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Folkelighed og fællesskab
af sognepræst Carsten Tranberg-Krab
I Danmark er det svært at tale om begrebet ’folkelighed’ uden at komme omkring
N.F.S. Grundtvig. Ingen har som han formet
den moderne, danske forståelse af, hvad
det vil sige at være menneske. Grundtvigs
tanker og citater fra ham bliver brugt af
begge sider i det politiske spektrum, der
prøver at få ejerskab over hans verdensanskuelse og menneskesyn. Og det er
’det folkelige’, der er udgangspunktet for
Grundtvig, altså; det, der er fælles for os
alle. Og hvad er det så, der er fælles for
os alle? I Grundtvigs digt om folkeligheden
svarer han måske mere, hvad det ikke er
– eller rettere: hvad det folkelige ikke kan
reduceres til. Det er ”…Meer end ’Brød og
Skuespil’”. Det folkelige er altså mere, end
det, der underholder os og som vi kan finde
glæde ved at være fælles om.
I skrivende stund er der fodbold-VM. Rigtigt
mange af os er fælles om at glæde os over
gode, velspillede og intense fodboldkampe
(på trods af det udskældte VAR-system!).
Vi, der husker de vilde dage i sommeren
’92, hvor Danmarks fodboldlandshold, som
trådt ud af et H.C. Andersen-eventyr, rejste
sig fra andedammen og slog alle de andre
og blev europamestre i Sverige. Hvilken
sommer! Hvilket fællesskab!
Eller Bjarne Riis, eller Brdr. Olsen, eller pæredanske Andreas Mogensen helt derude
i rummet, eller Kim Larsens sange, eller
Harald Blåtand – eller gode, gamle Grundtvig selv! Listen er lang over enkeltpersoner
og enkeltbegivenheder, der har skabt og
stadig kan skabe følelsen af fællesskab og
altså har at gøre med det, der er fælles for
os alle – med andre ord: det folkelige.
Men ’det folkelige’ er et kæmpe, uudtømmeligt hav, der altid vil være mere end
de enkelte begivenheder og de enkelte
mennesker. Det folkelige er noget, der ligger forud for os, som vi altså ikke behøver
opfinde. Men hvordan finder vi så frem til
det folkelige? For Grundtvig er det folkelige
noget, der ikke kan findes, men kan ’væres i’. Det har med sprog og nation, men
også med følelse af fællesskab at gøre – en
følelse, der ikke er givet ved din ’danskhed’
og ikke kan afgrænses eller begrænses af
etnicitet. Du kan være i det folkelige – men
du kan ikke afgrænse det. Det folkelige kan
aldrig skrives ned i litteraturkanoner eller
andre optegnelser, selv om de kan være

gode pejlemærker i en tid med megen
støj. Og det folkelige er heller ikke et begreb, der kun kan defineres af dem, der
har flertal i folketinget. Det folkelige vil altid
være ’mere end…’, hvis man prøver at afgrænse det. Det folkelige vil altid undslippe
en skarpt afgrænset definition. Det er mere
end ’brød og skuespil’ – altså det at få mad
og blive underholdt. Det er det også, men
ikke kun. Det er ’mere end’.
Det folkelige er det fælles. Det er der, hvor
jeg som enkeltperson på en eller anden
måde bliver løftet ind i og op i et fællesskab. Der, hvor jeg deler vilkår med min
nabo. Det kan være fodbold – men også
forelskelse. Det kan være frikadeller – men
også finkultur. Det kan være frisind – men
også fasthed. Det er at kende sine rødder
i historiens dyb – men også at søge fremtiden i udsynets trætoppe. Kort sagt: det
folkelige kan man være i, der hvor man
deler liv og død, sommer og vinter med sine
medmennesker. Der viser det folkelige sig,
når fællesskaber opstår omkring mangeartede oplevelser.
Den Danske Folkekirke er en af de mange
folkelige institutioner, der danner rammer
om fællesskaber i liv og død. Andetsteds i
Sogneposten og senere hen på efteråret
kan du møde andre, der er med til at skabe
rammer for en åben, levende og bevægelig dansk folkelighed, der både er flygtig
som ånd og fast som en litteraturkanon.

Folkeligt skal alt nu være
Trindt om Land fra Top til Taa,
Noget Nyt der er i Giære,
Det selv Tosser kan forstaae;
Men kan alt hvad brister bødes
Med det Ny, som først skal fødes?
Veed man ogsaa hvad man vil
Meer end ”Brød og Skuespil?”
Med Forlov at spørge!
(Fra Grundtvigs digt ’Folkeligheden’
fra 1848)
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GUDSTJENESTER

Høstgudstjeneste
og kirkefrokost
Søndag d. 9. 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’. Vi er godt klar
over, at der ikke er mange landmænd

