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”Og er vort syndemål end stort, d
Af Sognepræst Carsten Tranberg-Krab
Ordene er Martin Luthers (Den danske salmebog
nr. 496 – nr. 437 i den gamle salmebog fra 1953)
og meningen med dem er selve kristendommens
omdrejningspunkt; forholdet mellem menneskets
og Guds formåen. Jesus fra Nazaret var radikal i
hans tale om Gud. Der var ingen undtagelser eller
dispensationsmuligheder i Guds krav til mennesket.
Og da Jesus talte ind i en tid og religiøs sammenhæng, hvor overholdelsen af Guds krav, love og
bud var grundlaget for menneskets forhold til Gud,
ja så var menneskets forhold til Gud altså præget
af en ufravigelig radikalitet i kravet, i fordringen. Og
denne fordring lød jo som bekendt i Jesu mund:
” Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte
og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det
største og det første bud. Men der er et andet, som
står lige med det: Du skal elske din næste som dig
selv.” (Matthæusevangeliet, kapitel 22, vers 36-39).
Menneskets forhold til Gud er altså reguleret af
menneskets forhold til sin næste, til sit medmenneske. Det er således etikken, menneskets opførsel,
der for Jesus er målestokken for vores gudsforhold.

Og her er han aldeles radikal. Jesu etik er en radikal etik: Du skal elske din næste som dig selv. I den
såkaldte ’bjergprædiken’ (Matthæusevangeliet,
kapitel 5-7), der fungerer som Jesu etiske belæring
i koncentreret form, radikaliserer og skærper Jesus
Guds krav til mennesket. Ud fra det grundlæggende mønster: ”I har hørt, at der er sagt…men jeg
siger jer…” skærper han det bestående og erstatter den ydre ’handlingsetik’ med en ’sindelagsetik’:
”I har hørt, at der er sagt til de gamle: ’Du må ikke
begå drab’…men jeg siger jer: Enhver, som bliver
vred på sin broder, skal kendes skyldig af domstolen…” (Matthæusevangeliet, kapitel 5, vers 21-22).
Kravet om den rette handling (ikke at dræbe) er
ikke nok, hvis mennesket af sig selv og i sig selv skal
gøre sig god nok i Guds øjne. Nej drabets forudsætning i sindet, i hjertet (vreden) er nok til at falde
igennem. Om det er fjendekærlighed, almisser til
fattige eller andre etiske spørgsmål: Jesus radikaliserer Guds lovkrav til mennesket, så meget, at
mennesket ikke kan honorere dem. Den etik, vi
finder i evangelierne, er en radikaliseret etik. Og
her kan vi ikke være med.
Heldigvis stopper radikaliteten ikke her. Ellers ville
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, dog større er Guds nåde…”
der ikke være meget ’glædeligt budskab’ over
evangeliet. Den etiske radikalitet i Jesu forkyndelse
er altid inkorporeret i en større radikalitet; nemlig
radikaliteten i Guds kærlighed. Det var den, Jesus
fra Nazaret kom med. Det var Guds kærlighed, der
var ’meningen med hans liv’ (for nu at bruge et
kendt udtryk). Jesus var i sig selv, med sit liv, sine ord
og sine handlinger et levende, spil-levende udtryk
for Guds kærlighed til mennesket. Og når vi ser på
Guds kærlighed i Hans søn, så ser vi på en radikalitet, der går langt ud over vores fatteevne. Vi forstår ikke Guds kærlighed, fordi det er en himmelsk
kærlighed, Gud elsker os med. Vi ser os måske ikke
som elsk-værdige; som værdige til at blive elsket af
Gud, fordi vi ikke formår at leve op til de radikale
krav til vores menneskeliv – ikke bare vore ’ydre’
handlinger, men også de radikale krav til vores sindelag, til vore tanker. Jesu liv var et radikalt liv, levet
i en etisk radikalitet, en kærlighedsradikalitet og en
tilgivelsesradikalitet, der endte med at koste ham
livet. Og når vi i dag hører kristendommen råbe sit
radikale krav til os i næstekærlighedsbuddet, kan
vi ikke gøre andet, end at vende os mod kristendommens anden radikalitet: Guds ubetingede og

