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Om værdi og
værdighed på
trods!
Af sognepræst Lene Hauge
Når man som mig beskæftiger sig meget ikke bare
med livets lyse sider, men lige så meget med de
mørke sider, med døden, skylden, tvivlen, sorg og
frustrationer, så oplever man meget ofte, at døden
og tiden derop til ikke altid er smuk og fredfyldt,
men også kan være hård og strække sig over
mange år. Og den lange periode, hvor nedgangen
bliver tydelig, kan være meget svær at tackle. Både
for den, der oplever den på egen krop eller sind, og
for familien og omgivelserne.
Andre gange oplever jeg, at et dødsfald kommer
meget brat, men at en del af trøsten midt i det kaos
sådan et dødsfald skaber i ens hjerte og sind, er, at
den, der døde, ikke kom til at ligge og lide. At han
eller hun Ikke blev til en grøntsag med brug for hjælp
til alting. Mange gange hører jeg, at det jo slet ikke
ville være ham eller hende – for han eller hun havde
jo altid været sådan et selvstændigt menneske. Det
ville have været uværdigt og uden livskvalitet.

Og det er her, mit præsteløfte byder mig kærligt at
forsøge at åbne vores øjne for, hvad det faktisk er,
der siges til os alle i den kristne tro, og allertydeligst
i dåben af det lille spædbarn: nemlig, at for Gud
ligger værdien ikke i, hvad vi kan, men i at vi slet
og ret ER hans børn. Om vi ikke kommer til at kunne
mere end et spædbarn, eller hvis vi bliver som børn
igen og skal have hjælp til både bleskift og madning – så er vi lige så værdifulde som dem, der kan
meget, i Guds øjne.
Og nogle gange slår det mig, om det ikke er alle os,
der synes, vi har nogenlunde godt fat i livet, der er
de dårlige til noget og dem, som let dømmes som
uværdige liv, der måske har fat i noget? Mit bedste
Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
takke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.
(Fra ’Se nu stiger solen’, DDS 754,2)
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Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!
(Fra ’Sov sødt, barnlille’, DDS 674,1)
eksempel er fra mine gudstjenester på Demensafdelingen. Mange mennesker forbinder demensafdelingen med helvedes forgård, og der er ikke stor
søgning til at blive frivillig her. For her kan døden
trække ud i årevis. Og det er svært at holde til som
menneske. Men når jeg holder gudstjenester der,
oplever jeg gang på gang, at mange af disse mennesker, der i verdens øjne bliver betragtet som ’dem,
der ikke kan noget’, på nogle punkter kan mere end
mange ’normale’. Når vi kommer til de basale ting
i gudstjeneste – Fadervor, Trosbekendelsen, Velsignelsen og nogle af de mest brugte og gamle salmer
– alt det, som mange mennesker har lært i deres
tidlige barndom og holdt ved livet igennem – når vi
kommer til disse ting, så oplever jeg igen og igen, at
munden åbnes i salmesang eller bøn på den, der
normalt ikke kan tale eller huske. Og flere gange må
vi, der kalder os ’normale’ konstatere, at de demente har bedre fat i ordene i trosbekendelsen end
mange andre. Med andre ord bytter gudstjenesten
altså om på dem, der kan, og dem, der ikke kan –
og derfor er det så dejligt, når pårørende får lov at
få dette lille lysglimt hos deres demente familiemedlem.
Hvad jeg mener, er, at vi altid, når vi siger, at et andet menneskes liv ikke er værdigt, må spørge os selv,
om det er fordi, der ikke er noget som helst værdi
deri, eller om det er fordi vi selv er for dårlige til at se

det? Vi må altid spørge os selv om, hvem det er, der
har en mangel: er det den, der ikke kan huske, tale
og spise selv, der har en mangel, eller er det mig, der
kan have svært ved at se værdien i det menneskes
liv, der har en mangel? Og jeg kan godt afsløre, at
jeg mener, fejlen ligger hos mig. Men den fejl kan
være farlig, for hvis jeg i livet går rundt og siger, at
jeg ikke kan se livskvalitet og værdi hos et menneske,
der ikke kan så meget, ja så kan den tanke smitte
både den person, der ikke kan så meget og også
samfundets syn på mennesker, der ikke kan køre
med i livets overhalingsbane. Tanken kan smitte,
så vi begynder at se os selv som uværdige, hvis vi
ikke kan det samme, som vi kunne engang eller ser
andre, som uværdige til et liv, hvis de ikke kan det
samme som så mange andre.
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhæng!
(Fra ’Hil dig, frelser og forsoner, DDS 192,7)

