
KIRKEBLADET 
Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

Nr. 4  September - Oktober - November 2014 20. årgang

Haurum

Sall

Granslev

Houlbjerg

Haurum kirke: Søndag d. 18. maj kl. 10.30: 
Nederst fra venstre: Sara Bech Strøm, Maja Bossow, Luna Nikoline 
Ivalu Hansen, Ida Uldael. I midten fra venstre: Nadia Jacintha Usen 
Karstensen, Malte Severin Wigander, Andreas Korsemann Konradsen 
Bargum, Thor Bækgaard Andersen, Simon Kallestrup, Caroline Ziegler 
Dahl, sognepræst Lene Sander. Øverst fra venstre: Thomas Christer 
Mikkelsen, Jacob Gravgaard Pedersen, Rasmus Smedegaard, Asger 
Vang Jørgensen.

Granslev kirke: 
Store Bededag d. 
16. maj kl. 10.30:  
Fra venstre: Timothy 
Allan Wenrich, 
Sebastian Friis 
Thormod, Viktor 
Møller Tranberg, 
Nicklas Murmann 
Porse Christiansen, 
sognepræst Lene 
Sander.

Velkommen til nye konfirmander - se side 10
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Liturgi og tidspunkt
Gudstjenesternes ”køreplan” eller litur-
gi, som det også hedder, er som bekendt 
fastlagt fra højere sted: Kirkeministeriet 
og Dronningen. Men der er dog mulig-
heder for at justere lidt efter lokale 
ønsker og behov. Alle 4 menighedsråd 
er enige om, at vi i en prøveperiode på 
et år fra 1. september, dels vil synge 
trobekendelsen, og dels vil følge den 
altergangsmodel, som flertallet af dan-
ske kirker benytter. Nemlig den, at 
altergæsterne går til alters og knæler 
lige efter, at indstiftelsesordene er ble-

vet sagt. Indstiftelsesordene går tilbage 
til den allerførste kristne nadver, hvor 
Jesus gav sig selv gennem brødet og 
vinen aftenen inden sin død. Man vil 
trygt kunne gå til alters, for der vil blive 
givet information om ændringen ved de 
enkelte gudstjenester.

Herudover er alle 4 råd enige om 
at rykke højmesse tidspunktet fra kl. 
10.45 til kl. 11.00. Denne ændring fin-
der også sted fra 1. september.

Tag med på pilgrimsvandring omkring Granslev
Søndag d. 31. august indledes en pilgrimsvandring i 
skovene omkring Granslev efter en gudstjeneste kl. 
10.45. Efter gudstjenesten arrangerer menighedsrådet 
og Viborg Pilgrimscentrum en pilgrimsvandring, hvor 
der er mulighed for at vandre ad en kort eller længere 
rute. Medbring madpakke og drikkevarer til turen. 
Vandringerne afsluttes i Granslev forsamlingshus, hvor 
vi runder af med at spise sammen. Af hensyn til ser-
veringen beder vi om forhåndstilmelding senest d. 27. 
august til Steen Rasmussen: 30 34 52 69.

Præst og gudstjeneste

Særlige gudstjenester i efteråret

Igen i år vil vi traditionen tro takke for årets høst ved særlige høstgudstjenester i 
alle 4 kirker. Ved høstgudstjenesterne er kirkerne festligt pyntet, og efter prædike-
nen vil vi synge nogle af de kendte og elskede høstsange, bl.a. ”Nu er det længe 
siden” og ”Marken er mejet.”                           Se tid og sted bagpå kirkebladet.