Allehelgen
Allehelgen er i kirken tiden for at mindes
dem, vi har kendt, holdt af og elsket. Alle
Helgen-gudstjenesten søndag d. 4. 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 Allehelgen 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.
Man vil kunne få gravlys med sig til at sætte
på gravstedet – de frivillige bidrag hertil vil
gå til julehjælpen. Som til enhver gudstjeneste er alle velkomne også til Allehelgengudstjenesten, hvor det i særlig grad er
minde, eftertanke og ro, der udgør rammerne.

tilbage, der kan tage noget med fra
markerne, men måske har man selv et
æbletræ og kunne medbring en pose
æbler, bage en kurvfuld boller eller en
gulerodsgave, eller måske diske op med
en buket af havens blomster, en kæmpesquash eller et glas syltede 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 (30358090), ring
(86994030) eller mail: DGJ@KM.DK senest
tirsdag d. 4. september.

Fyraftenssang
og Fredslyset
fra Betlehem
Vi fortsætter vores ’salme-marathon’
gennem tre fyraftenssange i efteråret
(5/9, 3/10 og 7/11). Vi bevæger os længere ind i salmebogens skatkammer og
synger kendte og mindre kendte salmer.
Har man lyst til at stå for en af disse
fyraftenssange, er man velkommen til
at kontakte en af sognepræsterne for
nærmere info. Den sidste fyraftenssang
i år (5/12) er, traditionen tro, reserveret
til Fredslyset fra Betlehem, der bringes til
os af en repræsentant fra Sankt Georgs
Gilderne og bæres ind i kirken af Hornslet-spejdere, hvorefter vi synger nogle
af de gode adventssalmer og –sange.
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.
Alle fyraftenssange
starter kl. 17.30.

HØJSKOLEFORMIDDAGE

Højskoleformiddage
– og et enkelt forfatterforedrag
’Folkeligt skal alt nu være!’ Ja som omtalt andetsteds her i Sogneposten, er den
grundtvigske tanke om ’folkelighed’ et
fundament for vores samfundsfællesskab
og den tillid og uformelle omgang med
hinanden, der stadig er et kendetegn her til
lands. Der er mange folkelige institutioner,
der hver for sig og i fællesskab bærer et
ansvar for, at der er noget, der definerer os
som folk – noget, der ligger forud for os, inden vi selv begynder at realisere, skabe og
omskabe os selv. Der er et folkeligt grundlag for os. Den danske Folkekirke er en del
af dét grundlag. Folkekirken i Hornslet har
mange venner og samarbejdspartnere
blandt de folkelige institutioner. I efteråret
har vi inviteret en række af vores gode
venner og bedt dem om at fortælle om
det, de brænder for – om deres folkelige
arbejde.
Tirsdag 11/9 kl. 10-12: her får vi besøg af
sognepræst Trine Mathiassen Oppfeldt,
der er vikarierende sognepræst i Ådalens
pastorat. I samtale med vores egen sognepræst Lene Hauge, vil Trine bevæge sig ind
på, hvad ’folkekirke’ vil sige og hvad der er
’folk’ og ’kirke’ i arbejdet som sognepræst.
Hvorfor blev man egentlig præst? Har præsten en yndlingssalme – og en yndlingssang
– og hvorfor? Og hvordan skal folk og kirke
mødes i fremtidens folke-kirke?
Tirsdag 25/9 kl. 10-12: I de sidste seks år har
Hornslet kirke samarbejdet med Syddjurs
Bibliotek i kirkens Litteraturcafé. Bibliotekar
Karin Hedemand vil fortælle om arbejdet
på et folke-bibliotek, som er et grundlag i
vores samfund for vores alles tilgang til aviser,
tidsskrifter, oplysning, skønlitteratur, børnebøger, musik…og meget, meget andet. Vores
demokrati hviler på mange måder på, at
uddannelse, oplysning og dannelse er frit
tilgængeligt for alle. Karin vil fortælle om sit
arbejde i biblioteksvæsenet og om, hvad
hun særligt brænder for. Opgaverne og

Karin Hedemand

rammerne for et folkebibliotek har ændret
sig meget gennem de sidste år. Karin kommer med sit eget bud på, hvad der er den
vigtigste opgave for folkebibliotekerne lige
nu.
Tirsdag 2/10 kl. 19.00: Denne aften lægger
Hornslet kirke lokaler til endnu et samarbejde med Hornslet bibliotek, når vi i sognegården skal høre et spændende forfatterforedrag. Forfatter Mich Vraa fortæller om
sit arbejde med sin nyligt afsluttede romantrilogi - om sin research- og skriveproces, og
han læser passager fra bøgerne. Billetter á
kr. 75,- købes på Hornslet bibliotek

