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Hvad skal jeg sige?
Af sognepræst Lene Hauge
Sådan begynder et vers i Brorsons salme ’Op, al den
ting, som Gud har gjort’. Men det kan også være en
tanke eller et udbrud fra os, der ikke er salmedigtere. For selvom kalenderen nu siger, at det er ved
at være sommer i Danmark efter en lang og mørk
vinter, så er det ikke sikkert, at lyset og glæden har
tag i alle. Også i den varme og lyse sommer kan
vi selv og mennesker omkring os rammes af sorg,
mismod, lidelse og fortvivlelse. Og så kan det være
svært at vide, hvad man skal sige.
Mange har sikkert oplevet, fra enten den ene eller
anden side, det første møde med venner og bekendte, efter at en har fået en svær diagnose eller
efter at man sammen har taget afsked med en kær
person . og mange fortæller, at netop dette møde
kan være svært eller akavet. For hvad skal man
sige? Mange, der har mistet, fortæller, at andre jo
ikke kan sætte sig ind i, hvordan det er at miste, og
at andre derfor kan blive helt forskrækkede, hvis
man svarer: det går virkelig dårligt, på spørgsmålet om, hvordan det går. For det er jo ikke et pænt
svar – men det er uden tvivl et svar, der kommer fra
hjertet.
som præst skal man mange gange sige den første sætning til et menneske i stor krise, men der er
ingen garanti for, om man gør det rigtige. For måske findes det rigtige ikke i den sammenhæng. Ja,
faktisk er det ofte de pæne og rigtige ord, ’det går
nok snart over’, eller ’du skal ikke tænke så meget
på det’ eller ’det kender jeg godt’ (for der er jo

ingen, der har det på præcis samme måde), der
kan gøre allermest ondt. Men det bedste bud på et
svar er, at man kan sige, hvad man oplever, og så
må man lade den anden svare og være klar til at
høre svaret, hvad det end er. Man kan sige: jeg har
hørt, at det og det er sket, og det er jeg rigtig ked at
høre. Faktisk ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal sige,
men har du lyst til at tale om det nu, eller vil du helst
være fri? så har man givet den, der er ramt af sorg
eller sygdom, mulighed for at tale med egne ord.
og mulighed for at lade være. Men det er den sørgendes egne ord, der kan hjælpe, ikke vores velmenende ord. Vi, derimod, kan hjælpe med at lytte til
ordene og måske hjælpe dem frem med spørgsmål
som: hvordan har du det? Hvad ønsker og håber
du? Hvad kan du og andre gøre for at disse håb
går i opfyldelse, og hvad hvis de ikke kan opfyldes?
Men Brorsons salmeord er gode at have med i baghovedet: at det er i orden at sige, at man ikke ved,
hvad man skal sige, og at tro på, at Guds godhed,
visdom, kraft og rige er større end alt andet.
Det er forbilledet, vi har fået, for sådan gjorde Jesus
selv. Han gik til den, der var tynget af sorg og lidelse
og spurgte: vil du være rask? og så lyttede han. eller han sagde: jeg er opstandelsen og livet; den, der
tror på mig, skal leve om han end dør. og enhver,
som lever, og tror på mig, skal aldrig i evighed dø.
tror du det? og så lyttede han. Han mødte mennesker, han spurgte dem om noget, og han lod dem
finde sig selv i deres eget svar på hans spørgsmål.
spørgsmål, der alle rummede noget af ham selv,
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Fra Den Danske Salmebog nr. 15:
Op, al den ting, som Gud har gjort.
Tekst af Hans Adolf Brorson 1714
men som han lod folk selv forholde sig til. spørgsmål,
der alle pegede mod livet og opstandelsen og håbet midt i mørket og håbløsheden og døden, fordi
han selv Var og er livet, lyset, opstandelsen og livet,
ikke bare noget, han fortæller om. Ja, han var den,
der ved sit nærvær ikke bare tørrede tårerne væk,
men gav nyt mod og lyst til livet. ikke så sorgen var
glemt, men så det ikke var sorgen, men glæden, der
fik det sidste ord, hvilket han tydeligst viste i påsken
med sin død og opstandelse.
Benny andersen skrev engang i et åbent brev til
sas, at når man køber billet til Århus, så lander man i
tirstrup, 48 km fra Århus. og så skrev han: som digter
ved jeg godt, hvor svært det er at ramme det rette
ord, men 48 km ved siden af – det er for meget! og
denne udtalelse kæder præsten og forfatteren Johannes Møllehave sammen med en anden udtalelse af Benny andersen, som han havde kendskab til.
en kvinde i Møllehaves sogn var, efter at have mistet