ubegrænsede kærlighedserklæring til mennesket,
der på sin side skal turde se på sig selv som en, der
er kendt skyldig og fri på samme tid – fri til et frit
menneskeliv på godt og ondt der, hvor vi er sat og
med de mennesker, vi er sat der sammen med. Dét
er Jesu forkyndelse. Og dét var Martin Luthers udgangspunkt, da han skrev, at Guds nåde altid langt
overgår vores fejltrin. Og det er derfor, han kan
slutte sin salme med at skrive, at det er ud af nåde,
Gud vil forløse os – og ikke ud af retfærdighed. For
retfærdigt er det ikke, at det helt igennem skyldige
menneske bliver frikendt – men ikke desto mindre er
det det, vi bliver, i mødet med Guds levende kærlighedserklæring, Jesus fra Nazaret. Retfærdigt er
det ikke – men nådigt. Og ja, er vort syndemål end
stort, dog større er Guds nåde.

”And draw us near, and bind us tight,
all your children here, in their rags of light;
in our rags of light, all dressed to kill;
and end this night, if it be your will.”
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Leonard Cohen i ‘If it be your will’

PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – NYE TONER
PULS-gudstjenester søndag d. 22. september, søndag d. 27. oktober og søndag d. 24. november kl.
16.00. Menighedsrådet ved Hornslet kirke har besluttet sig for at fortsætte med PULS-gudstjenester efter
prøveperioden, der udløber med udgangen af 2013.
Disse gudstjenester har udviklet sig fra den spæde
opstart i januar 2012 – men den grundlæggende intention er uændret: at forsøge den svære balancegang mellem tradition og fornyelse i gudstjenesten.
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,

litteratur-café

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.

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.
86119106), som så vil sørge for at bestille bøger hjem
til alle fra biblioteket.
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Høstgudstjeneste og kirkefrokost
Søndag d. 15. 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 (21791739), ring
(86994030) eller mail: miro@km.dk senest onsdag d. 11. september.

Børnekulturnat

På linje med tidligere år spiller kirkerne i Rosenholm-området et
kort ind i børnekulturnatten 2013. I år er det under overskriften
”Lys op i natten”. Så mød op fredag d. 15. november 2013 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. Så hold godt øje med lyset i natten!

Fyraftenssang

Fyraftenssang: sidste onsdag i måneden
kl. 17.30-18 i kirken
Den sidste onsdag i hver måned 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.

Ved årets sidste fyraftenssang Onsdag den
27. november vil vi traditionen tro også modtage Fredslyset fra Betlehem, der bringes til os
af en repræsentant fra Sankt Georgs Gilderne. Medbringer man selv en staldlygte eller
lign. med et lys i, kan man få tændt sit eget
lys og på den måde tage flammen med ud i
verden og hjem.
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KL. 11.00
KL. 10.30

MANDAG 9/9
SØNDAG 15/9

HØSTGUDSTJENESTE, 16. S. E. TRIN., (CTK)

BABYSALMESANG

GUDSTJENESTE, 15. S. E. TRIN., (LH)

KL. 18.45
KL. 10.00
KL. 10.30

ONSDAG 25/9
FREDAG 27/9
SØNDAG 29/9

BABYSALMESANG

GUDSTJENESTE, 18. S. E. TRIN., (CTK)

LITTERATURCAFÉ

MENIGHEDSRÅDSMØDE

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, (LH)
GUDSTJENESTE, 20. S. E. TRIN., (LH)
GUDSTJENESTE, 21. S. E. TRIN., (CTK)
BABYSALMESANG
HØJSKOLEFORMIDDAG

SØNDAG 13/10 KL. 10.30
SØNDAG 20/10 KL. 10.30
MANDAG 21/10 KL. 11.00
TIRSDAG 22/10 KL. 10.00

KL. 17.00

ONSDAG 9/10

GUDSTJENESTE, 19. S. E. TRIN., (LH)
BABYSALMESANG

KL. 10.30

SØNDAG 6/10

HØJSKOLEFORMIDDAG

MANDAG 7/10 KL. 11.00

KL. 10.00

TIRSDAG 1/10

OKTOBER

MANDAG 30/9 KL. 11.00

KL. 17.30

ONSDAG 25/9

FYRAFTENSSANG

ROSENGÅRDEN (CTK)