Høstgudstjenester
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I år går Houlbjerg borgerforening og 
Houlbjerg menighedsråd sammen om 
Høstarrangementet, se nedenfor:

Fra gammel tid har man fejret det, 
når høsten var i hus. Herremanden og 
storbonden inviterede hele landsbyen 
til høstgilde i lo og lade, og så blev der 
spist og drukket og taget en svingom. 
Det gik ofte vildt for sig, for det var 
måske én af de få dage om året, hvor 
husbond (stor eller lille) viste sig fra 
sin gavmilde side, og så holdt man sig 
naturligt nok til. Denne løsslupne land-
botradition gik naturligt hånd i hånd 
med en lovsang og taksigelse til Gud, 
som den der garanterer, at vi år efter 
år kan høste det, der bliver sået. ”Giv 
os i dag vort daglige brød” får i høst-
tiden helt overvældende betydning. De 
gamle så ingen modsætning mellem 
den religiøse og den verdslige fejring af 
høsten. Jeppe Åkjær beskriver høsten 
i sit eget fattige barndomshjem, som 
et stykke hårdt fysisk arbejde, der får 
en egen hellighed over sig på grund af 
dette arbejdes helt særlige betydning.

”Først bredte mor et klæde
så ømt som nogen højtidsdug;
dèr måtte ingen træde
med sko i høstens rug;
_ _
En skælven i et ydmygt sind,
en bøn til altets skaber,
før avlen bringes ind.
_ _
Så slutter far i Jesu navn.
Og hjemmet går til hvile
med høsten i sin favn.”

Denne tætte forbindelse mellem høst-
arbejde og lovsang/taksigelse ser vi 
ikke udfoldet så mange steder mere, 
skønt selv den dygtigste landmand 
selvfølgelig godt ved, at et stort høstud-
byttet også afhænger af andre kræfter 
end hans egne.
I de fleste kirker landet over afhol-
des stadig høstgudstjenester – også 
i Houlbjerg. Og i Houlbjerg har der i 
flere år været en god tradition for at 
organisere fællesspisninger i forsam-
lingshuset. Til september vil vi koble 
de to ting.
Borgerforeningen og menighedsrådet 
er gået i kompagniskab og fejrer høsten 
ved først at holde en høstgudstjeneste i 
kirken, hvor kurve med frugt og grønt 
bæres frem som synligt bevis på ska-
berkraften. Dernæst føres kurvene til 
forsamlingshuset, hvor de sættes på 
auktion.
Overskuddet fra dette arrangement går 
til at støtte gode formål til glæde for 
alle byens borgere. Kirkernes voksen-
kor vil bidrage til god og festlig stem-
ning i forbindelse med spisningen.

Så vel mødt til høstarrangement i 
Houlbjerg tirsdag d. 16. september kl. 
17.00 i kirken og kl. 18.30 i forsam-
lingshuset. 

Pris: 50 kr. pr. person. Drikkevarer kan 
købes til absolut rimelige priser. 

Tilmelding af hensyn til maden til 
Grethe Gregersen: 86 96 41 56 og 
har nogen lyst til at bidrage med en 
høstkurv, kan dette også aftales med 
Grethe.

Kirkeværge Marianne Jessen

Nyt tiltag i Houlbjerg
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Keltisk gudstjeneste i Granslev kirke
søndag den 12. oktober kl. 19.00

Ullerød kirke: Nils Skovgaards alterfre-
sco med det keltiske kors

Der er en voksende interesse for den 
kristne spiritualitet. Pilgrimsvandring, 
retræte, meditations- og stillegudstje-
nester er nogle af de måder, folkekirken 
nærmer sig denne interesse på. 

En keltisk gudstjeneste indbyder til ro 
og eftertanke med læsninger, bøn, stil-
hed, lystænding, salmer og musik. 
Bøn indgår som en naturlig del af hver-
dagen i den keltiske tradition. Bøn som 
redskab til at være tættere på Gud og 
til at blive stille og lyttende. Under en 
keltisk gudstjeneste deltager menighe-
den i oplæsningen af bønnerne, som 
ledes af præsten, men siges i kor på 
udvalgte steder. Det er en særlig ople-
velse. Samspillet mellem Gud, men-
nesket og naturen går igen i mange af 
bønnerne. Det skaber et poetisk sprog, 
som taler til mange nutidsmennesker. 
 
Som grundlag for gudstjenesterne er 
de smukke, poetiske keltiske bønner 
fra Ray Simpsons bog ”Du er min ø 
i havet”, Boedal 2010. Bønnerne er 
oversat til dansk af Elisabeth Knox-
Seith, Lollands Stifts pilgrimspræst.