sin mand, blevet trøstet af Benny andersens digte
og skrev til ham for at takke ham. Hun fik et brev tilbage, hvori Benny andersen skrev: man siger, at når
et menneske, man har elsket og stået nær i mange
år dør, så bliver der kun et tomrum tilbage, og det er
nok sandt – men er det sandt nok?
Med det vil han jo sige, at der er mere at sige end
tomrummet. For tomrummet minder jo om fylden,
der har været. og derfor er ordet ’tomrum’ efter et
tab måske at ramme 48 km ved siden af. Men kun
ved at spørge den sørgende og lade den sørgende
selv fortælle og dermed finde sig selv i fortællingen,
kan fylden træde frem. Ja, med et andet Møllehave-udtryk: kun sådan kan alle de farver træde frem,
som gør, at sorgens farve er sort. For der skal mange
farver til, før farven bliver sort.
så det bedste vi kan gøre er ofte at spørge som
salmedigteren og så huske fortsættelsen: at det ikke
er Mine ord, der kan gøre en forskel, men at jeg er til
stede og lytter til den sørgendes egen fortælling. kun
sådan kan trøsten træde frem fra den sørgendes
eget liv og tro ved Guds gode hjælp.

Vers 9
Hvad skal jeg sige? mine ord
vil ikke meget sige:
o Gud! hvor er din visdom stor,
din godhed, kraft og rige!
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PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – NYE TONER
Vi er nu halvvejs i andet år af vores forsøgsperiode
med Puls-gudstjenester. Puls-gudstjenester en ny
type gudstjeneste, hvor menigheden bliver inddraget på en helt anden måde end sædvanligt. Sproget i tekster og musik er nutidigt, og formen er tænkt
på ny, med bl.a. et ’Hornslet-nadver-ritual’. Der er
mulighed for at være mere aktivt med i gudstjenesten, og et lille band spiller gudstjenestens musik.
I sommermånederne holder vi pause, men gudstjenesterne i september, oktober og november og
opbakningen til dem bliver afgørende for, om forsøget skal fortsætte efter 2013. Hvis du ikke har nået
at opleve Puls-gudstjenesterne, kan du altså nå det
endnu, og synes du, det er vigtigt, at de fortsætter,
kan du vise dette ved at deltage.

litteratur-café

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.

Der er PULS-gudstjeneste
søndag den 22. september kl. 16.00,
søndag den 27. oktober kl. 16.00 og
søndag den 24. november kl. 16.00.

V/ soGnePrÆst lene HauGe

DEN SIDSTE FREDAG I MÅNEDEN MED UNDTAGELSE AF JULI OG DECEMBER, MØDES VI I SOGNEGÅRDEN KL. 10-12.
Her diskuteres 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 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. 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 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. 86 11 91 06), som så vil
sørge for at bestille bøger hjem til alle fra biblioteket.
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slotsgudstjeneste torsdag den 6/6 kl. 19
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 dette år et stykke til 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.

Dåbstræf søndag den 9/6
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 2008, 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.

Fyraftenssang
Den sidste onsdag i hver måned 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 inga andersen tlf. 24 25 17 71 eller
til en af sognets præster, der også gerne vil hjælpe
med råd og vejledning, hvis der er brug for det.

Forsiden

Forsiden

KL. 14.30

KL. 17.30
KL. 18.45

ONSDAG 29/5

ONSDAG 29/5
ONSDAG 29/5

KL. 10.30
KL. 19.00
KL. 10.30
KL. 13-15
KL. 17.00
KL. 10.30
KL. 10.30
KL. 14.30

KL. 17.30
KL. 10.30

SØNDAG 2/6
TORSDAG 6/6
SØNDAG 9/6
SØNDAG 9/6
ONSDAG 12/6
SØNDAG 16/6
SØNDAG 23/6
ONSDAG 26/6

ONSDAG 26/6
SØNDAG 30/6

JUNI

KL. 16.00

SØNDAG 26/5

MAJ

GUDSTJENESTE, 5. S. E. TRINITATIS, (CTK)

