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20. årgang

Haurum

Glimt fra efterårets begivenheder:
Dette efterår har vi afholdt pastoratets første pilgrimsvandring,
og vores nyetablerede kor har medvirket ved to af vores høstgudstjenester. Se billederne og læs mere på de næste sider:

Sall

Granslev

Houlbjerg

Stemningsbilleder fra årets pilgrimsvandring

Søndag d. 1. september udgik en flok
pilgrimsvandrere fra Haurum kirke.
Flokken vandrede en tur i gennem
Haurum skov. I vores tid er vandringer
igen blevet populære. Der sker noget,
når vi begiver os af sted til fods, som
en modvægt til vores til tider meget
stressede livsform hvor vi suser af sted
med lyntogsfart. At vandre til fods giver
en oplevelse af frihed og den monotone vandring, hvor man går i takt
med hjerteslagene, fremmer den indre
vandrings møde med sig selv, andre
og Gud.
Undervejs blev der gjort holdt på
udvalgte steder. Her sang vi en salme
eller et par sange. Naturen gav inspiration til små meditative oplæg. Et af
disse oplæg kommer her:

Høstgudstjenester i Houlbjerg og Sall
I år blev der fejret høstgudstjeneste i
Houlbjerg og Sall kirker med ekstra
musikalsk og kulinarisk krydderi!

”En morgen og et liv er som en femvej.
Flere gange om dagen og utallige gange
i livet står vi ved en vej, der er mere end
en korsvej - der er utallige mulige valg
at gøre. Det kan mange gange stresse,
og det kan være svært at vælge.
Og nogle gange kan det også ske, at vi
føler, at vi bliver frataget valget. Der kan
ske noget, der er ude af vores hænder,
og vi bliver ledt ind på vej, der måske
ikke er så let.
Vores lille vandring i dag er en miniature udgave af et liv med mange veje.
Jeg håber, at vi på vores vandring fornemmer, at det er muligt at gå med let
hjerte.
At det muligt at tro, at ting ordner sig,
at der en Gud der er med os.”

Kirkens nyetablerede kor, både børneog voksenkoret medvirkede med
en række musikalske indslag, og i
Houlbjerg gæstede en af kirkens trofaste korpiger, Annie Madsen os med sin
dejlige sangstemme og en efterårssang
af Rugsted og Kreutzfeldt.

Da flokken efter ca. halvanden times
vandring nærmede sig kirken, blev
vi modtaget af kirkeklokken og middelalder koret ”Cecilia et Blasius,”som
gav en smuk koncert i kirken. Dagens
begivenheder sluttede af med middelaldergryde. Bestemt ikke sidste gang vi
arrangerer pilgrimsvandring.

Efter gudstjenesten i Houlbjerg blev alle
inviteret til et festligt pyntet frokostbord i våbenhuset, og efterfølgende
blev der afholdt en fornøjelig auktion
over et antal høstkurve med nogle af
årets afgrøder, doneret af Houlbjergs
beboere. Auktionens indbragte et pænt
overskud til Folkekirkens Nødhjælp.
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Præst og gudstjeneste
Særlige gudstjenester i juletiden
samt i januar og februar
Freds-gudstjeneste i Haurum kirke
Ved gudstjenesten medvirker en lokal sanger,
Jørgen Lundholm fra
Hammel med dejlig
adventsmusik. Jørgen
Lundholm var indtil
2004 kordegn og kirkesanger ved Hammel
kirke gennem 12 år og har taget sangundervisning hos bl.a. Jesper BruunJensen og Jesper Krogsgaard, og han
har gennem årene sunget til mange
koncerter rundt omkring i landet.

Freds-gudstjeneste i Haurum kirke
1. søndag i advent, d. 1. december kl.
19.00
Adventstiden vil blive markeret ved
en fredsgudstjeneste i Haurum kirke.
Fredslyset fra Jesu fødselsgrotte i
Betlehem er på Sct. Georgsgildernes
foranledning blevet bragt til Hammel
ugen forinden, og det vil denne
aften blive bragt ind i Haurum kirke.
Gudstjenesten er fuldstændig upolitisk,
idet der udelukkende tages udgangspunkt i lyset som symbol på fred og
håb.

