WWW.HORNSLETKIRKE.DK

nr. 1

9. årgang

JULENS GUDSTJENESTER
JULEHJÆLP

FILMKLUB

HØJSKOLEFORMIDDAGE

SOGNEPOST
december, januar, februar 2015-2016

AdVENT

– om at vente, for at
få noget til at komme
Jeg ved godt, at ordet advent betyder komme. Og
jeg ved godt, at ordet skal minde os om, at Jesus
ikke har forladt jorden for altid, men har lovet at
komme igen. Men jeg tror, at de fleste mennesker
mere tænker på advent som noget med at vente
– vente på julen. Og for nogle er ventetiden alt for
lang – for andre alt for kort til det, der skal ordnes
inden jul.
Min elskede!
Nu er dagene korte,
for korte til det, vi skal nå.
Hvad skal vi nå?
Snart vil vi se,
at det, som er livets glæde,
ikke er det, som vi nåede,
men det, som nåede os.
Og dagen bliver lang,
uudtømmelig.
Sådan skriver H. Dons Christensen i sin bog “En
julekalender til en travl husmor” til den 21. december. Ikke det, som vi nåede, men det, som nåede
os. Jeg kan godt lide december. Jeg kan godt lide
at finde en gave, der får en anden til at føle sig set
som den, han eller hun er – ikke bare en gave, der
er på mode det år. Men jeg synes også, det kræver
mod – og det kræver i hvert fald somme tider et kort
med en medfølgende forklaring, når jeg somme
tider giver en gave, der IKKE har stået på ønskesed-

len. Nogle er rigtig gode til at blive glade for det
– andre kigger diskret efter, om den KAN byttes. For
køerne ved byttekasserne lige efter jul viser jo, at
det ikke bare handler om at få en gave – nej, det
handler også om at få den rigtige gave. Og måske
vil mange få en bedre jul, hvis vi bliver bedre til ikke
selv at bestemme over gaven, men blot at modtage og forsøge at se ind til giverens mening. Men det
duer jo kun, hvis vi også sådan helt generelt bliver
lidt bedre til at forsøge at se hinanden og ikke give
hinanden det, som vi SELV kunne ønske os, men det,
der passer til den anden.
Op til Jesu fødsel var der mange mennesker i
Israel, der ventede på en gave. En gave fra Gud. En
frelser. En, der kunne befri dem fra romernes besættelse og gøre livet godt for alle de mange, der led
af sygdomme og nød, som vi danskere i dag har
svært ved at forestille os. Men disse mennesker i
Israel – de kunne godt forestille sig, hvordan gaven
skulle se ud. Gaven eller frelseren måtte være en
stærk person, en klog hærfører og god organisator,
så landets goder kunne fordeles godt. Men da de
så fik et barn i en krybbe – et barn, der voksede op
som tømrersøn og som endte med ikke at slå romerne ned eller slå igen, når hans egne hånede ham,
når han sagde, at han var Guds søn – da folkene
omkring Jesus så det, så fik de nok af gaven. Mange
så ham ikke som en gave – i hvert fald ikke en, de
ønskede sig, men en, der skulle byttes. Så det gjorde
de. De sendte ham tilbage. Af jord er du kommet. Til
jord skal du blive.
Men nogle mennesker havde set, at der måske
var mere omtanke bag gaven fra Gud, end alle lige
havde set. Nogle mennesker følte sig i Jesu nærvær
nemlig set. Set af Gud. De følte, at Gud havde set
deres dybeste håb og længsler – at være elskede
og værdifulde, selvom de var helt almindelige mennesker. Og håbet om, at når døden river vores kære
bort, så har den ikke fået det sidste ord. Og håbet
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om, at nogle af de fejl, man har
begået, ikke skal få lov at definere en for evigt. De så, at med
Jesus skulle håbet bliver opfyldt.
Håbet om, at af jorden skal vi
genopstå.
Når det er jul, er der meget, vi
gerne vil nå. Men spørgsmålet
er, om vi bruger kræfter på det,
vi SKAL nå, eller på det vi GERNE
VIL NÅ. For det er ikke nødvendigvis det samme.
Advent betyder komme, selvom vi ofte forbinder det
med en ventetid. Alle de 4 adventssøndage hører vi
i kirken om, at Jesus kommer igen. Og vi hører i løbet
af året om, at han ikke er ligeglad med, hvordan
vi bruger tiden. Nej, han siger tværtimod, at vi skal
bruge vores kræfter på at være noget for dem,
der mangler hjertevarme, brød, mod og håb. Når
vi gør det, tjener vi ikke bare de andre, men også
Gud. Nogle ting VIL vi gerne nå. Andre til SKAL vi nå.
Spørgsmålet er, om vi forveksler de to ting – så det at
få bagt eller købt de rigtige gaver bliver det, vi SKAL
nå – og at det med at være et glimt af Paradis for
hinanden bliver noget, vi gerne vil nå, hvis der er tid.
Sagt sådan lidt groft. Men hvad nu, hvis vi ventede
med noget af det, vi plejer at se som SKAL? Måske
ville vi som nogle mennesker på Jesu tid opdage, at
noget kom til os i stedet.
Jeg ved, at jeg og flere andre mennesker har
mange ord i mig. Og andre har få ord. Og problemet med at have mange ord er, at de somme tider
har svært ved at vente. Det ligger instinktivt til mig
at forsøge at få en samtale i gang i en forsamling.
Inddrage og spørge ind til dem, der ikke umiddelbart
selv åbner munden. Men tiden har lært mig, at det
ikke så meget handler om, hvor mange ord, man
har, men om at få tid til at sige dem. Og når jeg ikke
vil lade stilheden tale – i den bedste mening, men
selv går ind og hjælper samtalen i gang – så frata-

