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Sall

Granslev
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21. årgang

Konfirmationsdatoer
Velkommen til de nye konfirmander

2017
Houlbjerg kirke:
Store Bededag d. 12. maj
Sall kirke: Søndag d. 14. maj

Se velkomstfolder og information på
haurumkirke.dk; sallkirke.dk; houlbjergkirke.dk; granslevkirke.dk

2018:
Konfirmation i Granslev kirke:
Store Bededag d. 27. april
Konfirmation i Haurum kirke:
Søndag d. 29. april

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

Præst og gudstjeneste
Særlige gudstjenester i efteråret
af vandringen, som foregår i stilhed.
Hvis man ikke ønsker stilhed, eller har
børn med på turen, som har svært ved
at være stille, vil det være muligt at
forme en ’talende’ bagtrop – så stilheden skal ikke afholde nogen fra at
deltage.
Der bliver to ruter, en kortere på ca.
4-5 km og en længere på 10-11 km.
De to grupper vandrer sammen den
første del af vandringen og skiller sig
derpå ud fra hinanden. Menighedsrådet
tilbyder undervejs en bid brød til de
vandrende.
Når vandringerne er færdige, mødes vi i
Granslev forsamlingshus, hvor vi spiser
suppe med tilhørende lækkert brød, og
tager afsked med hinanden efter en rigtig god vandre-dag. Forhåndstilmelding
til måltidet i forsamlingshuset afgives til
Steen Rasmussen: Steen.Rasmussen@
sosuranders.dk

Pilgrimsvandring fra Granslev kirke
En pilgrimsvandring giver den enkelte
vandrer mulighed for at fordybe sig,
finde sin indre ro og i øvrigt nyde naturen og det gode selskab.
Søndag den 30. august 2015 kl. 9.30
er der gudstjeneste i Granslev kirke,
og pilgrimsvandringen begyndes ca.
kl. 10.30.
Med udgangspunkt ved Granslev kirke
vil menighedsrådet i Granslev invitere til pilgrimsvandring i omegnens
smukke landskaber. Vi kommer til at
vandre både gennem skovområder og
markveje med større udsyn.
De, som ønsker det, kan starte med
at deltage i gudstjeneste i Granslev
kirke kl. 9.30, hvorefter vi mødes på
P-pladsen udenfor kirken og påbegynder vandringen ca. kl. 10.30.
Undervejs vil vi gøre et par korte stop
bl.a. for at introducere til en kortere del

Vel mødt, Granslev menighedsråd
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Høstgudstjenester
Onsdag d. 16. september,
Høstgudstjeneste i Houlbjerg kirke kl.
17.00

Torsdag d. 1. oktober,
Høstgudstjeneste i Granslev kirke 19.00
Søndag d. 4. oktober,
Høst og familiegudstjeneste i Haurum
kirke kl. 11.00

Søndag d. 27. september,
Høstgudstjeneste i Sall kirke kl. 11.00

Læs mere nedenfor om de enkelte
arrangementer

Høst i Houlbjerg d. 16. sep. – med borgerforening
”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.”

er fællesspisning kl. 18.15. Efter endt
spisning sættes kurvene på auktion.
Menighedsrådet står for bespisningen,
så ved denne fællesspisning er prisen
sat ned til 25 kr. for alle over konfirmationsalderen – børn gratis. Drikkevarer
kan købes til absolut rimelige priser.
Overskuddet går til at støtte det lokale
arbejde generelt i borgerforeningen.
Overskuddet fra auktionen over høstkurvene går til at støtte et konkret
projekt. Sidste år gik overskuddet til at
støtte opstart af Krolfklubben. I år vil vi
støtte kirkens kor, som bl.a. ønsker sig
tørklæder eller lignende, som skal bruges, når det optræder. Koret vil byde på
lidt høst-musik denne aften.
(læs videre på næste side)

Disse linjer fra Jeppe Åkjærs sang ”Nu
er det længe siden” kan være gode
at huske på, selvom der er langt fra
Åkjærs forældres høstredskaber til vore
dages kæmpemaskiner. Oplevelsen er
dog grundlæggende den samme. Det
er i høsttiden, vi tydeligst bliver mindet
om, hvor afhængige vi er af naturen, og
de gaver den giver fra sig.
Menighedsrådet og Borgerforeningen
vil ligesom sidste år fejre høsten ved at
kombinere høstgudstjeneste og fællesspisning.
Vi starter i den festligt pyntede kirke kl.
17.00, hvor kurve med frugt og grønt
bæres frem som synligt bevis på skaberkraften. Efter gudstjenesten føres
kurvene til forsamlingshuset, hvor der
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Af hensyn til spisning, bedes I melde
til hos Grethe Gregersen, senest d. 14.
september på 86 96 4156 el. 50 21 24
85 el. gretheg@dukamail.dk
I er også meget velkomne til at donere
en kurv med et eller andet fra drivhus,
have eller mark.

