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Lige en kort bemærkning
Du sidder lige nu med et eksemplar af Sogneposten,
der fortæller om alt det, der foregår i og omkring
Hornslet kirke. Og der foregår en del! Præsten er
derfor af sig selv blevet bedt om at begrænse sig
i nærværende artikel. Det må komme an på en
prøve, om det kan lade sig gøre. Men faktisk er det i
denne sammenhæng glædeligt at skulle begrænse
sig, fordi pladsen bliver brugt på at informere om og
indbyde til de mange forskellige aktiviteter, der foregår i vores sogn. Der er mange forskellige ’aktører’
i Hornslet – sognet er levende med meget, meget
andet, end det, der foregår i og omkring kirken.
Heldigvis! Og det er dejligt, at mange gerne vil samarbejde med kirken om forskellige aktiviteter. Hornslet kirke ligger der på bakken – og Hornslet kirke

er i byen. Du kan i dette nummer af sogneposten
læse om nogle af de mange aktiviteter, der foregår
i Hornslet sogn – og det meste er endda slet ikke
nævnt, men indgår i kirkens ’hverdagsliv’. Og hvis
du har lyst til at være med til at angive retningen for
kirkelivet i Hornslet, kan du jo læse nærmere om det
kommende menighedsrådsvalg, hvor der skal vælges repræsentanter blandt folkekirkemedlemmer i
sognet til i fire år at være Hornslet kirkes ’bestyrelse’.
Det er et spændende arbejde, der kræver lyst, tid,
engagement i kirkelivet og giver en hel masse igen.
Så sæt dig i ro og mag, smæk fødderne op og læs
dig ind i kirkelivet i Hornslet – vi glæder os til at se dig
i kirken eller ude i byen.
Sognepræst Carsten Tranberg-Krab

Valg til menighedsrådet
Der skal i dette efterår afholdes valg
til Hornslet sogns menighedsråd.
Der skal vælges 10 medlemmer.
I perioden den 20. september kl. 19.00 til og med
den 27. september kl. 19.00 kan der indleveres
kandidatlister til Susanne Kristophersen, Ågårdvej 5, Hornslet og Dorthe Ginge Jørgensen på
kirkekontoret i åbningstiden. I våbenhuset ligger
papirer med oplysninger om valget og hvordan
man opstiller.

Hvis der den 27. september kl. 19.00 kun er indleveret én gyldig kandidatliste, aflyses afstemningen, og listens kandidater er valgt. Hvis der
kommer flere lister, skal der afholdes afstemning
mellem listerne den 8. november 2016.
Der holdes orienteringsmøde tirsdag den 13.
september kl. 19.00, hvor der vil bliver orienteret
om menighedsrådets arbejde og om valget.
I forlængelse af mødet vil der blive holdt et opstillingsmøde, hvor der er mulighed for, at opstille
en fælles liste, hvis de fremmødte ønsker det.
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Diakoniens Dag 2016
Kæmpe genbrugsmarked og cirkus
støtter kirkernes sociale arbejde i
Syddjurs
Hornslet-hallerne er fyldt til bristepunktet med de
fineste ting, tøj, bøger, møbler - og både cirkusprinsesser og borgmesteren kan opleves, når der for
anden gang inviteres til Diakoniens Dag. Den foregår
i hallerne lørdag d. 12. november kl. 10-15 og er
blanding mellem et kæmpe genbrugsmarked, en
konfirmandaktion, en koncert, en cirkusforestilling, en
borgmester, en legehal for børnene og selvfølgelig
masser af kaffe og kage. Diakoniens Dag lægge
hermed op til succesen fra 2014, hvor et par
tusind mennesker deltog i et af Østjyllands største
genbrugsmarkeder, der støtter socialt udsatte
mennesker.
Det handler om at give en hjælpende hånd
Flere og flere familier får svære økonomiske kår.
Flere og flere oplever ensomhed som problem i
deres liv. Flere og flere især unge mennesker ender i
hjemløshed uden tilknytning til arbejdsmarkedet og
samfundsliv. Og oven i disse indenrigs udfordringer,
skal Danmark på linje med det øvrige Europa
håndtere en tilstrømning af mennesker, der flygter
fra krig, forfølgelse og fattigdom til et bedre og mere
sikkert liv her. Disse samfundsmæssige udfordringer
har hen over de sidste 10 år i stadigt stigende grad
bragt folkekirken på banen som medspiller i den
måde, vi som samfund skal håndtere problemerne.
Næstekærlighed – tanken om at det enkelte
menneske skal hjælpe medmennesket – er helt
central i kirke og kristendom. Når kirken organiserer
denne næstekærlighedstanke i en fællesskabsbåret

