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så er den der..........
Bålgudstjenesten på Lars` eng !!!

Bålgudstjenesten
ringning. Lige før kl. 19.00 cykler
Lars i al hast mod Granslev kirke.
Klokkeringning og bedeslag lyder
stemningsfyldt hen over engen, iblandet fuglesang og løvets rislen.
Fornyelse: Et tændt myggelys var i år
placeret midt i søen!!!!
Hvordan kan det lade sig gøre spørges der, hvortil Lars med et glimt i
øjet svarer: "Det gør man da bare lige
sådan"...........
Legende let og muntert lyder det fra
Lars, selv om han altid trækker et stort
"læs."
Stor ros til Lars, som ved bålgudstjenesten og alle andre gudstjenester altid er
klar til at holde liv i alt levende.

Men det er jo ingen trylleleg.........
Bålgudstjenesten på Lars` eng er blevet
en tradition, en god og dejlig tradition, og arrangementet vil altid være i
"bevægelse,"
så længe Lars står for den praktiske
del.
Lars lægger energi, engagement og
fornyelse ind hvert eneste år:
Energien: Flaget hejst, nyslået græs,
bålet klart til at blive tændt, stole opsat
i fine lige rækker, platformen lagt i
søen, hvorfra præsten lyser velsignelsen og et skilt med dette års navn på
engen.
Engagement: Lars giver hvert år engen
et nyt navn.
Første år: ”Genesarets Sø.” Andet år:
”Edens Have,” og i år ”Herrens Mark.”
Ingen gudstjeneste uden klokke-

Rita Tang, kirkesanger

Særlige gudstjenester
Freds-gudstjeneste i Haurum kirke
søndag den 30. november kl. 19.00
Adventstidens begyndelse vil blive markeret ved en fredsgudstjeneste i Haurum kirke. Fredslyset fra Jesus 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.
Ved fredsgudstjenesten medvirker som solist Charlotte Glavind, der er mezzosopran. Charlotte Glavind har studeret ved musikvidenskabeligt institut i København
og har derefter uddannet sig på Nordjysk Musikkonservatorium, hvorfra hun tog
diplomeksamen i 2006. Siden har hun virket i mange forskellige musikalske sammenhænge, som solist, kirkesanger, kor- og ensemblesanger, samt som sangpædagog og underviser.
Ved fredsgudstjenesten vil hun synge smuk og stemningsfuld adventsmusik.
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Julegudstjeneste med børnehaven Trekløveren
Børnehaven Trekløveren gæster Sall
kirke torsdag den 4. december kl.
10.00. Dagpleje-børn og -mødre, bed-

steforældre, forældre og andre interesserede er meget velkomne til denne
hyggelige gudstjeneste.

Julegudstjeneste med børnehaven Trekløveren
Børnehaven Trekløveren gæster Sall kirke torsdag den 4. december kl. 10.00. Dagplejemødre, bedsteforældre, forældre og andre interesserede er meget velkomne til denne hy
gudstjeneste.

Lucia-gudstjeneste i Sall Kirke

"Julekoret" har øvet en række
fredage i middagsstunden på
skolen i et skole-kirkeprojekt
med organist og musiklærere.
Vel mødt til en stemningsfuld
gudstjeneste!

den 7. december kl. 11.00

Søndag d. 7. december, 2.
søndag i advent kl. 11 afholdes der højmesse i Sall Kirke,
hvor "Jule-koret" fra Frijsendal
Friskole medvirker med LuciaLucia-gudstjeneste i Sall Kirke den 7. december kl. 11
optog og julemusik.

Søndag d. 7. december, 2. søndag i advent kl. 11 afholdes der højme
Kirke, hvor "Jule-koret" fra Frijsendal Friskole medvirker med Lucia-o
julemusik.
"Julekoret" har øvet en række fredage i middagsstunden på skolen i e
kirkeprojekt med organist og musiklærere.

Julemøde i Houlbjerg

Tilmelding til kaffen senest den 9.
december til Grethe Gregersen på tlf.
86 96 41 56.

torsdag den 11. december kl. 13.30

Vel mødt til en stemningsfuld gudstjeneste!