ger jeg også nogle gange dem, der skal bruge lidt
mere tid på at komme med ordene, muligheden for
at komme med DERES vinkel på en samtale og ikke
bare deres svar på mine spørgsmål.
Må advent og året, der kommer, være den tid,
hvor vi lærer at vente på det, der skal ventes på, så
vi også ser, hvad der ikke kan ventes med, men skal
gøres her og nu, når et menneske har brug for vore
nærvær og ører, eller når fremmede har brug for at
se ikke bare andre fremmede, men potentielle venner.
Rigtig glædelig ventetid – må den blive brugt på
både aktive ting og på at være stille og åbne for
det, der kommer til os som en gave fra Gud og fra
andre mennesker.
Sognepræst Lene Hauge.

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.

Fredslyset fra Betlehem:
onsdag den 2. december
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.
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GUDSTJENESTER

De 9 læsninger og
Syng Julen ind

Fire gudstjenester i Hornslet
kirke juleaftensdag

Søndag den 13. 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 vil vi 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.
Efter gudstjenesten er der Syng
julen ind i sognegården, hvor der
er kaffe og æbleskiver.

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.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

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.

✶ ✶ ✶ ✶ ✶✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶
Nytårskur

Julegudstjenester for børn i
dagplejen og børnehaverne i Hornslet

Vi indleder det nye år med Nytårsgudstjeneste 1.
januar kl. 16.00. Efter gudstjenesten samles vi i sognegården og hilser på hinanden og det nye år med
champagne og kransekage.

Onsdag 16/12 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!

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Vintermøde
Vintermødet 2016 står igen i Kirkens Korshærs’ tegn.
Prædikant ved vintermøde-gudstjenesten søndag
d. 31. januar kl. 14.00 er Jørgen Lasgaard, der var
korshærspræst i Aarhus indtil oktober 2015. Nu er
Jørgen frivillig i Kirkens Korshær dels i genbrugsbutik
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og dels ved at tage ud og fortælle om Korshærens
arbejde blandt samfundets mest udsatte og sårbare
mennesker. Jørgen fortæller om sine mange år som
korshærspræst på gaden og i varmestuen i Aarhus
i sognegården efter gudstjenesten. Kaffe og brød
koster kr. 20,- og alt, der kommer i kassen denne søndag går til Korshærens arbejde blandt udstødte og
hjemløse i Aarhus.

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Kyndelmissegudstjeneste

Torsdag den 4. februar 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. 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 lys eller varme.

