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Hvad holder,
når vi brænder vores
straffespark?
Af sognepræst Lene Hauge
For en del år siden læste jeg om et foredrag af en
mand med efternavnet Kampmann. Han hævdede, at sport, og i særdeleshed fodbold, var
blevet danskernes nye religion, hvor man havde
skiftet kirkens præster ud med dommerne på banen (iklædt samme sorte og hvide farver), tilskuerne
langs banen var menigheden, salmerne var erstattet af slagsange, de 10 bud var erstattet af spillets
regler, og Ronaldo, Beckham og Messi og de andre
helte var Jesus, Gud og Moses og de andre kendte
fra Bibelen.
I mange år har jeg ikke tænkt på det foredrag –
sikkert fordi jeg ikke har følt, at noget var udskiftet.
Tværtimod har vi så mange mennesker i alle aldre
inde i både kirke og sognegård i løbet af en uge,
at vi har måttet bygge sognegården ud. Så en
total udskiftning er der nu ikke tale om – og mange
familier møder jeg endda flere gange på en dag
- først til spaghettigudstjeneste og siden i gymnastiksalen – eller først til konfirmandgudstjeneste og siden
i svømmehallen. Så fra mit synspunkt er det tale om
et rigtig godt både og – at man får sport og motion
og sammenhold det ene sted og tro, kærlighed og
dybe værdier i både medgang og modgang det
andet sted.

Men så kom jeg alligevel en dag i tanke om, at flere
konfirmander i de senere år har nævnt for mig, at
de har svært ved at nå at komme de lovpligtige
antal gange i kirke, fordi de skal til fodboldtræning
eller anden træning. Og flere, både unge og ældre, har også nævnt for mig, hvordan det i løbet af
en uge er overordentligt svært at samles i familien,
fordi alle skal til træning på forskellige tider, eller ud
at løbe eller til fitness. Og når det bliver sagt på dén
måde, så er der måske alligevel et problem. Så
er vi måske som samfund kommet til at prioritere
noget højere, end det bør. Eller som det er sagt
i medierne: så er det sunde blevet usundt og
har taget pladsen fra det, der nærer. For selv
samme konfirmander har simpelthen samstemmende svaret, at deres dybeste værdi er, at
være til at stole på, at have en familie, at
være en god kammerat. Mange af dem
drømmer også om at blive gode fodboldspillere eller dygtige advokater, men ingen
af disse drømmejobs har været nævnt, da
deres dybeste værdier, det, der virkeligt
betød noget for dem, skulle skrives.
Dette er ikke en artikel, der skal pege
fingre ad nogen som helst. Men det er
en artikel, der forhåbentligt kan få os
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alle
til at
tænke endnu
mere over, hvad der holder
i længden. Hvad der har dyb betydning, og hvad der når alt kommer til alt
ikke betyder så meget. For spørgsmålet er
jo, hvad der holder, når vi ikke kan leve op til
holdets idealer eller vores egne idealer til livet
og os selv – når uvejr trænger ind i vores trygge
stuer, når krig og sygdom ikke er forbeholdt
’dem i Afrika’, eller når vi brænder vores straffespark og virkeligt fejler, enten fordi vi ikke bliver
raske, selvom vi lever sundt, eller at kærligheden
ikke holdt, selvom der faktisk blev kæmpet. Hvad
har vi så at holde os til? Forhåbentligt et godt hold,
der holder af en for det, man er, og ikke kun for det
man kan.
Det er i hvert fald det, der er kernen i det kristne
budskab: at vi af Gud er elsket som mennesker. Vi
behøver ikke lave guddommelige scoringer for at
være noget. Tværtimod gik Jesus rundt på jorden og
fik helt almindelige mennesker til at mærke, at de
var noget værd – ligesom også deres helt almindelige og småkedelige nabo var noget værd. Så det
kristne målfoto er altså ikke et foto af mulige fejl, om
der var hånd på, eller om stregen var overtrådt, men
i stedet et foto, der stiller skarpt på det værdifulde,
der gemmer sig bag alt det almindelige. Som det
står i en af vores julesalmer:

