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Klummen
Kirketid
Af Jacob Køhn Andersen

Efteråret er en travl tid. Efter en lang og lunken sommer er tiden igen inde til at foretage
sig noget for at kunne holde varmen. I kirken
har vi meget på programmet. Præsteindsættelse,
nye konfirmander, reformations-fejring og alt
muligt andet, som man kan læse om i nærværende blad.
Af humanitære hensyn vil jeg undlade at nævne
julen, som allerede blinker faretruende i gudstjenestelistens horisont. For der er ingen grund
til stress. Det meste af det, der foregår, er nemlig et ta-selv-bord og hvis man går glip af noget
i år, så kommer det sikkert igen til næste år.
Men find alligevel et par gudstjenester eller tre
i listen bag på bladet. En time med sang, musik
og behjertede ord. En lille oase fjernt fra rodet i
garagen og den forestående uges elendigheder.
I virkeligheden kan de fleste mennesker godt
lide at komme til gudstjeneste engang imellem.
Det er bare svært at tage sig sammen til at bevæge sig ud af hjemmet og hen til kirken. Fordi
der i forvejen er nok at tage sig sammen til.
Hvis først man kommer i gang med at gå i kirke,
så risikerer man imidlertid at blive afhængig.
For mange mennesker bliver det vanedannende.
Men det er en god vane. Ligesom at trække
vejret.
Det er en tendens til at se ned på vanen. Vi skal
helst tænke dybt og inderligt over vores valg.
Så det ikke bare bliver noget vi gør. Uden at
tænke over det.
Men med kirkegang er det anderledes. Det
starter som en vane. Og så pludselig med tiden kommer man til at tænke over, hvad det i
grunden er, man foretager sig. Det er derfor,
det hedder efter-tanke. Eftertænksomhed. Og
det er ikke de værste man kan blive udsat for.
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kontakt
Provst (kbf) Jacob Køhn Andersen
tlf. 61 20 66 65, jaan@km.dk
Sognepræst Majbrit Daugaard,
tlf. 42 73 45 43, md@km.dk
Sognepræst Lise Palstrøm,
Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg,
tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, lpal@km.dk
Sognepræst Christina Kleis,
tlf. 20 18 13 26, chkn@km.dk
Kordegn Lene Jessen, sognegården
Nørre Allé 4, 8362 Hørning
tlf. 86 92 24 23, man.-fre. kl. 9.00-13.00
torsdag også kl. 16.00-17.00
hoerning.sognskanderborg@km.dk
Kirkelige handlinger bestilles hos kordegnen
Hørning Sogn :
Kirketjener Dorte Skov, tlf. 61 22 26 36
Organist Stig Torndyb Reipurth, tlf. 60 60 94 59
Graver Jan Nielsen, tlf. 23 37 50 02 / 30 43 50 04
graver@hoerningkirke.dk
Blegind Sogn :
Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 31 14 14 03
Graver Dorthe Baastrup,
tlf. 23 37 50 02 / 30 43 50 04
Adslev Sogn :
Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 31 14 14 03
Graver Signe Møller Ingversen, tlf. 21 27 90 21
Kontaktoplysning på menighedsrådene :
www.hoerningkirke.dk
www.adslevkirke.dk
www.blegindkirke.dk
Besøgstjenesten :
Margit Lauridsen, tlf. 86 92 16 16
Karen Inger Rasmussen, tlf. 30 53 17 27
Jonna Hjortnæs, tlf. 86 92 13 40
Ældre hjælper Ældre :
Fredag kl. 10.00-12.00, tlf. 23 29 02 69
Lokal red. Jacob Køhn Andersen
Deadline Levering af materiale, 17. oktober 2017
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Præsteindsættelse
Søndag den 10. september
kl. 11.00 i Hørning kirke
Med efterfølgende reception i
sognegården

Fra et felt af mange dygtige ansøgere har
Hørning, Blegind og Adslev menighedsråd
valgt Majbrit Daugaard som ny sognepræst
og glæder sig til samarbejdet.
Majbrit Daugaard indsættes af provst Jacob
Køhn Andersen ved gudstjenesten i Hørning
kirke. Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådene til reception i sognegården.
Vi håber så mange som muligt vil være med
til at byde Majbrit Daugaard velkommen.