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

Gudstjenester på Rosengården:
Den sidste onsdag i hver måned er der gudstjeneste
på Rosengården. For at tilgodese de beboere, der
har svært med at blive flyttet fra deres vante afdeling, holder vi gudstjenester ude på afdelingerne.
Vi er på afd. 5+6 kl. 14.30, afd. 3+4 kl. 15.15 og på
demensafdelingen kl. 16.00 Familie til beboere på
Rosengården er meget velkomne til at deltage sammen med beboerne. Bor man ikke på afdelingerne
på Rosengården, og vil gerne til gudstjeneste, men
har svært ved selv at komme hen i kirken til gudstjeneste, er man meget velkommen til at benytte
kirkebil. Se på bladets bagerste sider, hvordan man
bestiller kørsel.

litteratur-café
V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE
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 som 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 behøver vide
noget som helst om forfatteren eller noget som
helst andet.
Vi mødes den sidste fredag i hver måned kl.
10-12 i sognegården. Lene Hauge sørger for at
bestille bøger hjem og kommer også altid med
et par ord om den næste måneds bog. Det hele
foregår over en kop kaffe og et rundstykke. 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 sørger for at
bestille bøger hjem fra biblioteket. Det er gratis at
deltage, men kaffen og rundstykkerne koster 20
kr. pr. gang.

Vi mødes følgende fredage:
27/11, 29/1 og 26/2

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
Vinteren 2015/16 byder på tre stærke film om at
håndtere de omstændigheder, livet byder på –
både i det nære, personlige aspekt og på de helt
store, nationale linjer. Filmene ser vi, hvor film ses
bedst – i Kom-Bi i Hornslet.
I decembermørket mødes vi tirsdag d. 8. december
kl. 19.00. Om den israelske film fra 2015 “Afskedsfesten” skrev en anmelder: ”…noget så sjældent
som en munter og livsbekræftende film om aktiv
dødhjælp. Den behandler sit emne med elegant
humor og eftertænksomhed.” Det er en film om
aktiv dødshjælp, der med sin sort-humoristiske vinkel,
behandler dette alvorlige emne på en lidt anden
måde, end Bille Augusts “Stille hjerte”, vi skal se i
februar 2016.

I det nye år mødes vi første gang i kirkefilmklubben
tirsdag d. 2. februar kl. 19.00 og ser Bille Augusts film
“Stille hjerte” fra 2014. Esther og Poul har samlet deres nærmeste til en weekend i familiens skød, for at
fortælle, at Esther er uhelbredeligt syg, og hun har
samlet familiens tre generationer for at sige farvel.
Hun ønsker at dø. De to døtre, Sanne og Heidi, er
indforståede med forældrenes situation, men som
weekenden skrider frem, dukker både desperation
og tvivl op til overfladen.

Vi lukker sæsonen af tirsdag d. 8. marts kl. 19.00,
hvor vi ser “9. april” fra 2014, der omhandler de
hektiske begivenheder d. 9. april 1940, da Tyskland
besatte Danmark. 9. april 1940 er blevet meget
mere end blot en historisk dato i Danmarkshistorien.
Datoen har været med til at præge vores selvforståelse som nation indadtil og vores udenrigspolitik
udadtil. “9. april” er en realistisk skildring af de højspændte timer inden den danske kapitulation, der
førte til fem års tysk herredømme.
Filmene introduceres på skift af sognepræsterne Erik
Søndergaard og Carsten Tranberg-Krab. Billetterne
koster kr. 65,- pr. film og bestilles og betales i Kom-Bi.
Vel mødt i biografmørket!

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

SPECIELT FOR BØRN OG BØRNEFAMILIER
Fredagsfamilien

B

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

Babysalmesang
Der starter nyt hold op 22. 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:
22/2, 29/2, 7/3, 14/3, 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5

sms service

Spaghettigudstjenester
Gudstjenesten er helt i børnehøjde med de samme
sange hver gang til start og slut og med bibelfortælling og aktiviteter i børnehøjde. Gudstjenesten varer
ca. ½ time, og bagefter spiser vi sammen i sognegården Menuen står på spaghetti og kødsovs til 20
kr. for voksne og gratis for børn. Tilmelding til spisning
skal ske med en sms til X? med antal voksne og børn
i samme uge som gudstjenesten.
Der er spaghettigudstjeneste følgende onsdage:
18/11, 13/1, 16/3

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag 7/2 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

HORNSLET KIRKEKALENDER
NOVEMBER
Søndag 22/11 Kl.
Onsdag 25/11 Kl.
Kl.
Kl.
Fredag 27/11 Kl.
Søndag 29/11 Kl.

10.30
14.30
15.15
16.00
10.00
10.30

Gudstjeneste, sidste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.
Litteraturcafé
Gudstjeneste, 1. søndag i advent,

CTK
LH
LH
LH
LH

DECEMBER
Onsdag 2/12
Onsdag 2/12
Søndag 6/12
Tirsdag 8/12
Søndag 13/12
Onsdag 16/12

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Søndag 20/12 Kl.
Torsdag 24/12 Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Fredag 25/12 Kl.
Lørdag 26/12 Kl.
Søndag 27/12 Kl.

