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Særlige gudstjenester i juletiden
samt i januar og ferbruar
Fredsgudstjeneste i Haurum kirke
råde under ledelse af organist Inger
Jul Jensen, Vejerslev, Aidt og Thorsø
Kirker. Mange af kormedlemmerne er
kirkesangere til daglig.
Koret synger denne aften stemningsfuld musik af bl.a. Carl Nielsen.

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. Georgs
Gildernes 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 denne gudstjeneste får vi besøg
af koret "Oktavia," et lille kor bestående af 8 sangere fra vores lokalom-

Koret
"Oktavia"

Julegudstjeneste med børnehaven Trekløveren
Børnehaven Trekløveren gæster Sall
kirke onsdag d. 16. december kl. 10.00.
Dagpleje-børn og -mødre, bedsteforæl-

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

Lucia-gudstjeneste i Sall Kirke
Vel mødt til en stemningsfuld gudstjeneste!

2. søndag i advent
d. 6. december kl. 11.00
Denne søndag afholdes der højmesse i Sall Kirke, hvor "Jule-koret" fra
Frijsendal Friskole medvirker med
Lucia-optog og julemusik.
"Julekoret" har øvet en række fredage
i middagsstunden på skolen i et skolekirkeprojekt med organist og musiklærere.
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Julemøde i Houlbjerg
med hyggeligt samvær, kaffe, sang,
julehistorie m.m.
Tilmelding til kaffen senest den 8.
december til Grethe Gregersen på tlf.
86 96 41 56.

Torsdag d. 10. december kl. 14.00
Alle ældre og andre interesserede fra
alle 4 sogne inviteres til julemøde i
Houlbjerg. Også tidligere sognebørn
er hjerteligt velkomne. Vi starter eftermiddagen med en kort gudstjeneste i
Houlbjerg kirke kl. 14.00, hvorefter der
vil være julehygge i forsamlingshuset

De ni læsninger i Houlbjerg Kirke
beretning om Jesu fødsel, og de indgår
i et samspil med fællessalmer og musikalske indslag fra kirkernes voksenkor
og Løvsangerne.
Velkommen til en
aften i julestemningens tegn!

Torsdag d. 17. december kl. 19.00
Også i år indbyder vi til "De ni læsninger", en musikgudstjeneste, der er
bygget op omkring ni bibeltekster, der
bliver læst op af medlemmer af menigheden. Teksterne spænder fra skabelsen over syndefaldet til profetier om
Jesus og slutter med juleevangeliernes

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

skolebørnene og lærerne i Sall kirke
fredag d. 18. december kl.10.30.

Natkirke i Granslev
Fredag d. 26. februar kl. 19.00
Et lille udvalg har igen i år sat sig for
at lave en anderledes gudstjeneste, ”en
natkirke” i Granslev kirke. Natkirken
byder på et afvekslende program, som
skifter mellem fælles aktiviteter og individuel fordybelse i bøn eller meditation.
Gudstjenesten har et meditativt præg.
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Kirke og kultur
Syng julen ind
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 og sange. Kom og vær med
til denne hyggelige sangaften.

Tilmelding til kaffebord senest tirsdag
d. 1. december til
Hanne Hounsgaard:
86 96 46 26.

Julekoncert med Grundfos-koret i Sall Kirke
Koret har kontakt med kor i udlandet,
bl. a. i Lyon i Frankrig og Wahlstedt
i Tyskland, og har indspillet to cd’er.
Ved koncerten i Sall kirke vil der blive
tale om et blandet program fra korets
repertoire, der spænder over gamle,
kendte og nyere danske sange, gospel,
engelske sange og rytmiske sange af
danske digtere og sangskrivere.
Det endelige program fastlægges af
dirigenten i samarbejde med kirken –
men der vil helt sikkert komme sange,
der peger frem mod julen – så hjertelig
velkommen til en stemningsfuld koncert.

3. søndag i advent
d. 13. december kl. 19.30
Gå ikke glip af koncerten med dette
dygtige kor, der er stiftet i Bjerringbro
i 1992.
Medlemmerne har alle tilknytning til
Grundfos og består af omkring 25
sangere under ledelse af Henrik Birk
Aaboe, som er en særdeles dygtig
dirigent, komponist og pianist. Han har
stor korerfaring både klassisk og rytmisk og har med koret - suppleret med
3 andre kor - uropført sit værk ”Waters
- Drop by Drop”, der er en musikalsk
rejse gennem vands forskellige stadier.
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Kunst og musik i kirke, skole og landsby
Et fælles projekt mellem skole, kirke,
og landsbyboere i Sall med udgangspunkt i kirkens symboler og påskehøjtiden.
Friskolens yngste elever og billedkunstlærer Kirsten Holme vil skabe kunst
inspireret af kirkerummet og kirkens
nærområde. Der vil blive lagt vægt på
kirkelige symboler som korset, fisken
og lammet, og børnene vil give deres
bud på udsmykning af altertavle, prædikestol og stolestader. Det grønne
område foran kirken vil få sit helt eget
udtryk, og malede sten med symboler
vil lede ind i kirkens rum.
Den musikalske del er lagt i hænderne
på organist Birgitte Østergaard, der i
samarbejde med Jonna Granum invite-