indsats, kaldes det
’diakoni’. Diakoni
er udtryk for kirkens
hjælp til den, der har
hjælp behov. Diakoni
udfoldes både i de enkelte sognekirker fx som
julehjælp til trængte familier eller besøgstjeneste til
ensomme mennesker – og i de folkekirkelige diakoniorganisationer som fx Kirkens Korshær og KFUM’s
sociale arbejde.
Vi glæder os til at se dig, det bliver med garanti en
god dag. Kom forbi Hornslethallerne på Diakoniens
Dag, gør en god handel og vær med til at sætte
socialt ansvar på dagsordenen.

Fakta:
Tid: Lørdag 12. november kl. 10-15
Sted: Hornslet-hallerne, Stadionvej
4, 8543 Hornslet
Gratis entré.
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GUDSTJENESTER
Høstgudstjeneste og kirkefrokost
Søndag d. 18. 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 (30 35 80 90), ring (86 99 40 30) eller
mail: miro@km.dk senest onsdag d. 14. september.

Alle Helgen
Alle Helgen er i kirken tiden for at mindes dem,
vi har kendt, holdt af og elsket. Alle Helgengudstjenesten søndag d. 6. 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. 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 Alle Helgen-gudstjenesten,
hvor det i særlig grad er minde, eftertanke og ro,
der udgør rammerne.

Fyraftenssang og Fredslyset fra Betlehem
Vi fortsætter vores ’salme-marathon’ gennem tre
fyraftenssange i efteråret (7/9, 5/10 og 2/11). 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 (7/12) er,
traditionen tro, reserveret til Fredslyset fra Betlehem,
der bringes til os af en repræsentant fra Sankt Ge-

orgs Gilderne og bæres ind i kirken
af en Hornslet-spejder, 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.

PULS

GUDSTJENESTER

Oplev korsange og Leonard
Cohen-fortolkninger på stor
støttekoncert
Brothers of Mercy lægger vejen forbi med deres
Leonard Cohen-fortolkninger, og kor fra hele
Syddjurs står på scenen med masser af sange, når
kirkerne i Syddjurs inviterer til støttekoncert torsdag
d. 6. oktober kl. 19-21 i Rønde Højskoles teatersal.
Vi bakker udsatte familier op
Koncerten er et nyt initiativ fra kirkerne, som handler
om at samle penge ind til familier i Syddjurs, som
har brug for en hjælpende hånd i juletiden. Flere
og flere familier har brug for en hjælpende hånd
til jul. Flere og flere familier oplever, at der ikke er
råd til lidt god mad, et juletræ og måske en gave
til børnene juleaften. Der bliver mere og mere brug
for kirkernes julehjælp.
Derfor er kirkerne i Syddjurs gået sammen med
Syddjurs kommune i et samarbejde for at supplere
de lokale kirkelige julehjælpsuddelinger med
en fælles julehjælp – for at kunne række en
hjælpende hånd ud til endnu flere familier op til jul.

Fakta:

Tid: Torsdag 6. oktober kl. 19 – 21
Sted: Rønde Højskole, teatersalen
Entre: 50 kr. for voksne (børn gratis) Indtægten
går ubeskåret til kirkernes julehjælp.
Der kan købes kaffe, the, saft og kage.

PULS-gudstjenester søndag d. 25. september, søndag
d. 30. oktober og søndag d. 20. 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
hænderne 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.

Kortider om torsdagen
første gang 1. september
• HORNSLET KIRKE BØRNEKOR for 3. til 5. klasse,
kl. 15.30-16.30. Koret synger med til (udvalgte)
gudstjenester og koncerter i løbet af året
• HORNSLET KIRKES UNGDOMSKOR for 6. klasse
og opefter, 16.45-18.00. Koret synger med til alle
gudstjenester og koncerter i løbet af sæsonen.
Korsangerne får et lille beløb for medvirken til
gudstjenester, så der er mulighed for at tjene lidt
lommepenge!!
• HORNSLET KIRKES VOKSENKOR for alle der har lyst
kl. 19.15-21.45. 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
Organist Thomas Lennert tilbyder også Spirekor for
00. til 2. klasse på skolen fra januar til maj – mere
herom senere. Alt dette foregår i Hornslet kirkes
Sognegård, Rodskovvej 4, 8543 Hornslet
Det er gratis at synge i Hornslet kirkes kor.
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FOLKEBEVÆGELSEN MOD ENSOMHED

torsdag d. 3. november
kl. 18 - 19.30 i sognegården

spis med

Folkebevægelsen mod
Ensomhed har sammen
med Nordea Fonden
lanceret en stor indsats,
”Danmark Spiser Sammen”,
der har som intention at
skabe muligheder for, at
mennesker kan mødes,
spise sammen og lære nye
mennesker at kende.