17.30
18.45
10.30
19.00
14.00
09.30
10.45
10.30
10.00
10.30
11.30
13.00
14.30
16.00
10.30
10.30
10.30

Fyraftenssang med fredslyset
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 2. søndag i advent,
Kirkeﬁlm i Kom-Bi ”Afskedsfesten”
De 9 læsninger og Lucia
Julegudstjeneste for dagpleje- og vuggestuebørn
Julegudstjeneste for børnehavebørn
Gudstjeneste, 4. søndag i advent
Julegudstjeneste på demensafd., Rosengården
Julegudstjeneste på Rosengården
Julegudstjeneste for børn
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Julegudstjeneste
Gudstjeneste, Juledag
Gudstjeneste, 2. juledag
Gudstjeneste, Julesøndag

JANUAR
Fredag 1/1
Søndag 3/1
Onsdag 6/1
Onsdag 6/1
Søndag 10/1
Onsdag 13/1
Søndag 17/1
Søndag 24/1
Tirsdag 26/1
Onsdag 27/1

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Fredag 29/1 Kl.
Søndag 31/1 Kl.

16.00
10.30
17.30
18.45
10.30
17.00
10.30
16.00
10.00
14.30
15.15
16.00
10.00
14.00

Gudstjeneste, Nytårsdag, og nytårskur
Gudstjeneste, Hellig 3 kongers søndag
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, 1. søn eft. Hellig 3 konger
Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste, sidste søn. eft. h. 3 konger
PULS-gudstjeneste, Septuagesima
Højskoleformiddag
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.
Litteraturcafé
Gudstjeneste, Seksagesima, og Vintermøde

CTK
LH
CTK
CTK
CTK
LH
CTK
LH
LH
CT
LH
CTK

LH
CTK
CTK
LH
LH
CTK
LH
LH
LH
LH

Kl.
Kl.
Fredag 29/1 Kl.
Søndag 31/1 Kl.

15.15
16.00
10.00
14.00

Gudstjeneste på Rosengården 3+4
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.
Litteraturcafé
Gudstjeneste, Seksagesima, og Vintermøde

LH
LH
LH

FEBRUAR
Tirsdag 2/2
Onsdag 3/2
Onsdag 3/2
Torsdag 4/2
Søndag 7/2
Tirsdag 9/2
Søndag 14/2
Søndag 21/2
Mandag 22/2
Onsdag 24/2

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Fredag 26/2 Kl.
Søndag 28/2 Kl.
Mandag 29/2 Kl.

19.00
17.30
18.45
19.00
10.30
10.00
10.30
10.30
11.00
14.30
15.15
16.00
10.00
16.00
11.00

Kirkeﬁlm i Kom-Bi ”Stille Hjerte”
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Kyndelmissegudstjeneste
Gudstjeneste, Fastelavn
Højskoleformiddag
Gudstjeneste, 1. søndag i fasten
Gudstjeneste, 2. søn. i fasten
Babysalmesang
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.
Litteraturcafé
PULS-gudstjeneste, 3. søn. i fasten
Babysalmesang

LH
LH
CTK
CTK
CTK
CTK
CTK

MARTS
Tirsdag 1/3
Onsdag 2/3
Onsdag 2/3
Søndag 6/3
Mandag 7/3
Tirsdag 8/3
Søndag 13/3
Søndag 13/3
Mandag 14/3
Onsdag 16/3
Fredag 18/3
Søndag 20/3
Torsdag 24/3
Fredag 25/3
Søndag 27/3
Mandag 28/3
Tirsdag 29/3
Onsdag 30/3

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

10.00
17.30
18.45
10.30
11.00
19.00
09.00
10.00
11.00
17.00
10.00
16.00
17.00
10.30
10.30
10.30
10.00
14.30
15.15
16.00