KL. 14.30

ONSDAG 25/9

PULS-GUDSTJENESTE, 17. S. E. TRIN., (LH)
BABYSALMESANG

KL. 16.00

MANDAG 23/9 KL. 11.00

SØNDAG 22/9

KL. 10-15

HØJSKOLE-UDFLUGT TIL ØM KLOSTER

KL. 10.30

SØNDAG 8/9

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, (CTK)

TIRSDAG 17/9

KL. 17.00

ONSDAG 4/9

BABYSALMESANG

BABYSALMESANG

KL. 11.00

MANDAG 2/9

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

MANDAG 16/9 KL. 11.00

KL. 10.30

SØNDAG 1/9

SEPTEMBER

(LH) = SOGNEPRÆST LENE HAUGE

(CTK) = SOGNEPRÆST CARSTEN TRANBERG-KRAB

HORNSLET KIRKEKALENDER
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BABYSALMESANG
HØJSKOLEFORMIDDAG
LITTERATURCAFÉ
PULS-GUDSTJENESTE, 22. S. E. TRIN., (CTK)
BABYSALMESANG
KIRKEFILMKLUB I KOM-BI: DE URØRLIGE
ROSENGÅRDEN (EVA PEDERSEN)
FYRAFTENSSANG
MENIGHEDSRÅDSMØDE

MANDAG 21/10 KL. 11.00
TIRSDAG 22/10 KL. 10.00
FREDAG 25/10 KL. 10.00
SØNDAG 27/10 KL. 16.00
MANDAG 28/10 KL. 11.00
TIRSDAG 29/10 KL. 19.00
ONSDAG 30/10 KL. 14.30
ONSDAG 30/10 KL. 17.30
ONSDAG 30/10 KL. 18.45

KL. 17.00

ONSDAG 6/11
BABYSALMESANG
BØRNEKULTURNAT

GUDSTJENESTE, 25. S. E. TRIN., (CTK)
KIRKEFILMKLUB I KOM-BI: BARBARA
SPAGHETTIGUDSTJENESTE, (CTK)
PULS-GUDSTJENESTE, SIDSTE S. I KIRKEÅRET, (LH)
ROSENGÅRDEN (LARS NYMARK)
FYRAFTENSSANG (FREDSLYSET)
MENIGHEDSRÅDSMØDE
LITTERATURCAFÉ

MANDAG 11/11 KL. 11.00
FREDAG 15/11
SØNDAG 17/11 KL. 10.30
TIRSDAG 19/11 KL. 19.00
ONSDAG 20/11 KL. 17.00
SØNDAG 24/11 KL. 16.00
ONSDAG 27/11 KL. 14.30
ONSDAG 27/11 KL. 17.30
ONSDAG 27/11 KL. 18.45
FREDAG 29/11 KL. 10.00

SØNDAG 1/12

GUDSTJENESTE, 1. S. I ADVENT, (LH)

EFTERÅR 2013

KL. 10.30

DECEMBER

GUDSTJENESTE, 24. S. E. TRIN., (LH)

SØNDAG 10/11 KL. 10.30

JUNIORKONFIRMANDAFSLUTNING, (LH OG CTK)

HØJSKOLEFORMIDDAG

KL. 10.00

TIRSDAG 5/11

ALLE HELGEN GUDSTJENESTE, (LH OG CTK)
BABYSALMESANG

KL. 10.30

MANDAG 4/11 KL. 11.00

SØNDAG 3/11

NOVEMBER

GUDSTJENESTE, 21. S. E. TRIN., (CTK)

SØNDAG 20/10 KL. 10.30

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
I Kirkefilmklubben skal vi se fem meget forskellige film
i sæsonen 2013/14. Filmene er dog bundet sammen
af den fælles tråd, at de hver især handler om menneskets søgen efter harmoni – eller i det mindste et
sted i livet, hvor vi på øjeblikkets vilkår kan være i fred
med os selv og med vores omgivelser. To af de

fem film er danske og afspejler således også den
(stadigt) sprudlende danske filmproduktion. Billetter til
filmene bestilles og købes i Kom-Bi, hvor filmene også
vises, og koster kr. 60,- Filmene introduceres på skift af
sognepræst i Skødstrup, Erik Søndergaard og sognepræst i Hornslet, Carsten Tranberg-Krab.