Alle ældre og andre interesserede fra
alle 4 sogne inviteres til julemøde i
Julemøde
Houlbjerg. Også tidligere beboere
i i Houlbjerg torsdag den 11. december kl. 14.00
Alle ældre og andre interesserede fra alle 4 sogne inviteres til julemøde i Houlbjerg. Og
sognene er hjerteligt velkomne. Vi sognebørn
star- er hjerteligt velkomne. Vi starter eftermiddagen med en kort gudstjeneste i H
ter eftermiddagen med en kort gudskirke kl. 14.00, hvorefter der vil være julehygge i forsamlingshuset med hyggeligt samv
sang, julehistorie m.m. Tilmelding til kaffen senest den 9. december til Grethe Gregerse
tjeneste i Houlbjerg kirke kl. 13.30,
96 41 56.
hvorefter der vil være julehygge i forsamlingshuset med hyggeligt samvær,
kaffe, sang, julehistorie m.m.

De 9 læsninger i Granslev kirke tirsdag den 16. dece

Denne stemningsfulde gudstjeneste er bygget op omkri
De 9 læsninger i Granslev
kirke
bibeltekster, som spænder fra skabelsen til profetier om

juleevangeliets beretning om Jesu fødsel, læst op af præ

menigheden. læsningerne
Mellem
medvirlæsningerne
medvirker
voksenkor og børn
kerMellem
vores
voksenkor
og vores
børnekoret
som vores sogne nu er en del af.
"Løvsangerne",
som vores
sognenogle
nu af
ervore ken
Der bliver også mulighed
for at synge
enjulesalmer,
del af. så velkommen til en aften i julestemningens
Der bliver også mulighed for at synge
nogle af vore kendte og elskede juleJuleafslutningsgudstjeneste med Frijsendal Friskole:
salmer,
så velkommen til en aften i
I samarbejde med Frijsendal Friskole er der juleafslutnings-gudstjenes
julestemningens
tegn!
lærerne i Sall kirke fredag
den 19. december kl.10.00.

tirsdag den 16. 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.

Natkirke og åben kirke i Granslev
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Igen i 2015 igennem vinteren og det tidlige forår vil Granslev Kirke
åbne kirker.

Juleafslutningsgudstjeneste med Frijsendal Friskole
I samarbejde med Frijsendal Friskole
er der juleafslutnings-gudstjeneste for

skolebørnene og lærerne i Sall kirke
fredag den 19. december kl.10.00.

Natkirke
Natkirke og åben kirke i Granslev
Igen i 2015 igennem vinteren og det
tidlige forår vil Granslev Kirke lave en
natkirke og 2 x åbne kirker.

Tirsdag d. 03.03.2015 kl. 20.00:
Åben Kirke med mulighed for stilhed
- bøn - meditation - lystænding m.m.
Torsdag d. 09.04.2015 kl. 20.00:
Åben Kirke med mulighed for stilhed
- bøn - meditation - lystænding m.m.

Søndag d. 08.02.2015 kl. 20.00:
Natkirke – programmet er ikke fastlagt
endnu

Alle arrangementer af ca. 1 times
varighed

Kirke og kultur
Syng julen ind
julesalmer og sange. Kom og vær med
til denne hyggelige sangaften.
Tilmelding til kaffebord senest tirsdag den 18. november til Hanne
Hounsgaard: 86 96 46 26.

Torsdag den 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

Koncert med Fortuna-koret i Sall Kirke
Fortuna-koret er et af Silkeborgs mange
flerstemmige kor. Koret er kendt for et

torsdag den 4. december kl. 19.30

Fortuna-koret
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Liv Vester Larsen: violin
Andreas Møller Bøttiger: saxofon
Søren Østergaard: kontrabas
Mads Klindt Poulsen: klaver

klassisk repertoire, fin klang og udstråling. Koret synger fortrinsvis á capella
inden for genrer som moderne og ældre
klassisk musik, rytmiske værker og
nordiske sange. I tidens løb har koret
med succes opført større værker som
Mozarts Requiem, Händels Messias og
Orffs Carmina Burana.

dirigent Henrik Matthiesen arbejder ud
Koncerten er gratis og efter koncerten server
fra en særlig ide
om udvikling af korets
våbenhuset.
klang og sangernes
teknik.
Alle er hjerteligt velkomne!
Årets julekoncert
vil bestå af dansk og
Houlbjerg Menighedsråd
engelsk julemusik.
Koncerten er gratis og er arrangeret af
Sall Menighedsråd

Fortuna-koret er kendt for sin sangglæde og musikalske engagement. Korets

Vel mødt til en stemningsfuld aften
og kom i dejligt julehumør.