Det var ikke et barn som de andre,
der blev født under himlen den nat,
det var Gud selv, der nu ville vandre
for at finde på jorden sin skat.
I den usleste mand eller kvinde
så han perlen så kosteligt skinne,
dengang Gud selv blev menneskets lys.
(Den Danske Salmebog 98, vers 3)

Jeg tror,
det budskab
kan røre os alle, før eller
siden. Men ikke alle har lige let
ved at høre det. Det kommer an på, hvad
vi har med i bagagen. Lad os derfor bruge det nye
kirkeår på at huske på, hvilken arv, vi har med i vores
bagage som døbte – ikke fordi det først er i dåben,
at Gud giver sig til at kunne lide os, men fordi det er i
dåben, at det siges direkte til os. Og lad os da bruge
den arv aktivt, så vi husker os selv og hinanden på,
hvad der har betydning, og hvad der er indpakning.
Og lad os da huske at takke de sande supportere
– dem, der er der, også når man ikke har fortjent hyldest, men i dén grad har brug for opbakning. Lad
os bruge det nye år på at takke alle, der hjælper
andre i modgang, og lad os selv forsøge at følge
deres eksempel i tillid til, at vi er noget værd, også
når vi brænder det afgørende straffespark.
Rigtig glædelig jul
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De 9 læsninger … Lucia
Søndag den 14. december kl. 14.00
Til grund for denne musikgudstjeneste ligger ni
læsninger fra profetierne i Det Gamle Testamente
over Det Nye Testamentes fortællinger om englen
Gabriels besøg hos Maria til Jesu fødsel.
I de senere år har mange danske kirker videreført
den engelske skik med at indlede julen med en
gudstjeneste, hvor man gennem læsninger og
musik får mulighed for at sætte julens budskab ind
i Guds og menneskers historie. Det vi vil også gøre i
Hornslet Kirke og indbyder alle til denne stemningsfyldte gudstjeneste. Det er medlemmer af menigheden, der læser teksterne.
Alle kirkens kor medvirker også.
Da sognegården endnu ikke er helt færdig til
denne dag, kan vi ikke invitere på kaffe i sognegården. Men Lucia skal ingen snydes for, så efter
gudstjenesten er der Luciaoptog i kirken.

Fire gudstjenester
i Hornslet kirke
juleaftensdag
Kl. 11.30 er der børnegudstjeneste
kl. 13.00, 14.30 og 16.00 er der
’almindelige’ juleaftensgudstjenester
Især gudstjenesten kl. 14.30 plejer at være særdeles
populær. Det er selvfølgelig dejligt, at så mange vil
i kirke juleaften. Men da vi kun kan være så mange,
som vi nu kan i kirken, henstilles der til, at de, der
gerne vil have en gudstjeneste mere i ’børnehøjde’
kommer kl. 11.30.
Ved gudstjenesten kl. 13
plejer det at være lidt
nemmere at få plads.
Under alle omstændigheder ønsker vi alle på
glædelig gensyn i kirken
i julen!

Lucia,
italiensk
illustration
fra 1840.
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Julegudstjenester for børn i
dagplejen og børnehaverne
i Hornslet
Onsdag 17/12 er der småbørnsgudstjenester for
børn i dagpleje, vuggestuer og børnehver i Hornslet. Det er kl. 9.30 for dagpleje- og vuggestuebørnene og 10.45 for børnehavebørnene.
Gudstjenesten er helt i børnehøjde… men dagplejere, pædagoger og hjemmegående forældre
med små børn er også velkomne!

Julegudstjeneste på
Rosengården
Juleaftensdag er der gudstjeneste på Rosengården i caféen kl. 10.30.
Gudstjenesten er for alle beboere på Rosengården og deres familie og for folk, der ikke bor på
Rosengården, men af forskellige årsager foretrækker gudstjenesten der frem for henne i kirken.

