beviser Clausens
sans for at ramme et samfundsrelateret og aktuelt
tema ind med charme og humor. Ved redaktionens
afslutning forlyder det, at Mennesker bliver spist har
vundet den kirkelige filmpris: Gabrielprisen 2015!
Det er således en prisvindende film, vi åbner denne
sæson med – det tegner godt!
Tirsdag d. 17. november kl. 19.00 tager vi hul på et
af de mørkeste kapitler i danmarkshistorien – nemlig
det, der handler om vores tid som verdens syvende
største slavehandler-nation. Guldkysten (2015)
handler om idealistens rette intentioner – og mødet
med en virkelighed, der alt for ofte ikke er båret af
de bedste intentioner. Året er 1836, og den unge
botaniker Wulff (Jacob Oftebro) bliver sendt et år
til Afrika af den danske konge for at tilse arbejdet

Billetter købes i Kom-Bi og koster kr. 65,- Vel mødt!

med en kaffeplantage. Bag sig har han sit livs store
kærlighed, foran sig har han et eventyr, der vil føre
ham ind i ukendt land, og som vil ændre hans unge
liv for altid. Slavehandlen er for længst ophørt ved
de danske handelsforter på Guldkysten, men der
går ikke længe, før Wulff bliver vidne til lyssky, illegale
handler med hundredevis af slaver, der sejles bort i
ly af natten. Samtidig oplever Wulff, at hans plantager bliver hærget af de indfødte selv, og han føres
på sporet af en større konspiration, som viser sig at
trække tråde helt ind i guvernementets inderste.
Den sidste film i år ser vi torsdag d. 8. december kl.
19.00. Om den israelske film fra 2015 Afskedsfesten
skrev en anmelder: ”…noget så sjældent som en
munter og livsbekræftende film om aktiv dødhjælp.
Den behandler sit emne med elegant humor og eftertænksomhed.” Det er en film om aktiv dødshjælp,
der med sin sort-humoristiske vinkel, behandler
dette alvorlige emne på en anden måde, end Bille
Augusts Stille hjerte, vi skal se i februar 2016. Afskedsfesten er en medfølende sort komedie om venskab
og kunsten at vide, hvornår det er tid at sige farvel.

En gruppe plejehjemsbeboere i Jerusalem er kede
af at se deres bofæller lide unødigt i den sidste tid.
Så da ægteparret Levana og Yehezkels kære ven,
Max, ligger for døden og hospitalet mod hans vilje
nægter at slutte behandlingen, griber de til handling og bygger en dødshjælpmaskine. Rygterne om
maskinens fortræffeligheder spredes med lynets hast
og snart står de ældre i kø for at få hjælp til at sige
farvel til livet. Nu står parret i et følsomt dilemma - for
hvem skal egentlig bestemme over liv og død?
De to sidste film i denne sæson; Stille hjerte og 9.
april, præsenteres i næste Sogneposten.
Filmene 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!
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HORNSLET KIRKEKALENDER
AUGUST
SØNDAG 30/8

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 13. SØN. E. TRIN, LH

SEPTEMBER
ONSDAG 2/9
ONSDAG 2/9
SØNDAG 6/9
MANDAG 7/9
SØNDAG 13/9
MANDAG 14/9
SØNDAG 20/9
MANDAG 21/9
TIRSDAG 22/9
ONSDAG 23/9
FREDAG 25/9
SØNDAG 27/9
MANDAG 28/9
ONSDAG 30/9

KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.