Tirsdag d. 29. oktober kl.19.00 ser vi den største franske filmsucces
på verdensplan nogensinde; sidste års perle ”De urørlige”. 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.
Tirsdag d.19. november kl. 19.00 er det tid til den tyske film fra 2012
’Barbara’, der udspiller sig i DDR-tidens Østtyskland. Lægen Barbara er
faldet i unåde, fordi hun bad om udrejse for at tage med sin vesttyske
kæreste. Nu er hun endt på et provinshospital, hvor hun oven i købet
kommer under opsyn af overlægen Andre. Hans interesse for hende
begynder imidlertid at ændre karakter, som tiden går, og de dagligt
arbejder tæt sammen. Men Barbara drømmer stadig om flugt, og
netop derfor tør hun ikke åbne sig for den alt i alt ret charmerende
Andre. De er begge klar over, at de skal passe på med, hvad de siger,
men nogle ting behøver ikke blive sagt. Alligevel bliver Barbara nødt til
at lyve – for alle hendes drømme afhænger af, at hun kan opretholde
løgnen. Filmen har paralleller til den store tyske filmsucces fra 2006 ’De
andres liv’, som vi tidligere har vist i kirkefilmklubben.
Tirsdag d. 10. december ser vi den danske film ’Den skaldede frisør’.
Tirsdag d. 4. februar ser vi ligeledes en dansk film: Thomas Vinterbergs
’Jagten’. Vi slutter sæsonen af tirsdag d. 4. marts med ’Life of Pi’.
Omtale af de tre sidste film følger i de kommende numre af Sogneposten. Vel mødt til endnu en sæson i kirkefilmklubbens biografmørke i
eftertankens tegn.

Billetter købes i Kom-Bi og koster kr. 60,- Vel mødt!
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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
Babysalmesang starter op igen mandag d. 2. september! Holdet mødes hver mandag kl. 11.00 til og
med mandag d. 11. november – undtaget mandag i
uge 42.
Babysalmesang er for børn op til ca. 10 mdr. 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 vi lytter til
klokkespil og skønne orgeltoner. Når vi har sunget og
danset, bliver der serveret kaffe og te og så er det
tid til snak og hyggeligt samvær. Gennem deltagelse
i babysalmesangsgruppen får du lært dejlige sange
og sanglege, som du kan tage med hjem til glæde
for dig og dit barn. Mange deltagere oplever, at de
kan berolige trætte og grædende børn blot ved
at synge de sange for dem, som børnene kender
fra babysalmesang. Som en bonus lærer du andre
mødre, fædre og babyer at kende, som også er
hjemme på barsel – og det kan føre til meget andet
hyggeligt. Forløbet koster kr. 300,-, der betales på
kirkekontoret. Har man vanskeligt ved at klare denne
betaling, kan man henvende sig til en af præsterne.
Spørgsmål? Kontakt Lisbeth Frandsen, tlf. 26 33 34 62,
mail: l.f@stofanet.dk

Spaghettigudstjenester:
Onsdag 4/9, onsdag 9/10 og onsdag 20/11 kl. 17.00
holder vi hverdagsgudstjeneste 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 til kirkekontoret mandag i samme uge som
gudstjenesten.
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sms service

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

HØJSKOLEFORMIDDAGE: KLOSTERLIV
Vi vil i efteråret beskæftige os med klosterlivet i Danmark og omkring os. Der bliver både historiske rejser
tilbage i tiden og foredrag om klostervirkelighed
anno 2013.
Vi starter tirsdag d. 17. september kl. 10.00-15.00
med at tage på bustur tilbage i tiden – eller i hvert
fald til Øm Kloster ved Mossø. Vi bliver vist rundt i
ruinerne af klosteret, der blev grundlagt i 1172 af
cisterciensermunke. Vi skal høre om hverdagen i
et middelalderkloster: om dagsrytmen, lægeurter,
ølbrygning og alt det andet fornuftige, der fyldte
munkenes dagligdag i middelalderen. Vi spiser
vores frokost (smørrebrød) ved Øm kloster og har
mulighed for at skylle ned med noget af det formidable klosterbryg. Hele herligheden med transport
t/r, entré, rundvisning og frokost koster kr. 150,- som
medbringes på dagen. Vi påregner at være tilbage
ved Hornslet kirke kl. 15.00. Tilmelding til udflugten er
nødvendig og skal ske til kirkekontoret (tlf: 8699 4030,
email: miro@km.dk) senest fredag d. 13. september.
Tilbage i sognegården tager vi hul på foredragsrækken, der begynder tirsdag d. 1. oktober kl.
10-12, hvor vi får besøg af forskningsbibliotekar ved
Statsbiblioteket, mag. art., Birgitte Langkilde, der vil
fortælle om middelalderens danske nonneklostre.