Julehjælpen i
Hornslet 2014
Der er flere og flere forældre i Danmark, der ikke har
råd til at give deres børn ‘rigtig’ julemad og en lille
julegave. Hornslet kirke har igennem årene uddelt
julehjælp til de trængte – og igen i år er julehjælpen
et samarbejde mellem Hornslet kirke og Rosenholm
Lions Club, der støtter kirkens julehjælp til trængte
familier økonomisk.
For at komme i betragtning
til julehjælp bedes man
indsende/maile en
ansøgning med
et par ord om
familiemæssige og
økonomiske forhold til
én af sognepræsterne senest
d. 13. december
2014.
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HORNSLET KIRKEFILMKLUB

Hornslet kirkefilmklub fortsætter hen over vinteren,
hvor vi samles i biografens mørke om vægtige og
vigtige, sjove og alvorlige filmoplevelser. Vi mødes i
Kom-Bi, hvor man også kan bestille og betale billetter til de enkelte film. Prisen er
kr. 65,- pr. film.

Richard en talentfuld atlet og ubestridt alfa-han i sin
omgangskreds. Han forelsker sig, og alting er godt
– lige indtil en skæbnesvanger sommernat, hvor
Richard begår en katastrofal handling, der kaster en
sort skygge over ham og de mennesker,
som betyder mest for ham…

Vores ’julefilm’ i kirkefilmklubben
ser vi tirsdag d. 9. december kl.
19.00. ’Niceville’ fra 2010 foregår i 60’ernes Mississippi, USA.
En ny racelov er netop blevet
indført. Adskillelsen mellem
hvide og sorte er pludselig ikke
længere lovlig. Ku Klux Klan hærger, og sorte
lever i skræk og rædsel. Så meget desto
mere fantastisk - og modigt - er det da også,
da den sorte tjenestepige Aibileen
indvilger i at fortælle sin historie til
miss Skeeter. Skeeter har sat sig for
at beskrive tilværelsen for en række
sorte tjenestepiger og Aibileen er
den første. Men det er ikke nok med
kun én stemme. Langsomt, møjsommeligt - og i dybeste hemmelighed
- lykkes det at rekruttere andre kvinder og få dem til at fortælle deres
historie med livet som indsats.
Tirsdag d. 3. februar kl. 19.00 ser vi ”What Richard
Did”, hvor vi følger Richard i sommeren mellem hans
afslutning på sin skolegang og hans kommende
start på universitetet. Som privilegeret teenager er

Vi slutter sæson 14/15 i kirkefilmklubben
tirsdag d. 10. marts kl. 19.00, som vi startede: på havet! I filmen Kon-Tiki følger vi
Thor Heyerdals legendariske Odyssé over
Stillehavet i 1947. Seks mænd
sejler fra Peru til Polynesien
på en spinkel balsaflåde
og sætter deres liv på spil
for en idé, som kan ændre
verdenshistorien. Anført af
Thor, en flot kaptajn, som
ikke kan svømme, sejler de
ud uden moderne udstyr. De
drager af sted med verdenspressens
fulde bevågenhed og navigerer
ved hjælp af stjernerne i det store
Stillehav med bølgerne som ror. De
seks mænd kæmper mod naturen
i form af flodbølger, hajer og det
dybe havs dæmoner. Thor har ofret
alt for denne ekspedition, så det må
og skal lykkes.
Filmene introduceres på skift af sognepræsterne
Carsten Tranberg-Krab og Erik Søndergaard, Skødstrup.