Rammen om gudstjenesterne er medi-
tativ musik for fløjte og orgel, spillet 
af Birgit Sofia Kjær, fløjter og Birgitte 
Hyldgaard Rathje, orgel. Disse to musi-
kere har udviklet et særligt repertoire til 
de keltiske gudstjenester. Musik, som 
skaber ro og understreger de smukke 
tekster. 

Stilheden optræder ikke bare én gang, 
men mange gange undervejs i guds-
tjenesten. Menigheden får et fuldt pro-
gram, så alle kan føle sig trygge i for-
løbet. Stilheden bliver en lise, når man 
først har prøvet den.

Velkommen til en stund i fordybelse og 
nærvær. 

Keltisk gudstjeneste i Granslev kirke
søndag den 12. oktober kl. 19.00

                                                                       Ullerød kirke: Nils Skovgaards alterfresco med det keltiske kors

Der er en voksende interesse for den kristne spiritualitet. Pilgrimsvandring, retræte, meditations- og 
stillegudstjenester er nogle af de måder, folkekirken nærmer sig denne interesse på. 

En keltisk gudstjeneste indbyder til ro og eftertanke med læsninger, bøn, stilhed, lystænding, salmer 
og musik. 
Bøn indgår som en naturlig del af hverdagen i den keltiske tradition. Bøn som redskab til at være 
tættere på Gud og til at blive stille og lyttende. Under en keltisk gudstjeneste deltager menigheden 
i oplæsningen af bønnerne, som ledes af præsten, men siges i kor på udvalgte steder. Det er en 
særlig oplevelse. Samspillet mellem Gud, mennesket og naturen går igen i mange af bønnerne. Det 
skaber et poetisk sprog, som taler til mange nutidsmennesker. 

Som grundlag for gudstjenesterne er de smukke, poetiske keltiske bønner fra Ray Simpsons bog 
”Du er min ø i havet”, Boedal 2010. Bønnerne er oversat til dansk af Elisabeth Knox-Seith, 
Lollands Stifts pilgrimspræst.

Rammen om gudstjenesterne er meditativ musik for fløjte og orgel, spillet af Birgit Sofia Kjær, 
fløjter og Birgitte Hyldgaard Rathje, orgel. Disse to musikere har udviklet et særligt repertoire til de 
keltiske gudstjenester. Musik, som skaber ro og understreger de smukke tekster. 
Stilheden optræder ikke bare én gang, men mange gange undervejs i gudstjenesten. Menigheden får 
et fuldt program, så alle kan føle sig trygge i forløbet. Stilheden bliver en lise, når man først har 
prøvet den.

Velkommen til en stund i fordybelse og nærvær. 



5

Sognedag
- d. 9. november i 
Houlbjerg kl. 11.00
I år foregår den årlige sog-
nedag for alle beboere fra 
de fire sogne i Houlbjerg.
Dagen begynder med 
en festlig gudstjeneste i 
Houlbjerg Kirke kl. 11.00, og menig-
hedsrådet byder herefter på frokost i 
Houlbjerg forsamlingshus. Kl. 13 får vi 
besøg af forfatter Lars Busk Sørensen 
og musiker og komponist Willy 
Egmose, som i et fornøjeligt foredrag 
vil fortælle om deres salme-produktion 
og præsentere os for dele af den. Der 
vil blive festlig fællessang og smags-
prøver på ekvilibristisk jazz-klaver.
Lars Busk Sørensen har skrevet og 
udgivet digte og bøger i over 50 år og 
har skrevet et stort antal nye salmer, 
hvoraf nogle også synges i vore kirker, 
bl.a. "Nu står der skum fra bølgetop" 
og "Menneske, din egen magt".
Disse to - og mange andre af Busk 
Sørensens digte - er sat i musik af 
Willy Egmose, som i adskillige årtier 
har været organist og korleder ved 

