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Læs her og se billederne:

En af menighedsrådenes mange opga-
ver er at tage vare på selve kirkebyg-
ningen, f.eks. sørge for at kirken bliver 
holdt smukt vedlige. Det en stor og 
vigtig opgave. I praksis foregår det 
sådan, at der hvert år bliver holdt et 
kirkesyn. Her samles menighedsrådet, 
og sammen med en bygningskyndig 
gås kirken grundigt efter i sømmene 
med henblik på at tage så godt vare på 
bygningen som muligt. Ved kirkesynet 
i maj 2012 konstaterer Haurum menig-
hedsråd, at gulvtæppet, der ligger mel-
lem alterbord og alterskranke, er ved 
at være slidt. Det smukke mørkeblå 
håndsyede tæppe med de gyldne stjer-
ner har gjort det godt og trænger til en 
udskiftning. Rådsmedlemmer 
og præst bliver enige om, at 
tæppet bør udskiftes. Det er 
lidt vemodigt at tage sådan 
en beslutning, for tæppet er 
i sin tid syet af jordmoderen i 
Haurum, Mary Nielsen. Men vi 
får den idé at spørge jordmo-
derens niece, Inga Frandsen, 
der har boet i Haurum i en 

menneskealder, om hun måske kunne 
hjælpe med at sy et nyt tæppe til 
kirken. Inga siger ja, og herefter går 
Bodil Christensen, daværende menig-
hedsrådsformand, og Inga Frandsen i 
gang. Det er ikke helt let at finde det 
rette materiale, men med hjælp fra bl.a. 
”Kirkelig Kunst” i København lykkes 
det. Bodil Christensen laver en nøjagtig 
optegning af det oprindelige tæppe, 
og dette bliver så brugt som mønster. 
I løbet af efteråret syr Inga Frandsen 
en meget stor del af det nye tæppe, og 
henimod foråret er tæppet næsten fær-
digt. Det nye tæppe ligner det gamle 
til forveksling, blot er bundfarven dyb 
rød, symbolet på kærligheden, og stjer-
nerne lyser smukt på den røde bund. 
Tæppet blev indviet ved en festgudstje-
neste i Haurum kirke d. 19. januar. Der 
var en rigtig god tilslutning til arran-

gementet, hvor menigheds-
rådet takkede Inga Frandsen, 
Bodil Christensen og Thomas 
Jøker, som har monteret tæp-
pet. Nu ligger tæppet på sin 
rette plads, og den røde farve 
og de gyldne stjerner vil for 
mange generationer fremover 
fortælle om Guds kærlighed. 

Operation altertæppe i Haurum kirke 
var én af vinterens store begivenheder
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Særlige gudstjenester

Natkirke og Åben Kirke i Granslev
En anderledes mulighed for at opleve 
stemning, stilhed, fordybelse og fred i 
Granslev kirke
Menighed og andre interesserede invi-
teres til Granslev kirke for at deltage 
i Natkirke i februar og Åben Kirke i 
marts og april. 
Natkirken byder på et afvekslende pro-
gram, som skifter mellem fælles aktivi-
teter og individuel fordybelse i bøn eller 
meditation. Der vil være salmesang, 
billedshow under titlen: Lovprisning af 
skaberværket, alternativ nadver, vel-
signelse – og selvfølgelig slutter vi af 
med at synge ’Dejlig er Jorden’.
Åben Kirke tilbyder en stemningsfuldt 
pyntet kirke, dæmpet kirkemusik, 
mulighed for at tænde et lys eller skrive 
en bøn samt længere perioder, hvor 

man kan fordybe sig i bøn eller medita-
tion. Det er muligt frit at komme og gå 
i løbet af aftenen, hvis man ikke ønsker 
at være med i hele forløbet. Åben kirke 
afholdes på skift af menighedsråds-
medlemmer

Natkirke: 
Søndag den 23. februar 2014 
kl. 20.00 – 21.30.

Åben kirke: 
Mandag den 31. marts 2014 
kl. 20.00 – 21.30.
Onsdag den 30. april 2014 
kl. 20.00 – 21.30.