17.30
18.45
10.30
11.00
10.30
11.00
10.30
11.00
10-12
17.00
10.00
16.00
11.00
14.30

FYRAFTENSSANG
MENIGHEDSRÅDSMØDE
GUDSTJENESTE, 14. SØN. E. TRIN, CTK
BABYSALMESANG
GUDSTJENESTE, 15. SØN. E. TRIN, LH
BABYSALMESANG
HØSTGTJ. + FROKOST, 16. SØN. E. TRIN, CTK
BABYSALMESANG
HØJSKOLEFORMIDDAG I SOGNEGÅRDEN
SPAGHETTIGUDSTJENESTE, CTK
LITTERATURCAFÉ
PULS-GUDSTJENESTE, 17. SØN. E. TRIN, LH
BABYSALMESANG
GUDSTJENESTER PÅ ROSENGÅRDEN, MB

OKTOBER
SØNDAG 4/10 KL.
MANDAG 5/10 KL.
TIRSDAG 6/10 KL.
ONSDAG 7/10 KL.
ONSDAG 7/10 KL.
SØNDAG 11/10 KL.
SØNDAG 18/10 KL.
MANDAG 19/10 KL.
TIRSDAG 20/10 KL.
ONSDAG 21/10 KL.
SØNDAG 25/10 KL.
MANDAG 26/10 KL.

10.30
11.00
10-14
17.30
18.45
10.30
10.30
11.00
10-12
17.00
16.00
11.00

GUDSTJENESTE, 18. SØN. E. TRIN, CTK
BABYSALMESANG
HØJSKOLEUDFLUGT
FYRAFTENSSANG
MENIGHEDSRÅDSMØDE
GUDSTJENESTE, 19. SØN. E. TRIN, LH
GUDSTJENESTE, 20. SØN. E. TRIN, LH
BABYSALMESANG
HØJSKOLEFORMIDDAG I SOGNEGÅRDEN
SPAGHETTIGUDSTJENESTE, LH
PULS-GUDSTJENESTE, 21. SØN. E. TRIN, CTK
BABYSALMESANG

ONSDAG 21/10 KL.
SØNDAG 25/10 KL.
MANDAG 26/10 KL.
TIRSDAG 27/10 KL.
ONSDAG 28/10 KL.
FREDAG 30/10 KL.

17.00
16.00
11.00
19.00
14.30
10.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, LH
PULS-GUDSTJENESTE, 21. SØN. E. TRIN, CTK
BABYSALMESANG
KIRKEFILMKLUB: MENNESKER BLIVER SPIST
GUDSTJENESTER PÅ ROSENGÅRDEN, TJ
LITTERATURCAFÉ

NOVEMBER
SØNDAG 1/11
MANDAG 2/11
TIRSDAG 3/11
ONSDAG 4/11
ONSDAG 4/11
FREDAG 6/11
SØNDAG 8/11
MANDAG 9/11
ONSDAG 11/11
SØNDAG 15/11
MANDAG 16/11
TIRSDAG 17/11
ONSDAG 18/11
TORSDAG 19/11
SØNDAG 22/11
ONSDAG 25/11
FREDAG 27/11
SØNDAG 29/11

KL.
KL.
KL.
KL.
KL.

10.30
11.00
10-14
17.30
18.45

KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.
KL.

10.30
11.00
17.00
16.00
11.00
19.00
17.00
19.00
10.30
14.30
10.00
10.30

GUDSTJENESTE, ALLE HELGEN, LH+CTK
BABYSALMESANG
HØJSKOLEUDFLUGT
FYRAFTENSSANG
MENIGHEDSRÅDSMØDE
BØRNEKULTURNAT
GUDSTJENESTE, 23. SØN. E. TRIN, CTK
BABYSALMESANG
AFSLUTNING MED JUNIORKONF., LH+CTK
PULS-GUDSTJENESTE, 24. SØN. E. TRIN, LH
BABYSALMESANG
KIRKEFILMKLUB: GULDKYSTEN
SPAGHETTIGUDSTJENESTE, CTK
DOBBELTKONCERT
GUDSTJENESTE, SIDSTE SØN. I KIRKEÅRET, CTK
GUDSTJENESTER PÅ ROSENGÅRDEN, LH
LITTERATURCAFÉ
GUDSTJENESTE, 1. S. I ADVENT, LH

DECEMBER
ONSDAG 2/12
ONSDAG 2/12
SØNDAG 6/12
TIRSDAG 8/12

KL.
KL.
KL.
KL.