Det er ikke, fordi sygdom og handicap skal idylliseres,
jeg siger dette, men for at minde os om, at Bibelens
budskab ikke bare er et budskab til stærke. Nej, det
er til alle, i alle udgaver af livet. Bibelens budskab er
ord om trøst til den, der ikke kan klare livet selv – og
det er også ord til trøst, når vi, der normalt kalder
os stærke, ikke kan klare mere svaghed og lidelse
og ikke holde til flere besøg hos et menneske, vi har
svært ved at genkende. Bibelens ord er ord om,
at Gud ser med kærlige øjne på os alle Og vores
opgave er at trøste både os selv, når vi ikke magter hele livet og måske ikke magter at se det store i
andre, og også trøste andre, når de ikke magter at
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Fortsættes næste side

Fortsat fra forrige side

være stærke i livet. Trøste med ordene om, at det,
der ikke ser ud af noget i verdens øjne, har Gud udvalgt. Vi er alle noget værd i Guds øjne.
Den viden har mange af de salmedigtere, der står
bag mange af mine egne yndlingssalmer. Fælles for
mange af dem er, at det er, hvad jeg kalder ’påtrods-salmer’ – altså salmer, der taler om noget godt,
selvom der bestemt også er noget skidt at sige.
Salmer, der taler om at elske livet og have blik for at
se det største i det mindste, for Gud ser os alle som
sine elskede børn.
Sådan kan salmerne være med til at huske ikke bare
den demente på ordene, men også os andre, der
endnu godt kan huske de fleste ting. Og fordi yndlingssalmer kan få så meget godt frem i både ’normale’ og ’dem, der ikke kan noget’, synes jeg også,
at jeg vil give folk i sognet mulighed for at synge
yndlingssalmer. I sommerferien vil der derfor være
2 søndage, hvor man i ugen op til søndagen kan
aflevere sine yndlingssalmer til mig (se praktiske anvisninger senere i bladet). Og så er det min opgave
som præst at udlægge dem og sætte dem over for
søndagens tekst. Så jeg håber, mange vil være med
på denne udfordring, som udspringer af den glæde,
og det håb, som så mange gode salmer giver os.
Rigtig god livslyst i sommeren, der kommer – og rigtig
god sanglyst ønskes alle!

Op, al den ting, som Gud har gjort,
hans herlighed at prise!
Det mindste, han har skabt, er stort
og kan hans magt bevise
(Fra ’Op, al den ting’, DDS 15,1)

Syng DINE yndlingssalmer
til en gudstjeneste, enten
søndag den 2/8 eller
søndag den 9/8
Som omtalt i begyndelsen af bladet kan der
være en stor glæde i at synge sine egne yndlingssalmer. Det kan være salmer, der i særlig
grad taler til en eller minder en om vigtige
begivenheder i livet. På disse to søndage i sommerferien indbyder sognepræst Lene Hauge
menigheden i Hornslet til at komme med DERES
yndlingssalmer, og så er det Lene Hauges opgave, at sætte dem ind i netop disse søndages
sammenhæng. Man skal altså slet ikke tænke
på, hvad der ’passer’ til søndagen eller årstiden
eller tidspunktet – man skal bare sige eller skrive,
hvilken salme, man virkeligt gerne vil synge i
kirken næste søndag. Helt konkret foregår det
sådan, at man senest tirsdag inden den kommende søndag giver Lene Hauge besked om,
hvilke salmer (man må gerne skrive flere), man
kunne tænke sig at synge. Beskeden kan gives
på mail eller ved en seddel i postkassen eller ved
henvendelse på kirkekontoret. Og skulle der ikke
være nogen, der melder sig med yndlingssalmer – ja så synges der stadig yndlingssalmer – så
bliver det bare Lene Hauges egne.
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PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – ANDERLEDES TONER

Der er PULS-gudstjeneste søndag den 27/9 kl. 16
Puls-gudstjenester en ny type gudstjeneste, hvor
sproget i tekster og musik er nutidigt, og formen er
tænkt på ny, så den i højere grad kan inddrage
menigheden. Vores lille band spiller gudstjenestens
musik. I sommermånederne holder vi pause, men
gudstjenesterne vender tilbage igen i september,
oktober og november.

Kunne du tænke dig at være med til at lave en
gudstjeneste, enten ved at læse eller ved at bage
brød, finde blomster til alteret eller noget andet, er
du meget velkommen til at henvende dig til en af
præsterne.