Portræt af Majbrit Daugaard
”Hvorfor laver du aldrig noget for mig?”
– sådan blev jeg engang spurgt. Jeg svarede,
som det også er mit udgangspunkt, at jeg ikke
vil lave noget for nogen, men jeg vil meget
gerne lave noget sammen med nogen.
Netop dette spørgsmål mundede ud i en
hyggelig og givende dialogaften om temaet
venskab med musik og kunst.
Jeg hedder Majbrit Daugaard, er 43 år og
bor i Højbjerg sammen med min mand, børn
og hund.
Der har vi boet i 3 år, mens jeg har haft vikariater rundt om i Århus Stift.
Inden boede vi 11 år i Kollund i Sønderjylland, hvor jeg var præst i Bov Sogn.
I vores fritid, holder vi blandt meget af at
opholde os i naturen især med vandreture.
Som jeg indledte med at antyde, vil jeg rigtig
gerne være kirke på mange forskellige måder
sammen med jer. Naturligvis som I plejer,
men evt. også med andre former for samtale
og samvær om de store temaer i vores liv.
Egentlig bunder mit synspunkt i, at jeg finder

kirken ualmindelig
kedelig, hvis der
kun er en præst.
Jeg spørger altid
børnene, der kommer i kirken, hvad
de tror, er det allervigtigste i kirken. For det meste
gætter de på præsten, måske alteret,
prædikestolen og døbefonten. Jeg påpeger,
at det er dem.
For sad der ingen på bænkene, lyttede ingen
til Biblen eller sang med, var det en ret tom
forestilling. Det er vigtigt, at kristendommen siger nogen noget og taler ind i vores
liv og hverdag, berører det, vi er optaget af
og fylder i vores liv.
Derfor er det med glæde og ydmyghed, jeg
tilgår mit virke som præst hos jer, og jeg
glæder mig meget til at lære jer nærmere at
kende og høre, hvad I er optaget af.
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September
Mandag den 4. september kl. 18.30
Aftengudstjeneste i Adslev skovkirke
Onsdag den 6. september kl. 14.00
Samværsgruppe i Hørning sognegård
Onsdag den 6. september kl. 19.00
Blegind menighedsrådsmøde i Hørning
sognegård
Fredag den 8. september kl. 19.00
Koncert med trioen Grarup, Bech og
Mygind i Adslev kirke
Tirsdag den 12. september kl. 19.30
Adslev menighedsrådsmøde i Adslev kirkehus
Torsdag den 14. september kl. 19.30
Sogneaften med Jesper Hyldahl i Hørning
sognegård
Søndag den 17. september kl. 12.30
Fernisering i Hørning sognegård
Tirsdag den 19. september kl. 17.00
Gudstjeneste og sogneaften med Thomas
Nedergaard i Hørning kirke og sognegård

Koncert med trioen
Grarup, Bech og
Mygind
Fredag den 8. september kl. 19.00 i
Adslev kirke
En velfunderet trio, som gennem sin
mangeårige ansættelse i Hasseris Kirke
i Aalborg har et indgående kendskab til
musik i et kirkerum.
Har flere gange medvirket i DR’s gudstjeneste-transmissioner.
Der vil blive spillet en udvalgt blanding
af de store jazzstandards kombineret med
dansksproget kirkemusik.
Alt fremført med indlevelse og professionalisme af Margrete Grarup, vokal, Ole
Bech, guitar og Jakob Mygind, saxofon.
Efterfølgende vil der være et let traktement i Adslev kirkehus.