KOR Det er skønt at synge i kor!
Her kan man møde andre, der kan lide at synge
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 kirke-

I løbet af middelalderen kom der knap 140 klostre
i Danmark. Af disse var ca. 30 klostre beregnet for
kvinder. I foredraget vil der blive set på, hvad der
var karakteristisk for disse klostre, og hvilken indflydelse det havde på udformningen af klosterlivet, at
det blev realiseret af kvinder.
Tirsdag d. 22. oktober kl. 10-12 skal vi høre om Frans
af Assisi. På baggrund af de mange fortællinger om
Frans, bl.a. genfortalt af den danske digter Johannes Jørgensen, fortæller sognepræst Jette Dissing
i ord og billeder om Frans’ opvækst i rigdom, om
hans kaldelse og valg af et liv i fattigdom, lydighed
og kyskhed blandt fattige, spedalske og andre i
nød. Vi ser en række billeder, bl.a. billedfrisen om
Frans’ liv malet på væggene i det ene af Assisis
store San Francesco-kirkes to imponerende kirkerum.
Vi afslutter efterårets højskoleformiddage tirsdag
d. 5. november kl. 10-12, hvor Robert Ulrich fra den
danske ortodokse kirke vil fortælle os om religiøse
ikoner, der har tilknytning til den ortodokse klostertradition og til det ortodokse trosliv i det hele taget.
Til de tre sidste højskoleformiddage i sognegården
er der som altid fri entré. Kaffe og brød koster kr. 20,året. 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.
Korene deltager sædvanligvis også i den landsdækkende Spil Dansk
dag, der ligger torsdag
den 24. oktober. Der vil
komme nærmere information på kirkens hjemmeside.
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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 kan
gøres på www.personregistrering.dk eller I kan sende
den til kirkekontoret. 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.
Navngivningen skal foretages på www.personregistering.dk eller ved henvendelse til kirkekontoret
senest 6 måneder efter barnets fødsel.

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

Vielse bestilles ved henvendelse til kirkekontoret. Herefter skal I henvende jer til jeres kommune for at få
lavet en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal sendes til kirkekontoret sammen med navne og adresse
på 2 vidner, som skal være til stede under vielsen.
Det er gratis at få ændret navn i forbindelse med
en vielse. Navneændringen skal foretages i bopælssognet. På www.personregistrering.dk kan I hente
formularer til brug ved navneændring i.f.m. vielse.

Organist Thomas H. Lennert
Tlf. 8691 1107 & 2174 1107, kirken@lennerts.dk

Navneændring kan ske på www.personregistrering.
dk eller ved henvendelse til kirkekontoret. Det koster
490,- kr. at få behandlet en anmodning om navneændring.
Dødsfald. Senest 2 dage efter dødsfaldet skal dette
anmeldes på www.borger.dk. Anmodning om begravelse/bisættelse skal ske til kirkekontoret.

Sognepræst Lene Hauge
Skjoldballen 21, 8543 Hornslet
tlf. 8611 9106, lmkh@km.dk
Mandag er præsternes fridag
Graver Kurt Laursen
Tlf. 8699 4896 & 3070 8620
Træffes tir-fre kl. 8.00-16.00 på Hornslet kirkegård

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

TRANSPORT?

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

Tlf. 86 99 54 00

Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 40 30

REDAKTION
Carsten Tranberg-Krab ctk@km.dk (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Fristen for stof til næste nr. er d. 10. oktober 2013

E-mail: miro@km.dk
mandag - fredag kl. 10 - 13, torsdag tillige kl. 16 - 18

BEMÆRK NY WEBADRESSE: WWW.HORNSLETKIRKE.DK
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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.
Permanent udstilling: Bjørn Nørgaards grafiske værker og skuffebilleder kan købes. Besøgsgrupper er
velkomne i Galleriet – også uden for åbningstiden.
torsdag og fredag kl. 13.00 -17.00,
lørdag kl. 10.00 -13.00
Mail: kkgalleri@gmail.com. Hjemmeside: kirkenskorshaers-galleri.dk

Bjørn Nørgaard

GENBRUGSEN
Stort genbrugscenter med

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

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

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