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

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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HORNSLET KIRKEKALENDER
MAJ

MANDAG 25/5 KL. 10.30
ONSDAG 27/5 KL. 14. 30
KL. 15.15
KL. 16.00
SØNDAG 31/5
SØNDAG 31/5

KL. 10.30
KL. 13.00

JUNI
ONSDAG 3/6
ONSDAG 3/6
FREDAG 5/6
SØNDAG 7/6
ONSDAG 10/6
TORSDAG 11/6
SØNDAG 14/6
SØNDAG 21/6
ONSDAG 24/6

SØNDAG 28/6

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

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

JULI
SØNDAG
SØNDAG
SØNDAG
SØNDAG
ONSDAG

5/7
12/7
19/7
26/7
29/7

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

10.30
10.30
10.30
10.30
14.30
15.15
16.00

FRILUFTSGUDSTJENESTE, 2. PINSEDAG, CTK
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 5+6, LARS NYMARK
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 4+5, LARS NYMARK
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN,
DEMENSAFD, LARS NYMARK
GUDSTJENESTE, TRINITATIS SØNDAG, LH
DÅBSTRÆF FOR BØRN DØBT I 2010 I HORNSLET KIRKE

FYRAFTENSSANG
MENIGHEDSRÅDSMØDE
FESTIVALGOSPEL
GUDSTJENESTE, 1. SØN. E. TRIN, CTK
SPAGHETTIGUDSTJENESTE, CTK
SLOTGUDSTJENESTE PÅ ROSENHOLM SLOT, LH
GUDSTJENESTE, 2. SØN. E. TRIN, LH
GUDSTJENESTE, 3. SØN. E. TRIN, LH
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 5+6, CTK
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 3+4, CTK
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN DEMENSAFD, CTK
GUDSTJENESTE, 4. SØN. E. TRIN, CTK

GUDSTJENESTE, 5. SØN. E. TRIN, CTK
GUDSTJENESTE, 6. SØN. E. TRIN, CTK
GUDSTJENESTE, 7. SØN. E. TRIN, CTK
GUDSTJENESTE, 8. SØN. E. TRIN, LH
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 5+6, MARIA BAUNGAARD
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 3+4, MARIA BAUNGAARD
GUDSTJENETSE PÅ ROSENGÅRDEN
DEMENSAFD, MARIA BAUNGAARD

KL. 16.00

GUDSTJENETSE PÅ ROSENGÅRDEN
DEMENSAFD, MARIA BAUNGAARD

AUGUST
SØNDAG
SØNDAG
SØNDAG
SØNDAG
ONSDAG

2/8
9/8
16/8
23/8
26/8

ONSDAG 26/8
SØNDAG 30/8

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

10.30
10.30
10.30
10.30
14. 30
15.15
16.00

KL. 17.00
KL. 10.30

GUDSTJENESTE, 9. SØN. E. TRIN, LH
GUDSTJENESTE, 10. SØN. E. TRIN, LH
GUDSTJENESTE, 11. SØN. E. TRIN, LH
GUDSTJENESTE, 12. SØN. E. TRIN, CTK
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 5+6, LARS NYMARK
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN 4+5, LARS NYMARK
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN,
DEMENSAFD, LARS NYMARK
SPAGHETTIGUDSTJENESTE, LH
GUDSTJENESTE, 13. SØN. E. TRIN, LH

SEPTEMBER
ONSDAG 2/9
ONSDAG 2/9
SØNDAG 6/9
MANDAG 7/9
SØNDAG 13/9

KL.
KL.
KL.
KL.
KL.

17.30
18.45
10.30
11.00
10.30

FYRAFTENSSANG
MENIGHEDSRÅDSMØDE
GUDSTJENESTE, 14. SØN. E. TRIN, CTK
BABYSALMESANG
GUDSTJENESTE, 15. SØN. E. TRIN, LH

FRILUFTSGUDSTJENESTE: 2. PINSEDAG D. 25. MAJ KL. 10.30 I LUNDEN
Vi rykker gudstjenesten udenfor og lader pinsesolen danse videre i Lunden bag ved sognegården. Efter ombygningen af sognegården
og omlægning af de grønne arealer har vi
fået endnu mere plads at boltre os på.
I tilfælde af, at det skulle være regnen og ikke
solen, der danser, rykker vi gudstjenesten inden
for i kirken. Men vi håber på det gode vejr – så
tag gerne en klapstol eller et tæppe med.
Efter gudstjenesten er der kaffe og juice og
småkager.

FORÅR 2015

Fyraftenssang
Fyraftenssang første onsdag i hver måned.
Her er det muligt at synge med på salmer, som
mennesker fra sognet på skift vælger. Fyraftenssang begynder kl. 17.30 og varer en halv time.
Salmerne kan have et tema eller bare være
yndlingssalmer, ligesom der også kan læses op
fra tekster, som den pågældende person har
fundet eller bare nyde et stykke musik fra klaver
eller orgel med kirkens organist.
Alle er velkomne til at deltage, og alle, der er
interesserede i selv at prøve at stå for en fyraftenssang kan henvende sig til en af sognets
præster, der også gerne vil hjælpe med råd og
vejledning, hvis der er brug for det.
Fyraftenssang holder sommerferie i juli og
august.

