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En anderledes mulighed 
for at opleve stemning, 
stilhed, fordybelse og fred 
i Granslev kirke

Menighed og andre inte-
resserede inviteres til 
Granslev kirke for at del-
tage 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 med temaet ”livgivende 
vand,” der vil være alternativ nadver, 
velsignelse – 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, længere perioder 
hvor man kan fordybe sig 
i bøn eller meditation. Det 
er muligt frit at komme og 
gå i løbet af aftenen, hvis 
man ikke ønsker at være 
med i hele forløbet.

Natkirke:  
Søndag den 8. februar 2015 
kl. 20.00 – 21.00.

Åben kirke:  
Tirsdag den 3. marts 2015 
kl. 20.00 – 21.30.
Torsdag den 9. april 2015 
kl. 20.00 – 21.30.

Påskegudstjeneste i Sall 
kirke m. Voksenkoret

Palmesøndag d. 29. marts:
Voksenkoret medvirker med forårs- og 
påskemusik i Sall kirke kl. 11.00. Efter 
gudstjenesten er der en kop kaffe i 
våbenhuset.

Særlige gudstjenester

Natkirke og Åben Kirke i Granslev

Søndag d. 22. marts: Børnekoret 
Løvsangerne medvirker ved gudstjene-
ste i Ørum Kirke kl. 15.00

Børnekoret Løvsangerne 
medvirker ved gudstjeneste
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Påsken er vel den vigtigste højtid i 
kirkeåret. Det markeres ved, at vi hen 
igennem påskeugen fra Palmesøndag 
til Påskedag i pastoratets kirker gen-
fortæller den dramatiske sidste uge af 
Jesu liv her på jorden, hans dom og 
henrettelse, død og opstandelse.
 
I Houlbjerg Kirke fokuserer vi på skær-
torsdag – den aften, hvor Jesus ved 
påskemåltidet sammen med disciple-
ne indstifter nadveren. Senere samme 
aften går de til Getsemane Have, hvor 
Jesus forrådes af Judas og tages til 
fange. 
”Den sidste nadver” har været et yndet 
motiv for malerne op igennem historien, 
ligesom også de forskellige begivenhe-
der i Getsemane Have ses på mange 
billeder. Vi vil skabe en gudstjeneste 
over disse billeder med ledsagende 

musik, tekstlæsninger og forklaringer. 
Nadveren vil naturligvis indgå som en 
del af gudstjenesten og bagefter følges 
op af et påskemåltid med lam og vin i 
våbenhuset.
Alle er hjerteligt velkomne i Houlbjerg 
Kirke, Skærtorsdag d. 2. April kl. 
17.00. 

Marianne Jessen 
(Houlbjerg menighedsråd)

Påskegudstjeneste i Houlbjerg kirke 
– afsluttende med påskemåltid 
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Påskedag d. 5. april: 
Festlig højmesse i Granslev kirke kl. 11.00, hvor fløjtenist Birgit Sofia Kjær 
medvirker. 

Påskedag i Granslev kirke 
m. fløjtenist Birgit Sofia Kjær

Søndag d. 19. april i Granslev Kirke kl. 11.00: 
Børnegudstjeneste, hvor børnekoret Løvsangerne 
medvirker. Efter gudstjenesten vil der være en lille 
bid brød i kirken.
 

Børnegudstjeneste i Granslev 
m. børnekoret Løvsangerne

Søndag d. 31. maj: Sommergudstjeneste i Haurum 
Kirke kl. 19.30, hvor voksenkoret medvirker med for-
års- og sommermusik.

Sommersangsgudstjeneste 
i Haurum kirke m. Voksenkoret
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Konfirmation 2015
Houlbjerg kirke: Store Bededag d. 1. 
maj kl. 10.30 konfirmeres: 
Mathias Brøgger Jensen, Magnus 
Khaled List, Mathias Torp Pedersen, 
Gabriel Flaathen Ørnskov, Mathias 
Flaathen Ørnskov.

Sall kirke: Søndag d. 3. maj kl. 10.30 
konfirmeres: 
Laura Agnes Bertelsen, Alberte Vester 
Bjerring, Kirstine Skovbøll Christensen, 
Sofie Lykke Friborg, Tobias Kielsgaard 
Hvid, Katrine Aagaard Laursen, 
Magnus Dyrholm Lund, Pernille 

Lützhøft, Ida Mehl Løgager, Sara Haahr 
Mathiasen, Signe Koudal Mikkelsen, 
Oliver Hee Pedersen, Julie Røssberg 
Prebensen, Frederik Asbjørn Stenshøj, 
Rasmus Juel Sørensen, Natalie Lebech 
Thorgersen, Hampus Holgård Troelsen, 
Amalie Qvistgaard.