LH

Højskoleformiddag
Fyraftenssang
Menighedsrådsmøde
Gudstjeneste, Midfaste
CTK
Babysalmesang
Kirkeﬁlm i Kom-Bi ”9. april”
Gudstjeneste, Mariæ Bebudelse og Sogneindsaml. LH
Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp
Babysalmesang
Spaghettigudstjeneste
CTK
Litteraturcafé
PULS- gudstjeneste, Palmesøndag
CTK
Skærtorsdagsgudstjeneste og påskemåltid
CTK
Langfredagsgudstjeneste – liturgisk
CTK
Påskedagsgudstjeneste
LH
2. påskedagsgudstjeneste
LH
Film-formiddag i Kom-Bi ”Forbrydelser”
Gudstjeneste på Rosengården 5+6
LH
Gudstjeneste på Rosengården 3+4
LH
Gudstjeneste på Rosengården, demensafd.
LH
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NYE ANSIGTER

Velkommen til ny kirketjener
og ny graver ved Hornslet
kirke.
Den 1. september har Hornslet menighedsråd ansat
Dorthe Ginge Jørgensen som kirketjener og kordegnevikar med 35 timer ugentligt. Dorthe har været
kordegnevikar og kirketjenervikar i et halvt års tid,
så det er et kendt ansigt på posten. Tillykke med stillingen, vi glæder os til samarbejdet.
Den 1. december har menighedsrådet ansat Anton
Dalgaard som graver. Anton kommer fra en stilling
som graver ved Brabrand kirkegård. Menighedsrådet og personalet ved Hornslet kirke byder Anton
velkommen og håber på et godt og frugtbart samarbejde.
Vi glæder os til, at borgere i Hornslet skal møde
Dorthe og Anton i kirken og på kirkegården. Men
allerede her kan man læse lidt om både Dorthe og
Anton, idet begge er blevet bedt om at præsentere
sig selv og svare på et par spørgsmål.
Jeg hedder Dorthe Ginge
Jørgensen, er 51 år og har boet
i Hornslet det meste af mit liv.
Jeg er gift med Lars og vi har 3
voksne børn.
I min fritid synger jeg i kirkens voksenkor, hvilket jeg har gjort siden
korets start. Derudover er min
store passion fotografi, hvor jeg
bl.a. fotograferer til kirkebladet
og har et studie i mit hjem, hvor
jeg primært fotograferer babyer og børn.
Jeg har siden januar arbejdet som vikar for kordegnen og 1. september blev jeg derudover fastansat
som kirketjener.

Jeg har altid holdt meget af kirken, og med jobbet
som kirketjener, er jeg med til at gøre kirken og sognegården til dejlige og indbydende steder at være.
Det betyder meget for mig, at alle de mennesker
der kommer forbi, oplever den hyggelige atmosfære og føler sig tilpasse og velkomne både i kirken og
til arrangementer i sognegården.
En anden vigtig del af jobbet er muligheden for at
kunne bistå professionelt ved nogle af de vigtigste
øjeblikke i vores medmenneskers liv, hvilket være
sig både lykkelige og sorgfulde – nemlig ved dåb,
konfirmation, bryllup og begravelse. Det er dejligt
at opleve mennesker i glade og stolte øjeblikke og
betydningsfuldt at give folk mulighed for at tage
ordentlig afsked med deres nærmeste, inden de
sendes afsted på den sidste rejse.
Jeg interesserer mig desuden også for kirkens spændende historie, og jeg glæder mig til at dele ud af
min viden til dem der kommer i kirken.
Anton Dalgaard
Kort om mig
Jeg blev født på Farsø sygehus i
1978 og er opvokset i Aars i Himmerland. I 2002 blev jeg udlært
som anlægsgartner og har
siden suppleret med en uddannelse som Jordbrugsteknolog på
landskab- og anlægslinjen. Efter
knap 7 år som driftsleder/anlægsgartner ved et anlægsgartnerfirma i Skanderborg valgte jeg for 2 ½ år siden at
skifte bane og har siden været gartner på Brabrand
kirkegård. Her har jeg fundet min niche inden for
gartnerfaget. Jeg bor i dag lige uden for Løgten
sammen med min kæreste og vores to hunde. Min
fritid bruger jeg også meget gerne udenfor - gerne i
haven eller på en gåtur.
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SANG OG MUSIK
Hvad er en velfungerende og god kirkegård for dig?
På en velfungerende kirkegård er man det meste af
tiden lidt foran, så man ikke kommer bagud, når der
kommer en begravelse eller andet, man ikke kan
fastlægge i sin planlægning af arbejdet.
Det vigtigste på en god kirkegård er et venligt,
hjælpsomt og imødekommende personale. Det er
vigtigt at give kirkegårdens brugere det private rum,
de har brug for og vide, hvornår man skal hjælpe
dem. Der skal værnes om traditionerne og den
lokale historie, men der skal absolut også være plads
til, at kirkegården hele tiden udvikler sig.
Hvad kan du godt lide ved jobbet som graver?
Det er aldrig helt til at forudsige, hvad arbejdsdagen bringer, og så er der rigtig mange forskellige
arbejdsopgaver i jobbet. Det grundlæggende
arbejde er gartneropgaverne, men der er ofte også
”vicevært” opgaver, og de kan variere meget, når
den nyeste bygning er 1 år, og den ældste er over
700 år gammel. Der udover er vejret graverens faste
samarbejdspartner, og det giver ofte anledning til
omrokering af de planlagte opgaver. I løbet af en
arbejdsdag møder man ofte mange forskellige typer
af mennesker på kirkegården, og det er altid spændende at høre om folks og byens historie samt deres
meninger og ideer til, hvad en pæn og god kirkegård er.
Hvad glæder du dig til?
Lige nu glæder jeg mig rigtig meget til bare at
komme i gang! Jeg ser frem til at møde alle mine
nye kolleger og samarbejdspartnere og lære dem at
kende. Der er helt sikkert en masse nye ting, jeg kan
lære af dem alle. Derudover er jeg meget spændt
på at se den helhedsplan, der er blevet udarbejdet
for kirkegården. Det bliver spændende at komme
i gang med de mange opgaver, der venter for at
kunne realisere den.