Skjern Kirke. Willy Egmose 
har sideløbende med sit kir-
kemusikalske arbejde haft et 
aktivt virke som jazz-musi-
ker og derudover en omfat-
tende komponist-virksom-
hed. I sine kompositioner 

benytter han elementer fra jazz og 
anden rytmisk musik, samtidig med, at 
han søger at bevare kontakten med de 
kirkemusikalske rødder.
De to vestjyske herrer har et gammelt 
og godt samarbejde, som startede alle-
rede i 1986, hvor Egmose satte musik 
til bl.a. "Menneske, din egen magt". 
Siden har det så udviklet sig – også 
med, at de to er blevet bedt om at 
skrive en del ting i fællesskab. I Busk 
Sørensens sidste nye udgivelse fra i 
år, "Salmer i vor tid", har Egmose sat 
melodi til 45 af de 158 tekster.
Vel mødt til en hyggelig og fornøjelig 
dag!
Tilmelding senest torsdag d. 6. novem-
ber enten til Jonna Granum: 86 96 22 
06, Inge Jakobsen: 86 96 44 86 eller 
Grethe Gregersen: 86 96 41 56. 

Allehelgen
- d. 2. november, Sall kirke kl. 19.00
Også i år vil der blive afholdt en særlig 
Allehelgens-gudstjeneste her i pasto-
ratet. 
Ved denne gudstjeneste vil vi mindes 
de personer, som er døde siden sidste 
Allehelgensdag. I gudstjenesten sætter 
vi ord på smerten og døden. Ved denne 
gudstjeneste vil navnene blive læst op 
på alle, der er døde i vore 4 sogne, 
eller er blevet begravet her siden sidste 
Allehelgensdag. Vi vil mindes dem og 
takke for, hvad de fik lov til at betyde.
Ved denne gudstjeneste medvirker 

violinist Ian van 
Rensburg, som vil 
bidrage med smuk 
og stemningsfuld 
musik. Ian  van 
Rensburg er kon-
certmester i Aarhus 
Symfoniorkester og 
en højt respekteret musiker, som er 
aktiv i mange musikalske sammen-
hænge, og så bor han oven i købet i 
vores lokalområde.

Alle er velkomne.
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Sogneaften i Niær konfirmandstue
- torsdag d. 9. oktober kl. 19.30 med 
præsten og kætteren

- Et dobbeltforedrag om folkekirken og 
den moderne, søgende dansker 
Præsten og Kætteren er et utraditio-
nelt, tankevækkende og debatskaben-
de dobbeltforedrag om mødet mellem 
folkekirken og folkereligiøsiteten. De 
to foredragsholdere, Iben Krogdal og 
Morten Skovsted, indtager hver sin pro-
vokerende yderposition, og foredraget 
udspiller sig som en dialog mellem to 
parter, der forsvarer hver sit verdensbil-
lede og hver sin fortælling. Efter fore-
draget vil der være god tid til diskus-
sion. Det store spørgsmål er: Hvilken 
af de to fortællinger er mest sand? Og 
kan de forenes? 

Om foredragsholderne:
Morten Skovsted, sognepræst og histo-
riker.
Iben Krogsdal, forfatter, salmedigter og 
ph.d. i religionsvidenskab.

Foredraget er tænkt som en inspiration 
i vores ”serie” af debatskabende oplæg 
til, hvordan vi skaber en levende folke-
kirke i dag. 

Tilmelding til kaffebord senest tirsdag 
d. 7. oktober til Hanne Hounsgaard: 
86 96 46 26.

Kirke og kultur

Freds-gudstjeneste
- i Haurum kirke, 1. søndag i advent, 
d. 30. november kl. 19.00
Adventstiden vil blive 
markeret ved en freds-
gudstjeneste i Haurum 
kirke. Fredslyset fra 
Jesus fødselsgrotte i 
Betlehem er på Sct. 
Georgsgildernes foran-
ledning blevet bragt til 
Hammel forinden, og det vil denne 
aften blive bragt ind i Haurum kirke. 
Gudstjenesten er fuldstændig upolitisk, 
idet der udelukkende tages udgangs-
punkt i lyset som symbol på fred og 
håb. 

