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Marthas julehjælp
Af Sognepræst Lene Hauge

Måske er du ved at blive julestresset, selvom vi ikke
har nået december endnu. Måske har du en uendelig lang liste over ting, du skal nå, inden det kan
blive jul. Ting, du skal nå at gøre for andre, købe til
andre osv. for at det kan blive jul for både dem og
dig. Ting, du kan lide at gøre, men som også kan
blive stressende, fordi der er så mange. For jo mere
vi kan, jo længere bliver listen over ting, vi gerne vil
nå, også ofte.
Men det kan også være, at dit stress eller din utilpashed skyldes, at du ikke føler, du kan noget. At du
pga. sygdom, alderdom, træthed eller noget helt
andet ikke kan være noget for andre mennesker,
gøre noget, udrette noget. At du ikke længere kan
invitere, som du før har gjort, finde gaver så godt
som før eller lign. Eller at du bare ikke kan det, du
gerne vil.
Hvis du kan genkende bare lidt af dette, kan du
måske spejle dig i Martha, som vi hører om i Bibelen.
En kvinde, der farer rundt og vil gøre alt det bedste,
da Jesus en dag kommer på besøg hos hende og
hendes søster Maria. Martha er så dygtig, og hun
har så travlt med at gøre godt – men det betyder,
at hun helt går glip af det, som hendes mindre
dygtige og måske knap så kloge søster, Maria, får,
nemlig besøget af Jesus.

Men hvis du ligner Martha og kan genkende noget
af den julestress, jeg har beskrevet, er der paradoksalt nok hjælp at hente i lige præcis julens fortælling. For i julen hører vi, at Gud blev menneske.
Jesus, Guds søn var og er 100 % Gud, men samtidigt
også 100 % menneske. Det er et regnestykke, der
ikke går op i matematikken, der må troen tage over.
Men det, troen må holde sig til, er, at Gud i himlen
kom ned på jorden, for at mennesker ikke behøver
være Gud, men kan være mennesker. Han kom ned
på jorden, født som et lille barn, der i mange år ikke
kunne andet end at tage imod. Han kom til jorden
ét bestemt sted, i en stald i Betlehem, ikke alle steder, ikke med et himmelsk, verdensomspændende
englekor, men kun ét sted, for at vise, at vi mennesker
ikke behøver være alle steder på én gang.

And any time you feel the pain, hey
Jude, refrain, don’t carry the world upon
your shoulders. ”
(Lennon/McCartney 1968)

Vores opgave er at være dér, hvor vi er – resten må
vi godt overlade i Guds hænder. Julens glæde er,
at Gud i himlen har kærlighed nok til alle mennesker. Og som sandt menneske vil han lære os men-

nesker, at vi ikke skal tro, det er vores opgave at nå
ALLE mennesker med den kærlighed, men derimod
at være sande mennesker og være til stede ét sted
ad gangen, der, hvor vi nu er med den kærlighed, vi
har. Som hyrderne fortalte det glædelige budskab
om Guds kærlighed til alle videre til andre, der så
kunne fortælle det videre, i stedet for at hyrderne
selv forsøgte at nå rundt i hele verden.
Og da Jesus voksede op, viste han os fortsat, at
Guds kærlighed omfatter alle mennesker, men at
alle mennesker ikke kan hjælpe alle mennesker. Som
Gud og menneske gjorde Jesus det, som Gud kan:
han viste, hvordan Gud er, han helbredte og tilgav
mennesker og overvandt døden. Men som menneske viste han os også, hvordan vi mennesker er
underlagt begrænsninger. Der var jo masser af syge
mennesker, som Jesus ikke nåede at helbrede. Han
skuffede forventninger hos både familie og venner
og folk, han ikke kendte, da han ikke viste sig så sej,
som de havde ventet, da han ikke smed romerne ud
på en storslået måde, men ’nøjedes med’ at overvinde døden for alle mennesker. Og nogle gange
måtte han trække sig tilbage fra andre mennesker
for at bede Gud om hjælp, bede Gud i himlen
minde ham om, at Gud har det hele i sine hænder,
og han lover os, det ender godt. Det er ikke vores
opgave at få ALT til at ende godt. Vores opgave er
at være der, hvor vi er og efter evne og formåen
dele ud af nærvær og menneskelighed.
Fortællingen om Martha og Maria kan derfor sammen med julens fortælling vise os, at vi kan noget,
selvom vi ikke synes, vi kan alt det, vi gerne ville. Vi
kan være mennesker. Og at kunne se sine begrænsninger kan faktisk være med til samtidigt at vise os
vores kunnen. For når vi ikke behøver se billedet af