Julegudstjeneste med børnehaven Trekløveren
Børnehaven Trekløveren gæster Sall
kirke torsdag d. 5. december kl.
10.00. Dagplejemødre, bedsteforældre, forældre og andre interesserede er
også meget velkomne til denne hyggelige gudstjeneste.
Lucia-optog i Sall Kirke

Lucia-optog i Sall Kirke
suppleret med børn fra
Frijsendal Friskole.
Vel mødt til en stemningsfuld gudstjeneste!

2. søndag i Advent, d. 8. december
kl. 10.45 afholdes der højmesse i Sall
Kirke, hvor vi får besøg af et Luciaoptog bestående af kirkernes børnekor,

2. søndag i Advent, d. 8. december kl. 10.45 afholde
et Lucia-optog bestående af kirkernes børnekor, sup
Vel mødt til en stemningsfuld gudstjeneste!
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Julemøde i Houlbjerg
Torsdag d. 12. december inviteres alle ældre og
andre interesserede fra alle 4 sogne til julemøde
i Houlbjerg konfirmandstue. Også tidligere sognebørn er hjerteligt velkomne. Vi starter eftermiddagen med en kort gudstjeneste i Houlbjerg
kirke kl. 14.00, hvorefter der vil være julehygge
i konfirmandstuen med hyggeligt samvær, kaffe,
sang, julehistorie m.m.
Tilmelding til kaffen senest d. 10. december på
tlf.: 86 96 41 56.

De 9 læsninger i Granslev kirke
Der bliver også mulighed for at synge
nogle af vore kendte og elskede julesalmer, så velkommen til en aften i
julestemningens tegn!

Torsdag d. 19. december kl. 19.30
Denne stemningsfulde gudstjeneste er
bygget op omkring en række bibeltekster, som spænder fra skabelsen til
profetier om Jesus og slutter med juleevangeliets beretning om Jesu fødsel,
læst op af præst og medlemmer af
menigheden.
Mellem læsningerne medvirker vores
kor og sopran Sanne Kolman med
dejlig julemusik. Sanne Kolman har i
mange år været freelance sangerinde
med et repertoire inden for både kirkemusik, lieder og opera og har givet
en lang række koncerter i Danmark
og været på tourné bl. a. i Frankrig og
Spanien. Sanne har i mange år haft et
tæt samarbejde med Vor Frue Kirkes
Kantori i Aarhus og været fast solist
ved korets koncerter. I en periode var
hun kirkesanger i Hjortshøj-Egå pastorat, hvor hun og Birgitte havde et godt
samarbejde. Sidste år udgav Sanne en
CD med sange skrevet til Jomfru Maria
gennem 900 år.
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Juleafslutningsgudstjeneste
med Frijsendal Friskole
I samarbejde med Frijsendal Friskole er der
juleafslutningsgudstjeneste i Sall kirke fredag
d. 20. december kl. 10.30.

Natkirke i Granslev
Søndag d. 23. februar kl. 20.00
Et lille udvalg har atter sat sig for at lave en
anderledes gudstjeneste, ”en natkirke” i Granslev.
Gudstjenesten vil have et meditativt præg.

Gudstjeneste for dig med mad
sten - som ikke varer mere end ½ time
- er der aftensmad i Niær konfirmandstue. Aktivitetsudvalget beder om vejledende forhåndstilmelding til maden,
senest d. 24. februar til Lene Sander på
mail: lesa@km.dk.