Læs mere på www.fortuna-koret.dk

Koncert med "Nordstrand" i Houlbjerg Kirke
(foto af ”Nordstrand”)

med stemning fra
havet, blæsten,
naturen og årstiderne, og gruppen er kendt for
at skabe en hyggelig og intim
(foto af Inger Lauritzen)
atmosfære ved Inger Lauritzen
deres koncerter.

søndag d. 8. februar kl. 14.00
Denne søndag eftermiddag byder
Houlbjerg Menighedsråd på et frisk
pust fra Vesterhavet! Vi får nemlig
besøg af kvintetten "Nordstrand".
Gruppen er dannet af Mathilde
Faldborg Sørensen, som er barnebarn
af den kendte sangskriver og fiskerkone Inger Lauritzen fra Lønstrup, og
gruppen har siden 2012 arbejdet med
Inger Lauritzens nodebog "Sange fra
Lønstrup". Inger Lauritzen lever stadig i Lønstrup, hvor hendes mand var
fisker og redningsmand. Hun beskriver
i sine viser den på en gang barske og
smukke natur, og hun tager os med på
ture rundt i landskabet og inviterer os
indenfor i vendelboens sind.
"Nordklang" har leget med sangene,
har om-arrangeret nogle af dem og sat
et nyt, spændende og anderledes præg
på dem, hvor de bl.a. bruger elementer
fra jazz og
folk.
Det
hele
er krydret

"Nordstrand" er:
Mathilde Faldborg Sørensen: vokal og
klaver
Liv Vester Larsen: violin
Andreas Møller Bøttiger: saxofon
Søren Østergaard: kontrabas
Mads Klindt Poulsen: klaver
Koncerten er gratis og efter koncerten
serveres en lille forfriskning i våbenhuset.
Læs mere på www.nordstrand-musik.dk
Alle er hjerteligt velkomne!
Houlbjerg Menighedsråd

Nordstrand
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møder også Anne og Ar
køer, og hvor sidstnævn
smilet - og glæden - fre
Tilmelding til kaffebo
Hounsgaard: 96 96 4
ke filmklip fra Thy, Journalist Per Hansen fo

Sogneaften i Niær Konfirmandstue
torsdag d. 19. februar kl. 19.30

hvor vi også møder
Thy-boere, der både
spiller mundharpe
og fortæller underfundigt om, hvorledes de ser på os
- øvrige - danskere
i almindelighed. Vi
møder også Anne
og Arne, der driver (foto af Per Hansen)
et lille landbrug med Per Hansen
grise, får, høns og
køer, og hvor sidstnævnte stadig håndmalkes. Anne og
Arne kan virkelig få smilet - og glæden
- frem, når de fortæller.
Korsang i kirkerne
Tilmelding til kaffebord
senest tirsdag
Voksenkoret
d. 17. februar til Hanne
Hounsgaard:
Voksenkoret
er i skriven
96 96 46 26
Vi medvirkede ved det

Blandt originaler og andet godtfolk
Vi får denne aften besøg af journalist
og programmedarbejder ved TV" MidtVest, Per Hansen, som gennem mere
end 20 år har lavet TV-portrætter af
herlige jyder. Det er et foredrag, der
kalder på smilet og latteren, men også
på eftertænksomheden.
Per Hansen fortæller og viser filmklip
med skæve personligheder, som han
har mødt på sin vej. Vi stifter bekendtskab med Marie Bjerregaard i Vedersø.
Marie var meget troende og en kvinde,
der virkelig kunne sætte ord på livsglæden. Vi møder også manden, der
boede mutters alene i en høstak, men
ham kunne man nu godt blive klogere af at snakke med. Vi ser smuk-

forsamlingshus og ved
koret er "De ni læsning

Kirke og hverdag
Korsang i kirkerne
men til at komme på besøg og prøve
at synge med - og man behøver ikke
binde sig for mere end et projekt ad
gangen.
Vi kan nu også invitere sang-glade
naboer fra nord, fra Laurbjerg, Ørum
og Værum sogne til at medvirke i
vores kor. Præster og organister i vores
nabo-pastorat har i forvejen et samarbejde omkring afløsning - og omkring,
minikonfirmander, børnekor og babysalmesang.
Vi øver stadig hver torsdag kl. 19-21
i konfirmandstuen i Niær Præstegård.
Første øvegang efter juleferien bliver
torsdag d. 29. januar.