alle 7 milliarder mennesker i verden, men godt må
zoome ind, så bliver det også lettere at se det enkelte menneske. Se det ved at lytte, være der og ikke
nødvendigvis gøre noget, men bare være til stede
Det er julens glæde: at Gud blev menneske, for at vi
også må nøjes med at være mennesker og ikke behøver forsøge at lege Gud. Det skal Gud nok sørge
for, så glæden bliver for hele folket, både den travle
Martha, og Maria, der ikke kan så meget andet end
at være til.

Rigtig glædelig jul

Vidste du, at
• præster har 100 % tavshedspligt
• alle kan få gratis samtaler hos en præst
• man kan tale med præsten om alt mellem
himmel og jord, både tro, angst, sygdom,
stress og problemer i familien
• at præstens hovedopgave er at lytte, så
man ved at fortælle sin historie eller sine
tanker for første gang eller for 117. gang
måske selv finder ud af, hvor man står, hvor
man gerne vil stå, og hvordan man måske
kommer derhen eller lærer at leve med, at
man ikke kommer derhen, men må finde en
plan B

PULSGUDSTJENESTER
RYTMISKE GUDSTJENESTER – NYE TONER
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-nadver-ritual’. 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 sine 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.

litteratur-café

Der er PULS-gudstjeneste

søndag 24/11 kl. 16.00,
søndag 19/1 kl. 16.00 og
søndag 23/2 kl. 16.00

V/ SOGNEPRÆST LENE HAUGE

Den sidste fredag i måneden fra kl. 10 - 12 i sognegården
Litteraturcaféen har nu eksisteret i to år, og vi er
kommet godt i gang og vidt omkring. Hver gang
mødes vi og snakker om den bog, vi har læst. Der
er plads til at
lufte egne tanker om, hvad
denne bog har
sat i gang af
tanker om den
kristne tro, livet,
etik, forholdet
mellem men-

nesker og meget mere. Og der er også plads til at
lytte til andres tanker. Det er ikke en læseklub, hvor
vi læser bogen for bogens skyld, men for at se, hvad
den sætter i gang af tanker hos os, og hvad den
fortæller os om den kristne tro, anden eller ingen tro,
livet, etik og forholdet mellem mennesker.
Da Lene Hauge bestiller bøger hjem med lang lånetid, er det nødvendigt med tilmelding ca. 1½ måned
i forvejen til sognepræst Lene Hauge, der så vil sørge
for bøger til alle deltagere.
Det er gratis at deltage, men kaffen og rundstykkerne koster 20 kr. pr. gang.

FYRAFTENSSANG:

JULEGUDSTJENESTER:

Den sidste 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: ved fyraftenssangen
onsdag den 27. november
Den sidste onsdag i november 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.

for børn i dagplejen og børnehaverne i Hornslet
Onsdag den 11/12 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 og pædagoger er også velkomne!

JULEHJÆLPEN I HORNSLET
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 i år er julehjælpen et
samarbejde mellem Hornslet kirke og Rosenholm
Lions Club, der støtter kirkens julehjælp til trængte
familier økonomisk. For at komme i betragtning til
julehjælp bedes man
indsende/maile en
ansøgning med et par
ord om familiemæssige og økonomiske
forhold til én af sognepræsterne senest
d. 13. december
2013.

Fire gudstjenester i Hornslet kirke
juleaftensdag
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 – og at man i øvrigt forsøger at
sprede sig lidt mere ud over de øvrige gudstjenester,
så alle kan komme til.
På glædelig gensyn i kirken i julen.

