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Haurum

Sall

Granslev

Houlbjerg

Til konfirmandkoncerten d. 13. marts med musik-
gruppen Himmelblå havde konfirmanderne skrevet to 
nye vers til salmen: Sov sødt barnlille. 
Versene kommer her:

Det onde og gode
slog kors for dit hoved
med farver i favn
og barnet på arm,
som korset skal vise til dåb.
Og lyset har magt
mens mørket tar agt.
Må vi se lyset til dage.

Han lader os kalde.
Beskytter dem alle.
De er som en ørn,
de hellige børn.
Alle skal følge en skæbne.
Han gir os et knus
i hans eget hus.
Han lader os grine og græde.
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Siden sidst

Konfirmandkoncert med Himmelblå
Når jeg blir gammel vil konfirmand-
koncerten i Granslev kirke, d. 13. 
marts 2014 komme til at stå som 
en stjernestund i min erindring. 
Konfirmanderne, der selv havde skre-
vet to nye vers til Grundtvigs gamle og 
elskede dåbssalme: ”Sov sødt barn-

lille,” de stod selv op og sang deres 
vers for en propfuld kirke. Musikkerne 
og forsangeren Maj-Britt Vibe Dørken 
bakkede naturligvis op, stemningen var 
helt fortættet. Tak konfirmander!

Sognepræst Lene Sander

Argentinsk aften i Houlbjerg Kirke
På en kold og snestorm-omsust vin-
terdag havde Houlbjerg Menighedsråd 
inviteret til argentinsk aften i Houlbjerg 
Kirke. Der blev leveret musik af 
ConZort, et band bestående af 5 musi-
kere, der spillede kompositioner af den 
argentinske komponist Astor Piazzolla, 
som har udviklet en helt særlig stil med 
elementer fra både tango, jazz og klas-
sisk musik.  Denne aften kom  de store 
følelser og passioner i spil - kærlighed,  
jalousi, sorg og glæde, og vi stiftede 
bekendtskab med  den argentinske 
bandoneón, et instrument, som er i 
familie med harmonikaen. Orkesterets 
bandoneon-spiller, Bo Paulsen demon-

strerede for os, hvordan instrumentet er 
bygget op, og vi fik sågar lov at se den 
indvendigt!
Og der var også argentinske oplevelser 
for ganen i form af små snacks, empa-
nadas, chili og rødvin. 
Der er højt til loftet i Houlbjerg Kirke.  
Man er ikke bange for at bruge de 
gamle stemningsmættede bygninger 
på nye måder - at invitere en fremmed 
musikkultur indenfor, at bruge våben-
huset til dejlige påske- og høstmåltider. 
Det er befriende med den rummelig-
hed!

Birgitte Østergaard, organist
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Mini-konfirmander 2014
I år var det 3. og 4. klasse fra Haurum 
og Sall sognes tur til at få tilbud om 
minikonfirmandundervisning. Det blev 
til et fint forløb med 11 minikonfirman-
der. Der er blevet sunget, set film, hørt 
bibelhistorie, lavet kors, påske krus og 
påske altertavler. Forløbet blev afsluttet 
med et påskedrama i Sall kirke palme-

søndag. Tilslutningen var så stor, at vi 
måtte flytte spisningen fra konfirmand-
stuen til Sall Forsamlingshus. Her blev 
pizzaerne nydt af hele tre generationer: 
Minierne med forældre og bedsteforæl-
dre. Tusind tak for opbakningen, tak til 
alle, som har støttet op om minikonfir-
mandforløbet. 

Skærtorsdag og Natkirke/Åben kirke
Dette forår har vi været glade for at 
kunne lade forskellige gudstjenester 
løbe af stablen f.eks. Skærtorsdag i 
Houlbjerg kirke - en musikalsk bil-
ledfortælling i kirken med påskelam i 
våbenhuset efterfølgende, og Natkirke/

Åben kirke i Granslev også med bille-
der og musik med mulighed for åndelig 
fordybelse. En stor tak til alle, der er 
kommet til gudstjenesterne, og en stor 
tak til alle, der bidrager til, at disse 
gudstjenester er mulige.
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Præst og gudstjeneste

Årets konfirmander
I skrivende stund er konfirmander-
ne endnu ikke blevet konfirmeret, og 
derfor kan konfirmandbillederne først 
komme med i næste kirkeblad.