FYRAFTENSSANG

LARS NYMARK

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN,

GUDSTJENESTE, 4. S. E. TRINITATIS (LH)

GUDSTJENESTE, 3. S. E. TRINITATIS, (LH)

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, (LH)

DÅBSTRÆF FOR BØRN DØBT I 2008

GUDSTJENESTE, 2. S. E. TRINITATIS, (CTK)

SLOTSGUDSTJENESTE PÅ ROSENHOLM SLOT, (LH)

GUDSTJENESTE, 1. S. E. TRINITATIS, (LH)

MENIGHEDSRÅDSMØDE

FYRAFTENSSANG

EVA PEDERSEN

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN,

TRINITATIS SØNDAG (CTK)

PULS-GUDSTJENESTE,

(LH) = SOGNEPRÆST LENE HAUGE

(CTK) = SOGNEPRÆST CARSTEN TRANBERG-KRAB

Hornslet kirkekalenDer
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KL. 10.30

SØNDAG 30/6

KL. 10.30
KL. 10.30
KL. 10.30
KL. 14.30

SØNDAG 14/7
SØNDAG 21/7
SØNDAG 28/7
ONSDAG 31/7

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN, (LH)

GUDSTJENESTE, 9. S. E. TRINITATIS, (LH)

GUDSTJENESTE, 8. S. E. TRINITATIS, (CTK)

GUDSTJENESTE, 7. S. E. TRINITATIS, (CTK)

GUDSTJENESTE, 6. S. E. TRINITATIS, (CTK)

GUDSTJENESTE, 5. S. E. TRINITATIS, (CTK)

FYRAFTENSSANG

KL. 10.30
KL. 10.30
KL. 10.30
KL. 14.30

SØNDAG 11/8
SØNDAG 18/8
SØNDAG 25/8
ONSDAG 28/8

MARIA RASMUSSEN

GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN,

GUDSTJENESTE, 13. S. E. TRINITATIS, (CTK)

GUDSTJENESTE, 12. S. E. TRINITATIS, (LH)

GUDSTJENESTE, 11. S. E. TRINITATIS (LH)

GUDSTJENESTE, 10. S. E. TRINITATIS, (LH)

KL. 17.00

ONSDAG 4/9

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, (CTK)

GUDSTJENESTE, 14. S. E. TRINITATIS, (CTK)

soMMer 2013

KL. 10.30

SØNDAG 1/9

SEPTEMBER

KL. 10.30

SØNDAG 4/8

AUGUST

KL. 10.30

SØNDAG 7/7

JULI

KL. 17.30

ONSDAG 26/6

kristuskransen

Jeg-perlen Den er perlemorsagtig, ren og
hvid og fin og minder mig om, hvordan Gud
ser mig: elsket, smuk og ren, men med flere
nuancer. Perlens forskellige farver kan minde
mig om, at jeg både indeholder det, jeg er
god til og det, jeg ikke er så god til. Det hele
hører med, og det hele er elsket af Gud.

- en håndgribelig hjælp til at bede
Af Sognepræst Lene Hauge
kransen er opfundet af en svensk,
protestantisk præst, og består af
18 perler, der alle hjælper til at
huske på de forskellige emner, en
bøn til Gud kan indeholde. kransen
kan købes på unitas Forlag (www.
unitasforlag.dk/bog/product/1582), og her kommer
en kort introduktion til perlerne. Man holder, i urets
retning, ved en perle ad gangen, og når man lader
tankerne kredse om perlens budskab og betydning,
er man i gang med at bede!
Gudsperlen Den største perle og helt gylden. Den
skinner og giver lys til alle de andre perler. Det er her,
kransen begynder. Den minder os om, at Gud er
skaberen og livgiveren. Perlen inspirerer til at tænke
over, hvordan man tænker og tror, Gud er, hvad Han
kan, og hvordan Han ser ud.
Stilhedsperlerne Dem er der 6 af. De er sandfarvede
og aflange. De hjælper os til, at bønnen ikke bliver
en ønskeseddel, men en samtale med Gud. og i en
samtale må man lytte og lade Gud svare selv, i stedet for at lægge ham svaret i munden. For hans svar
kan godt være anderledes, end vi forventer. Måske
svarer han gennem et andet menneskets mund.
en from mand glemte at lytte til Gud. Da det begyndte at regne og
ligne en oversvømmelse som på noas tid, afviste han først hjælpen
fra folk i en kano, dernæst fra folk i en redningsbåd og til sidst fra en
redningshelikopter. Han var sikker på, at Gud nok skulle hjælpe ham
på en fantastisk måde. Men manden døde, og da han mødte Gud i
Himlen, klagede han: hvorfor hjalp du mig ikke? Men Gud svarede: min
ven, tre gange sendte jeg dig hjælp, men du ville ikke lytte, men selv
bestemme, hvordan jeg skulle redde dig.