Foto af Kjeld Storgaard Pedersen

Kor for alle aldre
Både børn, unge og voksne kan synge i kor i Hornslet
kirke. Enten kan man henvende sig til kirkens organist
(kirken@lennerts.dk) eller blot møde op.
Kortider om torsdagen:
• 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
Det er gratis at synge i Hornslet kirkes kor.
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Graver ved Hornslet Kirke
Kurt Laursen har valgt at gå
på pension
Vores gode graver Kurt Laursen har efter 21 års ansættelse valgt at gå på pension. Vi er i menighedsrådet glade for at Kurt har fortsat sin tjeneste som
graver ved Hornslet Kirke, selvom han kunne have
ladet sig pensionere for flere år siden.
Nu er tiden så kommet, og vi skal sige farvel til Kurt,
der igennem sin tid ved kirken har oplevet mange
forandringer og været med til mange nyskabelser.
Kurt startede ved kirkegården, da han i 1994 havde
lyst til at supplere landbruget med opgaven som
graver medhjælper ved Hornslet kirke. I menighedsrådet blev man hurtigt enige om, at Kurt var den
rigtige mand til jobbet. Kurt blev snart en skattet
mand på kirkegården, også fordi Kurt kender mange mennesker i Hornslet og omegn.
Kurt har altid været interesseret i lokalsamfundet og
har involveret sig i foreningsarbejde og politisk arbejde. Så folk har på kirkegården og i kirken kunnet
møde en mand, der har kendt til slægter og personer, både når der var tale om folk, der havde mistet
én af deres kære, eller når der var dåb, konfirmation eller bryllup. Alle er blevet mødt ordentligt og
omsorgsfuldt, når de henvendte sig til Kurt.
Kurt gik fra at være medhjælper til at blive graver
fra begyndelsen af 2003, en beslutning vi i menighedsrådet har været glade for lige siden.

I årenes løb er der mange ting Kurt som graver har
været blandet ind i. Én af de mere betydningsfulde, var da kirkegården i 2005 blev udvidet med
skovkirkegården, og hele det arbejde, der lå i at få
tilpasningen af de mange nye muligheder ind i det
daglige arbejde. I dag har vi ved Hornslet kirke en
smuk kirkegård hvor der både er en velholdt gammel kirkegårds afdeling og en del, der er moderne
indrettet og rettet mod fremtiden.
Ikke blot om sommeren er vores kirkegård en fornøjelse for øjet, men også i sin vinterklædedragt er
kirkegården smuk med grandækning, der viser godt
håndværk, og øje for hvad der pryder i forskellige
variationer. På den måde har Kurt sammen med
sine hjælpere over årene formået at forny og præstere en nænsom, men sikker udvikling.
Som medarbejder og kollega, er og har Kurt altid
været den rolige og stabile person, man altid kan
regne med. Kurt har ofte prioriteret at være til stede
ved menighedsrådsmøderne, så menighedsrådet
har kunnet benytte sig af hans omfattende viden
om kirkegården, et engagement vi i menighedsrådet har værdsat.
Vi vil fra menighedsrådet sige tak for en stor indsats, et stort ejerskab til opgaverne og for at være
en god kollega i medarbejderskaren og ønske Kurt
Laursen alt det bedste i en fremtid, hvor der er mere
tid til familien og egne aktiviteter.
På menighedsrådets vegne
Jørgen Andersen
Formand for menighedsrådet ved Hornslet Kirke
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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 går I på www.borger.dk/Familie og børn/
Ægteskab og parforhold/Når I skal giftes, - og udfylder en ægteskabserklæring, hvorefter kommunen
udsteder en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal
sendes til til kirkekontoret sammen med navne og
adresse på 2 vidner, som skal være til stede under
vielsen. Det er gratis at få ændret navn i forbindelse
med en vielse. Navneændringen foretages på www.
borger.dk.
Navneændring skal ske på www.borger.dk. Det
koster 510,- kr. at få behandlet en anmodning om
navneændring.