Beskrivelse:

Sted:

Dato:

Rundt omkring i landet har privatpersoner, foreninger, kirker og organisationer igennem de sidste uger
inviteret til fællesspisning - og forsøgt at gøre det lidt
lettere at henvende os til nogen, som vi sjældent
taler med.

Tid: Torsdag d. 3. november kl. 18-19.30
Sted: Sognegården v. Hornslet Kirke
Tilmelding: Til kirkekontoret e: miro@km.dk senest
mandag d. 31. oktober
Pris: 20 kr. pr. person

Der er mange måder at være med på!
Som gæst eller som vært - har du overskud og lyst til
at gi’ en hånd i forbindelse med fællesspisning kan
du kontakte kirkekontoret: miro@km.dk
Kontaktpersoner:
Erik Silkjær Pedersen, Linda Andersen, Susanne
Kristophersen (susanneoglars@c.dk / 41 72 86 05)
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Tilmelding:

FÆLLESSPISNING

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

HØJSKOLEDAGE

Et værdigt liv? En værdig død?
Fra tid til anden blusser debatten om såkaldt ’aktiv
dødshjælp’ op. Bag denne debat og ofte mellem
linjerne ligger der en vurdering af, hvad der kan
siges at være ’værdigt liv’. Mange vægrer sig ved
at gå ind i den åbne samtale om, hvad man mener
’et værdigt liv’ er og hvad det kan bestå af – og
det er fordi det er svært og ubehageligt at gøre sig
til dommer og liv og død. Men ikke desto mindre er
det væsentligt, at vi holder fast i den åbne samtale
om, hvorvidt det er muligt at vurdere et menneskeliv
som ’værdigt’, ’godt’ eller ’nyttigt’. Ved tre meget
forskellige højskoleformiddage og en højskolelørdag
vil vi forsøge at skabe et udgangspunkt for en nuanceret samtale om et kompliceret emne.
Tirsdag 13/9 kl. 10-13 mødes vi i Kom-Bi og ser historiens største franske filmsucces ’De urørlige’ fra 2012.
Phillipe er mangemillionær, bor i Paris’ fineste kvarter
og er lam fra halsen og ned efter en paraglidingulykke. Driss er arbejdsløs, småkriminel og bor i en
forstadsghetto. Da Phillipe vil ansætte en ny hjælper,
søger Driss modvilligt jobbet og forventer at få et
rungende nej, som han er vant til. Men Philippe, der
savner forandring i hverdagen, overrumples af Driss’
sarkastiske humor og beslutter sig for at hyre den
fandenivoldske speedsnakker. Ud af mødet mellem
de to meget forskellige mænd opstår et usandsynligt og livsbekræftende venskab, der taler til både
hjerne- og lattermusklerne og i særlig grad til hjertet.
NB! denne højskoleformiddag koster kr. 50,- for film,
kaffe og rundstykke.
Tirsdag 27/9 kl. 10 er vi tilbage i sognegården med
foredraget ’Med et handicap i rygsækken’. Vi ser
normalt livet med et handicap som en begrænsning, måske endda en byrde. På mange områder er
det det en gang imellem. Men kan det også være
en ressource, hvor man bruger de stærke sider af sig
selv? Kan de stærke sider ovenikøbet have grobund
i, at man lever et liv med begrænsninger, andre