Dåbsperlen Den er stor og helt hvid. Den minder om, at dåbens løfte ikke kan rokkes: Gud
er med mig alle dag, indtil verdens ende. og når
mine dage på jorden slutter, når jeg er på dybt vand
og ikke kan bunde, så løfter Gud mig op til livet hos
sig. Perlen minder mig om dåbskjolens rene farve. i
Guds øjne er jeg, som jeg skal være.
Ørkenperlen Den er stor og sandfarvet. Den minder
om det, der føles som en ørkenvandring, svært og
hårdt. og den minder om, at Jesus selv prøvede at
være i ørkenen og blev fristet af det, der var rart,
men ikke var godt. Han kender selv det svære og
tvivlen, og derfor kan jeg også frit fortælle om min tro
og min tvivl.
Bekymringsløshedsperlen Den er stor og skinnende
blå. Den minder mig om at huske på det, der giver
livet værdi. Minder mig om, inden jeg lægger mig til
at sove, at takke for det, der har været godt, selv på
en dårlig dag. Minder mig om at huske på det, der
faktisk ikke gik galt, men godt, om det så er selv den
mindste ting.
Kærlighedsperlerne Den første af de to røde perler
minder os om den kærlighed vi får fra Gud: Gud er
kærlighed, og hos ham er der tilgivelse og liv og nye
muligheder. Perlen minder os også om de mennesker, vi bliver elsket af, både når vi er dejlige, og når vi
er helt umulige. Dem er der grund til at takke for.
Den anden af de røde perler minder os om at give

Forsiden

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.Den præcise dato for holdet opstart kan fås i
august ved henvendelse til kirkekontoret.
kærlighed videre, både til dem, vi af os selv elsker, og
til dem, der har brug for at mærke, at de er elskede.
Hemmelighedsperlerne tre perler, der ligner jeg-perlen, minder mig om Mine hemmeligheder, og at jeg
trygt kan fortælle dem til Gud. Det kan hjælpe mig til
at indse, hvad jeg har af håb, mål og problemer, og
hvad jeg selv kan gøre, og hvad jeg må overlade til
Guds og andres hjælp.
Natperlen er stor og sort, men ikke så stor som dåbsperlen. Den minder om, at der er så meget ondt i
verden. og den minder mig om, at Jesus svarede på
spørgsmål ved at bekæmpe det onde. også vi kan
gøre noget på hver vores måde. Den minder os også
om, at den dybeste sorg skal overvindes af en endnu
større glæde.
Opstandelsesperlen Den er magen til dåbsperlen
og større end natperlen. Den minder mig om, hvad
jeg blev lovet i dåben: at ved Guds hjælp vinder
livet over døden.

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:
Ons 12/6 kl. 17.00 og Ons 4/9 kl. 17.00
en onsdag i måneden (undtagen i sommerferien)
holder vi en hverdagsgudstjeneste i børnehøjde.
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. spisningen koster 20 kr. for
voksne.
tilmelding ønskes til kirkekontoret mandag 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.