Onsdag den 20. september kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård
Onsdag den 27. september kl. 16.00
Hørning menighedsrådsmøde i Hørning
sognegård

”Før jeg dør vil jeg...”
Tirsdag den 19. september kl. 18.00
Alternativ gudstjeneste med sognepræst
Thomas Nedergaard, spisning og snak i
Hørning kirke og sognegård. Gudstjeneste
målrettet konfirmander og ældre skolebørn.
Alle andre nysgerrige er selvfølgelig også
velkomne.
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Sogneaften med
Jesper Hyldahl
Torsdag den 14. september kl. 19.30
Luther og fromhed
Henvender vi os til Luthers Gud, når
vi beder i dag?
Vi lever i dag i en tid der er så
forskellig fra middelalderens og
Luthers, at vi ikke uden videre
kan gøre hans anvisninger til vores. I Luthers tid er troen dominerende for folks liv på en måde
som virker helt fremmedartet på et gennemgribende sekulariseret samfund som
vores. Dengang spillede Gud og Djævelen
med musklerne, og mennesket var en lille
brik i deres indbyrdes kamp. Mørke, synd,
uro og angst for Helvedets evige pinsler
udgjorde en vedvarende trussel, og ihærdig
bøn til Gud var et middel til at stå distancen og afværge mørkets kræfter. Forskellen
på dengang og nu forekommer så stor, at
man kan spørge sig selv: Er det den samme
Gud vi gennem bøn henvender os til i dag?
Jesper Hyldahl, sognepræst fra Horsens,
kommer og holder foredrag. Pris 30 kr. for
kaffe. Alle er velkomne.

Høstgudstjenester
Søndag den 24. september

Fernisering
Søndag den 17. september kl.
12.30 i Hørning sognegård
Udstilling med Henrik Svanberg
Udstillingen kan ses fra den 17. september
til 31. oktober, dagligt kl. 9 – 13 samt torsdag kl. 16 – 17.
Henrik Svanbergs billeder er abstrakte
med genkendelighed i natur og mennesker,
ofte opstået som tilfældigheder. Tilfældigheder som han bevidst opsøger i sine
arbejdsmetoder.
Inspiration til billederne søger han i naturen, masser af musik, som kan give både
forstyrrelser og ro i billedet. I arbejdet
påvirkes han også af former og lys, som
opleves i naturen.
Velkommen til efterårets udstilling i sognegården.

Hørning kirke kl. 11.00. Efterfølgende høstfrokost i sognegården, pris 30 kr. for frokost.
Ingen tilmelding.
Adslev kirke kl. 11.00. Efterfølgende plantning af æbletræ på kirkegård. Der serveres
æblekage og cider.
Blegind kirke kl. 19.00. Efterfølgende let
servering i våbenhuset.
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Oktober
Onsdag den 4. oktober kl. 14.00
Samværsgruppe i Hørning sognegård
Onsdag den 4. oktober kl. 19.30
Filmaften i Hørning sognegård
Torsdag den 5. oktober kl. 9.30-15.00
Kirkehøjskole i Stilling sognegård
Lørdag den 7. oktober kl.
Åbent hus for nytilflyttere i Hørning kirke
og sognegård

”Så meget godt
i vente”
Filmaften onsdag den 4. oktober kl. 19.30
Oplæg til sogneaften den 12. oktober med
Niels Stokholm.
Filmen er lavet af Phil Ambo som har vundet
mange priser i 2015 med denne film.
Vi vil denne aften nyde filmen og reflektere
over den indtil mødet med Niels Stokholm
den 12. oktober.

Mandag den 9. oktober kl. 14.00
Arrangement med ældresagen i Hørning
sognegård
Onsdag den 11. oktober kl. 17.00
Gud og pasta i Hørning kirke og sognegård
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30
Sogneaften med Niels Stokholm i Hørning
sognegård
Onsdag den 18. oktober kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård
Torsdag den 26. oktober kl. 11.30
Gud og gule ærter i Hørning kirke og sognegård
Torsdag den 26. oktober kl. 17.00
Gud, flæsk og persillesovs i Blegind kirke.
Søndag den 29. oktober kl. 11.00
Reformationsgudstjeneste i Hørning kirke