I stedet kommer et par billeder fra en af 
konfirmandudflugterne, nemlig, turen 
til Viborg Domkirke, d. 8. marts:
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Konfirmationsdatoerne 
for 2015

Houlbjerg kirke: 
Store Bededag d. 1. maj
Sall kirke: 
Søndag d. 3. maj

Syng sommeren ind!
Sommeraftensgudstjeneste i Haurum 
Kirke, søndag d. 1. juni kl. 19.30
Denne sommeraften byder de fire sog-
nes voksenkor indenfor til en gudstje-
neste, hvor koret synger nogle af deres 
sange. I forlængelse af gudstjenesten 

vil vi alle i fællesskab synge somme-
ren ind med en buket af de kendte og 
elskede sommersalmer og -sange. 
Haurum menighedsråd serverer en kop 
kaffe med lidt sødt til!
Alle er velkomne!

Konfirmationsdatoerne 
for 2016

Granslev kirke:
Store Bededag d. 22. april
Haurum kirke:
Søndag d. 24. april

Syng sommeren ind!
Sommeraftensgudstjeneste i Haurum Kirke, søndag d. 1. juni kl. 19.30
Denne sommeraften byder de fire sognes voksenkor indenfor til en gudstjeneste, hvor koret synger
nogle af deres sange. I forlængelse af gudstjenesten vil vi alle i fællesskab synge sommeren ind med 
en buket af de kendte og elskede sommersalmer og -sange. 
Haurum menighedsråd serverer en kop kaffe med lidt sødt til!
Alle er velkomne!

Bålgudstjeneste på Lars´ eng – Granslev
Igen i år står Granslev menighedsråd bag en midsommer bålgudstjeneste på Lars´ eng, Møllegyden 
1, Granslev. Arrangementet løber af stablen søndag d. 29. juni kl. 19.00 – medbring gerne stol eller 
tæppe. Vi håber på godt vejr, men skulle det blive regn rykker vi gudstjenesten ind i kirken. 

Vi får i år musikalsk ledsagelse af Dorthe Johansen. Dorthe Johansen bor i Laurbjerg og er 
uddannet fra musikkonservatoriet i 1979. Dorthe optræder i mange sammenhænge og har indspillet 
to cd’er med egne sange.  

Efter gudstjenesten tændes bålet, og alle er velkomne til at blive og nyde samvær og stemning –
såvel som den lille forfriskning menighedsrådet serverer.

Pilgrimsvandring ud fra Granslev kirke
Søndag d. 31. august arrangerer Granslev menighedsråd og i samarbejde med Viborg 
Pilgrimscentrum en pilgrimsvandrig ud fra Granslev kirke med afsluttende forfriskning i Granslev 
forsamlingshus. Læs mere i næste kirkeblad.

                                                                                       
                                                  Kirke og kultur

Ældre-udflugt
Torsdag d. 21. august inviterer menighedsrådene alle pensionister i de fire sogne eller med 
tilknytning til sognene på udflugt. Udflugten går i år til Grønhøj kro. Efter at have nydt en smuk 
køretur gennem Dollerup bakker, serveres kaffen på Grønhøj kro. Ved besøget vil værten Gregers 
fortælle om stedet. Under besøget vil der også blive rig lejlighed til at se landbrugsmuseet og 
Danmarks eneste Morten Korch Museum. Byen Grønhøj er opført at kolonister, de såkaldte 

Pinsedag med fløjtenist
Pinsedag, søndag d. 8. maj kl. 10.45 
bliver der afholdt en festlig pinseguds-
tjeneste i Houlbjerg kirke. Ved denne 
lejlighed vil der være ekstra musi-
kalsk ledsagelse ved fløjtenist, Susanne 
Klausen. Susanne Klausen er uddannet 

på Det Vestjyske Musikkonservatorium 
og spiller i mange forskellige sammen-
hænge.

Velkommen til en festlig pinsegudstje-
neste!
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Pilgrimsvandring ud fra Granslev kirke
Søndag d. 31. august arrangerer 
Granslev menighedsråd og i samar-
bejde med Viborg Pilgrimscentrum en 
pilgrimsvandrig ud fra Granslev kirke 

med afsluttende forfriskning i Granslev 
forsamlingshus. 