Birgit Fuglsbjerg

Tirsdag 9/10 kl. 10-12: Birgit Fuglsbjerg er
højskolelærer på Rønde Højskole. Ifølge
Grundtvig skulle folke-højskolen som en
overbygning til folke-skolen dueliggøre og
ansvarliggøre folket til at tage ansvaret for
at styre landet og lovgive. Folkehøjskolen
er en af Danmarks allerstørste eksportsucceser. Birgit vil fortælle om en højskole anno
2018 – hvad driver folk til højskole og hvad
driver folk til at undervise på en højskole?
Tirsdag 23/10 kl. 10-12: Film skal ses i biografen! Også i Kirkefilmklubben, der siden
opstarten i 2007 har dannet ramme om
Hornslet kirkes samarbejde med Skødstrup
kirke og Kulturhus/biograf Kom-Bi i Hornslet.
Film-mediet har i de sidste godt og vel 100 år
sat moral, værdier, menneskesyn, politik, religion og meget andet til debat. Daglig leder
af Kom-Bi, Ole Poulsen, besøger os denne
formiddag – en vaskeægte filmelsker, der vil
fortælle os om sin indgang til filmverdenen
og medbringe klip fra yndlingsfilmene.
Det er gratis at deltage i de fire Højskoleformiddage – kaffe og brød koster kr. 20,Forfatterforedraget tirsdag 2/10 kl. 19 skal
der købes billetter til på Hornslet bibliotek.
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Mød forfatteren
bag bogen
MICH VRAA: Dansk Vestindien og romantrilogien
Hornslet Kirkes Sognegård, Rodskovvej 2,
Hornslet
Tirsdag d. 2. oktober kl. 19. Entré: 75 kr.
Tag med forfatteren Mich Vraa tilbage til en
grum og ofte glemt periode i Danmarkshistorien ved dette tankevækkende foredrag.
Med bøgerne Haabet, Peters Kærlighed
og Faith har Mich Vraa stillet skarpt på en
tid, hvor slavehandel skabte velstand i
Danmark. Det begynder med historien om
slavefregatten Haabet omkring år 1800, så
omkring generalguvernøren på de danskvestindiske øer, Peter von Scholten, og
videre op til 1917, hvor USA overtager de tre
øer i Det Caribiske Hav.
I foredraget fortæller Mich Vraa om sit
arbejde med romantrilogien og om sin
research- og skriveproces, og han læser
passager fra bøgerne – den nyeste Faith,
som udkommer i august 2018.
Arrangeret i samarbejde mellem Hornslet
Bibliotek og Hornslet Kirke.
Billetter: købes på Hornslet Bibliotek fra
august måned

SPIL DANSK IGEN
I HORNSLET KIRKE
Efter at have holdt pause med koncert i forbindelse med Spil Dansk, kaster Hornslet Kirkes
Voksenkor sig igen ud i en Spil Dansk-koncert i
Hornslet Kirke 1. november 2018 kl. 19.
Det er nye og gamle danske sange, koret
synger – og der bliver også et par fællessange eller tre. Så kom frisk og vær med til
at fejre de danske sange og sangskrivere.
Bemærk at danske sangskrivere også skriver
på andre sprog end dansk.
Hornslet Kirkes organist og korleder Thomas
Lennert, der også er komponist og sangskriver, leder koncerten. Der er fri adgang.

JULETRÆSTÆNDING
I år flytter Hornslet Handelsstandsforening
byens juletræ hen på græsplænen foran
kirken, så det kan ses og nydes af endnu
flere mennesker i Hornslet og folk, der kører
gennem byen. Der er juletræstænding
fredag den 30. november sidst på eftermiddagen, og når træet er tændt, byder Hornslet Kirke indenfor i varmen i sognegården
til en kop stående kaffe/varm kakao og mulighed for at tage billeder med julemanden
til tonerne af Hornslet kirkes kors julesange.
Se de præcise tider og programmet for
Handelsstandsforeningens arrangement i
dagspressen, på kirkens hjemmeside og på
kirkesiderne i Adresseavisen, når vi når til
november måned.

Kirkestafet
Kirkerne i Hornslet, Hvilsager & Lime,
Mørke og Ådalen afholder kirkestafet
Vores kirker emmer af historie og kultur, og
der er nok at se på både ude og inde.
Benyt derfor denne chance til at gå på opdagelse i nabokirkerne i Hornslet, Hvilsager,
Mørke og Skader. Kom og hør om kirkernes
historie og livet i kirkerne, og få mere viden
om, hvilken rolle kirkerne spiller i lokalsamfundet, og om det arbejde, de udfører.
Den enkelte kirke planlægger selv forløbet
for sin kirke - dog vil der altid være en rundvisning og afslutningsvis en lille forfriskning.
De 4 kirker åbner dørene efter nedenstående tidsplan:
Lørdag d. 8. september 2018 kl. 10.30:
Mørke Kirke
Onsdag d. 19. september 2018 kl. 19.00:
Hornslet Kirke
Lørdag d. 6. oktober 2018 kl. 10.30:
Hvilsager Kirke
Lørdag d. 27. oktober 2018 kl. 10.30:
Skader Kirke.
Det er gratis at deltage, og der er ingen
tilmelding. Alle er velkomne, så mød blot
op og få en god oplevelse af ca. 1½ times
varighed. Kirkebil kan rekvireres i det sogn,
du tilhører.
Vel mødt
Hilsen fra de indbydende menighedsråd

DIAKONIENS DAG
For tredje gang danner Hornslet hallerne
dette efterår ramme om Diakoniens Dag.
Lørdag d. 3. november kl. 10-15 er der
stort genbrugsmarked, debatindlæg og
underholdning for børnene - se nærmere
på hjemmesiden og kig forbi!