rer til at deltage i et kor til lejligheden
sammen med kirkernes faste kor.
Kom og vær med til at synge, alle er
velkomne!
Har man lyst til at deltage, så ring eller
mail senest d. 31. december til:
Jonna Granum tlf. 51789863 eller mail
jonna@granum.dk.
De tilmeldte øver nogle gange med
Jonna, første gang torsdag d. 14. januar (sted oplyses senere) og derefter et
antal torsdage sammen med kirkekoret til opførelsen og ferniseringen, der
finder sted Palmesøndag d. 20. marts
2016 i Sall Kirke kl. 9.30.
Vi håber, at rigtig mange har lyst at
deltage i dette projekt, hvor billeder,
ord og toner vil gå op i en højere enhed.

Sogneaften
sorte gryde" på P4 - Trekanten og "Prøv
lie´ åhør" på TV Syd. Han vil denne aften
holde foredraget: Er livet livet værd –
om at skabe sit liv i krise. Han beskriver
selv foredraget således: Gennem kreativt arbejde – i billeder, musik og ord
– er det muligt at skabe mening, selv
når livet forekommer meningsløst. Det
understreger værdien af at give udtryk
for de følelser og tanker, der trænger sig
på, når det gavmilde liv viser sig fra sin
grusomme side. Foredraget indeholder
muntre og sørgmuntre fortællinger samt
sang og musik. Foredraget finder denne
gang sted i Bøstrup forsamlingshus,
forsamlingshuset i midten af de 4 sogne.
Velmødt til en spændende og indholdsrig aften. Tilmelding senest d. 2. februar til enten Inge: 86 96 44 86, Jonna:
86 96 22 06, Grethe: 86 96 41 56 eller
Kirsten: 86 96 44 97.

Torsdag d. 4. februar kl. 19.30
ER LIVET LIVET VÆRD?
- om at skabe sit liv i krise
Velkommen til en spændende sogneaften i selskab med
Hans Lauge. Hans Lauge er
tidligere højskolelærer fra
Vejle Idrætshøjskole, konsulent i Discover A/S, og
sportschef i Vejle Boldklub.
Han er siden 1994 indehaver af konsulentfirmaet HANS LAUGE,
hvor han beskæftiger sig med organisations, leder – og medarbejderudvikling
i privat og offentligt regi. Hans Lauge
er til enhver tid et multimenneske, der
– udover ovennævnte – skriver bøger,
laver musik, synger, tegner, maler - og
holder kurser og foredrag om det at
være skabende. Desuden er han samfundsdebattør i programmerne "Den
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Kirke og hverdag
Kor i kirkerne
Vi har som sædvanligt haft et aktivt
efterår og medvirker i december til
"De ni læsninger" i både Laurbjerg og
Houlbjerg Kirker.

Voksenkor
Voksenkoret synger stadig
i Niær
Præstegård hver torsdag kl. 19 - 21.

Nye korsangere!

Der er stadig plads til flere i koret, og hvis du er glad for at synge,
så prøv at møde 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 ½ år nu. Repertoiret er en bred blanding af
nye og gamle sange og salmer, samt lettere klassiske og rytmiske satser, og
vi synger 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
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Sangkoret Løvsangerne
Yderligere oplysning hos korlederne:
Martin
Nipgaard,
organist
ved
Laurbjerg, Værum og Ørum Kirker,
mail: organist8870@gmail.com,
tlf. 6177 0578

- et tilbud til alle børn fra 2.-6. klasse i Houlbjerg, Granslev, Haurum og
Sall samt vores nabosogne, Laurbjerg,
Værum og Ørum.
Koret har i efteråret medvirket til høstgudstjeneste og synger igen i december ved "De ni læsninger" i Laurbjerg
Kirke d. 15. december og i Houlbjerg
Kirke d. 17. december.
I oktober var koret med til korstævne i
Hammel Sognegård, hvor de sammen
med ca 50 andre sangere fra nær og
fjern øvede nye efterårs- og julesange
under ledelse af Anne Lise Quorning.
En intens dag, som sluttede af med en
koncert for forældre og andre interesserede i Hammel Kirke

Birgitte Østergaard, organist i Haurum,
Sall, Houlbjerg og Granslev
mail: birgitteoep@gmail.com,
tlf. 6177 7653

Løvsangerne øver hver fredag kl. 14.2015.20 i Laurbjerg Konfirmandstue.
Det koster 50 kr pr. barn for et helt skoleår at være med. Man er velkommen
til at komme på besøg i koret, før man
beslutter sig for, om man vil være med.