BILLETTERNE KOSTER KR. 65,- PR. FILM OG BESTILLES OG BETALES I KOM-BI.
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PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – NYE TONER
Puls er en ny type gudstjeneste, hvor menigheden bliver inddraget på en helt anden måde end
sædvanligt. Sproget i tekster og musik er nutidigt, og
formen er tænkt på ny, med bl.a. et ’Hornslet-nadver-ritual’. Pulsen i gudstjenesten kan både blive høj
af musikalsk glæde, når det lille band og kirkens kor
spiller og synger, og helt rolig, når musikerne spiller
stille musik, så man kan sidde i signe egne tanker.
Kunne du tænke dig at være med til at lave gudstjenesten, enten ved at læse eller ved at bage

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
behøver vide
noget som helst
om forfatteren
eller noget som
helst andet.
Vi mødes den
sidste fredag
i hver måned

brød, finde blomster til alteret eller noget andet, er
du meget velkommen til at henvende dig til en af
præsterne.

Der er PULS-gudstjeneste følgende
datoer, hver gang kl. 16:
23/11, 11/1, 22/2

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE
kl. 10-12. I efteråret, hvor sognegården ombygges,
mødes vi på Hornslet Bibliotek, der har stillet en sal
til rådighed for os læseglade. Fra januar mødes vi
igen i sognegården. 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:
28/11 på biblioteket, 24/1 i sognegården, 27/2 i sognegården
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HORNSLET KIRKEKALENDER
NOVEMBER
LØRDAG 22/11

KL. 10-16

DIAKONIENS DAGE I HORNSLET HALLERNE

SØNDAG 23/11

KL. 16.00

DIAKONI-PULS-GUDSTJENESTE, SIDSTE SØN I KIRKEÅRET, CTK

ONSDAG 26/11

KL. 14.30

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 5+6, LH

KL. 15.15

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 3+4, LH

KL. 16.00

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN, DEMENSAFD. LH

FREDAG 28/11

KL. 10.00

LITTERATURCAFÉ

SØNDAG 30/11

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 1. SØNDAG I ADVENT, CTK

DECEMBER
ONSDAG 3/12

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG MED FREDSLYSET

ONSDAG 3/12

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

SØNDAG 7/12

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 2. SØNDAG I ADVENT, LH

SØNDAG 14/12

KL. 14.00

DE 9 LÆSNINGER OG LUCIA, CTK

ONSDAG 17/12

KL. 09.30

JULEGUDSTJENESTE FOR DAGPLEJE- OG VUGGESTUEBØRN

KL. 10.45

JULEGUDSTJENESTE FOR BØRNEHAVEBØRN

SØNDAG 21/12

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 4. SØNDAG I ADVENT, LH

ONSDAG 24/12

KL. 10.00

JULEGUDSTJENESTE PÅ DEMENSAFD., ROSENGÅRDEN, LH

KL. 10.30

JULEGUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN, LH

KL. 11.30

JULEGUDSTJENESTE FOR BØRN, CTK

KL. 13.00

JULEGUDSTJENESTE, LH

KL. 14.30

JULEGUDSTJENESTE, CTK

KL. 16.00

JULEGUDSTJENESTE, CTK

TORSDAG 25/12

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, JULEDAG, LH

FREDAG 26/12

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 2. JULEDAG, CTK

SØNDAG 28/12

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, JULESØNDAG, LH

JANUAR
TORSDAG 1/1

KL. 16.00

GUDSTJENESTE, NYTÅRSDAG, OG NYTÅRSKUR, CTK

SØNDAG 4/1

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, HELLIG 3 KONGERS SØNDAG, LH

ONSDAG 7/1

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG

ONSDAG 7/1

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

ONSDAG 7/1

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG

ONSDAG 7/1

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

SØNDAG 11/1

KL. 16.00

PULS-GUDSTJENESTE, 1. SØN EFT. HELLIG 3 KONGER, LH

ONSDAG 14/1

KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, LH

SØNDAG 18/1

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 2. SØNDAG EFTER HELLIG 3 KONGER, CTK