Onsdag d. 16. september kl. 17.00 i
kirken og kl. 18.15 i forsamlingshuset
Alle er velkomne.
Houlbjerg Menighedsråd og
Houlbjerg Borgerforening

Høst i Sall d. 27. sep. – den traditionelle
En høstgudstjeneste, hvor kirken er
festligt pyntet, og efter prædikenen vil
vi synge nogle af de kendte og elskede høstsange, bl.a. ”Nu er det længe

siden” og ”Marken er mejet.” Efter
gudstjenesten er menighedsrådet vært
ved en kop kaffe.

Høst i Granslev d. 1. okt. – med kor
Til denne høstgudstjeneste vil man
kunne opleve kirkernes voksenkor,
som vil byde på høst- og efterårssange.
Vi vil også sammen synge nogle af de

kendte høstsalmer og -sange i den festligt pyntede kirke. Efter gudstjenesten
er menighedsrådet vært ved en kop
kaffe.

Høst i Haurum d. 4. okt. – familiegudstjeneste
Som noget nyt bliver der i år mulighed
for at deltage i et familiearrangement til
høst. Vi starter i Haurum kirke kl. 11.00
til en festlig børne- og familievenlig
gudstjeneste i samarbejde med lokale
FDFére. Gudstjenesten er for alle i alle
aldre. Kom selv og tag hele familien

med lige fra den yngste til den ældste.
Efter gudstjenesten er alle inviteret til
afslappet frokost i Haurum forsamlingshus. Menu: Dorthes buffet. Vi siger
på forhånd tak for vejledende tilmelding til maden til Inge Jakobsen på 86
96 44 86 el. ingejakobsen@hotmail.dk
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Sognedag Haurum,
søndag d. 25. oktober kl. 11.00
I år er det Haurum kirkes tur til at være
vært ved den årlige sognedag, den
festlige søndag hvert år, hvor beboere
fra alle fire sogne i pastoratet, sætter
hinanden stævne ét sted.
Der indledes med festgudstjeneste i
Haurum kirke kl. 11.00

Foredraget vil forme sig som en rejse
tilbage i tiden til forfatterens barndomsland – til noget af alt det, han har
oplevet. Men selv om det naturligvis i
første omgang er hans land, så vil det
også et eller andet sted være tilhørernes. Historierne vil kalde minder frem
for dem af noget tilsvarende. Af noget
de har set og oplevet og glædet sig
over. Og af herlige mennesker, de har
mødt og kendt fra dengang før verden
fik fart på.
Historierne fortælles med begejstring,
frimodighed og ud af stor taknemmelighed, og ikke mindst med glimt i
øjet og smil på læben. Det er hensigten
både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal
være noget at grine af og smile af.
Tilmelding senest onsdag d. 21. oktober. Jonna Granum: 86 96 22 06.
Inge Jakobsen: 86 96 44 86. Grethe
Gregersen: 86 96 41 56. Velkommen til
en festlig og hyggelig dag.

Efter kirkegangen er der frokost i
Haurum Forsamlingshus.
Efter frokosten underholder
sognepræst
Thomas
Frøkjær,
Skivholme.
Thomas
Frøkjær udgav i efteråret 2008 bogen ”Tak
for’ed!,” som rummer historier og oplevelser fra forfatterens
barndom i 1960’erne i
landsbyen Heltborg i Thy, bl.a. møder
med en række mennesker, som vi nok
i dag vil betegne som originaler.