Alle tre arrangementer er gratis og alle 
er velkomne.

Koncert med gruppen Himmelblå
der sætter ”Strøm til salmebogen”.  
Granslev kirke, torsdag d. 13. marts 
kl. 19.30 

Torsdag d. 13. marts får Granslev kirke 
besøg af gruppen Himmelblå, der har 
sat strøm til salmebogen. Himmelblå 
udfolder og udfordrer salmernes aktua-
litet, ved at fortolke salmerne i et 
moderne lydunivers, der får salme-
digternes ord til at lyde, som var de 
skrevet i går. Gå ind på gruppens hjem-
meside: www.himmelblaasalmer.dk og 
lyt. Man bliver grebet. Med afsæt i bl.a. 
den eksperimenterende nordiske rock/
jazz/electronika-scene udfordrer ban-
det den gængse opfattelse af, hvad sal-
merne kan og skal. Til denne koncert 

har konfirmanderne fra Haurum-Sall-
Houlbjerg-Granslev sogne & konfir-
manderne fra Hammel-Voldby-Lading 
samt Røgen-Sporup-Søby fået en sær-
lig invitation, da Himmelblå netop lader 
salmerne tale stærkt og nutidigt. Alle 
er dog uanset alder meget velkomne til 
denne spændende koncert. 



4

Minikonfirmandafslutning i Sall kirke
Palmesøndag d. 13. april kl. 17.00
Årets minikonfirmandforløb afsluttes 
Palmesøndag med en gudstjeneste i 
Sall kirke. Gudstjenesten laves af mini-

konfirmander, organist og præst i fæl-
lesskab. Efterfølgende er der spisning i 
Niær konfirmandstue. 
Alle er hjerteligt velkomne! 

Påskegudstjeneste 
– afsluttende med påskemåltid

Houlbjerg kirke, skærtorsdag d. 17. 
april kl. 17.00
Påsken er en vigtig højtid i kirkeåret. 
Den markeres ved, at vi hen igen-
nem påskeugen fra Palmesøndag til 2. 
Påskedag genfortæller den dramatiske 
sidste uge af Jesu liv her på jorden, 
hans henrettelse, død og opstandelse.
I Houlbjerg Kirke vil vi gerne i løbet 
af en times tid fortælle hele denne 
uges historie på én gang, nemlig 
Skærtorsdag aften - den aften, hvor 
Jesus holdt det sidste påskemåltid med 

sine disciple og ved den lejlighed ind-
stiftede Nadveren. Vi fortæller historien 
gennem tekstlæsninger, fællessang, 
kor- og soloindslag og i lighed med 
sidste år understøttet af billeder med 
kirkekunst fra middelalder til i dag. Der 
vil naturligvis blive lejlighed til at gå til 
alters og modtage nadveren på ”det 
rigtige tidspunkt” i historien, men bag-
efter vil vi derudover holde påskemåltid 
med lam og vin i våbenhuset. Alle er 
hjerteligt velkomne i Houlbjerg Kirke 
Skærtorsdag d. 17. april kl. 17.00.
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Gudstjeneste for dig – med mad
Alle børnefamilier fra alle 4 sogne og 
andre interesserede indbydes til børne-
gudstjeneste i Houlbjerg kirke torsdag 
d. 22. maj, kl. 17.00. Gudstjenesten er 
tilrettelagt særligt for børn, så der både 
er noget for øjne og ører. Kirkernes 
børnekor medvirker ved denne guds-

tjeneste. Efter gudstjenesten - som 
ikke varer mere end ½ time - er der 
aftensmad i Houlbjerg konfirmandstue. 
Aktivitetsudvalget beder om vejleden-
de forhåndstilmelding til maden, senest 
20. maj, tlf.: 86 96 41 56 eller til: 
lesa@km.dk.

Konfirmation 2014
Granslev kirke: 
Store Bededag d. 16. maj kl. 10.30 
konfirmeres: 
Nicklas Murmann Porse Christiansen, 
Sebastian Friis Thormod, Viktor Møller 
Tranberg, Timothy Allan Wenrich.