17.30
18.45
10.30
19.00

FYRAFTENSSANG
MENIGHEDSRÅDSMØDE
GUDSTJENESTE, 2. S. I ADVENT, CTK
KIRKEFILMKLUB: AFSKEDSFESTEN

EFTERÅR 2015

SANG OG MUSIK

Fyraftenssang Dobbeltkoncert
Første onsdag i hver måned (2/9, 7/10 og 4/11
og 2/12) kl. 17.30-18.00 er det muligt at slutte
dagen og begynde aftenen i kirkerummets ro.
Vi mødes til en halv times sang og får et par ord
med på vejen.
Ved årets sidste
fyraftenssang
onsdag d. 2.
december vil vi
traditionen tro
også modtage
Fredslyset fra
Betlehem, der
bringes til os af en
repræsentant fra
Sankt Georgs Gilderne og bæres
ind i kirken af en
Hornslet-spejder.
Medbringer man
selv en staldlygte
eller lign. med
lys i, kan man få
tændt sit eget
lys og på den måde tage flammen med ud i
verden og hjem.

torsdag den 19.
november kl. 19
Der er flere gange dobbelt op hvad angår denne
koncert. To kor. To organister og korledere. (Og faktisk to koncerter).
I løbet af efteråret har korene sunget på repertoiret,
der bliver sunget denne aften (og tirsdag den 24.
november i Hammel kirke). Initiativet kommer fra
Malou (Marie-Louise) Reitberger, organist i Hammel
kirke. Sammen med Hornslet kirkes organist Thomas
Lennert har hun lagt skumle planer, mens de to var
styrmænd på Folkekirkens Ungdomskors Landsstævne i juli 2015. Eller faktisk efter, for der var nok at lave.
Og der er nok at høre på, når de to kor stemmer i
ved denne Adventskoncert. Musik fra den engelske
christmas carol-tradition, danske klassikere samt
værker fra de to ”lokale” Vilhelm Gregersen og T.
Lennert.
De to kor er Hammelkoret (voksenkoret ved Hammel-Voldby-Lading pastorat) og Hornslet Kirkes
Voksenkor. Malou Reitberger og Thomas Lennert vil
skiftes til at spille og dirigere korene til denne stemningsfulde koncert.
Fri entré. Kaffen i Sognegården efter koncerten
koster 20,- kr. Her vil der måske også være en antydning af lidt mere letbenet julemusik.

Forsiden

Foto af Kjeld Storgaard Pedersen

Kor for
alle aldre
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.
I foråret 2016 er der sikkert også mulighed for kirkekor
for de yngste på skolen. 0. til 2. klasse får mulighed
for at være med i Spirekoret der.
Det er gratis at synge i Hornslet kirkes kor.

Kortider om torsdagen (første gang 3. september):
• HORNSLET KIRKE BØRNEKOR for 3. til 5. klasse
15.30-16.30. Koret synger med til udvalgte 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 19.15-21.30. Koret, der er et blandet kor (SAB
for tiden) altså både mænd og kvinder, synger
med til udvalgte gudstjenester i løbet af året og
synger også koncerter i alle stilarter
Alt dette foregår i Hornslet kirkes Sognegård,
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
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HØJSKOLEFORMIDDAGE
Når vi går i kirke er der meget, der taler til os. Der er
mange ord. Ord, vi hører læst op fra Bibelen eller
ord i præsten prædiken. Ord, vi sætter ind i bønnen. Og vi synger mange ord fra vores salmebog
og tænker måske mere over det ene vers, end over
det andet, der ikke siger os så meget. Der er mange
ord, der taler til os. Og så er der alt det andet. Selve
kirkerummet – lyst eller mørkt, stort eller lille. Kirkeudsmykning og døbefont. Måske kalkmalerier. Og så
altret. Det er som om, altret i kirken med dens på
alle måder centrale placering trækker vores opmærksomhed til sig. Både når vi kommer i kirken og
når vi sidder på bænken. Og altertavlen fortæller os
også rigtigt meget. Om himmel og jord og det midt
imellem. Altrene og alterudsmykningen i kirkerne
er nogle fremragende formidlere og forkyndere af
kristendom og kristen tro. Og noget af det, de vil
fortælle os, er givet os på forhånd, når vi betragter
et alter og en altertavle. Men går vi tættere på, er
der måske en detalje eller to, der på overraskende
vis vil os noget og får os til at tale med på det, altret
vil sige til os.