SØNDAG 25/1

KL. 14.00

GUDSTJENESTE, S. S. E. H. 3 K. OG VINTERMØDE, CTK

TIRSDAG 27/1

KL. 10.00

HØJSKOLEFORMIDDAG

ONSDAG 28/1

KL. 14.30

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 5+6, MB

KL. 15.15

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 3+4, MB

KL. 16.00

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN, DEMENSAFD., MB

KL. 19.00

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE, CTK

TORSDAG 29/1

FEBRUAR
SØNDAG 1/2

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, SEPTUAGESIMA, LH

ONSDAG 4/2

KL. 17.30

FYRAFTENSSANG

ONSDAG 4/2

KL. 18.45

MENIGHEDSRÅDSMØDE

TORSDAG 5/2

KL. 19.00

GUDSTJENESTE FOR OG AF SOGNETS KONFIRMANDER

SØNDAG 8/2

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, SEKSAGESIMA, CTK

SØNDAG 15/2

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, FASTELAVN, CTK

TIRSDAG 17/2

KL. 10.00

HØJSKOLEFORMIDDAG

SØNDAG 22/2

KL. 16.00

PULS-GUDSTJENESTE, 1. SØN. I FASTEN, LH

ONSDAG 26/2

KL. 14.30

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 5+6

KL. 15.15

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 3+4

KL. 16.00

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN, DEMENSAFD.

MARTS
SØNDAG 1/3

KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 2. SØN I FASTEN, CTK

TIRSDAG 3/3

KL. 10.00

HØJSKOLEFORMIDDAG

SØNDAG 8/3

KL. 09.00

GUDSTJENESTE, 3. SØN I FASTEN OG SOGNEINDSAMLING, LH

ONSDAG 11/3

KL. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, CTK

SØNDAG 15/3

KL. 16.00

PULS- GUDSTJENESTE, MIDFASTE, CTK

TIRSDAG 17/3

KL. 10.00

HØJSKOLEFORMIDDAG

VINTER 2014/15

SLÆGT SKAL FØLGE SLÆGTERS GANG

Højskoleformiddage
’Slægt skal følge slægters gang’.
Dette forår tager vi med denne linje fra ’Dejlig er
jorden’ udgangspunkt i, hvad vi har med os. Vi skal
se på, hvilke traditioner vi bærer med os både i og
uden for kirken, og hvad de betyder. Vi skal også
se på, hvad vi selv er rundet af og hvordan vi finder
frem til det med alle de nye muligheder for slægtsforskning, og endeligt skal vi se, hvordan social arv
ikke kun handler om økonomisk dårligt stillede familier, men også bæres med i den økonomiske top.
27/1: Vi lægger
ud med besøg af
Else Marie Kofod,
der er vicenationalsamlingschef
på Det kongelige
bibliotek. Hun har
i årevis arbejdet
Foto: Leif Tuxen
med danskernes
traditioner, både
hvad de består af og hvordan de ændrer sig, men
også hvorfor der bliver ved med at være behov for
traditioner. Hun har en enorm viden og en engageret fortællemåde, og så kan hun et utal af ’gode
historier’.
17/2: Hvorfor er
dåbskjolen så
lang? Hvilken farve
er den ’rigtige’ til
båndene i adventskransen og
hvorfor? Disse og
mange andre

spørgsmål kommer Lene Hauge ind på denne formiddag, hvor det handler om kirkens traditioner som
indholdsbærere og undervisningsmetoder af menigheden. Der vil blive rig lejlighed til at se en masse
kendte ting og måske få ny viden om dem
10/3: Denne formiddag får vi besøg af Ulrich Klug,
der har gjort sin hobby med slægtsforskning til sit
erhverv. Han kommer og fortæller os, hvad man
kan se i de gamle kirkebøger og brandprotokoller
osv, og hvordan man kan finde frem til det meste
hjemme fra sin egen pc.