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 40 30

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

WWW.HORNSLETKIRKE.DK

Mandag er præsternes fridag
Graver Anton Dalgaard
Tlf. 3070 8620, mail: hornsletkirkegaard@gmail.dk
Træffes tirsdag-fredag kl. 8 - 16 på Kirkegården.
Organist Thomas H. Lennert
Tlf. 2174 1107, kirken@lennerts.dk
Kirketjener Dorthe Ginge Jørgensen
Tlf. 3035 8090
Kordegn Michael Rosendal
Tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
Tlf. 8699 6552 & 2486 5359, slothandersen@gmail.com
Kirkeværge Erik Silkjær Pedersen
Tlf. 2835 0186 & 8697 4110, wilken.silkjaer@gmail.com

Dødsfald. Senest 2 dage efter dødsfaldet skal dette
anmeldes på www.borger.dk. Anmodning om begravelse/bisættelse skal ske til kirkekontoret.

Alle henvendelser bedes rettet til

Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk

TRANSPORT?

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

Tlf. 86 99 54 00
REDAKTION
Lene Hauge LMKH@km.dk (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
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HØJSKOLEFORMIDDAGE

Kirken i samfundet

af hinanden? Det er spørgsmål, som Peter Lodberg
vil komme ind på.

Under overskriften ’Kirken i samfundet’ tager vi i
foråret fat på række formiddag i sognegården om
kirkens rolle uden for kirkens mure. Hvad har kirken
at sige – og hvad skal kirken sige – og hvem kan
tale på kirkens vegne. Vi undersøger også, hvilke
opgaver kirken traditionelt har haft, og om vi stadig
har dem? Altså fordelingen mellem kirkens frivillige
arbejde, selve kirken og så civilsamfundet. Samtidigt
kommer der stadigt flere funktionspræster - sygehuspræster, fængselspræster, hospicepræster,
ungdomspræster, gadepræster og mange andre.
Vi skal høre hvad nogle af disse funktionspræster
fortælle om deres arbejde.

Tirsdag 1. marts kl. 10-12: Fængselspræst Jesper
Birkler fra Statsfængsel Østjylland
Som præst i Nordeuropas mest sikrede fængsel har
Jesper Birkler sin hverdag mellem folk, der har begået
nogle af de værste forbrydelser, vi som samfund kan
forestille os. Hvem er disse mennesker? Hvorfor har de
gjort det? Hvad tænker de om godt og ondt, rigtigt
og forkert? Og hvad har en præst at sige eller gøre
der – skal de, der skal straffes have ret til en præst?
Dette behandles i et fængslende foredrag, hvor man
går hjem med ting til eftertanke i bagagen.
De tre første højskoleformiddage koster kr. 20,- for
kaffe og brød.

Og efter de fire tirsdag-formiddage slutter vi med
en højskolelørdag med et foredrag af den tidligere
sygehuspræst og forfatter Preben Kok.

Tirsdag 29. marts kl. 10-ca 12.30:
Film-formiddag i KomBi: “Forbrydelser”.
Vi mødes i biografen KomBi, Nyvej 3. Her ser vi den
danske film ’Forbrydelser’ fra 2004. Den handler om
en fængselspræst, som i mødet med disse indsatte
bliver konfronteret med sin egen tro og sine egne
værdier – og spørgsmålet er, hvem der gør det rigtige, det gode. En rørende film med en fabelagtigt
velspillende Trine Dyrholm i en af hovedrollerne. NB!
denne højskoleformiddag koster kr. 50,- inkl. film og
kaffe/rundstykke. Der betaltes på selve dagen og
der er ingen tilmelding.