Ved gudstjenesten medvirker som solist 
Charlotte Glavind, der er mezzosopran. 
Charlotte Glavind har studeret 
ved musikvidenskabeligt institut i 
København og derefter uddannet sig på 
Nordjysk Musikkonservatorium, hvor-
fra hun tog diplomeksamen i 2006. 
Siden har hun virket i mange forskel-
lige musikalske sammenhænge, som 
solist, kirkesanger, kor- og ensemble-
sanger, samt som sangpædagog og 
underviser.
Ved fredsgudstjenesten vil hun synge 
smuk og stemningsfuld adventsmusik.
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Koncert med Jydebassen og Co
- i Sall kirke d. 26. oktober kl. 19.30
Denne aften får Sall kirke besøg af 
ægte- og musikerparret, Operasanger 
Jesper Brun-Jensen og pianist/organist 
Anne Lise Quorning. Parret har optrådt 
sammen i mangeartede sammenhæn-
ge med repertoire spændende vidt 
fra kirkemusik, danske sange, tyske 
og russiske lieder til kendte arier fra 
operaverdenen. Sammen – og hver for 
sig – har de medvirket i flere omgange 
af DR-kirken og Før søndagen.

Jesper Brun-Jensen er uddannet ved 
Statskonservatoriet i Sofia, Bulgarien, 
og debuterede i 1981. Dansk operade-
but (Tryllefløjten) i 1983 på Den Jyske 
Opera. Jesper Brun-Jensen har siden 
har sunget utallige roller i operaer, ope-
retter, sommer- og børneforestillinger. 

Anne Lise Quorning arbejder til dag-
lig som organist og korleder ved 
Fredenskirken, Viby/
Århus. Deltaget i flere 
omgange af DR-kirken, 
direkte radiotransmis-
sioner og også gæst i 
”Mennesker og tro” nov. 
2011.
Anne Lise er tidligere stu-
derende ved Det Jyske 
Musikkonservatorium i 
Århus med klaver som 
hovedfag. I dag fungerer 
hun som pianist og orga-
nist i mange forskellige 
sammenhænge. 

Koncerten starter i Sall 
Kirke, hvor det kirkelige 
program hovedsageligt 

vil være genhør med kendte bas-arier, 
lieder og spirituals. Efter koncerten 
i kirken går vi i forsamlingshuset og 
drikker en kop kaffe - her vil Jesper og 
Anne Lise underholde med det mere 
verdslige repertoire indenfor opera-, 
operette- og musical-genren. Denne 
afdeling “krydres” med div. anekdoter 
og fortællinger fra “Bassernes forun-
derlige verden”!

Parret ser frem til at synge og spille 
i Sall og begge lover de en koncert 
med hjerte på rette sted – stor kunst 
i øjenhøjde!

Tilmelding til kaffen hos Jonna 
Granum: 86 96 22 06, senest torsdag 
d. 23. oktober.

Vel mødt til en fornøjelig aften byder 
menighedsrådet i samarbejde med Sall 
borgerforening.
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Julemøde i Houlbjerg
Traditionen tro vil der blive afholdt jule-
møde for ældre i Houlbjerg. Det sker d. 
11. december kl. 14.00. 
Læs mere i næste kirkeblad.

Syng julen ind
Torsdag d. 20. 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. Kom og vær med til denne 
hyggelige sangaften. 
Tilmelding til kaffebord senest tirsdag 
d. 18. november til Hanne Hounsgaard: 
86 96 46 26.

Julekoncert i Granslev kirke
- med Tina Siel, Tine Lilholt og pianist Knud 
Erik Thrane, tirsdag d. 25. november kl. 19.00
Trioen har valgt at koncentrere sig om 3 tema-
er, nemlig forår, efterår og jul. Programmerne 
er sammensat af årstidens sange og salmer og 
arrangementet giver plads til smukt samspil.
Tina Siel er en landskendt sangerinde med 
mange CD udgivelser, og er kendt for sin fløjls-
bløde stemme. 
Tine Lilholt spiller forskellige fløjter og harpe og 
er mest kendt fra Lars Lilholt band.
Knud-Erik Thrane er pianist med klassisk baggrund. Knud-Erik lægger smuk 
bund for de to skønne solister.