ikke oplever. Cand Theol, journalist og højskolelærer
Michael Pedersen giver sit bud. Han har gennem
sine snart 50 år levet med at være spastiker og vil
med udgangspunktet i eget liv vise sider af det at
leve med et handicap, som er anderledes, end det,
vi normalt tænker. Fri entré – kaffe og brød koster kr.
20,Lørdag 8/10 kl. 10-13 er der højskolelørdag med
foredrag, frokost & fri debat. Vi får besøg af tidligere
formand for Etisk Råd gennem mange år; klinisk etiker, ph.d. Jacob Birkler, som vil foredrage om ’Aktiv
dødshjælp eller aktiv hjælp til døende – hvordan
hjælper vi bedst?’ Spørgsmålet om aktiv dødshjælp
er en af de mest komplekse etiske spørgsmål, der
ofte fremkalder en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Men hvad er op og ned i
debatten og hvad fortæller den nyeste viden? Foredraget sigter mod at præsentere et bedre grundlag
for en frugtbar debat om aktiv dødshjælp. Der er
frokost med efterfølgende spørgerunde/debat, som
Jacob Birkler vil styre. Pris for foredrag og frokost er
kr. 75,- som betales på dagen. Af hensyn til bestilling
af mad er det nødvendigt med tilmelding til højskolelørdagen på sms: 30 35 80 90, mail: miro@km.dk
eller ring: 86 99 40 30.
Tirsdag 25/10 kl. 10 afrunder vi efterårets højskoledage med et besøg af Finn Ekenberg, som er leder
af Røde Kors’ vågetjeneste i Aarhus og tidligere har
været 46 år på arbejdsmarkedet inden for bankverdenen, kreditforening og varetaget nærmest
alle funktioner indenfor HR i store IT virksomheder.
Finn udtaler kort og godt om vågetjenestens formål:
”Ingen er kommet alene ind i verden og ingen bør
forlade den alene! Vi vil gerne skabe ro, tryghed og
nærvær omkring den døende, samt aflaste de pårørende – hvis der er nogen”. Denne formiddag hører
vi om det frivillige arbejde, der udfolder sig omkring
dødslejet og hvorfor det er vigtigt, at ingen skal dø
alene. Fri entré – kaffe og brød koster kr. 20,-
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HORNSLET KIRKEKALENDER
SEPTEMBER
Søndag 4/9
Mandag 5/9
Onsdag 7/9
Onsdag 7/9
Søndag 11/9
Mandag 12/9
Tirsdag 13/9
Tirsdag 13/9
Søndag 18/9
Mandag 19/9
Onsdag 21/9
Søndag 25/9
Mandag 26/9
Tirsdag 27/9
Onsdag 28/9
Fredag 30/9

Kl. 10.30
KL. 11.00
Kl. 17.30
KL. 18.45
Kl. 10.30
KL. 11.00
Kl. 10-13
KL. 19.00
Kl. 10.30
KL. 11.00
Kl. 17.00
Kl. 16.00
KL. 11.00
Kl. 10-12
Kl. 14.30
Kl. 15.15
Kl. 16.00
KL. 10.00

Gudstjeneste, 15. søn. efter trin.
LH
Babysalmesang
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 16. søn. efter trin.
LH
Babysalmesang
Højskoleformiddag i Kom-Bi
Orienteringsmøde til menighedsrådsvalg
Høstgudstj. + frokost, 17. søn. efter trin. CTK
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
LH
PULS-gudstjeneste, 18. søn. efter trin.
CTK
Babysalmesang
Højskoleformiddag
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
LH
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.LH
Litteraturcafé

OKTOBER
Søndag 2/10 Kl. 10.30
Mandag 3/10 KL. 11.00
Onsdag 5/10 Kl. 17.30
Onsdag 5/10 KL. 18.45
Torsdag 6/10 Kl. 19.00
Lørdag 8/10
Kl. 10-13
Søndag 9/10 Kl. 10.30
Mandag 10/10 KL. 11.00
Onsdag 12/10 KL. 17.00
Søndag 16/10 Kl. 10.30
Søndag 23/10 Kl. 10.30
Mandag 24/10 KL. 11.00
Tirsdag 25/10 KL. 10-12
Tirsdag 25/10 KL. 19.00
Onsdag 26/10 Kl. 14.30

Gudstjeneste, 19. søn. efter trin.
LH
Babysalmesang
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Julehjælpskoncert, Rønde Højskole
Højskolelørdag m. Jacob Birkler
Gudstjeneste, 20. søn. efter trin.
CTK
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
CTK
Gudstjeneste, 21. søn. efter trin.
LH
Gudstjeneste, 22. søn. efter trin.
LH
Babysalmesang
Højskoleformiddag
Kirkefilmklub: ’En mand, der hedder Ove’
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
CTK