KIRKEKALENDER EFTERÅR 2018

AUGUST
Fredag 31/8

Kl. 10.00 Litteraturcafé

Søndag 2/9
Mandag 3/9
Onsdag 5/9
Onsdag 5/9
Torsdag 6/9
Søndag 9/9

kl. 10.30
kl. 18.00
kl. 17.30
kl. 18.45
kl. 10.00
kl. 10.30

Tirsdag 11/9
Søndag 16/9
Onsdag 19/9
Søndag 23/9
Tirsdag 25/9
Onsdag 26/9
Onsdag 26/9
Fredag 28/9
Søndag 30/9

kl. 10-12
kl. 10.30
KL. 19.00
kl. 10.30
kl. 10-12
Kl. 14.30
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 10.30

SEPTEMBER

Gudstjeneste, 14. søn. efter trin.
Fællesspisning
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Strikkecafé
Høstgtj. m. frokost, 15. søn. efter trin.
TILMELDING!
Højskoleformiddag
Gudstjeneste, 16. søn. efter trin.
Kirkestafet i Hornslet kirke
Gudstjeneste, 17. søn. efter trin.
Højskoleformiddag
Gudstjenester på Rosengården
Spaghettigudstjeneste
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 18. søn. efter trin.

OKTOBER
Tirsdag 2/10 kl. 19.00
Onsdag 3/10 kl. 17.30
Onsdag 3/10 kl. 18.45
Søndag 7/10 kl. 10.30
Tirsdag 9/10 kl. 10-12
Tirsdag 9/10 kl. 19.00
Søndag 14/10 kl. 10.30
Søndag 21/10 kl. 10.30
Tirsdag 23/10 kl. 10-12
Onsdag 24/10 kl. 17.00
Fredag 26/10 kl. 10.00
Søndag 28/10 kl. 10.30
Onsdag 31/10 Kl. 14.30
Onsdag 31/10 Kl. 17.00

Højskoleaften med forfatter Mich Vraa
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 19. søn. efter trin.
Højskoleformiddag
Kirkefilmklub i Kom-Bi: Lykke-Per
Gudstjeneste, 20. søn. efter trin.
Gudstjeneste, 21. søn. efter trin.
Højskoleformiddag
Juniorkonfirmandafslutning
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 22. søn. efter trin.
Gudstjenester på Rosengården
Spaghettigudstjeneste

CTK

LH
CTK
LH
LH
CTK

CTK
LH
LH

CTK
LH
CTK

NOVEMBER
Torsdag 1/11
Lørdag 3/11
Søndag 4/11
Onsdag 7/11
Onsdag 7/11
Fredag 9/11
Søndag 11/11
Tirsdag 13/11
Tirsdag 13/11
Søndag 18/11
Onsdag 21/11
Fredag 23/11
Søndag 25/11
Tirsdag 27/11
Onsdag 28/11
Fredag 30/11

kl. 19.00
kl. 10-15
kl. 10.30
kl. 17.30
kl. 18.45
kl. 17-20
kl. 10.30
kl. 10.00
kl. 19.00
kl. 10.30
kl. 17.00
kl. 10.00
kl. 10.30
kl. 10.00
Kl. 14.30

Koncert “Syng Dansk”, voksenkoret
Diakoniens dag, Hornslet Hallerne
Gudstjeneste, Allehelgensdag
LH+CTK
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Børnekulturnat
Gudstjeneste, 24. søn. efter trin.
LH
Strikkecafé
Kirkefilmklub i Kom-Bi: The Square
Gudstjeneste, 25. søn. efter trin.
CTK
Spaghettigudstjeneste
LH
Litteraturcafé
Gudstjeneste, sidste søn. i kirkeåret
LH
Dekorationshyggedag i sognegården
Gudstjenester på Rosengården
CTK
Juletræstænding

DECEMBER
Søndag 2/12
Tirsdag 4/12
Onsdag 5/12
Onsdag 5/12
Søndag 9/12

kl. 10.30
kl. 19.00
kl. 17.30
kl. 18.45
kl. 14.00
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Gudstjeneste, 1. søn. i advent
CTK
Kirkefilmklub i Kom-Bi: The Shape of Water
Fyraftenssang med fredslyset fra Betlehem
Menighedsrådsmøde
De 9 læsninger, 2. søn. i advent
LH