Allehelgen
stemningsfulde sange
af bl.a. Fr. Schubert og
Joh. Seb. Bach.

d. 1. november, Sall kirke kl. 19.00
Også i år vil der blive afholdt en særlig
Allehelgens-gudstjeneste her i pastoratet.
Ved denne gudstjeneste vil vi mindes
de personer, som er døde siden sidste
Allehelgensdag. Vi sætter ord på smerten og døden, og i gudstjenestens løb
vil navnene på alle, der er i det forløbne
år er døde i vore 4 sogne, eller er blevet
begravet her, blive læst op. Vi vil mindes
dem og takke for, hvad de fik lov til at
betyde. Denne Allehelgensaften medvirker en dygtig lokal sanger, Jørgen
Brouer Lundholm fra Hammel med

Jørgen Lundholm har
i en længere periode
været kordegn og kirkesanger ved Hammel
kirke. Han har bl.a. fået
sangundervisning hos Jesper BruunJensen og Jesper Krogsgaard, og han
har gennem årene sunget til mange
koncerter og gudstjenester rundt
omkring i landet.
Alle er velkomne!
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Fredsgudstjeneste i Haurum kirke
udgangspunkt i lyset som symbol på
fred og håb.
Ved denne gudstjeneste får vi besøg
af koret "Oktavia", et lille lokalt kor
bestående af 8 sangere fra vores
område under ledelse af organist Inger
Jul Jensen, Vejerslev, Aidt og Thorsø
Kirker. Mange af kormedlemmerne er
kirkesangere til daglig. Koret synger
dejlig musik relateret til aftenens tema.

1. søndag i advent, d. 29. november
kl. 19.30
Adventstiden vil traditionen tro blive
markeret ved en fredsgudstjeneste
i Haurum kirke. Fredslyset fra Jesu
fødselsgrotte i Betlehem er på Sct.
Georgsgildernes foranledning blevet
bragt til Hammel forinden, og det vil
denne aften blive bragt ind i Haurum
kirke. Gudstjenesten er fuldstændig
upolitisk, idet der udelukkende tages

Kirke og kultur
Koncert i Granslev kirke med Kaare Norge
Kaare Norge er en dansk klassisk
guitarist. Han er uddannet på Det
Jyske Musikkonservatorium i 1988,
og den klassiske musiks både kendte
og ukendte værker er at finde på hans
repertoire, der også inkluderer populær- og folkemusik. Kaare Norge har
gennem sin lange karriere udgivet 23
album – det sidste album med musik af
Carl Nielsen.
Kaare Norge giver koncert i Granslev
kirke onsdag d. 7. oktober kl. 19.00
– der vil være gratis adgang til koncerten, men for ikke at køre forgæves til
en overfyldt kirke, kan man med fordel
bestille billetter hos menighedsformand

Kirsten Larsen: Tlf. 86 96 44 97 evt. pr.
mail: vm30privat.dk
Granslev Menighedsråd

Fælles koncert i de 4 sogne
- der dufter lidt af jul!
Kristian Lilholts righoldige repertoire,
der ejer en sjælden melodisk nerve. Vi
kommer rundt i hele paletten og kan
ikke mindst glæde os over de instrumentale kompositioner, der på forun-

Søndag d. 22. november kl. 16.00 slår
Houlbjerg Kirke dørene op for en unik
koncert med
Lilholt, Virenfeldt & Jørgensen.
Kirkerummet fyldes af tonerne fra
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derlig vis går i et med kirkerummet.
Med sig har Kristian Lilholt Ida Friis
Virenfeldt og Lasse Jørgensen. Ida
Virenfeldts klangfulde stemme og Lasse
Jørgensen gennemmusikalske spil gør
disse tre musikere til et fantastisk koncertbekendtskab, der rummer musik
og sange med højt til loftet.
Det endelig koncertprogram ligger ikke
klart, men vi er blevet lovet, at vi efter
få minutter i deres selskab bliver fanget
ind i en musikalsk boble og derefter
bare kan læne os tilbage og nyde. Der

vil være gratis adgang til koncerten,
men for ikke at køre forgæves til en
overfyldt kirke, kan man med fordel
bestille billetter hos
Jonna Granum: 86 96 22 06
– jonna@granum.dk el.
Kirsten Larsen: 86 96 44 97
– vm30privat.dk el.
Inge Jakobsen 86 96 44 86
– ingejakobsen@hotmail.dk
De 4 menighedsråd

Syng julen ind
Kom og vær med til denne hyggelige sangaften. Tilmelding til kaffebord
senest tirsdag d. 1. december til Hanne
Hounsgaard: 86 96 46 26.