Tirsdag 25/10 KL. 10-12
Tirsdag 25/10 KL. 19.00
Onsdag 26/10 Kl. 14.30
Kl. 15.15
Kl. 16.00
Fredag 28/10 KL. 10.00
Søndag 30/10 Kl. 16.00
Mandag 31/10 KL. 11.00

Højskoleformiddag
Kirkefilmklub: ’En mand, der hedder Ove’
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
CTK
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
CTK
Gudstjeneste på Roseng., demensafd. CTK
Litteraturcafé
PULS-gudstjeneste, 23. søn. efter trin.
CTK
Babysalmesang

NOVEMBER
Onsdag 2/11 Kl. 17.30
Onsdag 2/11 KL. 18.45
Torsdag 3/11 Kl. 18.00
Fredag 4/11		
Søndag 6/11 Kl. 10.30
Mandag 7/11 KL. 11.00
Onsdag 9/11 KL. 17.00
Lørdag 12/11 KL. 10-15
Søndag 13/11 Kl. 10.30
Mandag 14/11 KL. 11.00
Tirsdag 15/11 KL. 19.00
Søndag 20/11 Kl. 16.00
Onsdag 23/11 KL. 17.00
Fredag 25/11 KL. 10.00
Søndag 27/11 Kl. 10.30
Tirsdag 29/11 Kl. 10-13
Onsdag 30/11 Kl. 14.30
Kl. 15.15
Kl. 16.00

Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Fællesspisning
Børnekulturnat
Gudstjeneste, Alle Helgens dag
LH+CTK
Babysalmesang
Afslutning med juniorkonfirmander
Diakoniens Dag i Hornslet-hallerne
Gudstjeneste, 25. søn. efter trin.
CTK
Babysalmesang
Kirkefilmklub i Kom-Bi: ’Ida’
PULS-gudstjeneste, sidste søn. i kirkeåret LH
Spaghettigudstjeneste
LH
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 1. søn. i advent
CTK
Dekorationsdag i sognegården
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
LH
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.LH

DECEMBER
Søndag 4/12
Tirsdag 6/12
Onsdag 7/12
Onsdag 7/12

Kl. 10.30
KL. 19.00
Kl. 17.30
KL. 18.45

Gudstjeneste, 2. søn. i advent
LH
Kirkefilmklub i Kom-Bi: ’Det spritnye testamente’
Fyraftenssang med fredslyset fra Betlehem
Menighedsrådsmøde

EFTERÅR 2016

litteratur-café
Vi er en flok læseglade mennesker, der den sidste fredag i
måneden kl. 10-12 mødes i sognegården 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. Man behøver
ikke vide noget om forfatteren

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

eller pointen med bogen, men man skal have lyst
til at læse og snakke med andre om det, man har
læst – og også læse noget, man ikke nødvendigvis
plejer at læse selv. Vi skifter mellem mange forskellige genrer.
Lene Hauge sørger for at bestille bøger hjem og
kommer også altid med et par ord om den næste måneds bog, 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.

Dekorations hyggedag

Social temadag for 7.klasserne
En hel undervisningsdag i oktober for Hornslet
skoles 7.klasser foregår igen i år som en social
temadag i Aarhus. Præsterne fra Hornslet kirke vil
sammen med tre forskellige samarbejdspartnere
fra det sociale arbejde i Aarhus præsentere eleverne for forskellige typer af sociale udfordringer
i dagens Danmark. Vi besøger Kirkens Korshærs
varmestue for hjemløse, vi skal på ’Poverty Walk’
(byvandring gennem Aarhus som den ser ud for
en hjemløs) og vi besøger projekt ’Young Connect’ og hører om mentorordninger for unge,
med uddannelsesmæssige og sociale udfordringer. En sådan undervisningsdag kan forhåbentligt være med til at bidrage til en nuanceret
debat omkring den sociale virkelighed i Danmark
og forholdene for de mennesker, der af den ene
eller den anden grund ikke klarer sig helskindet
igennem tilværelsen.