Læs mere i næste kirkeblad.

Bålgudstjeneste på Lars´ eng – Granslev
Igen i år står Granslev menighedsråd 
bag en midsommer bålgudstjeneste 
på Lars´ eng, Møllegyden 1, Granslev. 
Arrangementet løber af stablen søndag 
d. 29. juni kl. 19.00 – medbring gerne 
stol eller tæppe. Vi håber på godt vejr, 
men skulle det blive regn rykker vi guds-
tjenesten ind i kirken. 

Vi får i år musikalsk ledsagelse af 
Dorthe Johansen. Dorthe Johansen bor 
i Laurbjerg og er uddannet fra musik-
konservatoriet i 1979. Dorthe optræder i 
mange sammenhænge og har indspillet 
to cd’er med egne sange.  

Efter gudstjenesten tændes bålet, og alle 
er velkomne til at blive og nyde samvær 
og stemning – såvel som den lille for-
friskning menighedsrådet serverer.
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Torsdag d. 21. august inviterer menig-
hedsrådene alle pensionister i de fire 
sogne eller med tilknytning til sognene 
på udflugt. Udflugten går i år til Grønhøj 
kro. Efter at have nydt en smuk køretur 
gennem Dollerup bakker, serveres kaf-
fen på Grønhøj kro. 

Ved besøget vil værten Gregers fortælle 
om stedet. Under besøget vil der også 
blive rig lejlighed til at se landbrugs-
museet og Danmarks eneste Morten 
Korch Museum. Byen Grønhøj er opført 
at kolonister, de såkaldte ”kartoffel-
tyskere,” som kom til landet i 1756. I 
krohaven findes der også en udstilling, 
der fortæller om dette. 

Bussen afgår fra: 
Houlbjerg kirke kl. 12.00, Granslev 
kirke ca. kl. 12.05, Haurum kirke ca. 
kl. 12.10, Sall kirke ca. kl. 12.20. 

Vigtigt: 
Tilmelding senest d. 15. august på 
telefon: 86 96 22 06 eller 86 96 41 56. 

Kirke og kultur

Ældre-udflugt

Børneklubben "Pusterummet"
Efteråret klubdage er: 4. september, 2. 
oktober, 6. november og 4. december. 
Tidspunktet er 13.00-15.00, og stedet 
er konfirmandstuen i Niær. Børnene 
har mulighed for at tage en taxa fra 
Frijsendal Friskole som afgår kl. 12.50. 
Skulle det knibe med at nå at hente 
børnene til kl. 15.00, er klubben åben 
til kl. 15.30. Klubben er for alle børn i 
3. kl. til 6. klasse. 
VIGTIGT: Af hensyn til bestilling af 
taxa, er det nødvendig med en tilmel-
ding til de enkelte klubgange, send 
derfor en mail til Lene, senest 2 dage 
inden den enkelte gang: lesa@km.dk 

I klubben er der mulighed for at lave 
forskellige ting. Vi kan f.eks. finde på at 
bage pandekager, spille spil, lege ude 

og inde, samt lave forskellige kreative 
aktiviteter. Vi voksne glæder os meget 
til at se jer børn igen efter ferien. 

Mange hilsener
Hanne Hounsgaard, 
Charlotte Jørgensen, 

Birgitte Østergaard Petersen og 
Lene Sander
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Kirke og hverdag

Nyt fra korene 
Nu er kor-sæsonen så småt ved at 
klinge af. Det har været et spændende 
år med mange gode oplevelser - til 
hverdag og til fest. Tak til alle korsan-
gere, både til børn og voksne for jeres 
humør og engagement og jeres dygtige 
indsats ved årets forskellige begivenhe-
der, bl.a. ved høst-, jule- og påskeguds-
tjenesterne i de forskellige kirker. Også 
tak til de unge sangere, som har beriget 
korene med deres dejlige stemmer ved 
nogle af de større arrangementer! Og 
til kirkesanger Mariann, som altid er en 
fast støtte med sin klare sangstemme!