I løbet af de fire efterårs-højskoleformiddage vil vi beskæftige os med
altre og altertavlekunst.
Vi skal både have sat ord på forskelligt alterkunst
og betragte dem fra både en kunsthistorisk og en
kirkehistorisk vinkel. Og så skal vi selvfølgelig selv ud
og selv fortolke både klassiske og moderne altre i
Syddjurs. Både på turene ud i alter-landet og hjemme i sognegården vil vi synge en masse salmer, der
passer til de forskellige altres fortælling.
Tirsdag d. 22. september kl. 10-12 lægger vi ud i
sognegården, hvor Carsten Tranberg-Krab vil fortælle og vise eksempler på, hvad man med en bredtfavnende titel kunne kalde ’klassiske altertavler’.
Tirsdag d. 6. oktober kl. 10-14 (ca.) tager vi på bustur og besøger Hvilsager kirke og Marie Magdalene
kirke og ser de flotte, gamle altertavler.
Tirsdag d. 20. oktober kl. 10-12 rykker vi opad i tiden,
hvor Lene Hauge tager os med ind i den moderne
kirkeudsmykning – og hvad moderne kirkekunst og
altertavlekunst vil fortælle.
Tirsdag d. 3. november kl. 10-14 (ca.) slutter vi efterårets tur gennem alterkunst af med at besøge Knebel og Bregnet kirker, hvor det er den helt moderne
alterudsmykning, der møder os, hvor den klassiske
altertavle ligefrem er forsvundet og erstattet af…ja
kom med og se!
De to tirsdage i sognegården koster det kr. 20,- for
kaffe og brød og de to udflugtstirsdage koster hver
kr. 100,- for bustur og frokost. Bussen går fra p-pladsen foran kirken kl. 10.00. Tilmelding til udflugterne
skal ske til kirkekontoret senest fredagen før.

Udsnit af altertavlen i Hornslet Kirke
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PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – ANDERLEDES TONER
PULS-gudstjenester søndag d. 27. september, søndag d. 25.
oktober og søndag d. 15. november 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 hæn-

litteratur-café
Vi er en flok læseglade mennesker, der den sidste
fredag i måneden kl. 10-12 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

derne 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.

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE
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.
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 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.
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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. Når 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.
Datoer: 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 19/10, 26/10,
2/11, 9/11 og 16/11. Alle dage kl. 11 i kirken.

sms service

Spaghettigudstjenester
Onsdag 23/9, onsdag 21/10 og onsdag 18/11 kl.
17.00 holder vi gudstjeneste i børnehøjde, hvor
børnene kan komme tæt på det, der sker og være
med på første række.
Gudstjenesten varer ca. en halv time og bagefter
går vi sammen over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs. Gudstjenesten og den fælles
spisning er en god og meget hyggelig anledning til
at mødes med andre børnefamilier på børnefamiliers præmisser.
Spisningen koster 20,- for voksne og tilmelding hertil
ønskes til kirkekontoret mandag i samme uge som
gudstjenesten. Det er vigtigt med tilmelding, fordi
vi på den ene side gerne vil, at der er mad nok til
alle, der kommer – og på den anden side gider vi
heller ikke at kassere for meget god mad – SÅ HUSK
TILMELDING TIL SPISNING! 

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

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

WWW.HORNSLETKIRKE.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
Kirketjener Steen Galmstrup
Tlf. 3035 8090, hornsletkirkegaard@gmail.com
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
Fristen for stof til næste nr. er d. 26. oktober 2015
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Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Løgtenvej 27 i Hornslet

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