Julekoncert i Granslev kirke med Tina Siel, Tine Lilholt og pianist Knud Erik Thrane, 
tirsdag d. 25. november kl. 19.00

Trioen har valgt at koncentrere sig om 3 temaer, nemlig forår, efterår og jul. Programmerne er 
sammensat af årstidens sange og salmer og arrangementet giver plads til smukt samspil.
Tina Siel er en landskendt sangerinde med mange CD udgivelser, og er kendt for sin fløjlsbløde 
stemme. 
Tine Lilholt spiller forskellige fløjter og harpe og er mest kendt fra Lars Lilholt band.
Knud-Erik Thrane er pianist med klassisk baggrund. Knud-Erik lægger smuk bund for de to skønne 
solister.

Syng julen ind
Torsdag d. 20. 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. 
Kom og vær med til denne hyggelige sangaften. Tilmelding til kaffebord senest tirsdag d. 18.
november til Hanne Hounsgaard: 86 96 46 26.

Efteråret klubdage er: 2. oktober, 6. 
november og 4. december. Tidspunktet 
er 14.20-16.00, og stedet er konfir-
mandstuen i Niær. Børnene har mulig-
hed for at tage en taxa fra Frijsendal 
Friskole som afgår præcist kl. 14.15. 
Klubben er for alle børn i 3. kl. til 5. 
klasse. 

VIGTIGT: Som noget nyt skal alle 
klubbørn tilmelde sig hos Lene senest 
2 dage inden den enkelte gang: lesa@
km.dk Angiv ved tilmelding evt. behov 
for taxakørsel.

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

Børneklubben "Pusterummet"
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Voksenkoret 
går i gang med efterårssæsonen tors-
dag d. 21. august kl. 19, og nu kom-
mer øvningen til at foregå i Niær 
Konfirmandstue, Niærvej 7, Haurum.
Vores første projekt er deltagelse ved 
høstgudstjeneste(r), og vi skal i år også 
synge i Houlbjerg forsamlingshus ved 
fællesspisningen, hvor vi vil underholde 
med nogle af vores festlige høstsange.
Det næste større projekt, vi har er "De 
ni læsninger" i december måned, hvor 
vi synger dejlig advents- og julemusik.
Koret er altid åbent for nye medlem-
mer. Hvis du er glad for at synge og 
gerne vil dyrke det sammen med andre 
mennesker og få dig et livsbekræftende 
og hyggeligt samvær, så mød endelig 
op! Man er velkommen til at komme på 
besøg og prøve, og man behøver heller 
ikke binde sig for mere end et projekt 
ad gangen.

Børnekor
- i Houlbjerg og på Frijsendal friskole

Børnene i alle fire sogne  
er velkomne i børnekor torsdag efter-
middage kl. 15.15 - 16.15. Vi mødes 
første gang efter sommerferien d. 21. 
august i Houlbjerg Konfirmandstue. 
Det passer stadig med, at børnene fra 
Lilleåskolen kan tage skolebussen kl. 
15.
Vi starter som sædvanligt med safte-
vand og chokoladekiks og så synger 
vi! Vi skal også optræde i kirken og for 
familie, venner og andre interesserede!
I denne sæson er der et stort kor-stæv-
ne i Fredenskirken i Århus lørdag d. 27. 
september kl. 10-16 , hvor man kan 
komme til at synge med omkring 100 
andre børn fra egnens børnekor. Jeg 
vil opfordre sangere og forældre til at 
sætte et stort kryds i kalenderen denne 
dag - det bliver MEGA-godt!
 I efteråret var vi nogle stykker med på 
korstævne i Randers, og det var rigtig 
sjovt og inspirerende at være med til!
For børnene på Frijsendal friskole bliver 
der tilbud om korsang med mig i sam-
arbejde med skolens musiklærere med 
fokus på julemusik og Lucia-optog. Det 
kommer til at foregå i middagsstun-
den på skolen fra efter efterårsferien. 
Nærmere information herom følger.