KOR NYE TIDER I HORNSLET KIRKE!
Det er ikke en nyhed, at kor er sjovt. Det er heller
ikke en nyhed at korene i Hornslet er åbne for alle
sangglade sangere. Det er heller ikke en nyhed at
torsdag er store-kor-dag i Hornslet kirke.
En af nyhederne er, at BØRNEKORET er udvidet
aldersmæssigt. Nu er børn fra 3. klasse også velkomne i koret der starter kl. 15 og slutter kl. 16. Koret
er åbent for sangere fra 3. til 6. klasse.
En anden nyhed er at UNGDOMSKORET har fået
senere øvetider, nemlig fra 16.00 til 17.30. En af årsagerne er, at det indeholder ”veteraner”. Det tæller

omkring 17 unge mennesker fra 6. klasse til 1. g – nogen har sunget i mere end 6 år i koret – 1/3 af deres
liv! Men flere kommer stadig i hast hjem – også fra
udenbys skoler og gymnasier – for at deltage i det
sjove og udfordrende kor.
For det tredje er de glade sangere i HORNSLET
KIRKES VOKSENKOR – i daglig tale VOKSENKORET –
meget positivt stemte overfor at få nye medlemmer
til koret, der som vanligt øver fra 19 til 21.
For flere oplysninger kontakt Thomas Lennert,
kirken@lennerts.dk, 21 74 11 07

Fadderskab til
Kirkens Korshær
Hornslet menighedsråd har igennem flere år støttet
op om Kirkens Korshærs genbrugsbutik og galleri i
Hornslet, ved at samle lysestumper ind, sælge lys og
give annonceplads i Sogneposten. Genbrugsbutikken og galleriet er støttearbejde, der genererer
midler til det ’egentlige’ Korshærs-arbejde, der bl.a.
foregår på varmestuer og herberger i de større byer.
Samarbejdet mellem Hornslet menighedsråd og Kirkens Korshær bliver nu udvidet med et ’fadderskab’,
menighedsrådet har tegnet til Kirkens Korshærs
sociale arbejde i Aarhus. Mange kender sikkert forskellige organisationer, hvorigennem man kan tegne
fadderskab til børn i udviklingslande. Fadderskabet
til Kirkens Korshær i Aarhus fungerer i princippet på

samme måde. Kirken forpligter sig til at indsende et
årligt beløb til Kirkens Korshær (et beløb, der tilvejebringes via indsamlinger i kirken) – og Kirkens Korshær i Aarhus forpligter sig til at bringe den kirkeligtsociale virkelighed fra det sociale arbejde i Aarhus
ind i vores kirkelige virkelighed, ved at informere om
de sociale udfordringer, man står over for i Aarhus
bl.a. med flere og flere især unge hjemløse.
Kirkens Korshær i Aarhus har til huse på Nørre Allé
25 og rummer døgnvarmestue, aktiveringsprojekter,
arrangementer med socialt og kirkeligt fællesskab,
familiearbejde, rådgivning af udsatte, systue, arresthusbesøg, ferielejre og meget andet, der alt
sammen har til formål at hjælpe trængte og udsatte
mennesker i vores samfund med tag over hovedet,
et måltid og ikke mindst; varme, nærhed og omsorg.
En stor gruppe frivillige samarbejder med de ansatte
på Nørre Allé om at skabe rammer, så udsatte mennesker bliver mødt som mere end ’klienter’; nemlig
som med-mennesker.
Fadderskabet til Kirkens Korshærs arbejde i Aarhus
bliver således suppleret af det gode, eksisterende
samarbejde med Kirkens Korshær støttearbejde i
genbrugsbutikken og galleriet her i Hornslet – et samarbejde, der ligeledes udvides; se nærmere andetsteds i Sogneposten.

KL. 17.00
KL. 16.00
KL. 14.30
KL. 17.30
KL. 18.45

SPAGETTIGUDSTJENESTE, CTK
PULS-GUDSTJENESTE, SIDSTE S. I KIRKEÅRET, LH
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN, LARS NYMARK
FYRAFTENSSANG, FREDSLYSET FRA BETLEHEM.
MENIGHEDSRÅDSMØDE.