Strikkecafé
Fra fine dåbsklude til varme sokker
For et år siden kastede en flok strikkeglade
mennesker sig ud i en ny kirkelig tradition,
nemlig at strikke dåbsklude til kirkens dåbsbørn, så de får deres egen personlige klud
til at tørre håret med efter dåben og med
den også får en god start på at lære om
den kristne tro, fordi dåbskluden er fyldt med
kristne symboler.
Sidste efterår kastede flokken af strikkeglade
sig så over at omsætte kirkens fadderskab til
Kirkens Korshærs varmestue i Århus til masser
af varme sokker og lækre filtede luffer. Det
er blevet til RIGTIG mange fantastiske dåbsklude til kirkens dåbsfamilier, og rigtig mange
lune sokker og vanter til varmestuens brugere. Både klude og sokker og vanter er blevet
modtaget med stor glæde. I dette efterår vil
vi igen strikke sokker, luffer og andet varmt til
brugerne af Kirkens Korshærs varmestue, og
har man uldent garn liggende derhjemme
og lyst til at begynde på dette derhjemme
med det samme, modtages ALLE hjemmestrikkede sokker og andet varmt med STOR
TAK. Det kan afleveres på kirkekontoret, eller
når strikkecaféen begynder igen til efteråret.

Dekorations-hyggedag
Tirsdag d. 27. november afholder Sognegården dekorations hyggedag kl. 10-13. Vi
laver adventskranse/dekorationer, kalenderlys, juledekorationer og gravpynt. Du skal
medbringe lys, pynt og skåle/fade til dekorationerne. Sognegården leverer gran og
ler, samt kaffe/te og rundstykker. Kirkegårdens personale deltager også, og vil være

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
om forfatteren eller pointen

Vi mødes to gange: torsdag den 6. september og tirsdag den 13. november, begge
dage kl. 10-13 i sognegården. Der vil være
kaffe og rundstykker til at give god energi til
at strikke.
Som altid står frivillige Else Daugaard for den
praktiske hjælp med strikketøjet og tydning
af opskrifter – ligesom strikkerne også plejer
at hjælpe hinanden godt med praktiske fif
og råd – mens sognepræst Lene Hauge er
medstrikker og kan fortælle om symbolerne
og brugen af det strikkede.
Der vil være garn og opskrifter til at strikke
sokker, luffer og andet varmt. Husk også at
medbringe pinde, enten strømpepinde eller
rundpinde, alt efter strikkevaner, i str. 2½ eller
3 til sokker eller str. 4½ eller 5 til tykke sokker.
Meld til på kirkekontoret senest fredagen før
strikkecaféen.
Har du spørgsmål, kan du henvende dig til
sognepræst Lene Hauge.

behjælpelige med ideer, og vores helt egen
hyggepianist/organist Thomas spreder julestemning på klaveret og med fællessang.
Så kom og vær med til en hyggelig formiddag med dejlig julestemning.
Arrangementet er gratis. Kaffe og rundstykker koster 20 kr. pr. prs.
Tilmelding til Dorthe på tlf.: 30 35 80 90 eller
på kirkekontoret tlf.: 86 99 40 30 senest
onsdag d. 21. november.

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE
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.
Vi mødes: fredag den 31/8, 28/9, 26/10 og
23/11 – BEMÆRK, AT I NOVEMBER MØDES VI
NÆSTSIDSTE FREDAG
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

Spaghettigudstjeneste
Onsdag 26/9, onsdag 31/10 og onsdag
21/11 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 på sms: 30 35 80 90 senest
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!

FAEÆLLESSPISNING
Hornslet Kirke vil gerne skabe muligheder 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 Danmark og dem,
der altid har været her til at spise med i Sognegården.
Tid: Mandag d. 3/9 fra kl. 18.00 - 19.30
Sted: Sognegården v. Hornslet Kirke (Rodskovvej 4)
Tilmelding: Til kirkekontoret: miro@km.dk senest mandagen inden.
Pris: 20 kr. pr. person (der er ingen betaling, hvis man bidrager med en
ret)

:otaD
:detS
irkseB

Måltider er en god måde at mødes på - også når man ikke kender
hinanden så godt. Når vi spiser 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.
Der er mange måder at være med på!

lemliT

Som gæst eller som vært - har du overskud
og lyst til at gi’ en hånd i forbindelse med
fællesspisning kan du kontakte kirkekontoret:
miro@km.dk
Kontaktperson: Susanne Kristophersen
(susanneoglars@c.dk / 41728605)

BøOrnekulturnat
Igen i år byder Hornslet kirke ind i efterårets
børnekulturnat. Årets tema er ”Med andre
øjne”. Så mød op fredag d. 9. november på
et tidspunkt mellem 17-20 i Hornslet kirke og
se, hvad samarbejdet mellem Lime-Hvilsager,
Mørke, Ådalens og Hornslet kirker byder ind
med: Hvordan ser den samme historie ud, set
gennem forskellige slags briller? Kom på rundtur i kirken og mød forskellige mennesker, der
har oplevet den samme historie på forskellige
måder – hvem taler mon sandt?