Birgitte Østergaard, 
organist og korleder

Kontaktoplysninger: tlf. 6177 7653
Mail: birgitteoep@gmail.com

”kartoffeltyskere,” 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 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 
korsangere, både til børn og voksne for jeres humør og engagement og jeres dygtige indsats ved 
årets forskellige begivenheder, bl.a. ved høst-, jule- og påskegudstjenesterne 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 sommerferie efter mange timer med sang og musik - og livlige 
koreografier! - og året har bl.a. budt på Lucia-optog, et inspirerende korstævne, forældredag og 
børnegudstjeneste.

Voksenkoret afslutter sæsonen ved en sommeraftensgudstjeneste i Haurum Kirke d. 1. juni kl. 
19.30.
Denne aften synger koret nogle af deres sange, og i forlængelse af gudstjenesten vil vi alle i 
fællesskab synge sommeren ind med en række sommersalmer og -sange, og Haurum menighedsråd 
byder på en kop kaffe. 
Efter en god lang sommerferie begynder både børne- og voksenkoret på en frisk efterårssæson i
slutningen af august. Nærmere oplysninger om præcise 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

Korsang i efteråret

andre børn fra egnens børnekor. Jeg vil opfordre sangere og forældre til at 
sætte et stort kryds i kalenderen denne dag - det bliver MEGA-godt!
I efteråret var vi nogle stykker med på korstævne i Randers, og det var rigtig 
sjovt og inspirerende at være med til!
For børnene på Frijsendal friskole bliver der tilbud om korsang med mig i 
samarbejde med skolens musiklærere med fokus på julemusik og Lucia-optog. 
Det kommer til at foregå i middagsstunden på skolen fra efter efterårsferien.
Nærmere information herom følger.

Birgitte Østergaard, organist og korleder
Kontaktoplysninger: tlf. 6177 7653

Mail: birgitteoep@gmail.com

Børneklubben ”Pusterummet”
Efteråret klubdage er: 4. september, 2. oktober, 6. november og 4. december. Tidspunktet er 14.20-
16.00, og stedet er konfirmandstuen i Niær. Børnene har mulighed for at tage en taxa fra Frijsendal 
Friskole som afgår præcist kl. 14.15. Klubben er for alle børn i 3. kl. til 5. klasse. 

VIGTIGT: Som noget nyt skal alle klubbørn tilmelde sig hos Lene senest 2 dage inden den enkelte 
gang: lesa@km.dk Angiv ved tilmelding evt. behov for taxakørsel.

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

Mini-konfirmander 2014
Til foråret 2015 indbydes 3. og 4. klasses eleverne fra Houlbjerg og Granslev sogne til 
minikonfirmandundervisning. Familierne hører nærmere, når tiden nærmer sig.

Fra sognene:
Efter sommerferien har Houlbjerg menighedsråd opsagt lejen af Houlbjerg konfirmandstue, og der 
skal lyde en stor tak til familien Ravn for et godt samarbejde. Der arbejdes stødt og godt henimod at 
få opført et sognehus på kirkens grund ved Houlbjerg kirke, når alle tilladelser og godkendelser er i 

Kirke og hverdag
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Fra sognene

Houlbjerg konfirmandstue opsagt
Efter sommerferien har Houlbjerg 
menighedsråd opsagt lejen af Houlbjerg 
konfirmandstue, og der skal lyde en 
stor tak til familien Ravn for et godt 
samarbejde. Der arbejdes stødt og godt 
henimod at få opført et sognehus på 

kirkens grund ved Houlbjerg kirke, når 
alle tilladelser og godkendelser er i hus. 
Aktiviteterne som normalt ville foregå 
i konfirmandstuen flyttes midlertidigt 
enten til kirkerne, forsamlingshuset 
eller til Niær konfirmandstue.

Mini-konfirmander 2015
Til foråret 2015 indbydes 3. og 4. klas-
ses eleverne fra Houlbjerg og Granslev 
sogne til minikonfirmandundervisning. 