Haurum kirke: 
Søndag d. 18. 
maj kl. 10.30 
konfirmeres: 
Thor Bækgaard 
A n d e r s e n , 
Andreas Korsemann Konradsen 
Bargum, Maja Bossow, Caroline Ziegler 
Dahl, Luna Nikoline Ivalu Hansen, Asger 
Vang Jørgensen, Simon Kallestrup, 
Nadia Jacintha Usen Karstensen, 
Thomas Christer Mikkelsen, Jacob 
Gravgaard Pedersen, Rasmus 
Smedegaard, Sara Bech Strøm, Ida 
Uldael, Malte Severin Wigander.

Påskedag i Sall Kirke
1. påskedag, søndag d. 20. 
april kl. 10.45 bliver der afholdt 
en festlig højmesse i Sall Kirke.
På denne højtidsdag vil der være 
ekstra musikalsk ledsagelse ved 
trompetist Peter Deichgräber.
Peter Deichgräber er opvokset 
på Als og har spillet blæser 
siden sine drengeår i diverse 
sammenhænge. I 2003 aftjente han sin 
værnepligt som cornetist i "Søværnets 

Tamburkorps", hvorefter han 
tog sin uddannelse på Det jyske 
Musikkonservatorium i Århus. I 
dag virker han som freelance 
musiker samt musikskolelærer 
og dirigent, bl.a. for Da Capo 
Brass Band, som holder til i 
Hammel.
Velkommen til en festlig påske-

gudstjeneste!

Konfirmationsdatoer 2015
Houlbjerg kirke, Store Bededag d. 1. maj
Sall kirke, Søndag d. 3. maj

Konfirmationsdatoer 2016
Granslev kirke, Store Bededag d. 22. april
Haurum kirke, Søndag d. 24. april
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Kirke og kultur

Syng påsken ind!
Torsdag d. 10. april kl. 19.30 synger 
vi påsken ind i konfirmandstuen i Niær 
præstegård.
Vi vil i fællesskab synge påskens og 
forårets dejlige salmer og sange - så 
mange som muligt - og selvfølgelig 
hygge os med kaffe og kage. Og som 
sædvanligt ved vores sangaftener kan 

man vælge at få sunget netop ens egen 
yndlingssang/salme.
Måske kommer organisten med et par 
udfordringer i form af nyere sange.
Vel mødt til en forhåbentlig dejlig for-
årsaften.
Tilmelding til kaffebord senest d. 8. 
april på tlf.: 86 96 46 26

Forårskoncert med Hadsten blandede Kor
Granslev Kirke, 
onsdag d. 21. maj, kl. 19.30 
Velkommen til koncert med Hadsten 
blandede kor. Koret består af ca. 25 
- 30 medlemmer i alderen fra 18 år 
og opefter. Koret blev oprettet i 1973 
af musikpædagog Kaj Mørk. Koret 
havde således 40 års jubilæum sidste 
år. Repertoiret spænder fra danske 
sange til viser, musicals, små klassi-
ske værker m.m. Koret medvirker ved 
kirkekoncerter og syng sammen afte-
ner i omegnens kirker og forsamlings-

huse. Koret ledes af Vibeke Møllgaard 
Hansen.
Efter koncerten indbydes alle til fælles 
kaffebord i Granslev Forsamlingshus.

”Fra fiskerkøje til Bispestol”
Sogneaften med biskop 
Henning Toft Bro fra Aalborg 
stift, torsdag d. 8. maj i 
Haurum forsamlingshus kl. 
19.30

Velkommen til en spændende 
aften med biskop Henning Toft 
Bro som denne aften vil tage 
os med på en kalejdoskopisk vandre-
tur langs Limfjorden fra Thyborøn over 