GUDSTJENESTE, 1. S. I ADVENT, LH
GUDSTJENESTE, 2. S. I ADVENT,CTK
KIRKEFILMKLUB
GUDSTJENESTE FOR DAGPLEJERE, VUGGESTUER
OG BØRNEHAVER, LH & CTK
DE 9 LÆSNINGER OG SYNG JULEN IND, 3. S. I ADVENT, LH
GUDSTJENESTE, 4. S. I ADVENT, CTK
(ROSENGÅRDEN) CTK
BØRNEGUDSTJENESTE LH
GUDSTJENESTE CTK
GUDSTJENESTE LH
GUDSTJENESTE LH
GUDSTJENESTE, JULEDAG, CTK
GUDSTJENESTE, 2. JULIDAG, LH
GUDSTJENESTE, JULESØNDAG, CTK

ONSDAG 1/1
SØNDAG 5/1
SØNDAG 12/1
TIRSDAG 14/1
ONSDAG 15/1
SØNDAG 19/1
SØNDAG 26/1

KL. 16.00
KL. 10.30
KL. 10.30
KL. 10.00
KL. 17.00
KL. 16.00
KL. 14.00

GUDSTJENESTE, NYTÅRSDAG, LH
GUDSTJENESTE, HELLIG TRE KONGERS SØNDAG, CTK
GUDSTJENESTE, 1. S.E.H.3 K., LH
HØJSKOLEFORMIDDAG
SPAGHETTIGUDSTJENESTE, LH
PULS-GUDSTJENESTE, 2. S.E.H.3K.,CTK
GUDSTJENESTE, 3. S.E.H.3K, LH

JANUAR

KL. 10.30
KL. 10.30
KL. 19.00
KL. 9.30
KL. 10.45
SØNDAG 15/12 KL. 14.00
SØNDAG 22/12 KL. 10.30
TIRSDAG 24/12: KL. 10.30
KL. 11.30
KL. 13.00
KL. 14.30
KL. 16.00
ONSDAG 25/12 KL. 10.30
TORSDAG 26/12 KL. 10.30
SØNDAG 29/12 KL. 10.30

SØNDAG 1/12
SØNDAG 8/12
TIRSDAG 10/12
ONSDAG 11/12

DECEMBER

ONSDAG 20/11
SØNDAG 24/11
ONSDAG 27/11
ONSDAG 27/11
ONSDAG 27/11

NOVEMBER

(CTK) = SOGNEPRÆST CARSTEN TRANBERG-KRAB
(LH) = SOGNEPRÆST LENE HAUGE

HORNSLET KIRKEKALENDER

KL. 17.00
KL. 16.00
KL. 14.00
KL. 15.00
KL. 10.00
KL. 14.30
KL. 17.30
KL. 18.45
KL. 19.00
KL. 10.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE, LH
PULS-GUDSTJENESTE, 2. S.E.H.3K.,CTK
GUDSTJENESTE, 3. S.E.H.3K, LH
VINTERMØDE
HØJSKOLEFORMIDDAG
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN
FYRAFTENSSANG
MENIGHEDSRÅDSMØDE
KYNDELMISSEGUDSTJENESTE, LH
LITTERATURCAFÉ

KL. 10.30
KL. 19.00
KL. 19.00
KL. 10.30
KL. 10.30
KL. 11.00
KL. 10.00
KL. 17.00
KL. 16.00
KL. 11,00
KL. 19.00
KL. 14.30
KL. 17.30
KL. 18.45
KL. 10.00

SØNDAG 2/3
MANDAG 3/3
TIRSDAG 4/3
SØNDAG 9/3
SØNDAG 9/3
MANDAG 10/3

FAMILIEGUDSTJENESTE, FASTELAVN, CTK
BABYSALMESANG
KIRKEFILMKLUB
GUDSTJENESTE, 1. S. I FASTEN, LH
SOGNEINDSAMLING
BABYSALMESANG