sms service

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

FILMKLUB

HORNSLET KIRKEFILMKLUB

Kirkefilmklub 2018-19
”Alle går vi rundt & leder som besatte,
nogen finder noget & andre sig selv, alle
mister noget ingen kan erstatte, nogen går
omkring & slår tiden ihjel” (C.V. Jørgensen i
sangen ’Indian Summer’).
Vi kan i kommende sæson af Kirkefilmklubben glæde os til fem film, fem skæbner, fem
mennesker, der ved, hvad de står – eller om
ikke andet finder de ud af det. De står, de
snubler og falder og rejser sig igen med nye
erkendelser – måske endda en erkendelse
af egne grænser (som efter sigende skulle
være meget sund at holde sig for øje i ny og
næ). Fem filmperler, hvor mennesker mister
noget, ingen kan erstatte, men
også finder noget andet – måske
endda sig selv. I hvert fald er der
ingen i de fem film, der bare slår
tiden ihjel. Velkommen i biografens trygge mørke! Filmene introduceres på skift af sognepræsterne Erik Søndergaard, Skødstrup
og Carsten
Tranberg-Krab,
Hornslet. Billetter bestilles og
betales i Kom-Bi,
Hornslet, hvor
filmene også
vises. Kirkefilmklubben er et
samarbejde
mellem Kom-Bi,
Skødstrup kirke og Hornslet kirke.
Tirsdag 9/10 kl. 19.00 åbner vi
ballet med en premierefilm. Bille
Augusts filmatisering af Henrik
Pontoppidans storværk “LykkePer”. En fortælling, der ligger til
højrebenet for Bille Augusts filmgreb og som mange har set frem til. På jagt
efter lykken flytter Per væk fra Jylland og
sin strenge opvækst i et religiøst hjem, og
sætter sejl mod København for at studere
til ingeniør og realisere et energiprojekt,
baseret på vind- og bølgeenergi. I hovedstaden får Per kontakt med Ivan fra den
rige jødiske familie Salomon, som fascineres
af Pers ambitioner, og som vil hjælpe ham
med at føre det ud i livet. Hos familien Salomon får Pers projekt næring, og Per forelsker
sig i datteren Jakobe, og hun fascineres af
Pers ihærdighed og må til sidst give efter for
kærligheden. Trods al sit held og fremgang
har Per svært ved at slippe af med barndommens sår, og han frygter, at han nu som
voksen vil komme til at gentage faderens

adfærd. Helaftensfilm – billetpris kr. 95,- (Biografklub Danmark kr. 47,50)

Vi skal se Cannes-Guldpalme-vinderen “The
Square” tirsdag 13/11 kl. 19.00. Filmen er fra
2017 og handler om Christian, der er kunstnerisk leder af et museum i Stockholm. Mens
han gør klar til åbningen af museets næste
installationsprojekt, The Square, udsættes
den succesfulde kurator for tricktyveri på
åben gade. Hændelsen får ham til at tage
sagen i egen hånd, og sammen med sin
assistent opsporer han gerningsmandens
lejlighedskompleks. Hvad der herefter følger
er en serie af mindre heldige beslutninger,
mødet med en
aparte journalist og lanceringen af en
PR-kampagne,
der får lige rigeligt med opmærksomhed.
'The Square'
mestrer den
svære balance både at være humoristisk og underholdende og
samtidig udfordrende på et
kunstnerisk plan. Billetpris kr.
70,Tirsdag 4/12
kl. 19.00 ser
vi den flerdobbelte
Oscarvinder
fra 2017 “The
Shape of
Water” – et
overnaturligt
eventyr, der
foregår under Den Kolde Krig i USA i 1962. Vi
befinder os på et tophemmeligt regeringsanlæg, hvor den stumme Elisa er rengøringsassistent. Ved et tilfælde opdager hun,
at et væsen, der bedst kan beskrives som
en krydsning mellem et menneske og en
fisk, holdes fanget i et forsøgslaboratorium.
Mødet mellem undervandsvæsnet og den
ensomme kvinde udvikler sig i en overraskende retning, og snart tager Elisa drastiske
midler i brug for at befri den tilfangetagne.
Billetpris kr. 70,Sæsonens to sidste film;”En frygtelig kvinde”
og “Three Billboards outside Ebbing, Missouri” præsenteres i kommende nummer af
Sogneposten.
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MENIGHEDSRÅDET