Mors til Aalborg med udblik 
til folkekirkens situation i dag. 
Foredraget vil kredse om de 
store udfordringer folkekirken 
står i, og pege på de rige 
muligheder vi har for at være 
en nærværende og vedkom-
mende folkekirke.
Tilmelding af hensyn til kaffen, 

senest mandag d. 5. maj. Tlf.: 86 96 
44 86 el. 86 96 22 06.
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Korsang i kirkerne
Børnekoret 
Børnekoret synger stadig hver tors-
dag eftermiddag kl. 15.15 til 16.15 i 
Houlbjerg Konfirmandstue, og børnene 
fra Sall bliver hentet ved friskolen kl. 
15.
Der er plads til mange flere børn i koret! 
Man er også velkommen til at komme 
på besøg og prøve at være med! 
Børnekoret synger både glade og sjove 
sange, alvorlige og stille sange og vi 
træner sangstemmer og melodi- og 
rytmefornemmelser, vi danser og klap-
per. Repertoiret er en blanding af ryt-
misk og traditionelt, gammelt og nyt. 
Og så optræder koret ved nogle af 
kirkens arrangementer.
Ring eller skriv gerne til mig for yderli-
gere oplysninger om koret. Se i øvrigt 
kirkernes hjemmeside for flere fotos og 
information.

I julemåneden medvirkede børneko-
ret med Lucia-optog og adventsmu-
sik i Sall Kirke, og det blev en rigtig 
fin og stemningsmættet gudstjeneste! 
Børnestemmerne, de levende lys og 
de hvide kjoler skabte nogle intense 

og magiske øjeblikke i kirkens dunkle 
decemberlys.  Rita Dahl fra Granslev 
og Lisa, hendes datter, havde syet de 
fineste kjoler til pigerne - tak til dem for 
det store arbejde!
Til julemødet i Houlbjerg fik de besø-
gende sig en overraskelse af børne-
koret. Midt under det som sædvanligt 
veludstyrede kaffebord blev lyset plud-
selig slukket - her bredte der sig vist en 
lettere utilfreds mumlen - men så åbne-
de døren sig og Lucia-pigerne kom ind 
med Lucia-sang og lys!  - og nogle af 
pigerne så vistnok et par tårer i nogle 
øjenkroge! Det blev en god oplevelse 
for både børn og voksne!

Kirke og hverdag
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Minikonfirmander
Det er i år børn fra Haurum og Sall 
sogne på 3. og 4. klassetrin, der får 
tilbuddet om minikonfirmandundervis-
ning. Minikonfirmandundervisningen 
starter fredag d. 21. februar og afsluttes 

søndag d. 13. april med gudstjeneste 
i Sall kirke m. efterfølgende spisning 
i Niær konfirmandstue. Hjerteligt vel-
kommen til de nye minikonfirmander.

Konfirmandforældre-aften

Tirsdag d. 25. marts 
afholdes 

konfirmandforældre-aften 
i Niær konfirmandstue kl. 19.30.

Aftenen er både for 
Haurum-Salls 

og
Houlbjerg-Granslevs 
konfirmandforældre.

Voksenkoret
Voksenkoret øver i Houlbjerg 
Konfirmandstue torsdag aften kl. 
19-21, og der er god plads til flere 
sangere, ikke mindst herre-stemmer! 
Man er velkommen til at komme på 
besøg - og man må også gerne tage sin 
syngende nabo med! 
Koret synger et blandet repertoire af 
nye og gamle sange og salmer, samt 
lettere klassiske og rytmiske satser. 
Koret medvirker ved udvalgte gudstje-
nester i løbet af kirkeåret. 
Det er ikke nødvendigt at kunne læse 
noder for at være med i koret! Vi læg-
ger vægt på, at det skal være udvik-
lende, men også sjovt og hyggeligt at 
gå til kor, og vi får os selvfølgelig en 
lille kop kaffe undervejs! Og planen er 
også, at vi vil synge lidt fra højskole-
sangbogen hver gang.