”Danskheden”
Mandag den 9. oktober kl. 14.00 i Hørning sognegård
Jørgen Carlsen holder foredrag om danskheden. Hørning kirkekor afslutter eftermiddagen med en kort koncert. Pris 50 kr. Arrangeret i samarbejde med ældresagen. Foredraget
er støttet af kultursamvirket i Skanderborg.
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Kirkehøjskole 2017
Torsdag den 5. oktober i Stilling
sognegård kl. 9.30 - 15.00
Kamp må der til, skal livet gro
Liv og skæbne. Dagens program byder bl.a.
på det spændende foredrag ved præst (og
tidligere jægerkorpssoldat) Stephen Egede
Glahn ”Fra jægerkorps til prædikestol – en
skæbnehistorie”, fællessang og endnu en levende fortælling ved skuespiller og fortæller
Caspar Koch ”Luther – til kamp med ordet”.
Se nærmere beskrivelse på hjemmeside og
kirkehøjskolefolder.
150 kr. inkl. forplejning. Betales på selve
dagen.
Tilmelding til kirkekontoret hoerning.
sognskanderborg@km.dk eller tlf. 86 92 24 23
Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem
Hørning-Blegind-Adslev og Stilling Sogne.
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Gud og pasta
Onsdag den 11. oktober kl. 17.00 i
Hørning kirke
To gange om året er der Gud og pastagudstjeneste i Hørning kirke. Gudstjenesten er
målrettet børn i børnehavealderen, men alle
er selvfølgelig velkommen.
Efterfølgende er der fællesspisning i sognegården.
Af hensyn til spisning er der tilmelding
(senest 6. oktober). Det koster 20 kr. for
voksne og er gratis for børn. Tilmelding til
kirkekontoret, tlf.86 92 24 23 eller hoerning.
sognskanderborg@km.dk

Gud, flæsk og
persillesovs
Torsdag den 26. oktober kl. 17.00 i
Blegind kirke
Gudstjeneste i Blegind kirke og efterfølgende
fællesspisning i Blegind forsamlingshus.
I forbindelse med Lutheråret vil der efter
gudstjenesten plantes et træ på kirkegården
og ved fællesspisning vil der være Lutherquiz.
Tilmelding til kirkekontoret senest 23. oktober, tlf.86 92 24 23 eller hoerning.sognskanderborg@km.dk. Pris 20 kr for voksne og
gratis for børn.

Sogneaften med
Niels Stokholm
Torsdag den 12. oktober kl. 19.30 i
Hørning sognegård
”Hvordan kan vi være de skabende kræfter
med hjælp i vor omgang med naturen”?
Niels Stokholm er i
dag 84 år og driver
et landbrug som man
gjorde i hans barndom med respekt
for jorden, naturen
og dyrene, således at
jorden, naturen og
dyrene kan leve i deres rytme og forståelse med hinanden.
Niels har haft sine problemer med at få myndighederne til at forstå, hvad det hele går ud på.
Kom og bliv klogere på dig selv.
Pris 30 kr. for kaffe.

Gud og gule ærter
Torsdag den 26. oktober kl. 11.30 i
Hørning kirke og sognegård
Gudstjeneste for Præstehaven, besøgstjenesten, samværsgruppen og andre interesserede.
Efter gudstjenesten serveres gule ærter i
sognegården. Frivillige vil være behjælpelige
med transport. Pris 30 kr.
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November
Onsdag den 1. november kl. 14.00
Samværsgruppe i Hørning sognegård
Onsdag den 1. november kl. 17.30
Kirkebænke og kokkehuer i Adslev kirke
Søndag den 5. november kl. 14.00
Fernisering i Hørning sognegård
Tirsdag den 7. november kl. 19.30
Adslev menighedsrådsmøde i Adslev kirkehus
Torsdag den 9. november kl. 17.30
Familiegudstjeneste med 3. kl. fra Højboskolen i Hørning kirke
Torsdag den 9. november kl. 19.30
Grønlandsk trommedans i Hørning sognegård
Onsdag den 15. november kl. 14.30
Strik til nødhjælp i Hørning sognegård
Torsdag den 16. november kl. 16.30
Koncert på plejehjemmet. Kirkens kor deltager.

Fernisering
Søndag den 5. november kl. 14.00 i
Hørning sognegård
Udstilling med Tina Gjeding.
Udstillingen kan ses fra den 5. november til
31. december, dagligt kl. 9 – 13 samt torsdag
kl. 16 – 17.