Tirsdag d. 29. november afholder Sognegården dekorations hyggedag kl. 10-13. Vi laver kalenderlys, juledekorationer og gravpynt. Du skal medbringe lys,
pynt og skåle/fade til dekorationer. Sognegården
leverer gran og ler, samt
kaffe/te og rundstykker.
Kirkegårdens personale
vil være tilstede, og være
behjælpelige med ideer
og hjælp.
Så kom og være med til
en hyggelig formiddag
med dejlig julestemning.
Prisen for arrangementet
20 kr. pr. prs.
Tilmelding til Dorthe tlf: 30
35 80 90 el. Kirkekontoret
tlf: 86 99 40 30 senest onsdag d. 23. november.
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SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER

BØRNEKULTURNAT

fredag d. 4. november
Igen i år byder Hornslet kirke ind i efterårets børnekulturnat. Årets tema er ”Lykken er…”
Så mød op fredag d. 4. november i Hornslet kirke
og se, hvad samarbejdet mellem Lime-Hvilsager,
Mørke, Ådalens og Hornslet kirker byder ind
med. Nærmere beskrivelse og info om tidspunkt
følger i løbet af september/oktober i materialet
fra børnekulturnatten samt på Hornslet kirkes
hjemmeside.

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.

Bøabysalmesang

Spaghettigudstjenester
Onsdag 21/9, onsdag 12/10 og onsdag 23/11 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!

sms service

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 sidst i bladet.
Datoer: 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10,
31/10, 7/11 og 14/11. Alle dage kl. 11 i kirken.

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

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
Med en gnaven mand, en polsk nonne og Vorherre
selv i Kirkefilmklubben, kan vi igen i år love, at efterårsprogrammet bliver både dramatisk, oplysende,
eftertænksomt og til tider hylende morsomt.
Vi skal se tre film, der tager livtag med tilværelsens
genvordigheder, besværligheder og øjeblikke af
stor lykke set fra både Guds og hver mands vinkel.

Tirsdag 25/10 kl. 19.00 åbner vi ballet med den
svenske filmatisering af Fredrik Backmanns roman
En mand, der hedder Ove fra 2015. 59-årige Ove
er parcelhuskvarterets tvære regelrytter, som hver
morgen går sin faste inspektionsrunde i nabolaget.
Han har dog sine private grunde til aldrig at smile.
Da den højgravide og farverige Parvaneh flytter ind i
rækkehuset overfor med sin familie, opstår et uventet
venskab, som endelig sætter Ove i stand til at tackle
sit livs sorg og genfinde meningen med tilværelsen.

Billetter købes i Kom-Bi og koster kr. 70,- Vel mødt!

B

Tirsdag 15/11 kl. 19.00 ser vi den polske
film fra 2013 Ida. Vi befinder os i Polen i de
tidlige 1960'ere. Den forældreløse Anna er
vokset op i et kloster. Nu er hun 18 år og
klar til at aflægge sit nonneløfte. Forinden
beder priorinden hende dog om at opsøge sin sidste nulevende slægtning. Annas
møde med sin letlevende moster Wanda
ændrer alt. Wanda har nemlig noget at
fortælle om Annas sande identitet og om,
hvordan pigen mistede sine forældre under
2. verdenskrig.

Sæsonens ’julefilm’ ser vi tirsdag 6/12 kl.
19.00. Den belgiske komedie fra 2015 Det
spritnye testamente, bærer på fornem vis
stafetten videre fra en klassiker som Monty
Pythons ”Life of Brian” og den nyere ”Bruce
den Almægtige” og bruger bidende humor
til at belyse og vende og dreje det tankegods, der udgør kernen i den bibelske
fortælling. Filmen tager udgangspunkt i
byen Bruxelles. For Gud findes – og han bor
i Bruxelles! Han er indebrændt og tvær over
for sin kone og datter. Han sidder dagen
lang foran computeren og opsætter regler
til gene for menneskene. Hans ene barn Jesus har allerede forladt familien for længst,
og nu er datteren Ea godt træt af sin fars autoritære
måde at køre butikken på. Hun gør klar til oprør,
kortslutter hans computer og tager ned på jorden for
at finde de disciple, der skal hjælpe hende med at
genskabe verden. Husk at opvarme smilebånd og
lattermuskler inden sæsonens julefilm!