Det er gratis at deltage i koret.
Der er tradition for, at kirkerne afholder 
forskellige arrangementer i løbet af året 
på torsdage -  sogneaftener, koncerter 
mm. - og disse torsdage holder koret fri 
for at kunne deltage heri.
Voksenkoret var en af attraktionerne 
ved De ni læsninger i Granslev lige før 
jul, hvor også sopran Sanne Kohlman 
medvirkede. Der var skruet op for 
juletoner og juletekster! - og så var der 
Kirstens klejner! Mon ikke vi alle gik 
hjem fra Granslev Kirke den aften med 
en ekstra varm julestemning i krop og 
sjæl?

Yderligere oplysninger hos Birgitte 
Østergaard, organist og korleder på 
tlf. 61 77 76 53 og mail: birgitteoep@
gmail.com
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Børneklubben "Pusterummet"
I Pusterummet hygger både børn og 
voksne sig med lege og aktiviteter 
ude som inde. Næste klubdage er 
6. februar, 6. marts og 3. april. D. 
3. april vil der være sæsonafslutning. 
Tidsrummet er: 13.00-15.00. Børnene 
har mulighed for at tage en taxa fra 
Frijsendal Friskole til konfirmandstuen. 
Taxa afgår kl. 12.55 fra skolen. Send 
gerne Lene en mail: lesa@km.dk, hvis 
man ønsker taxaplads til sit barn, den 

pågældende dag. Konfirmandstuen er 
åben til 15.30, hvis det skulle knibe 
med at nå at hente sit barn til kl. 15.00. 
Aktiviteterne genoptages torsdag d. 4. 
september. Velkommen igen efter som-
merferien!

Mange hilsner 
Birgitte Østergaard Petersen

Charlotte Jørgensen, 
Hanne Hounsgaard, 

Lene Sander

Sognepræst Anne-Marie Damsgaard 
Ditlev tilbyder retræter til alle i 
Favrskov Provsti:

”Livskraft og glæde”
Weekendretræte 
fredag d. 28/2 – søndag d. 2/3
Ådalen retrætested
Pris 450 kr.

”I al sin glans nu stråler solen”
Hverdagsretræte 
onsdag d. 21/5 – fredag d. 23/5
Skovhuset retrætested
Pris 450 kr.

”At sætte frugt-Modenhed”
Hverdagsretræte 
onsdag d. 24/9 - fredag d. 26/9 
Ådalen retrætested
Pris 450 kr.

”Fordybelse-Hjerte-Forventning”
Weekendretræte 
fredag d. 5/12 – søndag d. 7/12
Ådalen retrætested
Pris 450 kr.

Kontaktperson 
Anne-Marie Damsgaard Ditlev, 
tlf.: 86 49 10 16 – AMDD@KM.DK

Retræter 2014
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Fra Sognene

Samarbejde
Efter en større omstrukturering i forbin-
delse med genbesættelse af flere præ-
stestillinger rundt omkring i Favrskov 
Provsti ligger landet nu således, at 
organist og præst her hos os frem-
over skal samarbejde med organist og 
præst i Laurbjerg-Ørum-Værum sogne 
i forbindelse med dækning af ferie 
og friweekends. Der skal herfra lyde 

en stor tak til organist Bo Hulgaard 
og sognepræst Mette Mommsen fra 
Røgen-Sporup-Søby for det gode sam-
arbejde, som vi har haft siden 1. juni 
2008. Samtidig hilser vi samarbejdet 
med organist og præst i Laurbjerg-
Ørum-Værum velkomment, og vi glæ-
der os hertil.

Tak til Erna
Efter mange års arbejde som kasserer/
regnskabsfører har Erna Lerche beslut-
tet at stoppe med udgangen af februar 
måned. Erna har ydet en kæmpe ind-
sats i arbejdet som regnskabsfører, og 
de 4 råd vil komme til at savne Erna´s 
viden og hjælpsomhed.

Menighedsråd, præst og personale ved 
de 4 kirker vil gerne her igennem takke 
Erna for den store arbejdsindsats og 
ønske Erna god vind fremover.