Voksenkoret
Voksenkoret er i skrivende stund i fuld
gang med efterårs- og juleprogrammet. Vi medvirkede ved det festlige
høst-arrangement i Houlbjerg Kirke
og forsamlingshus og ved sognedagen i november. Næste større begivenhed i koret er "De ni læsninger" i
Granslev Kirke d. 16. december, hvor
vi synger sammen med børnekoret
"Løvsangerne", som vores sognebørn
nu er del af. (Se nedenfor)
Koret er stadig åbent for nye medlemmer. Så hvis du er glad for at synge
og gerne vil gøre det i fællesskab med
andre, så mød op! Man er velkom6

Første øvegang efter juleferien bliver torsdag d. 29. januar.

Høst i
Houlbjerg
Kirke
Høst i Houlbjerg Kirke

Børnekor
"Jule-kor" i Sall
I dette efterår forsøger vi os med nye - et skole-kirke-projekt
tiltag i vores Børnekor
sogne, således at vi nu I år har vi haft et nyt samarbejdsproI dette
efterår
forsøger
vi med
tiltag iFriskole,
vores sogne,
således
har to tilbud, et
først og
fremmest
rettet osjekt
med nye
Frijsendal
hvor vi
tilbud, et
og fremmest
rettet
mod ibørnene
i Granslev
mod børnene to
i Granslev
ogførst
Houlbjerg,
en række
fredage
efteråret har
tilbudt og H
som for de flestes
vedkommende
går kor-sang går
for børn
fra 3. til 6. klasse
i
som for
de flestes vedkommende
på Lilleåskolen
i Laurbjerg,
o
på Lilleåskolen
i Laurbjerg,
og et andet
middagsstunden
fredagen.
Jeg
tilbud
for børnene
i Haurum
og Sall, somom
i stor
stil går
påstår
Frijsend
tilbud for børnene
Sall. i Haurum og Sall, for korledelse sammen med musiklæsom i stor stil "Løvsangerne"
går på Frijsendal Friskole rere fra skolen, og "Jule-koret" skal
i Sall.
syngeetog
gå Lucia-optog
skolens "Løv
Nu i september har vi indledt
samarbejde
med ved
børnekoret
julebazar
lørdag
d.
6.
december
samt
Løvsangerne
øver hver fredag
14.20-15.20
Laurbjerg, Ørum og Værum Kirker.
Løvsangerne
har kl.
eksisteret
i oi
"Løvsangerne"
i
Sall
Kirke
søndag
d.
7.
december
kl.
Konfirmandstue.
Alle
børn
fra
vores
ve
og er startet af korleder Hilde Skrudland, som stadig ledersogne
deteri sa
Vi har indledtmed
et samarbejde
med
bør11.
organist Martin Nipgaard "Jule-kor"
- og nu også
hvad jeg glæder
i Sall -mig,
et skole-kirke-projekt
nekoret "Løvsangerne" fra Laurbjerg,
har vi haft
et nyt
med
Frijs
I Løvsangerne synger omkringI år
15-20
børn
frasamarbejdsprojekt
2. til 6. klasse,
og
k
Ørum og Værum Kirker. Løvsangerne
Birgitte
Østergaard
Petersen
række fredage
i efteråret
har tilbudt
kor-sang for
fremover til at medvirke ved arrangementer
også i vores kirker, fø
middagsstunden om fredagen. Jeg står for korlede
har eksisteret i omkring 20 år og er
"De
ni
læsninger"
i
Granslev
d.
16.
december.
musiklærere
fra skolen, og "Jule-koret" skal synge
startet af korleder Hilde Skrudland, For yderligere oplysninger

skolens julebazar lørdag d. 6. december samt i Sa

som stadig leder det i samarbejde med
organist Martin Nipgaard - og nu også
mig, hvad jeg glæder mig over!
I Løvsangerne synger omkring 15-20
børn fra 2. til 6. klasse, og koret kommer fremover til at medvirke ved arrangementer også i vores kirker, første
gang til "De ni læsninger" i Granslev
d. 16. december. Løvsangerne øver
hver fredag kl. 14.20-15.20 i Laurbjerg
Konfirmandstue. Alle børn fra vores
sogne er velkomne i koret!