Torsdag den 16. november kl. 18.15
Familiegudstjeneste med 3. kl. fra Højboskolen i Hørning kirke
Torsdag den 23. november kl. 14.30
Sangcafé på plejehjemmet efter gudstjenesten
Torsdag den 30. november kl. 9.00
Hørning menighedsrådsmøde i Hørning sognegård

Kirkebænke og
kokkehuer
Onsdag den 1. november kl. 17.30
i Adslev kirke
Familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten er
der fællesspisning i Kirkehuset. Pris 25 kr.
Tilmelding til spisning senest 26. oktober til
kirkekontoret, tlf. 86 92 24 23 eller hoerning.
sognskanderborg@km.dk
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Allehelgensgudstjenester
Blegind kirke kl. 11.00
Hørning kirke kl. 16.00
Adslev kirke kl. 16.00

Det er en tradition på denne dag, at vi erindrer dem, vi har mistet. Navne på de afdøde
i året, der er gået, vil blive læst op i kirken.
Efter gudstjenesterne er der mulighed for at
sætte tændte lys på gravstederne. Lys vil være
parat i våbenhuset.
I Hørning kirke kan
man lade tankerne
hvile til afdæmpet orgelmusik fra kl. 15.30.

Grønlandsk
trommedans

Familiegudstjeneste

Søndag den 5. november

Torsdag den 9. november kl. 19.30
i Hørning sognegård
Grønlandsk trommedans. Hvad har trommen
og dansen betydet for de gamle grønlændere.
Elskovsnatten, barselsnatten, hyggenatten og
dødsnatten bliver de 4 temaer. Vi lytter og
hører om Drude Aviaja Becky Larsen som
er dirigent i det grønlandske kor ”Aavaat”,
magister i arktiske studier og eskimologi,
bachelor i kunsthistorie og billedkunstner.

Torsdag den 9. november kl. 17.30
og
torsdag den 16. november kl. 18.15
Familiegudstjeneste med 3. kl. fra Højboskolen i Hørning kirke.
Alle er velkomne.

Glæd dig til at blive forført.
Pris 30 kr. for kaffe.
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Sæt X i kalenderen!
”Nissehuer og nullermænd”. 1. søndag i advent, den 3. december er der familiegudstjeneste i Adslev kirke kl. 13.30. Efterfølgende
vil der være gløgg og æbleskiver i kirkehuset.
I Blegind kirke er der ligeledes familiegudstjeneste den 3. december kl. 15.00. Efter
gudstjenesten tændes byens juletræ og der
er efterfølgende samvær i forsamlingshuset.
Adventsfest torsdag den 7. december kl.
19.00. Kom og vær med til en fornøjelig
aften med bl.a. bankospil. Overskuddet går
til menighedsplejen og Danmissions børneprojekt.

Samværsgruppe
for mennesker
der har mistet
Alle er velkomne til at komme og
møde ligestillede.
Gruppen mødes i Hørning sognegård, den 1. onsdag hver måned
kl. 14.00 – 16.00.
Mødedatoer:
6. september, 4. oktober og
1. november.
Ring evt. for at høre nærmere til
Jens Vægter, tlf. 30 33 38 06
Har du mistet er der også mulighed
for at deltage i en mindre gruppe
eller få en samtale med en præst.
Samme dage kl. 15.00.
Henvendelse kan ske til sognepræst
Lise Palstrøm, 24 95 33 37.

Julehjælp
Hørning, Blegind og Adslev sognes menighedspleje uddeler julehjælp til børnefamilier
med særlige behov. I ansøgningen anføres
civilstand, antal børn samt årlig husstandsindkomst, registrerings og kontonummer.
Ansøgning inden 30. november til kirkekontoret, Nørre Allé 4.
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Strik til nødhjælp
Den 3. onsdag i hver måned mødes strikkegruppen kl. 14.30 i Hørning sognegård.
Der strikkes til børnehjem, flygtninge og
ofre for naturkatastrofer. Mens der strikkes
nydes en kop kaffe og kage.
Mødedatoer: 20. september, 18. oktober og
15. november
Ring evt. for at høre nærmere til Lisbeth
Larsen, tlf. 60 84 49 04
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Kirkerne april kvartal 2017
Hørning Kirke
Døbte
Marius Groes Reker
Mille Groes Reker
Saga Aagaard Gommesen
Simon Nielsen
Ask Boye Fig Danielsen
Ebba Kragelund Elgaard
Lasse Henrik Hesthaven
Thea Katrine Bak Lindberg
Marius Grøndal Bredkær
Aksel Josephsen Meldgaard
Oliver Hald Jeppesen
Magnus Norden Sølling
Alfred Bach Kappel
Caroline Nørskov Pedersen
Caroline Karen Phillipsen Smed
Nora Elna Svarre Nielsen
Hans Christian Husted
Josefine Margrete Storm Sørensen
Victor Bjødstrup Nielsen
Villum Fogh Adby
Malthe Fogh Adby
Gabriella Lawner Holm
Caroline Davidsen de Vroom
Jonathan Thørring Væggemose
Albert Søndergaard
Viede/Velsignede
Ina Yde Søndergaard & Morten Yde Søndergaard