På vegne af de 4 kirker
Menighedsrådsformand Kirsten Larsen 

Velkommen til kirkernes 
nye regnskabsfører

Alle 4 råd og medarbejdere vil gerne byde vores 
nye regnskabsfører, Michael Vesterskov Kristensen 
fra Lerbjerg hjertelig velkommen. Michael har eget 
bogføringsfirma: Vesterskov Bogføring. Vi glæder os 
til samarbejdet.

Der vil d. 2. marts efter gudstjenesten i Granslev Kirke 
blive holdt en afskedsreception i Granslev Forsamlingshus. 

Alle er hjerteligt velkomne.
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FØDSEL: Ugifte forældre kan via www.borger.
dk sende en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” 
til bopælssognet inden 14 dage efter fødslen, 
hvis faderskabet anerkendes og fælles foræl-
dremyndighed ønskes. 
DÅB: Anmeldes til sognepræsten i en kirke, 
du har tilknytning til - se evt. gudstjenestetids-
punkterne 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 via 
www.borger.dk. 
DØDSFALD: Anmeldes inden 2 dage til sog-
nepræsten samt via www.borger.dk.
NAVNEÆNDRING: Anmeldes til bopælssog-
net via www.borger.dk.
SAMTALE: En henvendelse til sognepræsten 
er altid velkommen, hvis nogen ønsker - eller 
hører om én, der ønsker - en samtale.

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: d. 22/3-23/3. Denne weekend passes 
embedet af sognepræst Mette Mommsen, 
Røgen, tlf.: 86 96 81 16.
Fri: d. 21/4-27/4. I denne periode passes 
embedet af sognepræsten i Laurbjerg, 
tlf.: 86 46 80 32. Mandag fri.

OBS: Kirkebladets læsere opfordres til 
at sende indlæg . Indlæg sendes 

til sognepræsten, næste gang 
senest 15. april 2014

Vejviser

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

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.

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

FOR ALLE KIRKERNE:
Organist: Birgitte Østergaard Petersen, 
tlf. 8622-7776 el. 6177-7653
Ekstern kasserer: 
Michael Vesterskov Kristensen, 
tlf. 8698-0300.

Menighedsrådsmøder
I skrivende stund er ingen møder beram-
met. Hold øje med kirkernes hjemmesider. 
Her vil mødeaktiviteterne blive offentlig-
gjort.
Menighedsrådsmøderne er offentlige, og 
man er velkommen til at overvære dem



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev
2/3 Fastelavn
Luk 18,31-43

10.45
Reception

9/3 1. s. i fasten
Luk 22,24-32

10.45

16/3 2. s. i fasten
Mark. 9, 14-29

10.45
Kaffe

23/3 3.s. i fasten
Joh 8, 42-51

9.30
Mette Mommsen
Kaffe

30/3 Midfaste
Joh 6, 24-35 (37)

10.45

6/4 Mariæ bebudelse
Luk 1, 46-55

10.45

13/4 Palmesøndag
Mark 14, 3-9 eller 
Joh. 12, 1-16

17.00
Minikonfirmand-
afslutning

17/4 Skærtorsdag
Joh. 13, 1-15

17.00
Påskeguds-tjeneste 
m. måltid

18/4 Langfredag
Luk 23, 26-49 eller
Joh. 19, 17-37

10.45

20/4 Påskedag
Matt. 28, 1-8

10.45

21/4 2. Påskedag
Joh. 20, 1-8

9.30
N.N.

27/4 1. s. e. påske
Joh. 21,15-19

10.45
NN

4/5 2. s. e. påske
Joh. 10, 22-30

19.00
4. maj gudstjeneste

11/5 3. s. e. påske
Joh. 14,1-11

10.45
Kaffe

16/5 St. Bededag
Matt. 7, 7-14

10.30
Konfirmation

18/5 4. s. e. påske
Joh. 8,28-36

10.30
Konfirmation

22/5 17.00
Gudstjeneste for dig 
– med mad

25/5 5. s. e. påske
Joh. 17, 1-11

10.45

29/5 Kristi 
himmelfarts dag
Luk 24, 46-53

10.45
Kaffe

Gudstjenester

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 10.45

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