Konfirmationsdatoer 2016
Granslev kirke, 
Store Bededag d. 22. april kl. 10.30

Haurum kirke, 
Søndag d. 24. april kl. 10.30

Forestilling for børn
Oplev teaterforestillingen: Frederiks 
flyverdragt i Houlbjerg kirke fredag d. 
17. april kl. 16.00

Forestillingen handler om Frederik, der 
har en hemmelighed. Han kan flyve 
i sin gamle grønne flyverdragt. Hans 
mor og far har travlt, de skal nemlig 
flytte på landet og starte på en frisk. 
Hvordan sikrer man sig følelsen af hjem 
i et splinternyt hus? Hvad er vigtigt og 
hvad er ligegyldigt?
I sin søgen efter svar havner Fredrik 
mange sære steder i Bibelen. Som 
perler på en snor eller som sten på 
sten lægger de sig som en brolagt sti 
fra skabelsen, Jakob og himmelstigen, 
over Moses og de 10 bud frem til det 
Ny Testamente og mødet med Jesus. 
Vi hører om tempelrensningen og slut-
ter med de 2 engle og stenen ved Jesu 
grav.
En fantastisk fortælling om Bibelens 
gyldighed i en travl moderne verden. 
Fredrik er en slags flyvende helt, der 
binder disse to verdener sammen.

Forestillingen afslutter årets minikon-
firmandforløb med minikonfirmander 
fra Houlbjerg, Granslev samt Laurbjerg, 
men alle børn og forældre er velkomne. 
Alderstrin mest for de 6-årige og frem.
Efter forestillingen er der en lille for-
friskning i våbenhuset.
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Voksenkor
Voksenkoret er nu godt  i gang med et 
friskt forårs- og påske-program. 
Koret øver torsdag aften kl. 19-21 i 
konfirmandstuen i Niær Præstegård, 
og nye sangere er hjerteligt velkomne! 
Koret er også åbent for beboere i 
Laurbjerg, Ørum og Værum sogne.  Så 
hvis du er glad for at synge og gerne 
vil gøre det i fællesskab med andre, 
så mød op! Man er velkommen til at 
komme på besøg og prøve at synge 
med - og man behøver ikke binde sig 
for mere end et projekt ad gangen.
Vores kor har været i gang i 1½ år nu. 
Repertoiret er en bred blanding af nye 
og gamle sange og salmer, samt lettere 
klassiske og rytmiske satser, og vi syn-
ger både en-stemmigt, to- og trestem-

migt. Koret medvirker ved udvalgte 
gudstjenester i løbet af kirkeåret.
Vi lægger vægt på, at det skal være 
udviklende, men også sjovt og hygge-
ligt at gå til kor, og vi får os selvfølgelig 
en kop kaffe og kage undervejs! Det er 
gratis at deltage, og man er velkom-
men til at komme på besøg og prøve!
Koret medvirker i denne sæson ved en 
musikgudstjeneste Palmesøndag d. 29. 
marts i Sall Kirke, samt ved en som-
mergudstjeneste på Trinitatis søndag d. 
31. maj i Haurum Kirke.

Yderligere oplysninger hos Birgitte 
Østergaard, organist og korleder 
tlf. 6177 7653,
mail: birgitteoep@gmail.com  

Kirke og hverdag

Syng påsken ind
Torsdag d. 26. marts kl. 
19.30 mødes vi traditio-
nen tro i konfirmandstuen 
i Niær præstegård og syn-
ger påsken ind. Her vil 
vi være sammen om at 

synge mange af de kendte 
og elskede påskesalmer 
samt andre årstidssalmer 
og sange. Tilmelding til 
kaffebord senest d. 24. 
marts på tlf.: 86 96 46 26.

Kirke og kultur

På billedet mangler 
Marianne Jessen, Houlbjerg
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Børnekor
Løvsangerne
Siden september har vi i vore sogne 
haft samarbejde med børnekoret 
Løvsangerne ved Laurbjerg, Ørum og 
Værum Kirker. Løvsangerne har eksi-
steret i 20 år og er startet af korle-
der Hilde Skrudland, som stadig leder 
det i samarbejde med organist Martin 
Nipgaard - og nu også mig.
I Løvsangerne synger omkring 15 børn 
fra 2. til 6. klasse.
Løvsangerne øver hver fredag kl. 14.20 
- 15.20 i Laurbjerg Konfirmandstue. 
Alle børn fra vore sogne er velkomne 
i koret!

I foråret har vi en kor-weekend d. 
21-22. marts, som vi afslutter med en 
gudstjeneste i Ørum kirke, hvor alle er 
velkomne, og d. 19. april medvirker 
Løvsangerne ved en børnegudstjeneste 
i Granslev Kirke.