Bodil Havelund Lykkegaard & Kristian Kaadner
Anne Laursen Backmann & Kenneth Laursen
Backmann
Bisatte/begravede
John Christiansen
Anders Holmgaard Thye
Gerda Hagen
Käthe Sejer Jakobsen
Arne Christensen
Alice Elisa Offenberg Kristensen
Maja Guldmann Larsen
Inger Bente Buchwald
Lissy Marie Bøtker-Rasmussen
Niels Tage Villadsen
Ole Lindhøj Nielsen

Blegind Kirke
Døbte
Maja Flensborg Nielsen
Bisat/begravet
Gerda Rosborg Jakobsen

Adslev Kirke
Døbte
Malthe Skovgaard Madsen
Mille Greve Hald
Bisat/begravet
Bodil Dorthea Sørensen

Plejehjemsgudstjenester
på Præstehaven
21. september kl. 14.30
23. november kl. 14.30
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gudstjenester september - oktober - november
september
2. september

Dåbsgudstjeneste
Hørning: 11.00/CK

3. september

oktober
1. oktober

16. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/MD
Veng: 11.00/LP/høst

12. søndag efter trinitatis
Veng: 9.30/LP
Hørning: 11.00/MD
konfirmandindskrivning

8. oktober

4. september

Gud og pasta
Hørning: 17.00/CK/kor

Friluftsgudstjeneste med FDF
Adslev skovkirke: 18.30/LP

10. september

13. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/
Præsteindsættelse
Friluftsgudstjeneste
Nr. Vissing: 14.00/LP

17. september

14. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/JKA

24. september

15. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/CK/høst
Adslev: 11.00/LP/høst
Blegind: 19.00/CK/høst
Mesing: 19.00/LP/høst

30. september

Dåbsgudstjeneste
Hørning: 11.00/MD

17. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/JKA

11. oktober
15. oktober

18. søndag efter trinitatis
Veng: 9.30/LP
Hørning: 11.00/LP

22. oktober

19. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/MD

26. oktober

Gud og gule ærter
Hørning: 11.30/MD

26. oktober

Gud, flæsk og persillesovs
Blegind: 17.00/MD

28. oktober

Dåbsgudstjeneste
Hørning: 11.00/CK

29. oktober

20. søndag efter trinitatis
Reformationsgudstjenester
Hørning: 11.00/JKA
Mesing: 11.00/LP/BUSK

november
1. november

Kirkebænke og kokkehuer
Adslev: 17.30/MD

5. november

Allehelgen
Blegind: 11.00/MD
Hørning: 16.00/MD/JKA
Adslev: 16.00/LP
Veng: 19.00/LP

9. november
Gud og spaghetti
Veng: 17.00/LP

Familiegudstjeneste
Hørning: 17.30/CK/MD/kor

12. november

22. søndag efter trinitatis
Hørning: 11.00/JKA

16. november

Familiegudstjeneste
Hørning: 18.15/CK/MD/kor

19. november

23. søndag efter trinitatis
Veng: 9.30/MD
Hørning: 11.00/MD

26. november

Sidste søndag i kirkeåret
Hørning: 11.00/LP/kor

JKA – Jacob Køhn Andersen · LP – Lise Palstrøm · CK – Christina Kleis · MD – Majbrit Daugaard