"Jule-kor"-projekt
- et samarbejde mellem Frijsendal
Friskole og kirken
Også i år har børnene på Frijsendal friskole fået tilbud om korsang med mig
med fokus på julemusik, og "julekoret"
optræder til skolens julemarked lørdag
d. 5. december med Lucia-optog og
julemusik.
Søndag d. 6. december medvirker koret
så til Lucia-gudstjenesten i Sall Kirke.
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Mini-konfirmander 2016
I lige år, dvs. 2016 tilbydes undervisningen 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 hvert år
minikonfirmandundervisning i samarbejde med sognepræst Eva Graabek.
Familierne får direkte besked.

Fra sognene
Høsten kom i hus!
Senere gik turen til Granslev, hvor
voksenkoret medvirkede, og søndagen efter var det Haurums tur med
en familie-høstgudstjeneste i kirken
og frokost i forsamlingshuset. Det
var en børnevenlig gudstjeneste, hvor
"Løvsangerne" medvirkede, og hvor
der blev tegnet høst-tegninger af børnene foran alteret.
Til sidst havde vi en hyggelig og velbesøgt høstgudstjeneste i Sall Kirke med
efterfølgende boller i våbenhuset.

"Ja, nu er der da blevet "høstet" godt
og grundigt rundt i alle sognene", skrev
et menighedsrådsmedlem til mig for
nylig og foreslog, at vi slog noget af
det sammen for at økonomisere med
kræfterne. Det er nok værd at overveje.
Men høsten blev fejret i alle kirker, selvom nogle landmænd i år måske
ikke er helt tilfredse med udbyttet.
Vi lagde ud i Houlbjerg med høstgudstjeneste og efterfølgende fællesspisning
og festlig auktion over høstkurve i
forsamlingshuset. Voksenkoret medvirkede, og overskuddet fra auktionen
blev i år doneret til koret, så det kan
blive "peppet lidt op", som den gode
formand for borgerforeningen udtrykte det - med smarte nye tørklæder,
måske. Mange tak for bidraget!

Birgitte Østergaard Petersen
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Fra Houlbjerg sogn
Mandag d. 12. oktober gik aktive, frivillige Houlbjergkræfter igang med et projekt udtænkt af menighedsrådet med
formanden, Doris i spidsen.
Vi har en del gamle sokkelsten fra
nedlagte gravsteder liggende på kirkegården. Inspirationen til projektet

fik vi på vores kunststudietur til bl.a.
Pindstrup og Bregnet kirker, hvor der
stod og lå granitsten i smukke formationer. Nu har vi i den østligste ende af
kirkegården i Houlbjerg en "opgående
sol" i granit.

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.
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Nekrologer
Det er med stort vemod, at vi dette efterår
her i Haurum-Sall-Houlbjerg og Granslev
sogne har måttet tage afsked med to siddende menighedsrådsmedlemmer: Kurt
Astrup, Granslev menighedsråd og Erling
Hounsgaard, Haurum menighedsråd.

Erling Hounsgaard
Erling Hounsgaard blev født i Haldum sogn,
d. 5. oktober 1935 og døde d. 25. september 2015 i hjemmet i Haurum.
Erling Hounsgaard kom tidligt ud at tjene,
som det var almindeligt i 1930érne. På et
tidspunkt blev han tilbudt en plads i Røgen
brugs, det blev Erlings karrierevej. Han
blev først brugsuddeler i Halling i 11 år, og
herefter var han brugsuddeler i Haurum i
27 år. Erling har altid udført alt til punkt og
prikke, en vellidt mand i byen, der også i
en lang periode var mand for dilettanten.
Erling lagde også et stort arbejde i menighedsrådet både som menighedsrådsmedlem, folkevalgt kasserer, og tidligere som
regnskabsfører. For Erling stod Grundtvigs
store betydning for vores kultur lysende
klar. Erling talte ofte om Grundtvigs tanker
og virke i forhold til, at lyset ikke kun var
for de lærde til ”ret og galt at stave,” som
det hedder i sangen: ”Er lyset for de lærde
blot.” For Erling var det vigtigt, at lyset,
viden, oplysning var og skulle altid være
allemandseje, alle skulle have lige adgang
til at søge viden og lærdom for at kunne
skabe sig en livsvej.
Erling har nydt sit liv til det sidste, haft et
godt otium på Nørrevænget i eget hus med
egen have med Hanne, børn og børnebørn, øvrig familie, venner og gode naboer
omkring sig.