Torsdag d. 3. december 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.

Julemøde i Houlbjerg
Traditionen tro vil der blive afholdt julemøde for ældre i Houlbjerg.

Det sker d. 10. december kl. 14.00.
Læs mere i næste kirkeblad.
7

Kor i kirkerne
Voksenkor
Voksenkoret er nu netop gået i gang
med efterårssæsonen, og vores første projekt er at øve sange til korets
medvirken ved høstgudstjenesterne i
Houlbjerg og Granslev Kirker (se omtalen andetsteds i bladet).

Vi synger i Niær Præstegård hver torsdag kl. 19 - 21.

I løbet af efteråret øver vi naturligvis
også på et juleprogram, som vi fremfører ved "De ni læsninger" i Houlbjerg
Kirke torsdag d. 17. december.
Man kan sagtens stadig nå at være
med i efterårsprogrammet, og alle interesserede er hjerteligt velkomne!

Nye korsangere søges!
Det er et stort ønske at blive flere i
koret, så hvis du kan lide at synge,
så mød op og mærk glæden ved at
synge sammen! Man er velkommen
til at komme på uforpligtende besøg
og synge med - og man behøver ikke
binde sig for mere end et projekt ad
gangen.
Vores kor har været i gang i 2 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 trestemmigt. Koret medvirker ved udvalgte
gudstjenester i løbet af kirkeåret.
Vi lægger vægt på, at det skal være
sjovt og hyggeligt, men også udviklende at gå til kor. Vi får os selvfølgelig
en kop kaffe og kage undervejs! Det er
gratis at deltage!
Nærmere oplysning:
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653,
mail: birgitteoep@gmail.com

"Jule-kor"
julemusik og Lucia-optog. Det kommer til at foregå i middagsstunden på
skolen fra efter efterårsferien. Nærmere
information herom følger.

- et samarbejde mellem Frijsendal
Friskole og kirken
For børnene på Frijsendal friskole bliver der ligesom sidste år tilbud om
korsang med mig i samarbejde med
skolens musiklærere med fokus på

Birgitte Østergaard
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Sangkoret Løvsangerne
- er et tilbud til alle børn fra 2.-6. klasse i Houlbjerg, Granslev, Haurum og
Sall samt vores nabosogne, Laurbjerg,
Værum og Ørum.
I foråret medvirkede koret bl.a. ved
påskearrangementer i Ørum og
Granslev Kirker.
I efterårssæsonen deltager koret også
ved udvalgte gudstjenester samt til
"De 9 læsninger" d. 17. december i
Houlbjerg Kirke sammen med voksenkoret.
Lørdag d. 24. oktober er koret inviteret
til stort korstævne med ca. 100 andre
korsangere i Hammel Kirke. Det glæder vi os til!
Koret øver hver fredag kl. 14.20-15.20
i Laurbjerg Konfirmandstue.
Det koster 50 kr pr. barn for et helt skoleår at være med, og man betaler 75
kr for leje af korbluse (engangsbeløb).
Man er velkommen til at komme på
besøg i koret, før man beslutter sig for,
om man vil være med.

Yderligere oplysning hos korlederne:
Martin
Nipgaard,
organist
ved
Laurbjerg, Værum og Ørum Kirker,
mail: organist8870@gmail.com,
tlf. 6177 0578
Birgitte Østergaard, organist i Haurum,
Sall, Houlbjerg og Granslev
mail: birgitteoep@gmail.com,
tlf. 6177 7653

Kirke og hverdag
Børneklubben ”Pusterummet”
Børneklubben holder en pause.
Børneklubben har gennem de seneste
år manglet børn. Derfor holder vi en

foreløbig pause. Skulle der være et
stort ønske fra flere familier om at åbne
igen, hører vi gerne om det.

Mini-konfirmander 2015-2016
I løbet af skoleåret 2015-2016 tilbydes
minikonfirmandundervisning til børn
fra Haurum og Sall sogne på 3. og
4. klassetrin. Familierne får direkte
besked.