Onsdag d. 26. februar i Sall kirke,
kl. 17.00
Alle børnefamilier fra alle 4 sogne og
andre interesserede indbydes til børnegudstjeneste. Gudstjenesten er tilrettelagt særligt for børn, så der både er
noget for øjne og ører. Efter gudstjene-
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Kirke og kultur
Syng julen ind
Torsdag d. 21. november kl. 19.30
mødes vi i konfirmandstuen i Niær
præstegård og synger julen ind. Her vil
vi være sammen om at synge mange
af de kendte og dejlige advents- og
julesalmer og julesange.
Kom og vær med til denne hyggelige sangaften. Tilmelding til kaffebord senest tirsdag d. 19. november til
Hanne Hounsgaard: 86 96 46 26.

Kom i julestemning!
Oplev Selma Lagerlöfs legende om
Juleroserne som musikfortælling
1. søndag i advent, d. 1. december
kl. 16.00 får Sall kirke besøg af ”Måle
Fortælleteater.”
Måle er en kunstnerlandsby nord for
Kerteminde på Fyn, hvor fortælleteateret har sine rødder.

sad alle grebet og bevæget. Ved udgangen fik vi foræret roser til at tage med
hjem".
Anette Jahn er daglig leder af foreningen bag fortælleteateret. Hun er
historiefortæller, eventyrdanser, projektmager og uddannet antropolog fra
Københavns Universitet i 2001. I 2008
vandt hun danmarksmesterskabet i
historiefortælling.

Sognebladet for Næsbyhoved Kirke
skrev således om deres oplevelser med
forestillingen:

Gratis adgang.

"Den bedste juleprædiken som tænkes
kan (…) Det blev en meget smuk, dramatisk og bevægende fortælling om
underet julenat, hvor vinterens kulde
og sne forsvinder for et blomstrende
forår i skoven – om det hårde menneskehjertes afvisning af Guds gave – og
om udstødte menneskers genoprettelse
til ligeværdige borgere.
Der var helt stille i kirken under Anettes
fortælling i et levende kropssprog, og
da Bachs Air lød på fløjte til afslutning,

Læs mere på hjemmesiden:
målefortaelleteater.dk
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Foredrag om kristen spiritualitet
v. Pilgrimspræst Elisabeth Lidell

Torsdag d. 27. februar, Houlbjerg konfirmandstue, kl. 19.30
Torsdag d. 27. februar gæster pilgrimspræst og foredragsholder Elisabeth
Lidell Houlbjerg konfirmandstue, hvor
hun vil fortælle lidt om vor tids spirende
kristne spiritualitet.
Elisabeth Lidell skriver selv om foredraget:
”Spiritualitet er blevet et ord, vi alle kan
bruge. Midt i en omskiftelig, effektiv
og krævende verden er der flere, der
begynder at interessere sig for åndelig
fordybelse. I den lutherske tradition
har hovedvægten været lagt på ordet
og intellektet. Resultatet er blevet, at
troens ydre kendetegn er nedprioriteret
eller ligefrem mistænkeliggjort. Vi er
stivnet i en luthersk ortodoksi og har
mistet fromhedslivet i folkekirken. Men
danskernes længsel efter at give troen
liv er stor; det ses bl.a. i, at mange mennesker nu dykker ned i gamle fordybelsestraditioner som bøn og meditation,
retræter og lystænding, pilgrimsvandring og åndelig vejledning. Så måske
er der en spirituel vækkelse i gang i
folkekirken?

er det vigtigt at have et fast ritual, en
fast praksis i sin daglige rytme. Det
er sundt, at vi tager os tid til at blive
alene med os selv, holder en pause i
hverdagen, lukker døren og falder til
ro i vores stue på et tidspunkt, hvor der
ikke er andet, vi skal gøre end at sidde
for Guds åsyn.
I den kristne tradition er der gemt 2000
års erfaring af menneskers behov for
sammenhæng og mening i tilværelsen.
Og vi skal høre nogle bud på, hvordan
man kan give troen krop i det nye årtusind.”
Alle er hjerteligt velkomne til dette
inspirerende foredrag.