Børnekoret er nu 
gået på sommer-
ferie efter mange 
timer med sang 
og musik - og liv-
lige koreografier! - 
og året har bl.a. budt på Lucia-optog, 
et inspirerende korstævne, forældredag 
og børnegudstjeneste.

V o k s e n k o r e t 
afslutter sæsonen 
ved en sommeraf-
tensgudstjeneste i 
Haurum Kirke d. 
1. juni kl. 19.30.
Denne aften synger koret nogle af 
deres sange, og i forlængelse af guds-
tjenesten vil vi alle i fællesskab synge 
sommeren ind med en række sommer-
salmer og -sange, og Haurum menig-
hedsråd byder på en kop kaffe. 
Efter en god lang sommerferie begyn-
der både børne- og voksenkoret på 
en frisk efterårssæson i slutningen af 
august. Nærmere oplysninger om præ-
cise tidspunkter følger på kirkernes 
hjemmeside.

Vi håber på at kunne byde velkommen 
til flere nye sangere i næste sæson! 
Alle er velkomne til at komme på 
besøg og prøve at synge med. Man 
behøver ikke at binde sig for en lang 
periode, men kan vælge at deltage i et 
afgrænset projekt eller op til et bestemt 
arrangement.

Birgitte Østergaard, organist

 
Børnekor for børn i 3. til 6. klasse 

 
 
Voksenkor 

 
 
 

 
Børnekor for børn i 3. til 6. klasse 

 
 
Voksenkor 
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Kapellet på Houlbjergs kirkegård
Netop i disse dage, mens jeg skriver 
dette, får det lille kapel lagt nyt tag.
Kapellet har i mange år ikke været 
særlig meget brugt som kapel, dels 
fordi det ikke er så gunstigt i sommer-
perioder, fordi der ikke er køleanlæg, 
og dels fordi traditionerne omkring 
anvendelse af kapel har ændret sig. 
Normalt er det sådan, at kisten enten 
ankommer til kirken på selve begravel-
ses-/bisættelsesdagen, eller den kom-
mer dagen før og henstår så i kirken 
natten over. Kirken er lettere at køre til 
både for ligvogn og båre, og er desuden 
køligere end kapellet.
Og dertil kommer, at vi i det hele taget 
ikke har så forfærdeligt mange begra-
velser og bisættelser i Houlbjerg Kirke.
Kapellet er ca. 100 år gammelt og det 
er da en fin lille bygning, som vi synes 

hører med til Houlbjerg Kirkegård. Men 
eftersom den ikke tjener sit oprindelige 
formål, har vi søgt stiftet, om vi må 
ændre brugen af bygningen. 
I den bagerste del af bygningen er der 
dels fyr og dels toilet. I forbindelse med 
bygning af det nye sognehus vil vi flytte 
fyret og bruge samme opvarmningskil-
de til både kirke og sognehus, ligesom 
vi vil gøre et af toiletterne i det nye hus 
tilgængeligt udefra. Kapelbygningen 
kan så overgå til garage for graverens 
maskiner. Det vil også være hensigts-
mæssigt, at maskinerne er på kirkegår-
den, hvor de jo fortrinsvis skal bruges. 
Det vil kræve små ændringer i facaden, 
men stort set kan vi bevare bygningen, 
som den altid har set ud.

Kirkeværge Marianne Jessen

Granslev kirkes informationsfolder
I mange af landets sognekirker ligger 
der informationsfoldere om kirkernes 
historie. Tanken er, at folderne kan 
fortælle om kirkernes historie og sær-
præg. Nu er det Granslev kirkes tur til 
at få sin folder. Enhver interesseret kan 
tage den nye folder med hjem til videre 
fordybelse. I århundreder var Granslev 
kirke Bidstrups godskirke. Godsejerne 
satte deres præg på kirken med en stor 
ombygning i 1760-erne som højde-
punktet. I 1958 blev kirkerummet ført 
tilbage til rokokotidens elegante deko-
rationer. Folderen fortæller om kirkens 
billedprogram, som det kan aflæses i 
altertavle, herskabsstol og orgelpulpi-
tur. Gennemgangen af inventaret har 
afsløret, at det store maleri af ”Pilatus 

dom”, som nu hænger i kapellet, er 
et hovedværk af den jyske kirkemaler 
Mogens Thrane fra 1754.
I 60 år har kirken været i menigheds-
rådets varetægt, og folderen fortæller 
også om denne periodes ændringer. 
Kirkens usædvanlige klokkespil med 
engelske klokker og fremdragelsen 
af kalkmalerier fra o.1500 beskrives. 
Arbejdsbygningen med det buede tag 
er foreløbigt sidste tilføjelse.
Menighedsrådet har lagt arbejdet med 
folderen i hænderne på Peter Bondesen, 
Granslev. Fotografierne er optaget af 
Keld Sørensen, Skjød. Trykningen er 
udført af Vitten Grafisk. 