De to sidste film i denne sæson; Mustang og Der
kommer en dag, præsenteres i næste nummer af
Sogneposten.
Filmene introduceres på skift af sognepræsterne Erik
Søndergaard og Carsten Tranberg-Krab. Billetterne
koster kr. 70,- pr. film og bestilles og betales i Kom-Bi.
Vel mødt i biografmørket
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Kirkesanger Eva Marie
Ømark går på pension

Ny kirkesanger

Et af de kendte ansigter ved gudstjenesterne i Hornslet Kirke, vores dygtige og skattede kirkesanger Eva
Marie Ømark har valgt at gå på pension.
Eva Marie har været et kendt ansigt ved Hornslet
Kirke helt siden 7. marts 2002, hvor Eva Marie begyndte som vikar for kordegn Inga Andersen både
på kontoret og i kirken.
Over årene udviklede det sig mere og mere i retning af Eva Maries foretrukne metier, nemlig sangen. Eva Marie har i altid søgt at dygtiggøre sig til
sine opgaver her i Hornslet, og gjort meget ud af
at være forberedt og fokuseret på sin opgave som
kirkesanger
Fra 2005 har Eva Marie været fast ansat som kirkesanger, dette har Eva Marie kombineret med at
være kordegnevikar, så igennem disse mange år
har Eva Marie været en del af gudstjeneste livet
både i Hornslet og i Søby, Skader og Halling som
kirkesanger. Mange har igennem årene glædet sig
over kontakten til den smilende og hjælpsomme
person som Eva Marie altid har været.
Samtidigt med at være en højt respekteret kollega
her i Hornslet, har Eva Marie skabt sig et navn som
historiefortæller og sanger af et bredt repertoire,
nogle evner vi også har haft lejlighed til at opleve
fornøjelige glimt af.
Vi vil fra Hornslet Kirke sige Eva Marie tak for en dygtig og trofast indsats her ved kirken, og ønske alt det
bedste i en tilværelse hvor kræfter og opmærksomhed kan rettes mere mod familie, venner og hvem
ved – koncert karriere.
På vegne af menighedsrådet ved Hornslet Kirke

1. september starter Birgitte Weddell-Weddellsborg i
kirkesangerteamet ved Hornslet kirke. Birgitte skriver:
”Jeg har, som vikar for kirkesanger og organist, allerede haft fornøjelsen af at synge og spille i Hornslet
kirke. Nu glæder jeg mig til at møde børn og voksne
i sognet og synge sammen med jer alle. Jeg bor på
en gård i Elev sammen med mand og 3 børn og er
bl.a. konservatorie-uddannet musikpædagog med
klassisk sang.”
Vi er sikre på også både at have fornøjelsen og
også glæden på vores side, når Birgitte går fra at
være en velkommen gæst i ny og næ til at være en
fast del af arbejdsfællesskabet ved Hornslet kirke.

Jørgen Andersen
Formand

Menighedsrådet ved Hornslet kirke
har indkøbt en hjertestarter, der er
opsat til venstre for indgangen til
sognegården.
Den er placeret udendørs, så man
kan komme til den hele døgnet.
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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.

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.

Organist Thomas Lennert
Tlf. 2174 1107, kirken@lennerts.dk

Navneændring skal ske på www.borger.dk. Det
koster 510,- kr. at få behandlet en anmodning om
navneændring.

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.

TRANSPORT?

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 Anton Dalgaard
Tlf. 3070 8620, mail: hornsletkirkegaard@gmail.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 8 - 16 på Kirkegården.

Kirketjener Dorthe Ginge Jørgensen
Tlf. 3035 8090, dgj@km.dk
Kordegn Michael Rosendal
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
Tlf. 8699 6552 & 2486 5359, slothandersen@gmail.com

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
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Vil du være med
til at hjælpe fattige
i Danmark?

Derfor har Kirkens Korshær for første gang
landsindsamling den 27. november i år.

En seng at sove i. Et varmt bad. En ven, der lytter.
Det er ting, de fleste af os betragter som selvfølgelige. For fattige i Danmark er virkeligheden en anden.
De lever med afsavn. Mange af dem på gaden.
Udsatte. Ensomme. Uden alt det, vi andre tager for
givet.
Kirkens Korshær møder fattige mennesker hver dag
på vores varmestuer og herberger. Her er kaffe på
kanden og overskud til at lytte. Vi oplever, at behovet for vores diakonale arbejde bliver større, og vi
ønsker, at skabe opmærksomhed om de forhold de
mennesker, vi møder, lever med.

Vær med til at gøre diakonien levende i dit sogn og
støt vores arbejde til landsindsamlingen for fattige
i Danmark. Du kan melde dig som indsamler eller
hjælpe med den lokale planlægning. I Hornslet har
vi indsamling fra genbrugsbutikken, Løgtenvej 27.
Vil du gerne vide mere om, hvordan du kan være
med, kontakt: Ingrid Andersen på telefon 86 99 44
25

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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