Slotsgudstjeneste torsdag
den 11/6 kl. 19.00
Gudstjenesten i kapellet på Rosenholm slot er
blevet en fast indledning til sommermånederne.
Historisk set har der altid været tætte bånd mellem Rosenholm slot og Hornslet Kirke, og dette
bånd væves der også i år videre på med årets
slotsgudstjeneste i kapellet. Efter gudstjenesten,
hvor kirkens kor vil medvirke, er der kaffe og
kage i den smukke Riddersal.
Kaffe og kage koster 20 kr.

Festivalgospel 2015
- en interaktiv gospelkoncert
For sjette gang er der Festivalgospel i
Hornslet kirke fredag den 5. juni kl. 17
som optakt til Rosenholmfestivalen
Torsdagene 28. maj og 4. juni fra 19.15 til 21.15 er
alle de sangere, som har lyst, velkomne til at komme
og være med til Hornslet Kirkes Voksenkors øveaftener. Så kan vi sammen øve noget af repertoiret som
skal synges til koncerten. Koret øver i Sognegården,
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet. Meld gerne din ankomst via korets støtteforenings hjemmeside www.
korvenner.dk.

GOSPEL

Forhåbentlig bliver det så et stort kor, der stiller op til
koncerten. Traditionen tro er den fantastiske sangerinde Anette Buonaventzen, den smukke bassist Henriette W. Klausen og den højt anpriste trommeslager
Steen Galmstrup med til at gøre denne koncert til et
brag af en gospelkoncert.
Organist og komponist Thomas Lennert sidder ved
klaveret til koncerten. Der er fri adgang til koncerten, der varer omkring en time.
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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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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER
Fredagsfamilien

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. Nur vi har sunget og danset, er der er kaffe og the og tid til snak og samvær.
Til babysalmesang får du lært dejlige sange og
salmer og sanglege, som du kan bruge hjemme
til glade for dig og dit barn til at skabe tryghed og
gode ritualer f.eks. med en fast sang eller salme til at
putte barnet til.
Har du spørgsmål, kan du kontakte underviser
Lisbeth Fransen på tlf. 26 33 34 62 eller mail l.f@
stofanet.dk Tilmelding skal ske til kirkekontoret, se
åbningstider sidst i bladet.
Datoer: 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

Fredagsfamilien er en samling familier fra Hornslet
og omegn, der som regel mødes i Hornslet Sognegård og også deltager i gudstjenester og andre
arrangementer sammen.
Aftenerne er bygget på familiens
præmisser med fælles spisning,
fælles aktiviteter og andagt. Alle interesserede
kan kontakte sognepræst
Lene Hauge for information og tilmelding.

Spaghettigudstjenester
En onsdag i måneden (undtagen i sommerferien)
holder vi en hverdagsgudstjeneste i børnehøjde kl.
17.00. Gudstjenesten bliver tilrettelagt, så børnene
kan komme tæt på og være med i det, der sker,
ikke kun ved at lytte og se, men også ved at gøre
og spørge og ikke mindst synge. Gudstjenesten
varer ca. en halv time, og bagefter går vi sammen
over i sognegården og spiser spaghetti og kødsovs.
Gudstjenesten og den fælles spisning er en god og
meget hyggelig anledning til at mødes om det kristne budskab og være sammen med andre børnefamilier på børnefamiliers præmisser. Vi plejer at være
et sted mellem 30 og 60 børn og voksne. Spisningen
koster 20 kr. for voksne. Tilmelding ønskes til kirkekontoret tirsdag i samme uge som gudstjenesten.
Ved at henvende sig til kirkekontoret og tilmelde sig
kirkens sms-service kan man via sms blive mindet om
disse gudstjenester.
Der er spaghettigudstjeneste onsdag den 10/6 og
26/8, begge gange kl. 17.00

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

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.

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 40 30

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

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

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
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

TRANSPORT?

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

Tlf. 86 99 54 00
REDAKTION
Lene Hauge LMKH@KM.DK (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Fristen for stof til næste nr. er d. 31. juli 2015

Forsiden

Dåbstræf

søndag 31/5 kl. 13.00
Det er nu blevet en god tradition at indbyde til 5 års
dåbstræf. I år er det derfor alle børn, der er døbt i
Hornslet kirke i 2010, der modtager et brev med en
invitation. Dåbstræf er på linje med spaghettigudstjenesterne og juniorkonfirmandundervisningen en
måde at hjælpe børn og deres forældre til at lære
deres egen kirke godt at kende.

Besøg Kirkens Korshærs store genbrugsforretning
på Eskerodvej 18 i Hornslet

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

Forsiden

S