Skole-kirke-projektet før jul, hvor vi 
inviterede Frijsendal Friskoles elever 
til kor-sang et antal fredage i mid-
dagsstunden, blev afviklet med god 
tilslutning, og "julekoret" medvirkede 
ved julemarkedet på skolen og bidrog 
med dejlig julestemning til Lucia-
gudstjenesten i Sall Kirke d. 7. decem-
ber.
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Det er i år børn fra Houlbjerg og 
Granslev sogne på 3.klassetrin, der får 
tilbuddet om minikonfirmandundervis-
ning. Minikonfirmandundervisningen 
foregår i år i et samarbejde med 
Laurbjerg, Værum og Ørum sogne. 
 
Tid:
Mandag d. 13. april, kl. 14.00-16.00
Tirsdag d. 14. april, kl. 14.00-16.00
Onsdag d. 15. april, kl. 14.00-16.00
Torsdag d. 16. april, kl. 14.00-16.00
Fredag d. 17. april, kl. 14.00-16.00

Sted: 
Laurbjerg konfirmandstue
Dog afslutning i Houlbjerg kirke fredag 
d. 17. april kl. 16.00-16.45 med teater-
forestillingen: Frederiks Flyverdragt, se 
indlæg under ”Særlige gudstjenester.” 
Familierne vil få en invitation, når tiden 
nærmer sig. 
Hjerteligt velkommen til de nye mini-
konfirmander.

Minikonfirmander

 I samarbejde med Laurbjerg sogn invi-
teres alle familier med børn fra 0-1 år 
til babysalmesang.

Det er organist i Laurbjerg: Martin 
Nipgaard, der står for babysalmesan-
gen, og han skriver:
Helt små børn er utroligt lydhøre over 
for sang og musik, og gennem aktivite-
terne til babysalmesang stimuleres bar-
nets sansemotoriske, følelsesmæssige, 
sociale og sproglige udvikling.

Til babysalmesang synger vi salmer, 
danser, vugger og laver andre aktivite-
ter i en hyggelig atmosfære i kirkerum-
met.

Babysalmesang varetages af organist 
Martin Nipgaard Hansen.

Babysalmesang

Praktisk info
Hvem? For børn mellem 0-12 mdr.
 og far eller mor

Hvornår? 8 fredage fra 8. maj til 26. juni kl. 10 eller 12

Hvor?  I Ørum Kirke kl. 10
 I Laurbjerg Kirke kl. 12

Tilmelding?  Er gratis men nødvendig pga. begrænset deltagerantal 
 og sker til Martin Nipgaard Hansen 
 organist8870@gmail.com eller 61 77 05 78
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Kl. 17.00-18.00: For forældre fra Houlbjerg og Granslev sogne

KL. 19.00-20.00: For forældre fra Haurum og Sall sogne

Ved disse møder gives alle praktiske informationer 
vedrørende konfirmationen. 

Hjerteligt velkommen.

Konfirmandforældre-aften 
i Niær konfirmandstue d. 5. marts

I Pusterummet hygger både børn og 
voksne sig med lege og aktiviteter ude 
som inde. Næste klubdage er 5. marts 
og 9. april. D. 9. april vil der være 
sæsonafslutning. 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: Alle klubbørn skal tilmeldes 
til den enkelte gang hos Lene senest 
2 dage inden: lesa@km.dk Angiv ved 
tilmelding evt. behov for taxakørsel.
Aktiviteterne genoptages torsdag d. 8. 
oktober.

Mange hilsner 
Birgitte Østergaard Petersen

Charlotte Jørgensen, 
Hanne Hounsgaard, 

Lene Sander

Børneklubben "Pusterummet"



10

OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg . 
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 22. april 2015

Redigeret af: Lene Sander og Charlotte Jørgensen
Layout og tryk: Vitten Grafisk A/S tlf.: 87 57 60 00, info@vittengrafisk.dk

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.

Fra sognene

Bibelhistorien i billeder
I Houlbjerg Kirke er der ikke så 
mange billeder, men det forsø-
ger vi nu at råde bod på.
Når teknikken engang kommer 
på plads, vil vi somme tider 
under gudstjenesten vise et 
eller flere billeder, som beskriver eller 
tematiserer den tekst, der prædikes 
over den pågældende dag.
Hvis der er interesse for det, vil vi der-
udover arrangere små eller større ture 
ud til andre kirker, der er mere rigt 
udsmykkede end vores egen. Jeg er 
desværre ikke kunsthistoriker, men har 
igennem mange år interesseret mig for 
kunst og arkitektur, og jeg vil derfor 
stille mig til rådighed som kunstguide. 
Hvis andre ved og kan noget inden for 
dette felt og har lyst til at bidrage, så er 
de meget velkomne.