GUDSTJENESTE, 4. S.E.H.3K, LH
KIRKEFILMKLUB
KONFIRMANDGUDSTJENESTE CTK & LH
GUDSTJENESTE, SIDSTE S.E.H.3K, CTK
GUDSTJENESTE, SEPTUAGESIMA, CTK
BABYSALMESANG
HØJSKOLEFORMIDDAG
SPAGHETTIGUDSTJENESTE, CTK
PULS-GUDSTJENESTE, SEKSAGESIMA, LH
BABYSALMESANG
INSPIRATIONSAFTEN
GUDSTJENESTE PÅ ROSENGÅRDEN
FYRAFTENSSANG
MENIGHEDSRÅDSMØDE
LITTERATURCAFÉ

VINTER 2013-2014

KL. 10.30
KL. 11.00
KL. 19.00
KL. 9.00
KL. 10.00
KL. 11.00

MARTS

SØNDAG 2/2
TIRSDAG 4/2
ONSDAG 5/2
SØNDAG 9/2
SØNDAG 16/2
MANDAG 17/2
TIRSDAG 18/2
ONSDAG 19/2
SØNDAG 23/2
MANDAG 24/2
MANDAG 24/2
ONSDAG 26/2
ONSDAG 26/2
ONSDAG 26/2
FREDAG 28/2

FEBRUAR

ONSDAG 15/1
SØNDAG 19/1
SØNDAG 26/1
SØNDAG 26/1
TIRSDAG 28/1
ONSDAG 29/1
ONSDAG 29/1
ONSDAG 29/1
TORSDAG 30/1
FREDAG 31/1

INSPIRATIONSAFTENER I SOGNEGÅRDEN:

I medgang og modgang…
- 3 aftener om håndtering af livet,
som det er, i al sin mangfoldighed.
Parterapeut Steen Kruse, og pædagogisk konsulent Marianne Holst Nielsen vil tre aftener under tre
forskellige temaer, dele tanker og viden fra deres
arbejde, så vi kan få inspiration i vores eget liv. Det
er ikke aftener, hvor man arbejder med sig selv, men
aftener, hvor man kan blive inspireret til selv at tage
de udfordringer op, som vi på forskellig vis møder i
vores dagligliv.
Mandag den 24. februar kl. 19 - ca. 21.30:
DEN SÅRBARE KÆRLIGHED… OM PARFORHOLD, OG
DET AT BEVARE KÆRLIGHEDEN LEVENDE.
v/ Steen Kruse
Mandag den 10. marts kl. 19 - ca 21.30:
UDFORDRINGER I AT VÆRE BØRNEFAMILIE, OG AT
VÆRE FORÆLDRE TIL TEENAGERE.
v/Marianne Holst Nielsen
Mandag den 24. marts kl. 19 - ca. 21.30:
LIVSKRISER OG OVERGANGE. Hvad kendetegner kriser, og hvordan kommer vi igennem disse? Herunder
både skilsmisser, arbejdsløshed og det at stoppe på
arbejdsmarkedet og at børn flytter hjemmefra.
v/Steen Kruse
Aftenerne har selvstændige temaer, men vi håber
rigtig mange har lyst til at deltage alle tre aftner,
da tingene ikke er helt adskilte. Hver aften koster
50 kr. pr. person, som betales ved indgangen. Vi vil
dog meget gerne have en ide om, hvor mange vi
skal købe ind til af spiseligt, så hvis du kommer, må
du meget gerne sende en sms med tilmelding til
21791739 fredagen inden den pågældende aften.

Konfirmandgudstjeneste
Onsdag den 5. februar kl. 19.00
Det er ikke en gudstjeneste for konfirmanderne, men af konfirmanderne.
Klargøring af kirken til gudstjenesten, læsning
af tekster, skrivning og læsning af bønner, annoncering af salmer og meget mere vil blive
udført af konfirmander fra 7A, 7B og 7C fra
Hornslet Skole, og sædvanligvis er der ikke én
ledig stol tilbage, når forældre og søskende til
alle konfirmanderne har taget plads.

De 9 læsninger…
og syng julen ind
Søndag den 15. 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 hygge med sang i Sognegården med Luciaoptog og kaffe, saft og æbleskiver. Gudstjenesten er som altid gratis, men kaffe mm.
i sognegården koster 20 kr. for voksne og er gratis for
børn.