Bøn må være ens egne, personlige ord,
som man kan bede af hjertet – og ikke
en bedemølle, der skal lires af. Ægte
bøn må være levende samtale med
Gud. Men bøn kræver tid og ro. Derfor

Tilmelding til kaffen senest tirsdag d.
25. februar: 86 96 41 56 eller 86 91
48 08
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Kirke og hverdag

Børnekor for børn i 3. t

Nyt fra børnekoret
så tøv ikke
med at kontakte mig for
yderligere informationer!
Børnene fra Lilleåskolen kan tage skoVoksenkor
lebussen til Houlbjerg,
mens børnene
fra Frijsendal Friskole i Sall bliver hentet og bragt.
Ud over mig, som står for sangen
og musikken, medvirker som frivillige
hjælpere Marianne Jessen fra Houlbjerg
og Kirsten Larsen fra Granslev.

Børnekoret ved Houlbjerg, Granslev,
Haurum og Sall Kirker synger hver
torsdag i Houlbjerg Konfirmandstue
kl. 15.15 til 16.15. Koret er for børn i
3. til 6. klasse.
Vi synger en blanding af både glade og
sjove, alvorlige og stille sange og der er
både rytmisk og traditionel børnekormusik på programmet.
Børnekoret medvirkede - som omtalt
andetsteds - ved høstgudstjenesten i
Houlbjerg, og selvom koret ikke er så
stort endnu, er sangerne både engagerede og velsyngende!
Koret er nu i gang med at forberede sig
på at medvirke ved nogle af kirkens
julearrangementer, bl.a. Lucia-optog i
Sall Kirke 2. søndag i Advent.
Der er stadig plads til flere sangere i
børnekoret, så hvis du er interesseret,

Børnekor for børn i 3. til 6

Tilmelding og yderligere information:

Birgitte Østergaard, organist
birgitteoep@gmail.com
Tlf. 6177 7653

Voksenkor

Voksenkor
Voksenkoret for Houlbjerg, Granslev,
Haurum og Sall sogne øver torsdag aften kl. 19-20.45 i Houlbjerg
Konfirmandstue.
Koret synger en alsidig blanding af nye
og gamle sange og salmer, samt lettere
klassiske og rytmiske satser. Vi medvirker ved udvalgte gudstjenester i kirken, næste gang ved De ni læsninger.
Koret er stadig lille, men hyggeligt og
i god musikalsk udvikling!- så er du

sangglad og
kor-interesseret er du hjerteligt velkommen til at kontakte mig
og møde op til koraften! Ikke mindst
ønsker vi os lidt flere herrestemmer!
Birgitte Østergaard, organist
birgitteoep@gmail.com
Tlf. 6177 7653

Følg også med i kirkens aktiviteter på kirkens hjemmeside: www.sallkirke.dk,
www.haurumkirke.dk, www.houlbjergkirke.dk, www.granslevkirke.dk
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Minikonfirmander
Foråret 2014 starter et nyt hold minikonfirmander i Niær konfirmandstue,
da det i 2014 er 3. og 4. klassetrin
fra Haurum og Sall sognes tur til at
få tilbuddet om minikonfirmandundervisning. Nærmere information følger
direkte til familierne, når tiden nærmer
sig.

Børneklubben "Pusterummet"
bage pandekager, spille spil, lege ude
og inde, samt lave forskellige kreative
aktiviteter.

Forårets klubdage er: 9. januar, 6.
februar, 6. marts og 3. april.
Tidspunktet er 13-15.15, og stedet er
konfirmandstuen i Niær.
Klubben er for alle børn i 3. kl. til 6.
klasse.
Konfirmander er også meget velkomne
som frivillige hjælpere.
I klubben er der mulighed for at lave
forskellige ting. Vi kan f.eks. finde på at