kontakt
mig på
december
kl. tlf.
11. 6177 7653
Birgitte Østergaard Petersen
birgitteoep@gmail.com

For yderligere oplysninger kontakt mig på
tlf. 6177 7653
birgitteoep@gmail.com
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Børneklubben ”Pusterum

Forårets klubdage er: 5. februar og 5. marts og 9. april. Tid
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Moderne faste

Stift, har i mange år arbejdet med og
praktiseret faste i forskellige former.
Kirken i Hinnerup tilbyder et fasteforløb

Velkomm
en

gene 3.2. –
Grundfør, tirsdagene
17.2. – 3.3
. - 24.3

3.2. – 17.2. – 3.3. - 24.3. kl. 19 – 21.
. kl.
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Fra sogne
ne

til 2 n

kirkesang
Børneklubbenye"Pusterummet"
er!

Houlbjerg,
Sall og Gog
Forårets klubdage
5. februar
ra Ileklubben
Ahlquer:
v er indgeråeder mulighed for at lave
is
t
og Steen B er nsforskellige
f.eks.
på at
5. marts og m
9. april. Tidspunktet
sam
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rn Sønderg ting.t iVietkan
arbefinde
ø
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jdlege
e
e omude
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e
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a
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pandekager,
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14.20-16.00, og stedetkirer
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e
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a
at ved alle
ngere å sk
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ift i ksamt
inde,
lave
forskellige
kreative
k
mandstuen i Niær.
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k
elkommen pog
e
ir
r – det v
kerne. Sall
.
, Houlb
aktiviteter. Vi voksne
glæder
osjemeget
Børnene har mulighed for at tage en
rg og Gran
taxa fra Frijsendal Friskole som afgår til at se jer børn igen efter ferien.
Mange hilsener

præcist kl. 14.15. Klubben er for alle
børn i 3. kl. til 5. klasse.

Hej, knoget
VIGTIGT: Som
alle
irkegænyt
ngerskal
e isenest
Houlbjerg,
klubbørn tilmelde sig hos Lene
2 dage inden den enkelte gang: lesa@
km.dk. Angiv ved tilmelding evt. behov
for taxakørsel.
8

Hanne Hounsgaard,
Charlotte Jørgensen,
Østergaard Petersen og
GraBirgitte
nslev og Sa
ll kirLene Sander

ker!

Mini-konfirmander 2015
Til foråret 2015 indbydes 3. og 4. klasses eleverne fra Houlbjerg og Granslev
sogne til minikonfirmandundervisning. Denne gang i samarbejde med

sognepræst Eva Graabek, Laurbjerg.
Familierne hører nærmere, når tiden
nærmer sig.

Fra sognene
Velkommen til 2 nye kirkesangere
Houlbjerg, Sall og Granslev er indgået
i et samarbejde om kirkesanger, og pr.
1. oktober blev Laura Ahlquist og Steen
Bjørn Søndergaard ansat ved alle 3
kirker – det vil sige, at man fremover
kan møde de 2 kirkesangere på skift

i kirkerne. Sall, Houlbjerg og Granslev
Menighedsråd ønsker Laura og Steen
velkommen.
På rådenes vegne
Kirsten
Larsen
Jeg hedder
Laura
og er blevet

bedt mig skrive et par ord om m

Hej, kirkegængere i Houlbjerg, Granslev og Sall kirker!
Jeg hedder Laura og er blevet ansat som kirkesanger i jeres
kirker, og i den anledning har Lene bedt mig skrive et par ord
om mig selv til kirkebladet. Jeg er lige flyttet fra Ribe, hvor jeg
er født og opvokset, til Aarhus for at studere forhistorisk arkæologi på Aarhus Universitet. Da jeg gik på Ribe Katedralskole,
begyndte jeg at synge i Sct. Catharinæ kirkes kor, og det har
jeg nu gjort i fem år. Desuden spiller jeg klassisk violin og
bratsch og har medvirket ved flere koncerter. Musik og sang
har altid betydet meget for mig, og derfor er jeg glad for at have
(billede af Laura)
fået mulighed for fortsat at forene mine interesser med arbejde.
Jeg glæder mig til at møde jer i kirken og til et godt samarbejde med menighedsrådene!
Kære alle!
Venlig hilsen Laura Ahlqvist