24/3: Vi mødes i KomBi og ser Per Flys’ Arven med
en perlerække af danske skuespillere i rollerne som
de forskellige medlemmer af en rig erhvervsfamilie,
der ved et dødsfald tvinges til at overveje, hvilke
traditioner og værdier, der skal føres videre af næste generation. Denne formiddag koster 40 kr, men
inkluderer så også kaffe og rundstykker samt billet til
filmen.
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Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag den 29. januar kl. 19.00
’Kyndelmisse’ er det gamle danske ord for ’lysmesse’. Lysmessen blev oprindeligt fejret den 2. februar
for at mindes Jesu fremstilling i templet 40 dage efter
sin fødsel. Folkeligt set er kyndelmisse blevet betragtet som vinterens vendepunkt hen mod foråret. I år
fejrer vi i Hornslet Kirke kyndelmisse et par dage for
tidligt for at undgå at ramme ind i en weekendaften. Kirken vil være oplyst af levende lys, og kirkens
voksenkor vil deltage.
Alle opfordres desuden til at medbringe gamle lysestumper, som indsamles til Kirkes Korshær, der af disse
lysestumper kan skabe ny værdi og nyt lys og hjælp
til dem, der lever et liv uden meget lys eller varme.

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.

Nytårskur
Vi indleder det
nye år med
Nytårsgudstjeneste 1. januar
kl. 16.00.
Foto fra Kyndelmisse 2010

Nytårskur 2010

Da sognegården endnu ikke er færdig denne dag,
samles vi efter gudstjenesten i våbenhuset og hilser
på hinanden og det nye år med champagne og
kransekage.
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Koncert med Vibykoret

Fredslyset fra Betlehem: ved fyraftenssangen onsdag den
3. december

onsdag den 10. december kl. 19

Den første onsdag i december er
særlig, da vi vanen tro ved denne
fyraftenssang modtager Fredslyset fra Betlehem. Lyset er tændt i
Fødselsgrotten i Betlehem og derfra sendt ud til
mange andre lande. Alle er velkomne til at deltage og nyde. Man kan også medbringe flagermuslygte eller lign. og selv få et lys tændt ved
lyset fra Betlehem og bringe det ud i verden.

Fyraftenssang
Den første onsdag i hver måned kl. 17.30-18.
Her er det muligt at slutte dagen og begynde
aftenen i kirkerummets ro. Fyraftenssang ledes
på skift af mennesker fra sognet.
Sammen synger vi de salmer, som de har valgt.

Vibykoret opfører julemusik, der er komponeret
med 55 års mellemrum. Hovedværket er Faurés
Requiem med to solister: baryton Søren Holm
Bidstrup og korets leder og sopran Louise Brolin
Thomsen. Pianisten er Frieda Felicitas Funk. Hertil
også den første julemotet af franske Francis
Poulenc, O Magnum Mysterium, og to værker
af nulevende og aktive norske Ola Gjeilo, Ubi
Caritas og Northern Lights. Dette suppleres med
dansk julemusik og to fællessalmer.
Vibykoret er et veletableret kor med ca. 45 medlemmer under ledelse af Louise Brolin Thomsen.
De har tidligere medvirket til større projekter, bl.a.
i foråret 2013 Niels W. Gades Elverskud med tre
andre kor og Aarhus Amatørsymfoniorkester,
opført af to omgange i Århus Rådhus og Sløjfen i
Hadsten.
Koncerten varer én time og der er fri adgang.

Konfirmandgudstjeneste
Torsdag den 5. februar kl. 19.00
Det er ikke en gudstjeneste for konfirmanderne,
men af konfirmanderne. Klargøring af kirken til gudstjenesten, læsning af tekster, skrivning og læsning
af bønner, annoncering af salmer og meget mere
vil blive udført af konfirmander fra 7A, 7B og 7C fra
Hornslet Skole, og sædvanligvis er der ikke én ledig
stol tilbage, når forældre og søskende til alle konfirmanderne har taget plads.
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER
Fredagsfamilien