I stor taknemmelighed over at have kendt
dem bringes følgende:
Kurt Astrup
Kurt Astrup blev født i Christians sogn i
Aarhus, d. 30. april 1953 og døde d. 14.
september 2015 i hjemmet i Granslev.
Kurt var en aktiv og vellidt mand. Han
havde det allerbedst, når han var i gang
med et projekt. Kurt var en dygtig tømrer,
byggede selv huset i Granslev og var altid
meget villig til at hjælpe andre med sin
viden og kunnen. Kurt var også en stor
naturelsker. Han satte stor pris på sammen
med Tove at opleve naturen og at nyde
rejser. Kurt har rejst over stort set hele
verden. Store rejsemål som Antarktis og
Mont Everest kan nævnes. Alligevel var det
Granslev, der blev stedet, der lå hans hjerte
nærmest med skov og enge lige udenfor
døren. Kurt var et menneske, der satte stor
pris på at være sammen med andre. Han
nød livet med børn, børnebørn, venner og
bekendte. Han havde en stor vennekreds
og en stor berøringsflade. Han var et tillidsvækkende menneske, som kunne tale med
alle. Engageret, hvor end han var, også
lokalt i forældrerådet på skolen, da børnene
gik i skole, og senere her i Granslev som
menighedsrådsmedlem og her i de senere
år som kirkeværge.

ÆRE VÆRE DERES MINDE
Sognepræst Lene Sander

OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg .
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 15. januar 2015
Redigeret af: Charlotte Jørgensen, Mariann Pedersen, Birgitte Østergaard og Lene Sander
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. 23. februar
Kl. 16.30-18.00: Houlbjerg menighedsråd
Kl. 18.00-20.00: Fællesrådsmøde.
Kl. 20.00-21.30: Granslev menighedsråd
Onsdag d. 24. februar
Kl. 18.30-20.00: Haurum menighedsråd
Kl. 20.00-21.30: Sall menighedsråd

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.

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. 12. – 13. december. D. 26. december. D. 16. – 17. januar. D. 13. – 14.
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.

Graver: Anja H. Talbot, tlf. 2117-0531
Graverafløser: Lars Mørk Andersen,
tlf. 8696-4213 el. 2530-5567
Menighedsrådsformand:
Doris 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.
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Graver: Lars Mørk Andersen,
tlf. 8696-4213 el. 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

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
kl. 9.00-12.00 – mp@km.dk
Sangere 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

29/11, 1 s. i advent
Luk 4,16-30

19.30
Fredsgudstj.
Kaffe

6/12, 2. s. i advent
Matt 25,1-13

Sall

Houlbjerg

11.00
Lucia
Kaffe

10/12
Torsdag

14.00
Julemøde

13/12, 3. s. i advent
Luk 1,67-80

19.30
Koncert

17/12
Torsdag

9.30
Eva Graabek
Kaffe
19.00
De 9 læsninger

20/12, 4. s. i advent
Joh 3,25-36

11.00

24/12, juleaften
Luk 2,1-14

14.00

13.00

16.00

25/12, 1. juledag
Joh 1,1-14
11.00 Eva Graabek
Kaffe

31/12, nytårsaften
Matt. 6,5-13

14.30
Kransekage m.m.

3/1, H. 3. Konger
Matt 2,1-12 el.
Joh 8,12-20
10/1, 1. s. e. H. 3 K.
Mark 10,13-16

15.30
Kransekage m.m
19.00
Kaffe

11.00

17/1, s. s. e. H. 3 K
Joh 12,23-33

9.30
Eva Graabek
Kaffe

24/1, Septuagesima
Matt 25,14-30

11.00

31/1, Seksagesima
Mark, 4,26-32

11.00

7/2, Fastelavn
Luk 18, 31-43

21/2, 2. s. i fasten
Mark 9, 14-29

11.00
Kaffe
9.30
Eva Graabek
11.00

26/2
Fredag
28/2, 3. s. i fasten
Joh 8,42-51

15.00
11.00

26/12, 2. juledag
Matt. 10,32-42

14/2, 1. s. i fasten
Luk 22, 24-32

Granslev

19.00
Natkirke
11.00
Kaffe

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00