Familierne hører nærmere, når tiden 
nærmer sig.

Velkommen alle nye konfirmander!
Velkomst-arrangementer i Niær konfirmandstue onsdag d. 13. august
Kl. 17.00-18.00 
                    for nye konfirmander med forældre fra Houlbjerg og Granslev sogne. 
Kl. 19.00-20.00 
                    for nye konfirmander med forældre fra Haurum og Sall sogne.

Konfirmationsdatoer 

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

2016:
Granslev kirke: Store Bededag d. 22. april
Haurum kirke: Søndag d. 24. april

2017
Houlbjerg kirke: Store Bededag d. 12. maj
Sall kirke: Søndag d. 14. maj
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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, 
fastnet: 8696 4024, mobil: 2917 4024, 
Mail LESA@KM.DK   /   Mandag fri.
Fri: d. 18.-21. september, uge 42 samt d. 
15-16. november.
I disse perioder passes embedet af sogne-
præst Eva Graabek, Laurbjerg, 
tlf.: 86 46 80 32 eller 61 67 90 41. 
Mail: EGR@KM.DK   /   Mandag fri.

Vejviser

HAURUM KIRKE:
Graver: René Gulev, tlf. 8696-9469
Graverafløser: 
Asger Borgbjerg, tlf. 4055-9052
Sanger: Sine Smed, tlf. 3114-6153
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: Vakant
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: Vakant
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.

KIRKEBIL:
Kirkebil kan bestilles af beboere i alle 4 sogne 
samt af sognebåndsløsere til alle arrangemen-
ter omtalt i kirkebladet. Henvendelse rettes til 
Niær præstegård, senest fredag kl. 10.00 både 
for søndagsgudstjenesten og for eventuelle 
arrangementer i den efterfølgende uge. 

Menighedsrådsmøder
i Niær konfirmandstue

Tirsdag d. 4. november:
Kl. 16.30 – 18.00: Haurum menighedsråd
Kl. 18.00 – 20.00: Fællesrådsmøde
Kl. 20.00 – 21.30: Sall menighedsråd

Onsdag d. 5. november:
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
31/8, 11. s. e. trin
Luk 7,36-50

10.45  Pilgrim
Se omtale

7/9, 12. s. e. trin
Matt 12,31-42

9.30

14/9, 13. s. e. trin
Matt 20,20-28

11.00  Høstgudstj.
Kaffe

19.00  Høstgudstj.
Kaffe

16/9
Tirsdag

17.00  Høstgudstj.
Fællesspisning
Se omtale

21/9, 14. s. e. trin
Joh 5,1-15

9.30
Eva Graabek

28/9, 15. s. e. trin
Luk 10,38-42

11.00  Høstgudstj. 
Kaffe

5/10, 16. s. e. trin
Joh 11,19-45

11.00

12/10, 17. s. e. trin
Mark 2,14-22

11.00 19.00  Keltisk
Se omtale

19/10, 18. s. e. trin
Joh 15,1-11

11.00
Eva Graabek

26/10, 19. s. e. trin
Joh 1,35-51

19.30  Koncert
Se omtale

11.00

2/11, Allehelgens dag
Matt 5,13-16 eller 
Matt 5,1-12

19.00  Alle Helgen
Kaffe  
Se omtale

9/11, 21. s. e. trin
Luk 13,1-9

11.00  Sognedag
Se omtale

16/11, 22. s. e. trin
Matt 18,1-14

9.30
Eva Graabek
Kaffe

23/11, S.s. i kirkeåret
Matt 11,25-30

11.00 9.30

25/11
Tirsdag

19.00  Julekoncert
Se omtale

30/11, 1. s. i advent
Matt 21,1-9

19.00  Fredsgudstj
Kaffe
Se omtale

Gudstjenester

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00

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

Gudstjenester juleaften, d. 24. december:
Kl. 13.00: Haurum kirke
Kl. 14.00: Granslev kirke
Kl. 15.00: Houlbjerg kirke
Kl. 16.00: Sall kirke

Andre gudstjenester i december: Se næste kirkeblad