Peter Bondesen

Fra sognene
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Sall og Houlbjergs kirkesanger
Houlbjerg og Salls dygtige og afholdte 
kirkesanger Birgitte Andresen, der for 
tiden er på barselsorlov, har fået tilbudt 
en fuldtids stilling i nærheden af sin 
bopæl ved Silkeborg og har derfor sagt 
sin stilling op hos os. Vi ønsker Birgitte 

al held og lykke fremover og siger tak 
for din indsats her. Vi har været meget 
glade for dig. Menighedsrådene går 
straks i gang med at finde en ny kir-
kesanger.

Druesaft og altergang
Alle fire menighedsråd har besluttet at 
indføre alkoholfri druesaft ved altergan-

gen, så alle både børn og voksne har 
mulighed for at være med. 
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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 præste-
gård, Niærvej 7, 8450 Hammel, tlf. 8696 
4024, fax: 8696-5957, 
e-mail LESA@KM.DK  -  Mandag fri.
Fri: 21. og 22. juni. Ferie fra og med d. 
19. juli til og med d. 10. august. 
I dette tidsrum passes embedet af sogne-
præst Eva Graabek, Laurbjerg, tlf.: 86 46 
80 32 eller 61 67 90 41. 
e-mail: EGR@KM.DK   -   Mandag fri.

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

til sognepræsten, næste gang 
senest 9. juli 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. 6177-7653
Ekstern kasserer: 
Michael Vesterskov Kristensen, 
tlf. 2616-9870.

Menighedsrådsmøder
Tirsdag d. 26. august i 
Houlbjerg konfirmandstue
Kl. 16.30 – 18.00: Haurum menighedsråd
Kl. 18.30 – 20.00: Fællesrådsmøde
Kl. 20.00 – 21.30: Sall menighedsråd

Onsdag d. 27. august i 
Houlbjerg konfirmandstue
Kl. 18.30-20.00: Houlbjerg menighedsråd
Kl. 20.00 – 21.30: Granslev menighedsråd

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og 
man er velkommen til at overvære dem.



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev
1/6 6. s. e. påske
Joh 17,20-26

19.30
Sommersangs-gudstj.
Kaffe m.m.
Se omtale

10.45

8/6 Pinsedag 
Joh 14,15-21

10.45
Kaffe - Se omtale

9/6 2. Pinsedag
Joh 6,44-51

10.45
Eva Graabek

15/6 Trinitatis søndag
Matt 28, 16-20

9.30

22/6 1. s. e. trin.
Luk 12, 13-21

10.45
Eva Graabek
Kaffe

29/6 2. s. e. trin.
Luk 14, 25-35

19.00
Bålgudstjeneste
Kaffe m.m.
Se omtale

6/7 3. s. e. trin. 
Luk 15, 11-32

10.45
Kaffe

13/7 4. s. e. trin.
Matt 5, 43-48

10.45

20/7 5. s. e. trin.
Matt 16, 13-26

9.30
Eva Graabek

27/7 6. s. e. trin
Matt 19, 16-26

9.30

3/8 7. s. e. trin.
Matt 10, 24-31

10.45
Eva Graabek

10/8 8. s. e. trin.
Matt 7, 22-29

10.45
Eva Graabek

17/8 9. s. e. trin
Luk 12, 32-48 el. 
Luk 18, 1-8

10.45
Kaffe

24/8 10. s. e. trin.
Matt 11, 16-24

10.45
Kaffe

31/8 11. s. e. trin.
Luk 7, 36-50

10.45
m. Pilgrimsvandring
Se omtale

Gudstjenester

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 10.45

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