Tirsdag 26. januar kl. 10-12: Århus’ nye biskop:
Henrik Wigh-Poulsen
Vi åbner ballet med en formiddag med vores nye
biskop, der vil tage fat om, hvordan forholdet mellem
kirke og omgivende samfund skal være i 2016 – og
fremadrettet. Skal religion og politik holdes fast i adskilte rum, eller kan de tale sammen indbyrdes – og
måske endda befrugte og udfordre hinanden? Hvor
er folkekirkens placering i det danske samfund anno
2016? Kom og hør vores nye biskop give sit bud.
Tirsdag 9. februar kl. 10-12: Lektor v. ÅU Peter Lodberg
Denne formiddag vil vi dykke ned i kirkens historie –
den kirke, der engang stod for alt sygehusvæsen og
skolevæsen – og vi vil dukke op igen i nutiden, hvor
mange af kirkens tidligere omsorgsopgaver nu ligger
hos frivillige organisationer uden for kirken. Hvad
rører sig i dag? Hvem har ansvaret for, at vi tager os

Lørdag 2. april kl. 10-13: Højskole lørdag med
tidligere sygehuspræst Preben Kok.
Preben Kok blev særligt kendt uden for sygehusverdenen, da han i 2008 udgav bogen ’Skæld
ud på Gud’. Her fortæller han om sit arbejde som
sygehuspræst og sin tro – om at leve med skyld
og viden om, at man ikke kan klare alting selv. Og
fortæller her som i så mange andre sammenhænge
om, hvordan han prøver at dræbe trangen til det
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perfekte i os. Med andre ord lægger han op til, at
vi lader Gud være Gud og lader os være mennesker med skyld og fejl og mangler – men dog Guds
børn. Man går helt sikkert fra foredraget dybt berørt
og med redskaber – ikke til at blive bedre, men til
at leve med ikke at være bedre, end man er. Foredraget har noget at sige til alle, der selv har oplevet
bare en snert af præstationsangst og smerten over
ikke at kunne alt det gode, man gerne vil. Undervejs
stopper vi op og spiser frokost.
Dagen koster 50 pr. person inkl. både foredrag og
frokost. Der betales på dagen.
Af hensyn til madbestilling skal tilmelding ske til
kirkekontoret senest onsdag den 30. marts på tlf.
86994030 eller mail miro@km.dk.

PULSGUDSTJENESTER
Rytmiske gudstjenester – NYE toner
Der er PULS-gudstjeneste følgende
datoer, hver gang kl. 16:
15/11, 24/1, 28/2 og 20/3

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

Sogneindsamling søndag d. 13. marts 2016
Hornslet Sogn deltager sammen med
20.000 frivillige over hele landet i
Folkekirkens Nød-hjælps Sogneindsamling 2016.
Du kan være med til at gøre
en forskel for fattige familier,
ved at melde dig som indsamler og bruge 3 timer af
din søndag eftermiddag.
Kontakt kirkekontoret
tlf. 86 99 40 30 /
email: miro@km.dk eller
meld dig som indsamler
hos indsamlingsleder
Helena Danielsen
email: helena@hoga.dk
Der er gudstjeneste
kl. 9.00 og indsamlingen starter
herefter kl.ca. 10.00,
hvor der serveres
rundstykker og
kaffe/the i mens
ruterne fordeles.
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Julehjælpen
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 vores
gode venner i Rosenholm Lions Club, der med en
flot pengegave bakker stærkt op om kirkens julehjælp til trængte familier. Vi samler jævnligt ind til
julehjælp ved gudstjenester. Ønsker man at give en
pengegave, kan man indbetale et beløb til kirkens
julehjælpskonto (Reg.nr: 7260 Kontonr: 1068884 –
Djurslands Bank).
For at komme i betragtning til at modtage julehjælp
bedes man indsende/maile en ansøgning med et
par ord om familiemæssige og økonomiske forhold
til én af sognepræsterne senest d. 4. december

2015. Man kan forvente svar på ansøgningen senest
d. 7. december.
Derudover er kirkerne i Syddjurs gået ind i et samarbejde med Syddjurs kommune om i julen at hjælpe
trængte familier i kommunen – ud over de familier,
der søger kirkernes julehjælp. Dette fælles initiativ
kan støttes ved at indbetale beløb på MobilePay:
21 29 62 62.

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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