Babysalmesang
Der starter nyt hold op 16. 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 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.
Der er babysalmesang følgende mandage:
16/2, 23/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5

sms service

Fredagsfamilien er en samling familier fra Hornslet og
omegn, der som regel mødes i Hornslet sognegård
eller private hjem 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
Gudstjenesten varer ca. ½ time, og bagefter spiser
vi sammen. Indtil sognegården er færdigbygget står
den på pølsehorn i kirken til 10 kr. pr. voksen, gratis
for børn. Når sognegården igen kan tages i brug,
står menuen på spaghetti og kødsovs til 20 kr. for
voksne og gratis for børn. Tilmelding til spisning skal
ske til kirkekontoret mandag i samme uge som gudstjenesten.
Der er spaghettigudstjeneste følgende onsdage:
19/11, 14/1, 11/3

Fastelavn 2011

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag 15/2 kl. 10.30 er der fastelavnsgudstjeneste i
Hornslet Kirke.
Det er en familiegudstjeneste, og udklædninger på
både børn og voksne er meget velkomne. Efter gudstjenesten fejrer vi fastelavn i sognegården med udendørs tøndeslagning og indendørs fastelavnsboller.

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

SOGNEGÅRDSINDVIELSE

Kor/musik

Vintermøde og
sognegårdsindvielse
Igen i år står vintermødet ved Hornslet kirke i Kirkens
Korshærs tegn. Kirkens Korshær udfører et vigtigt
socialt arbejde i forhold til samfundets udsatte:
trængte børnefamilier, hjemløse, stofmisbrugere
og andre, der på forskellig vis og af den ene eller
den anden grund lever et liv i økonomisk og social
sårbarhed. Og det er dette arbejde, Hornslet kirke
gerne vil gøre opmærksom på og støtte op om via
vores partnerskab og altså også ved vintermødet
søndag d. 25. januar 2015, hvor vi også indvier vores
nye sognegård. Vi starter kl. 14.00, hvor vi fejrer
gudstjeneste sammen i Hornslet kirke. Gæsteprædikant denne søndag er Tove Mikkelsen fra Rønde,
der i mange år har siddet i Korshærsrådet i Aarhus.
Tove har før gæstet os i sognegården og denne
søndag indtager hun prædikestolen og prædiker
over søndagens evangelietekst. Efterfølgende (ca.
kl. 15.00) går vi i den renoverede og udvidede sognegård og tager den i brug for første gang. Provst
Benedikte Bock Pedersen vil indvi vores nye, flotte
sognegård. Vi drikker en kop kaffe og spiser en bid
brød, hvorefter Anders Stagis, der er daglig leder af
Kirkens Korshærs døgnvarmestue i Aarhus vil fortælle
os om den konkrete virkelighed, som den ser ud på
varmestuen. Hvem bruger varmestuen og hvad kan
varmestuen byde ind med i et liv, der mestendels
bliver levet på kanten?
Alle er velkomne til gudstjeneste, indvielse og foredrag. Foredraget er gratis. Kaffebordet koster kr. 20,der går til Kirkens Korshærs varmestue i Aarhus.

Kortider om torsdagen:
•

•

•

HORNSLET KIRKE BØRNEKOR
for 3.
til 5. klasse - 15.15-16.15
Koret synger med til udvalgte gudstjenester og koncerter i løbet af året
HORNSLET KIRKES UNGDOMSKOR for 6.
klasse og opefter 16.30-18.00
Koret synger med til alle gudstjenester og
koncerter i løbet af sæsonen
HORNSLET KIRKES VOKSENKOR for alle der
har lyst 19.15-21.30
Koret, der er et blandet kor (SAB for
tiden), synger med til udvalgte gudstjenester i løbet af året og synger også
koncerter i alle stilarter

Sognegården er under ombygning. Foreløbig indtil og med december 2014.
Derfor er der kor i kirken indtil da.
I foråret 2015 er der også mulighed for kirkekor for de yngste på Hornslet Skole. Meddelelse om det følger.

Foto af Kjeld Storgaard
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SÅDAN GØR MAN VED

NAVNE & NUMRE

Fødsel. Hvis I er gift sker anmeldelsen automatisk af
jordemoderen til kirkekontoret. Hvis I ikke er gift, og
hvis I vil have fælles forældremyndighed, skal I udfylde en Omsorgs- & ansvarserklæring. Dette skal gøres
på www.borger.dk. Anmeldelsen af fælles forældremyndighed skal ske senest 14 dage efter fødslen.
Dåb bestilles ved henvendelse til kirkekontoret. Ved
dåb opgives navn og adresser på mindst 2 og højst 5
faddere.
Navngivning foretages på www.borger.dk senest 6
måneder efter barnets fødsel.

Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Møllestedet 4, 8543 Hornslet
tlf. 8699 4121, ctk@km.dk

Vielse bestilles ved henvendelse til kirkekontoret.
Herefter skal I henvende jer til jeres kommune for at
få lavet en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal
sendes til kirkekontoret sammen med navne og
adresse på 2 vidner, som skal være til stede under
vielsen. Det er gratis at få ændret navn i forbindelse
med en vielse. Navneændringen skal foretages i bopælssognet. Navneændringen foretages på www.
borger.dk..
Navneændring skal ske på www.borger.dk. Det
koster 500,- kr. at få behandlet en anmodning om
navneændring.
Dødsfald. Senest 2 dage efter dødsfaldet skal dette
anmeldes på www.borger.dk. Anmodning om begravelse/bisættelse skal ske til kirkekontoret.

Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk
Mandag er præsternes fridag
Graver Kurt Laursen
Tlf. 8699 4896 & 3070 8620
Træffes tir-fre kl. 8.00-16.00 på Hornslet kirkegård
Organist Thomas H. Lennert
Tlf. 2174 1107, kirken@lennerts.dk
Kordegn Michael Rosendal
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
Tlf. 8699 6552 & 2486 5359, slothandersen@gmail.com
Kirkeværge Erik Silkjær Pedersen
Tlf. 2835 0186 & 8697 4110, wilken.silkjaer@gmail.com

TRANSPORT?

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

Alle henvendelser bedes rettet til

Tlf. 86 99 54 00

Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

REDAKTION
Lene Hauge
LMKH@km.dk (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Fristen for stoft til næste
nr. er 2. februar.

HORNSLET KIRKEKONTOR
Tlf. 86 99 40 30

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

BEMÆRK NY WEBADRESSE: WWW.HORNSLETKIRKE.DK

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

Besøg Kirkens Korshærs galleri og store genbrugsforretning på Eskerodvej 18 i Hornslet

GALLERI
Køb kunst og støt Kirkens Korshærs arbejde blandt
samfundets udstødte
Kirkens Korshærs Galleri sælger værker af talentfulde kunstnere - såvel de lokale som de internationalt
anerkendte.
Originale kunstværker kan blive dine, og samtidig
går al indtjeningen til Kirkens Korshærs sociale arbejde.
torsdag og fredag kl. 13.00 -17.00
lørdag kl. 10.00 -13.00

Kirkens Korshærs Galleri lukker med
udgangen af år 2014
Det har været ca. 4 gode og spændende år med
Galleriet, men da der bliver solgt for få malerier m.m.
giver det ikke det ventede overskud til Kirkens Korshærs sociale arbejde. 12 frivillige siger stor tak til alle
som har besøgt og støttet Galleriet.
M.v.h. på Galleriets vegne
Inga Andersen

GENBRUGSEN
Stort genbrugscenter med

møbler, tøj, smykker
og alt det andet!
Overskuddet går ubeskåret til Kirkens Korshær.

mandag - fredag: 10.00 - 17.00
lørdag kl. 10.00 - 13.00
tlf: 86 99 50 50
Kirkens Korshær arbejder i 24 af landets største byer
samtidig med, at man har tværgående landsdækkende opgaver som f.eks. samtaletjenesten
“Sct. Nicolai Tjenesten”og Arresthustjenesten.
Kirkens Korshær er en kirkelig, diakonal organisation, der ser det som sin opgave at arbejde blandt de
mest sårbare og udstødte mennesker i det danske
samfund.

Besøg Kirkens Korshærs galleri og store genbrugsforretning
på Eskerodvej 18 i Hornslet
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