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

KOR

GÅ ikke GliP aF
FESTIVALGOSPEL 2013

Det er skønt at synge
i kor. Her kan man
møde andre, der kan lide at synge
Menighedsrådet i Hornslet vil gerne, at korene i kirkens regi er åbne for så mange som muligt.
Der er kor for forskellige aldersgrupper. af og til
endda også spire- og aspirantkor for 1.-3. klasse.
se i dagspressen efter dette.
Børne- og ungdomskoret kan ske at blive flyttet til
et andet tidspunkt på torsdagen, alt efter hvordan
kormedlemmernes skolesituation ser ud.
Men som udgangspunkt ser tiderne sådan ud:
Fra torsdag den 22. august:
• BØRNEKORET for 4. og 5. klasse øver fra 15.00 til
16.00 i sognegården, rodskovvej 4
• UNGDOMSKORET for 6. klasse og opefter øver fra
15.30 til 17.00 i sognegården, rodskovvej 4 og
synger til gudstjenester om søndagen
Fra torsdag den 5. september er der også kor for
voksne.
koret synger som regel trestemmigt og medvirker
til koncerter og særlige lejligheder i kirkeåret. Genrerne er såvel klassisk som rytmisk. Danske sange,
engelske – nordisk tonesprog, gospel m.m.m.
• VOKSENKORET øver fra 19.00 til 21.00
i sognegården, rodskovvej 4

Hornslet kirke og korvenner.dk sørger for, at der igen
i år er Festivalgospel i Hornslet kirke. Det sker som
optakt til rosenholmfestivalen, som i år fejrer jubilæum. korvenner.dk er Hornslet kirkes Voksenkors
støtteforening. et korstævne i efteråret har sammen
med midler fra menighedsrådet hjulpet økonomien i
denne koncert.
til øveaftener torsdagene 23. maj fra 19-21 og 30.
maj fra 19-20.30 har koret inviteret alle de sangere,
de kunne komme i tanker om, og alle som har lyst.
så det er forhåbentlig et stort kor, der stiller op i dag.
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 fredag den 31. maj kl. 17.00.
Der er fri adgang til koncerten, der varer maksimalt
en time, så man kan nå åbningen af rosenholmfestivalen bagefter.
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sÅDan Gør Man VeD

naVne & nuMre

FØDSEL
Hvis i er gift sker fødselsanmeldelsen elektronisk fra
jordemoderen til kirkebogen og cpr.
er i ikke gift, skal i udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring og sende den, eller aflevere den, til kirkekontoret senest 14 dage efter fødslen.

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

DÅB OG NAVNGIVNING
navngivning skal ske til kirkekontoret, senest 6 måneder efter barnets fødsel. Dåb bestilles ved henvendelse til kirkekontoret. Ved dåb opgives navn og
adresser på mindst 2 og højst 5 faddere.
VIELSE
Henvendelse til kirkekontoret ang. dato for vielsen.
Herefter kontaktes rådhuset, hvor en prøvelsesattest
udstedes. Prøvelsesattest + dåbsattester afleveres til
kirkekontoret.
DØDSFALD
senest 2 dage efter dødsfaldet skal dette anmeldes
til kirkekontoret.
På www.personregistrering.dk kan du hente
anmeldelser og ansøgninger til brug ved fødsler,
navngivelser og navnændringer, og hvis du har
en digital signatur kan du sende dem elektronisk.
alle henvendelser bedes rettet til

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. 8691 1107 & 2174 1107, kirken@lennerts.dk
Kordegn Michael Rosendal
tlf. 8699 4030, miro@km.dk
Menighedsrådsformand Jørgen Andersen
tlf. 8699 6552 & 2486 5359, slothandersen@gmail.com
Kirkeværge Erik Silkjær Pedersen
tlf. 2835 0186 & 8697 4110, wilken.silkjaer@gmail.com

transPort?

Hornslet kirkekontor

kirkebilen kører til alle arrangementer
og gudstjenester. enhver kan gratis benytte den.
ring senest dagen før til Benny Friis i Hornslet

tlf. 86 99 40 30

tlf. 86 99 54 00

rodskovvej 4, 8543 Hornslet

e-mail: miro@km.dk
mandag - fredag kl. 10.00 - 13.00
torsdag tillige
kl. 16.00 - 18.00
I ugerne 29, 30, 31 og 32 er kirkekontoret lukket på
tirsdage og torsdage. På mandage, onsdage og
fredage har kirkekontoret åbent som normalt.

REDAKTION
Carsten tranberg-krab ctk@km.dk (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Fristen for stof til næste nr. er d. 25. juli 2013

BeMÆrk nY WeBaDresse: WWW.Hornsletkirke.Dk

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

GENBRUGSEN
Stort genbrugscenter med

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

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

Arne Haugen Sørensen

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