Jeg hedder Steen, og er pr. 1. o
og Houlbjerg kirker!
Kære alle!
Jeg har fået den bedste modtag
Jeg hedder Steen, og er pr. 1. oktober og med stor glæde kirker, som i øvrigt ikke er mig
begyndt som kirkesanger i Granslev, Sall og Houlbjerg kirker! Jeg bor i Aarhus og har efter m
Jeg har fået den bedste modtagelse ved ansættelsen og glæ- Venligst, Steen Søndergaard

der mig til at skulle synge i jeres tre kirker, som i øvrigt ikke
er mig helt ubekendte, idet jeg er opvokset i Skjød. Jeg bor i
Aarhus og har efter mange år, netop genoptaget teologistudiet
på Aarhus Universitet.
Venligst, Steen Søndergaard

9

Tak til Rita!
Granslev Kirke sagde med udgangen af september farvel til kirkesanger Rita Tang. Rita har været ansat
som Kirkesanger i 19 år, vi vil savne
Ritas smilende og omsorgsfulde væsen
ved gudstjenesterne i Granslev Kirke.
En stor tak skal lyde fra Granslev
Menighedsråd og personale med ønsket
om et godt otium.
Granslev Menighedsråd

Tak til Mariann!
Præstesekretær Mariann Pedersen har i
en længere periode fungeret som kirkesanger i Sall og Houlbjerg kirker og ind
imellem som afløser i Granslev kirke
- en stor tak skal lyde fra menighedsrådene for stor fleksibilitet og hjælp, når
det kniber.
På rådenes vegne
Kirsten Larsen

Menighedsrådene har besluttet fremover at tilbyde kirkebil til
alle med tilknytning til sognene. Ønsker man transport til og
fra søndagens gudstjeneste - eller til og fra et andet arrangement beskrevet i kirkebladet, skal henvendelse ske til Niær
Præstegård tlf. 86 96 40 24 senest fredag kl. 10.00.

OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg .
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 20. januar 2015

Redigeret af: Mariann Pedersen, Birgitte Østergaard,
Lene Sander og Charlotte Jørgensen
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: Sine Smed, tlf. 3114-6153
Menighedsrådsformand:
Jørgen Ruskjær, tlf. 2920-8902
Nøgle til kirken kan lånes hos Hanne
Hounsgaard, Nørrevænget 6, tlf: 8696-4626

i Niær konfirmandstue
Tirsdag d. 17. februar

Kl. 16.30-18.00: Houlbjerg menighedsråd
Kl. 18.00-20.00: Fællesrådsmøde.
Kl. 20.00-21.30: Granslev menighedsråd

Onsdag d. 18 februar

SALL KIRKE:

Kl. 18.30-20.00: Haurum menighedsråd
Kl. 20.00-21.30: Sall menighedsråd

Graver: Asger Borgbjerg, tlf. 4055-9052
Graverafløser: René Gulev, tlf. 8696-9469
Menighedsrådsformand:
Lars Helbo, tlf. 8696-9315
Sall kirke kan ses i graverens arbejdstid.

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og
man er velkommen til at overvære dem.
Sognepræst Lene Sander, Niær præstegård, Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet:
8696 4024, mobil: 2917 4024.
Mail: LESA@KM.DK / Mandag fri.
Fri: D. 13. – 14. december. D. 26. december. D. 10. – 11. januar. D. 12. – 15.
februar.
I disse friperioder passes embedet af sognepræst Eva Graabek, Laurbjerg,
tlf.: 86 46 80 32 eller 61 67 90 41.
Mail: EGR@KM.DK / Mandag fri.

HOULBJERG KIRKE:

Graver: Anja H. Talbot, tlf. 2117-0531
Graverafløser: Lars Mørk Andersen,
tlf. 8696-4213 / 2530-5567
Menighedsrådsformand:
Heidi Juul Svenstrup, tlf. 2619-4604
Houlbjerg kirke kan ses fra kl. 8.00 - 16.00.