Mange hilsener
Hanne Hounsgaard,
Charlotte Jørgensen,
Birgitte Østergaard Petersen,
Heidi Bach Holm og Lene Sander
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Fra Sognene
Konfirmandstue skifter til sognegård
Da konfirmandstuen i Houlbjerg er
nedslidt, køkken og toiletter er utidssvarende og varmeforbruget enormt,
er menighedsrådene i samarbejde med
provstiet blevet enige om at arbejde
på at få opført en sognegård, som kan
imødegå tidens krav.
Kirken ejer fra gammel tid ”den gamle
forskole,” som er beliggende op til kirken. Den er dog stadig, men når den
på et tidspunkt bliver ledig, vil vi gerne
gøre brug af området. Derfor arbejder
vi allerede nu med planer for et nyt
sognehus.
Projektet er i sin spæde start, men
straks vi fra byggeudvalgets side
har nyt om planer, tidshorisont eller
udformning, vil det blive beskrevet i
kirkebladet og på hjemmesiden, så vi
kan få en god og saglig dialog omkring
byggeriet – i særdeleshed med naboerne til sognegården.
Fra de fire menighedsråd, Sall-HaurumGranslev-Houlbjerg er der store forventninger til sognegården, som forhåbentligt vil kunne bidrage til et stærkt og
rigt kultur- og kirkeliv i vores område.
Samtidig vil der blive meget forbedrede
P-forhold, som kan bidrage til en endnu
større brug af huset.

Vi er naturligvis meget bevidste om de
økonomiske konsekvenser af et sådant
byggeri. Vi har af naturlige årsager
endnu ikke oversigt over økonomien,
men vi har tilsagn om at betydeligt
beløb fra Favrskov Provsti, og da der i
samme bygning bliver ”graverbygning”
for kirkegårdspersonalet i Houlbjerg,
diverse kontorer for organist, graver,
sekretær og præst, vil huset kunne
dække behovet mange år fremover.
Jeg glæder mig til næste gang, jeg
skal kommet med et indlæg angående
Sognegården, for da håber jeg at have
noget konkret at fortælle.
Kurt Astrup
Formand for byggeudvalget

Se kirkernes hjemmesider
haurumkirke.dk, sallkirke.dk, houlbjergkirke.dk, granslevkirke.dk

Redigeret af: Lene Sander og Charlotte Jørgensen
Fotografer: Erik Frandsen, Kirsten Starup, Kirsten Mellor
Layout og tryk: Vitten Grafisk A/S tlf.: 87 57 60 00, info@vittengrafisk.dk
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Menighedsrådsmøder

HAURUM KIRKE:

Graver: René Gulev, tlf. 8696-9469
Graverafløser:
Asger Borgbjerg, tlf. 4055-9052
Sanger: Mariann Pedersen, tlf. 8696-4227 el.
2170-5544 (Vikar i Sine Smeds studieorlov)
Menighedsrådsformand:
Jørgen Ruskjær, tlf. 2920-8902
Nøgle til kirken kan lånes hos Hanne
Hounsgaard, Nørrevænget 6, tlf: 8696-4626

I skrivende stund er ingen møder berammet. Hold øje med kirkernes hjemmesider.
Her vil mødeaktiviteterne blive offentliggjort.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og
man er velkommen til at overvære dem

SALL KIRKE:

Graver: Asger Borgbjerg, tlf. 4055-9052
Graverafløser: René Gulev, tlf. 8696-9469
Sanger: Mariann Pedersen, tlf. 8696-4227
el. 2170-5544 (Vikar i Birgitte Andresens
barselsorlov)
Menighedsrådsformand:
Lars Helbo, tlf. 8696-9315
Sall kirke kan ses i graverens arbejdstid.

Sognepræst
Lene Sander, Niær præstegård,
Niærvej 7, 8450 Hammel,
tlf. 8696 4024, fax: 8696-5957,
e-mail LESA@KM.DK
Mandag fri. I øvrigt efter aftale.
Fri: 14/12-15/12, 25/1-2/2, 15/2-16/2. I
dette tidsrum passes embedet af sognepræst Mette Mommsen, Røgen, tlf.: 86 96
81 16. Mandag fri. Dog passes embedet
af provst Anders Bonde i weekenden d.
15/2-16/2.