Vi starter denne ”kunstrejse” 
hjemme hos os selv. For ganske 
vist har vi ikke så meget kunst i 
Houlbjerg Kirke, men vi har da 
en altertavle (og et kalkmaleri i 
våbenhuset), som vi passende 

kan lægge ud med at kikke lidt nær-
mere på.
Det vil vi gøre umiddelbart efter guds-
tjenesten  d. 1. marts – ca. 10.45. Vi 
forestiller os selvfølgelig, at vi lige skal 
have den sædvanlige lille kop kaffe/the 
i våbenhuset, før vi går igang. Alle er 
velkomne – også selv om man ikke når 
frem til selve gudtjenesten, der begyn-
der allerede kl. 9.30 den søndag.

Vel mødt. 
Marianne Jessen 

(Houlbjerg Menighedsråd)

Menighedsrådsformand Heidi Juul Svenstrup har valgt at stoppe i Houlbjerg 
menighedsråd. Heidi, du skal have en stor og varm tak for den store indsats, du 
har ydet for kirken og for kirkelivet i den tid, du har været med i rådet både som 
næstformand og som formand. Vi savner dig rigtig meget, men er glade for at vi 
jo ses omkring.

På rådets og medarbejderes vegne sognepræst Lene Sander
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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 ansvarserklæ-
ring” 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 kirke-
bladet, på kirkens hjemmeside eller på sogn.dk
VIELSE: Anmeldes hos sognepræsten. Der skal end-
videre 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, anmel-
des 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 for-
bindelse 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 

Sognepræst Lene Sander, Niær præste-
gård, Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet: 
8696 4024, mobil: 2917 4024, e-mail 
LESA@KM.DK     Mandag fri.
Fri: d. 14. - 15. marts, d. 6. april, 
d. 20. - 26. april, d. 13. – 17. maj. 
I disse perioder passes embedet af sog-
nepræst 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
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
Menighedsrådsformand: 
Dorris Thomsen, tlf. 8696-4253
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
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 kir-
ker: 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 arran-
gement beskrevet i kirkebladet, skal henven-
delse ske til Niær Præstegård tlf. 86 96 40 24 
senest fredag kl. 10.00. 

Menighedsrådsmøder
i Niær konfirmandstue

Tirsdag d. 19. maj:
Kl. 16.30 – 18.00: Haurum menighedsråd
Kl. 18.00 – 20.00: Fællesrådsmøde
Kl. 20.00 – 21.30: Sall menighedsråd

Onsdag d. 20. maj:
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
1/3, 2. s. i fasten
Matt. 15, 21-28

9.30 
Kaffe

8/3, 3. s. i fasten
Luk 11,14-28

11.00

15/3, Midfaste
Joh 6,1-15

11.00
Eva Graabek

22/3, Mariæ bebud.
Luk 1,26-38

11.00*

29/3, Palmesøndag
Matt 21,1-9

11.00 Kaffe
Voksenkor medvirker
Se omtale

2/4, Skærtorsdag
Matt 26,17-30

17.00 Måltidsgudstj.
Se omtale

3/4, Langfredag
Matt 27,31-56 el. 
Mark 15,20-39

11.00

5/4, Påskedag
Mark 16,1-8

11.00 m. fløjtenist
Se omtale

6/4, 2. Påskedag
Luk 24,13-35

9.30
Eva Graabek

12/4, 1. s. e. påske
Joh 20,19-31

9.30
Kaffe

17/4 FREDAG 16.00  Teater
Se omtale

19/4, 2. s. e. påske
Joh 10,11-16

11.00
Børnegudstjeneste
m. Løvsangerne
Se omtale

26/4, 3.s.e. påske
Joh 16,16-22

9.30
Eva Graabek

1/5, Bededag
Matt 3,1-10

10.30
Konfirmation

3/5, 4. s. e. påske
Joh 16,5-15

10.30
Konfirmation

10/5, 5. s. e. påske
Joh 16,23b-28

11.00

14/5, Kr. Himmelfart
Mark 16,14-20

9.30  Kaffe
Eva Graabek

17/5, 6. s. e. påske
Joh 15,26-16,4

11.00 Kaffe
Eva Graabek

24/5, Pinsedag
Joh 14,22-31

11.00

25/5, 2. Pinsedag
Joh 3,16-21

11.00

31/5, 
Trinitatis søndag
Joh 3,1-15

19.30 Sommersang
Voksenkor medvirker
Se omtale

Gudstjenester

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00

* Denne dag også gudstjeneste i Ørum kirke kl. 15.00, 
   hvor børnekoret Løvsangerne medvirker