GRANSLEV KIRKE:

Vejviser
FØDSEL og FADERSKAB: Såfremt man er gift og
har født på et sygehus, skal man intet foretage sig.
Sygehuset melder fødslen til sognet, og ægtefællen
bliver automatisk registreret som far. Ugifte forældre
kan via borger.dk sende en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” til bopælssognet inden 14 dage efter fødslen, hvis
faderskabet anerkendes og fælles forældremyndighed
ønskes.
DÅB: Anmeldes til sognepræsten i en kirke, man har
tilknytning til. Gudstjenestetidspunkter kan ses i kirkebladet, på kirkens hjemmeside eller på sogn.dk
VIELSE: Anmeldes hos sognepræsten. Der skal endvidere via borger.dk indsendes ægteskabserklæring til
bopælskommunen, hvorefter kommunen udsteder en
prøvelsesattest (gyldig i 4 mdr.). Prøvelsesattesten skal
være sognepræsten i hænde i god tid inden vielsen.
Ønskes navneændring i forbindelse med vielse, anmeldes dette i god tid til bopælssognet via borger.dk
DØDSFALD: Anmeldes inden 2 dage til sognepræsten
samt via borger.dk. Kontakt evt. en bedemand.
NAVNEÆNDRING: Anmeldes til bopælssognet via
borger.dk. Næsten alle navneændringer undtagen i forbindelse med vielse koster gebyr.
SAMTALE: En henvendelse er altid velkommen, hvis
nogen ønsker - eller hører om én, der ønsker - en
samtale.
Generelt skal alle anmeldelser om registrering af navne,
faderskab og dødsfald foretages på www.borger.dk. Man
kan læse vejledninger om ovenstående samt bestille
attest mm på www.personregistrering.dk. Læs mere om
dåb, vielse etc. på www.folkekirken.dk
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Graver: Lars Mørk Andersen,
tlf. 8696-4213 / 2530-5567
Graverafløser: Anja H. Talbot, tlf. 2117-0531
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
Regnskabsfører:
Michael Vesterskov Kristensen, tlf. 2616-9870
Sangere for Sall, Houlbjerg og Granslev kirker: Steen Bjørn Søndergaard, tlf. 2644-8934
og Laura Ahlqvist, tlf. 28 51 59 93 (sangerne
fordeler selv tjenesterne imellem sig)

KIRKEBIL:

Menighedsrådene har besluttet fremover at
tilbyde kirkebil til alle med tilknytning til
sognene.
Ønsker man transport til og fra søndagens
gudstjeneste - eller til og fra et andet arrangement beskrevet i kirkebladet, skal henvendelse ske til Niær Præstegård tlf. 86 96 40 24
senest fredag kl. 10.00.

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

Haurum
19.00
Fredsgudstjeneste
Kaffe

4/12
TORSDAG
7/12, 2. s. i advent
Luk 21,25-36

Sall

Houlbjerg

19.30 Julekoncert
11.00
Lucia
Kaffe

11/12,
TORSDAG
14/12, 3. s. i advent
Matt 11,2-10

13.30
Julemøde
11.00
Eva Graabek
Kaffe

16/12,
TIRSDAG
21/12, 4. s. i advent
Joh 1,19-28
24/12, juleaften
Luk 2,1-14
25/12, juledag
Luk 2,1-14
26/12, 2. juledag
Matt 23,34-39
31/12, nytårsaften
Luk 2,21
4/1, H.3 Konger
Matt 2,1-12
11/1, 1. s. e. H. 3 K
Luk 2,41-52 el.
Mark 10,13-16
18/1, 2. s. e. H. 3 K
Joh 2,1-11
25/1, s. s. e. H.3 K
Matt 17,1-9
1/2, Septuagesima
Matt 20,1-16
8/2, Seksagesima
Mark 4,1-20
15/2, Fastelavn
Matt 3,13-17
22/2, 1. s. i fasten
Matt 4,1-11
1/3, 2. s. i fasten
Matt 15,21-28

Granslev

19.30
De 9 læsninger
Korene medvirker
11.00
13.00

16.00

15.00

14.00

11.00
9.30
Christian Jensen
Kaffe
15.30
Kransekage m.m.

14.30
Kransekage m.m.
11.00

9.30
Eva Graabek
11.00
Fællesgudstjeneste i Ørum kirke kl. 11.00
Afslutning med Houlbjerg-Granslev-Laurbjergs minikonfirmander
11.00
Kaffe
14.00
Koncert
Kaffe
11.00
Eva Graabek
11.00
m. børnekoret:
Løvsangerne
9.30

20.00
Natkirke

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00

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