Børn på 3. klassetrin fra Houlbjerg og
Granslev sogne tilbydes minikonfirmandundervisning hvert år i samarbejde med sognepræst Eva Graabek.
Familierne får direkte besked.
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Babysalmesang
Helt små børn er utroligt lydhøre over
for sang og musik, og gennem aktiviteterne til babysalmesang stimuleres barnets sansemotoriske, følelsesmæssige,
sociale og sproglige udvikling.
Til babysalmesang synger vi salmer,
danser, vugger og laver andre aktiviteter i en hyggelig atmosfære i kirkerummet.
Babysalmesang varetages af organist
Martin Nipgaard Hansen.

Praktisk info
Hvem? For børn mellem 0-12 mdr. og
far eller mor
Hvornår? 8 fredage i september og
oktober kl. 11.00
Hvor? Laurbjerg Kirke kl. 11.00
Tilmelding? Er gratis men nødvendig
pga. begrænset deltagerantal og sker
til Martin Nipgaard
Hansen organist8870@gmail.com
eller 61 77 05 78

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 15. oktober 2015

Redigeret af: 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. 3. november:
Kl. 16.30 – 18.00: Haurum menighedsråd
Kl. 18.00 – 20.00: Fællesrådsmøde
Kl. 20.00 – 21.30: Sall menighedsråd

SALL KIRKE:

Onsdag d. 4. november:
Kl. 18.30-20.00: Houlbjerg menighedsråd
Kl. 20.00-21.30: Granslev 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.

HOULBJERG KIRKE:

Sognepræst Lene Sander, Niær præstegård, Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet:
8696 4024, mobil: 2917 4024,
Mail: LESA@KM.DK
Mandag fri.
Fri: d. 19. – 20. september samt d. 12.
oktober – 18. oktober samt d. 14. – 15.
november
I disse perioder passes embedet af sognepræst Eva Graabek, Laurbjerg, tlf.: 86 46
80 32 eller 61 67 90 41.
Mail: EGR@KM.DK
Mandag fri.

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:

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.
samt bestilling af attester.
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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
Præstesekretær:
Mariann Pedersen, tlf. 8696 4024, tirsdage og
fredage mellem kl. 9.00-12.00 el.
mail: mp@km.dk
Sanger for Sall, Houlbjerg og Granslev kirker:
Steen Bjørn Søndergaard, tlf. 2644-8934

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

Haurum

Sall

Houlbjerg

30/8 13. s. e. trinitatis
Luk 10,23-37

9.30
Pilgrimsvandring
Se omtale

6/9 14. s. e. trinitatis 9.30
Luk 17,11-19

11.00

13/9 15. s. e. trinitatis
Matt 6,24-34

9.30
Kaffe

16/9
ONSDAG

17.00
Høstgudstjeneste
v. Christian Jensen
Fællesspisning
Se omtale

20/9 16. s. e. trinitatis
Luk 7,11-17

9.30 Kaffe
Eva Graabek

27/9 17. s. e. trinitatis
Luk 14,1-11

11.00
Høstgudstjeneste
Kaffe - Se omtale

1/10
TORSDAG

19.00
Høstgudstjeneste
m. kor - Kaffe
Se omtale

4/10 18. s. e. trinitatis 11.00
Matt 22,34-46
FamilieHøstgudstjeneste
Frokost - Se omtale
7/10
ONSDAG

19.00
Koncert - Se omtale

11/10 19. s.e. trinitatis
Mark 2,1-12

11.00
Kaffe

18/10 20. s.e. trinitatis
Matt 22,1-14

9.30
Eva Graabek

25/10 21. s. e. trinitatis 11.00
Joh 4,46-53
Sognedag
Se omtale
1/11 Alle Helgens dag
Matt 5, 1-12

19.00
Kaffe - Se omtale

8/11 23. s. e. trinitatis
Matt 22,15-22

11.00

15/11 24. s. e. trinitatis
Matt 9,18-26
22/11 s. s. i kirkeåret
Matt 25,31-46
29/11 1. s. i advent
Luk 4,16-30

Granslev

11.00 Kaffe
Eva Graabek
11.00

16.00
Koncert - Se omtale

19.30
Fredsgudstjeneste
Kaffe - Se omtale

Gudstjenester juleaften, d. 24. december:
Kl. 13.00: Sall kirke
Kl. 14.00: Haurum kirke
Kl. 15.00: Granslev kirke
Kl. 16.00: Houlbjerg kirke
Andre gudstjenester i december: Se næste kirkeblad

NB! Der er altid altergang
ved gudstjenesterne kl. 11.00