Restaurering af kirken og lidt om økonomi
Vores smukke og veludstyrede kirke i Hornslet tror jeg de fleste er glade for, og lidt
stolte over, at vi har en så enestående kirke
i vores by. Vi har i nogle år vidst, at vi på et
tidspunkt skulle planlægge med restaurering af kirken med særlig opmærksomhed
på det indvendige og ikke mindst det
historiske inventar. Tiden er nu kommet for
planlægningen, der er en lang proces. Vi
har indtil videre haft et forprojekt med en
arkitekt, der er ekspert i kirkerestaureringer.
Denne første del af processen handler om,
at få overblik over hvad restaureringen
kommer til at omfatte, samt at få en idé om
hvilke omkostninger, det vil have.
Hvad skal der ske?
Man kan dele det op i 3 kategorier
1. Vedligehold, eks. indvendig kalkning
2. Restaurering af historisk inventar
3. T ilpasning til ønsker, eks. håber vi at få et
toilet i tilknytning til kirken
Den del der handler om vedligehold skal
finansieres af provstiet, og der er efterhånden ganske stort behov for eks. indvendig
kalkning. Til restaurering og ikke mindst af
det historiske inventar er vi nødt til søge fonde, kirkeministeriet og lignende om penge,
det er dyrt at have konservatorer på besøg.
Hvornår skal det ske?
Mange vil selvfølgelig være interesseret i at
vide hvornår det skal ske, for når først restaurering m.v. går i gang skal kirken lukkes
i en periode på sikkert adskillige måneder. I
menighedsrådet har vi endnu ikke en færdig

Fornyelse af gudstjenesten
i Hornslet kirke
Som menighedsrådsformanden skriver
ovenfor, skal man forny og forandre for at
kunne bevare. Det gælder kirkens ydre
rammer – men det gælder også indholdet
af kirken. Menighedsrådet har siden 2012
udfordret rammerne for ’den traditionelle’
gudstjeneste med PULS-gudstjenesterne.
Nu er tiden kommet til at justere de almindelige søndagsgudstjenester, så rammerne
passer til kirkelivet i dag. De er små-justeringer, hvor vi bl.a. byder nogle af de allerbedste nyskrevne salmer fra det seneste
årti op til dans sammen med de gode,
gamle salmer, som vi alle holder meget
af (men som jo også var de nye, ukendte
engang!). Ændringerne betyder:
At vi til hver gudstjeneste synger en ny
’periodesalme’ fra tillægget ’100 salmer’,
som man får udleveret sammen med Den
Danske Salmebog.
At vi til hver gudstjeneste efter altergang

tidsplan, men vi ved, at vi først er klar til at
søge finansiering fra foråret 2019, så det
meste af 2019 vil gå med at rejse finansiering
og projektere, så den største del af arbejdet
vil efter denne foreløbige planlægning finde
sted i 2020, og måske ind i 2021. Derefter vil
vi glæde os til, at have en fin og flot kirke i
friske farver, klar til de næste mange år.
Lidt om den nye sognegård og om økonomi
Heldigvis har vi en rigtig god sognegård, der
også vil skulle fungere som kirkesal medens
lukningen står på, så det tror vi kan lade sig
gøre uden de store problemer.
Vores nytilbyggede og renoverede sognegård fra 2014 er vi rigtig glade for, og
aktivitetsniveauet er følgelig steget ganske
betragteligt, og vi er rigtig glade for at så
mange deltager i de mange arrangementer mellem år og dag. Desværre har vores
budget svær ved at rumme de udgifter
de mange flere arrangementer medfører.
Det er vi selvfølgelig i kontakt med provst
og provstiudvalg om, og håber vi får det
rettet op, så vore ekstra udgifter ved større
faciliteter og flere aktiviteter kommer mere i
balance med det vi får tildelt.
Aktuelt har det dog betydet, at vi for at få
enderne til at nå sammen, har stoppet puls
gudstjenester og babysalmesang i efteråret
2018. Vi regner dog med at kunne få det i
gang til foråret 2019.
Venlig hilsen Jørgen Andersen
Formand for menighedsrådet

synger Janne Marks smukke nadverhymne
fra 2015 ’Igen berørt’ (se bagsiden)
At dåbsbarn, dåbsforældre og evt. gudfader/gudmoder bliver ført ind i kirken i
starten af gudstjenesten – og til gengæld
bliver dåbsfølget siddende, når den øvrige
menighed efter gudstjenesten forlader kirken (dette for at undgå ’kødannelse’ ved
våbenhuset).
At vi anvender nyskrevne indgangs- og
udgangsbønner, der (ligesom ’periodesalmerne’) skifter i løbet af året.
At vi vender tilbage til at anvende det
nadverritual, der hedder ’Ritual b’ (se side
799f i Den Danske Salmebog fra 2003).
Vi fornyr for at kunne bevare – en levende,
vedkommende gudstjeneste med en fod
solidt plantet i traditionen og en anden
plantet lige så solidt i fornyelsen. Sådan
som det altid har været en evangelisk-luthersk kirkes opgave og pligt. Så kom endelig forbi en søndag ved lejlighed og hils på
og syng med – vi glæder os til at se dig!
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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. På bestemte
lørdage er der mulighed for dåbsgudstjeneste – spørg på kirkekontoret.
Navngivning foretages på www.borger.dk
senest 6 måneder efter barnets fødsel.
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 480,- 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.

Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Møllestedet 4, 8543 Hornslet
tlf. 8699 4121, ctk@km.dk
Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk
Mandag er præsternes fridag
Konstitueret graver Rikke Danielsen
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
Tlf. 3035 8090, dgj@km.dk
Kordegn Michael Rosendal
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
Tlf. 2486 5359, slothandersen@gmail.com
Kirkeværge Palle Daugaard
Tlf. 2066 4506

TRANSPORT?

HORNSLET KIRKEKONTOR

Kirkebilen kører til alle arrangementer og
gudstjenester. Enhver kan gratis benytte den.
Ring senest dagen før til Benny Friis i Hornslet

Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 54 00

Alle henvendelser bedes rettet til

Tlf. 86 99 40 30
E-mail: miro@km.dk
mandag - fredag kl. 9 - 13,
torsdag tillige kl. 15-17

REDAKTION
Sognepræst Carsten Tranberg-Krab (ansv.)
CTK@KM.DK
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Frist for stof til næste blad er d. 1/11 2018

Ønsker du at se Sogneposten digitalt, ligger den på kirkens hjemmeside.

Kom til kor – det er sundt!
Både børn, unge og voksne kan synge i kor i Hornslet kirke. Man henvende sig
til kirkens organist (kirken@lennerts.dk) eller blot møde op - det er gratis at deltage.
KORTIDER OM TORSDAGEN (første gang 6. september)
HORNSLET KIRKE BØRNEKOR for 3. til 5. klasse

Koret synger med til flere gudstjenester og koncerter i løbet af året

15.30-16.30

HORNSLET KIRKES UNGDOMSKOR for 6. klasse og opefter

16.45-18.00

HORNSLET KIRKES VOKSENKOR for alle der har lyst

19.15-21.45

Koret synger med til alle gudstjenester og koncerter i løbet af sæsonen.
Korsangerne får et lille beløb for medvirken til gudstjenester.

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
SPIREKORET er der først tid til i 2019, men det bliver som vanligt på skolen for 0.-2. klasse.
Det bliver annonceret senere og sendt ud via skoleintra.

WWW.HORNSLETKIRKE.DK
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Vores nye nadversalme

i Hornslet kirke stammer fra salmebogstillægget ’100 salmer’ (nr. 849), der udkom
for to år siden. Her findes noget af det
bedste dansksprogede salmedigtning fra
de sidste 25 år. En af dem er ’Igen berørt’
fra 2015 af forfatter og komponist Janne
Mark. Salmen synger vi lige efter altergang
og dens væsentligste funktion er dermed
at sætte ord på noget, der opleves som
fælles, når vi knæler og modtager brød og
vin - selv om der sikkert er lige så mange
tanker og bevæggrunde, som der er mennesker, der knæler omkring nadverbordet.
Det fælles er, at vi er i bevægelse ved
altergang. En ydre bevægelse, hvor vi skal
gå til alteret, hvor vi hører ordene om, at vi
er rummet af Guds kærlighed og tilgivelse,
sådan som Jesu måltidsfællesskaber altid
var et udtryk for. Og vi skal bevæge os
tilbage efter altergang – ned på kirkebænken og til sidst ud af kirken; ud i livet med

Få en hyggelig dag som
indsamler og gør noget
godt for mennesker i nød
I Kirkens Korshær ser vi, at flere og flere
mennesker lever i fattigdom i Danmark.
Hjemløse lever et udsat liv på gaden, ensomme lever forladt uden kontakt til familie
og venner, børn kommer i skole uden overtøj og madpakke.
I Kirkens Korshær hjælper vi mennesker i
nød. Behovet for vores sociale arbejde er
stort -og det vokser! Derfor har vi brug for
din hjælp.

mod og lys og enhed med Kristus. Men
der er også en indre bevægelse. Vi bliver
’berørt og bevæget’ i alle vore ’bristede
sange om lyse liv og dage’, når vi mødes
af barmhjertige ord, der tilgiver os – uanset om tilgivelsesordene er fra Gud eller
hvermand. Dét lys kan vi tage med os fra
gudstjeneste og altergang og bringe ud til
vores medmennesker.

Igen berørt, bevæget af
dit ord, din ånd,
dit ord, din hånd
her heler du hver bristet sang
om lyse liv og dage.
Vi får dit mod, vi tør gå ud
og være lys i verden
vi er af dig, du er i os,
er vores liv og færden.
(Gengivet med tilladelse fra Janne Mark)

Du kan hjælpe ved at melde dig som
indsamler til vores landsindsamling søndag
d. 25. november. Få en hyggelig dag, sæt
perspektiv på livet og gør noget godt for
en anden. Vi samler ind med udgangspunkt i Kirkens Korshærs genbrugsbutik,
Løgtenvej 27.
Kontakt indsamlingsleder Bodil Martinsen
på 40 11 51 07 eller bodilmartinsen.elk@
gmail.com for tilmelding eller for at vide
mere.
Alle er velkomne

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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