HOULBJERG KIRKE:

Graver: Anja H. Talbot, tlf. 2117-0531
Graverafløser: Lars Mørk Andersen,
tlf. 8696-4213 / 2530-5567
Sanger: Mariann Pedersen, tlf. 8696-4227
el. 2170-5544 (Vikar i Birgitte Andresens
barselsorlov)
Menighedsrådsformand:
Heidi Juul Svenstrup, tlf. 2619-4604
Houlbjerg kirke kan ses fra kl. 8.00 - 16.00.

GRANSLEV KIRKE:

Graver: Lars Mørk Andersen,
tlf. 8696-4213 / 2530-5567
Graverafløser: Anja H. Talbot, tlf. 2117-0531
Sanger: Rita Agger Tang, tlf. 8640-7788
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 8696-4497
Nøgle til kirken kan lånes hos graveren eller
hos Kirsten Larsen, Voer Møllevej 30, Granslev

Vejviser
FØDSEL: Ugifte forældre kan, hvis faderskabet anerkendes og fælles forældremyndighed ønskes, sende/aflevere en ”Omsorgs- og
ansvarserklæring” til sognepræstens kontor
inden 14 dage efter fødslen.
Se evt.: www.personregistrering.dk
DÅB: Anmeldes til sognepræsten i en kirke,
du har tilknytning til - se evt. gudstjenestetidspunkterne for din lokale kirke i kirkebladet, på
hjemmesiden eller på www.sogn.dk
VIELSE: Anmeldes hos sognepræsten. Der
skal endvidere udstedes prøvelsesattest fra
bopælskommunen (gyldig i 4 mdr.). Ønskes
navneændring i forbindelse med vielse, anmeldes dette i god tid til bopælssognet.
DØDSFALD: Anmeldes inden 2 dage til sognepræsten.
NAVNEÆNDRING: Anmeldes til sognepræsten. Se evt.: www.personregistrering.dk
SAMTALE: En henvendelse er altid velkommen, hvis nogen ønsker - eller hører om én,
der ønsker - en samtale.

FOR ALLE KIRKERNE:

Organist: Birgitte Østergaard Petersen,
tlf. 8622-7776 el. 6177-7653
Ekstern kasserer:
Erna Lerche, tlf. 8646-8348.

OBS: Kirkebladets læsere opfordres til
at sende indlæg . Indlæg sendes
til sognepræsten, næste gang

senest 5. januar 2014
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Gudstjenester
Dato
1/12, 1 s. i advent
Luk 4,16-30
8/12, 2. s. i advent
Matt 25,1-13
12/12
Torsdag
15/12, 3. s. i advent
Luk 1,67-80
19/12
Torsdag
22/12, 4. s. i advent
Joh 3,25-36
24/12, juleaften
Luk 2,1-14
25/12, juledag
Joh 1,1-14
26/12
31/12, nytårsaften
Matt 6,5-13
5/1, H. 3. Konger
Matt 2,1-12 el.
Joh 8,12-20
12/1, 1. s. e. H. 3 K.
Mark 10,13-16
19/1, 2. s. e. H. 3 K
Joh 4,5-23
26/1, 3. s. e. H. 3 K
Luk 17,5-10
2/2, 4. s. e. H. 3 K
Matt 14,22-33
9/2, s. s. e. H. 3 K
Joh 12,23-33
16/2, Septuagesima
Matt 25,14-30

Haurum
19.00
Fredsgudstj

Sall
16.00
Juleroserne
10.45
Lucia

Houlbjerg

Granslev

14.00
Julemøde
9.30
Mette Mommsen
19.30
De 9 læsninger

16.00

15.00

10.45
Kaffe
14.00

13.00
10.45

Ingen*
14.30
Kransekage m.m.

16.00
Kransekage m.m.
10.45
Kaffe
10.45

10.45
10.45
Kaffe
Mette Mommsen
9.30
Mette Mommsen
10.45
10.45
Kaffe
Anders Bonde

23/2, Seksagesima
Mark, 4,26-32
26/2
Onsdag

20.00
Natkirke
17.00
Gudstjeneste for dig

* I stedet for gudstjeneste 2.
juledag, vil der som noget nyt
blive afholdt fælles friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 10.45