Kyndelmissegudstjeneste
Torsdag den 30. januar 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. I år
fejrer vi i Hornslet Kirke kyndelmisse et par dage for
tidligt for at undgå at ramme ind i en weekendaften. 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 meget lys eller varme.

Nytårskur
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.

Lægmandsgudstjeneste og
Vintermøde: Kirkens Korshær
Søndag den 26. januar kl. 14.00 holder vi
gudstjeneste i Hornslet Kirke. De seneste år har vi
opbygget den gode vane at overlade prædikestolen ved denne gudstjeneste til en fra sognet, der
ikke har en præstekjole, men alligevel har noget på
hjertet. Fra januar 2014 vil vi fremover dedikere både
gudstjenesten og vintermødet til samarbejdet med
Kirkens Korshær og den fadderskabsaftale, som menighedsrådet på sognet vegne har indgået, og som
man kan læse mere om andet steds i bladet.
Ved dette års gudstjeneste inden vintermødet er det
Inga Andersen, der indtager prædikestolen. Inga har
i mange år bl.a. arbejdet ved kirken som kordegn og
kirkesanger, og er nu frivillig i Kirkens Korshærs galleri.
Efter gudstjenesten går vi over i Kirkens Korshærs
Galleri, Eskerodvej 18, hvor der er dækket op med
kaffebord mellem al den udstillede kunst. Her vil Morten Aagaard, der er leder af Kirkens Korshær i Århus
fortælle om arbejdet med nogle af de mest udsatte
mennesker i vores samfund. Foredraget vil dermed
gøre det tydeligt, hvad det er, vi som kirke og sogn
bidrager med, med vores Fadderskabsaftale (se omtale andet sted i bladet). Der vil også blive mulighed
for at se sig om i galleriet og naturligvis at købe, hvis
man skulle have lyst.
Kaffebordet koster 20 kr.

HORNSLET KIRKEFILMKLUB
Vores ’julefilm’ i kirkefilmklubben er den danske film fra 2012, ”Den skaldede
frisør”, som vi ser tirsdag d. 10. december kl. 19.00. Det er en romantisk komedie fra Oscar-vinderen Susanne Bier – en varm, sjov og livsbekræftende
historie om, at lige som man tror alt er forbi, så skal det hele måske først
til at begynde. Susanne Bier har med kærlig og sikker hånd rystet en vild
cocktail af forelskelse, absurd humor, løssluppen dialog og skarpt tegnede
karakterer, der ikke vil lade nogen urørt. To meget forskellige familier mødes
i en skøn gammel villa i Italien, midt i en idyllisk citronlund, med forventningen om at skulle deltage i et romantisk bryllup, der er planlagt til mindste
detalje. Absolut intet går efter planen - og alligevel lykkes alting til sidst. En
rigtig julefilm – med bid i!

I det nye år mødes vi tirsdag d. 4. februar kl. 19.00 og ser den danske filmsucces fra 2012 – ”Jagten”, der foregår i en lille dansk provinsby op til jul. Vi følger
den 40-årige Lucas, som omsider er ved at få styr på sit liv. Efter en hård skilsmisse har han fået sig en ny kæreste, et nyt arbejde og er godt i gang med at
genopbygge forholdet til sin teenage-søn Marcus. Men noget går galt. Bare
en lille bemærkning. En tilfældig løgn. - Og mens sneen daler og julelysene tændes, spreder løgnen sig umærkeligt som en virus. Chokket
og mistroen løber løbsk, og det lille samfund befinder sig pludselig i
en tilstand af kollektivt hysteri, mens Lucas ene mand kæmper med
alt, hvad han har for at bevare sit liv og sin værdighed. ”Jagten”
er en gribende og foruroligende skildring af, hvordan løgn bliver til
sandhed - en fortælling om heksejagt, uretfærdighed, skyld og tilgivelse. En beretning om, hvor skrøbeligt fællesskabet er, når sladder,
tvivl og ondskab får lov at florere.
Vi slutter filmklub-sæsonen af tirsdag d. 4. marts kl. 19.00, hvor vi ser ”Life of Pi” fra 2012. Instruktøren Ang Lee
har skabt en banebrydende film om en ung mand, der overlever en tragisk skibsulykke. Drengen Pi kommer
ud på et fantastisk eventyr og en rejse, der forandrer hans liv. Ombord på en redningsbåd danner han en
forbløffende relation med skibets anden eneste overlevende – en frygtindgydende bengalsk tiger.
Alle film vises i Kom-Bi. Billetter koster kr. 60,- og bestilles og betales i Kom-Bi. Filmene indledes på skift af
sognepræst Erik Søndergaard, Skødstrup og sognepræst Carsten Tranberg-Krab, Hornslet.

Billetter købes i Kom-Bi og koster kr. 60,- 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
Babysalmesang starter op igen mandag den 17.
februar. Holdet mødes 10 mandage kl. 11-12. Tilmelding og betaling skal ske til kirkekontoret INDEN
forløbets start. Det er først til mølle.
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

sms service

Spaghettigudstjenester:

Onsdag 20/11, 15/1 og 19/2 holder vi hverdagsgudstjeneste i børnehøjde kl. 17.
Gudstjenesten varer ca. ½ time, og bagefter går
vi sammen over i sognegården og spiser spaghetti
og kødsovs. Spisningen koster 20 kr. for voksne og er
gratis for børn. Tilmelding til spisning skal ske til kirkekontoret mandag i samme uge som gudstjenesten.

Fastelavnsgudstjeneste

Søndag 2/3 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

HØJSKOLEFORMIDDAGE: MARIA MAGDALENE

MARIA MAGDALENE I LITTERATUREN,
BILLEDKUNSTEN OG FILMEN
Vinter- og forårssæsonen højskoleformiddage handler alle om én bibelsk person, nemlig Maria Magdalene. Gennem forårets højskoleformiddage vil
vi undersøge, hvordan hun er blevet beskrevet og
forstået i litteraturen, billedkunsten og filmen.

Tirsdag den 14. januar kl. 10-12:
MARIA MAGDALENE I LITTERATUREN
Denne formiddag lægger sognepræst Lene Hauge
ud med at belyse, hvad vi hører om Maria Magdalene i selve Bibelen. Men vi skal også høre, hvordan
hun bliver beskrevet i Grundtvigs salme: Tag det
sorte kors fra graven, og ikke mindst i en af vor tids
helt store bestsellere, nemlig Dan Browns “Da Vinci
mysteriet”.
Tirsdag den 28. januar kl. 10-12:
MARIA MAGDALENE I BILLEDKUNSTEN
Denne formiddag får vi besøg af lektor Hans Jørgen
Frederiksen fra Afdeling for Kunsthistorie på Århus
Universitet. Med sine fantastiske formidlingsevner og
viden om kunst vil han indføre os i, hvordan billedkunsten har skildret Maria Magdalene, og naturligvis
vil han også komme ind på tolkningen af netop
Leonardo Da Vincis maleri af den sidste nadver, som
ligger til grund for “Da Vinci mysteriet”.
Tirsdag den 18. februar kl. 10-12:
MARIA MAGDALENE I FILMEN
Denne formiddag tager sognepræst Carsten
Tranberg-Krab os med ind i filmens univers. For Maria
Magdalene har også inspireret filmskaberne, ikke
mindst Martin Scorsese i filmen ’The last temptation
of Christ’, som Carsten Tranberg-Krab vil indføre os i.
Tirsdag den 11. marts kl. 10-13: Denne forlængede
formiddag vil vi se filmen “The last temptation of
Christ”. Vi mødes i KomBi, hvor vi vil se filmen og
drikke kaffen, og betalingen er denne formiddag
40 kr.

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.borger.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.borger.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.borger.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.borger.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.
Alle henvendelser bedes rettet til

HORNSLET KIRKEKONTOR
Rodskovvej 4, 8543 Hornslet

Tlf. 86 99 40 30

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

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
REDAKTION
Lene Hauge lmkh@km.dk (ansv.)
Tryk: Hornslet Bogtrykkeri
Fristen for stof til næste nr. er d. 18. januar 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.
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: kirkens-korshaers-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

