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Særlige gudstjenester

Konfirmandgudstjeneste i Granslev 
kirke søndag d. 6. marts kl. 9.30. 
Alle konfirmander fra Houlbjerg og 
Granslev med forældre og søskende er 
inviterede. Gudstjenesten, der er åben 
for ALLE, varer en lille time, hvorefter 
Lene vil give nogle praktiske informa-
tioner om konfirmationen. Herefter ind-

byder menighedsrådene fra Houlbjerg 
og Granslev familierne til at se den 
gamle sognekirke efter i krogene - de 
fortæller lidt om kirken og graver Lars 
Mørk Andersen vil tage alle med på 
rundtur i kirken. Vi afslutter med en bid 
brød.

Konfirmandgudstjeneste i Granslev
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Projekt ”kunst og musik i kirke, skole 
og landsby” tager form i skrivende 
stund, og det bliver spændende at se 
et anderledes kirkerum udsmykket af 
børn fra 0. til 3. klasse, der arbejder 
med kirkelige symboler og kirkerum-
mets udsmykning i det hele taget.
 
Det hele samles med tekst og musik, 
der tager udgangspunkt i tiden fra 
Palmesøndag til Påskemorgen: tekster 
der forklarer og tydeliggør symbolerne, 
og korsatser og fællessalmer, der rela-
terer til påskens store begivenheder.

Velkommen til en særlig gudstjeneste 
i Sall kirke Palmesøndag d. 20 marts 
kl. 9.30. 

Kirkernes voksenkor medvirker denne 
dag sammen med et lejlighedskor, som 
er samlet til begivenheden. 

Kirken vil være åben for besøgen-
de mandag, tirsdag og onsdag efter 
Palmesøndag fra kl. 9 – 16, her vil det 
være muligt at se børnenes udsmyk-
ning. 

Skolekirkeprojekt i Sall 
– kulminerer Palmesøndag

Sall kirkes tårn omgivet af forår
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For et stykke tid siden fik jeg en hen-
vendelse med et ønske fra et "gam-
melt" hold konfirmander. De ville gerne 
høre, om det var muligt at få marke-
ret 50-året for deres konfirmation. En 
spændende og meningsfuld henven-
delse. Jeg ser derfor frem til at byde 
guldkonfirmanderne anno 2016 vel-
kommen i deres konfirmationskirke, 
Haurum kirke, d. 17. april kl. 11.00 
- 50årsdagen for deres konfirmation. 

Salmer og prædiken vil være inspireret 
af temaer som dåb og konfirmation. 
Særligt velkommen  til guldkonfirman-
derne og også velkommen til alle, 
der finder vej til kirken denne dag. 
Gudstjenesten er som altid  offentlig, 
og åben for alle. Denne dag, som sagt 
med særligt fokus på temaer som dåb 
og konfirmation. 

Sognepræst Lene Sander

Guldkonfirmation – en gudstjenestlig markering

Houlbjerg kirke, Skærtorsdag d. 24. 
marts kl. 17.00
Påsken er en vigtig højtid i kirkeåret. 
Den markeres ved, at kirkerne hen 
igennem påskeugen fra Palmesøndag 
til 2. Påskedag genfortæller den dra-
matiske sidste uge af Jesu liv her 
på jorden, hans henrettelse, død og 
opstandelse. 

I Houlbjerg Kirke vil vi gerne med en 
særlig gudstjeneste skærtorsdag mar-
kere hele denne historie. Skærtorsdag 
var den aften, hvor Jesus holdt det 
sidste påskemåltid med sine disciple, 
og ved den lejlighed indstiftede han 
Nadveren. 

Vi fortæller historien gennem tekst-
læsninger, fællessang, kor og bille-
der. Kirkernes voksenkor medvir-
ker. Efter selve gudstjenesten vil vi 
holde påskemåltid med lam og vin i 
våbenhuset. 

Alle er hjerteligt velkomne

Skærtorsdag i Houlbjerg Kirke 
–afsluttende med påskemåltid
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Granslev kirke: Store Bededag d. 22. 
april kl. 10.30 konfirmeres: Agnes 
Kleberg Andersen, Emma Beg Gardum 
Andersen, Oliver Andersen, Daniel 
Carlsen, Clemen Fagerlund Enggaard, 
Emily Koudal Hørmann, Josefine 
Victoria Abild Jensen, Albert Kamp 
Jønsson, Emma Nellie Kristensen, 
Kallan Sean Friis Magill, Alexander 
Olsen, Emil Møller Slangerup og 
Michelle Annet Wenrich. 

Sall kirke: Søndag d. 24. april kl. 
10.30 konfirmeres: 
Mathias Boulund Albertsen, Magnus 
Bækgaard Andersen, Trine Lovring 
Vangkilde Jensen, Nicoline Kragskov, 
Asbjørn Larsen, Mathias Madsen, 
Nataniel Fog Martinsen, Andrea Helene 
Mikkelsen, Laura Dahlgaard Nielsen, 
Magnus Vester Bjerring Rasmussen, 
Mads Damgaard Rohde, Jeppe Astrup 
Sørensen, Michael Schneider Sørensen

Konfirmation 2016

Torsdag d 2. juni: Sommergudstjeneste 
i Haurum Kirke kl. 19.30, hvor voksen-

koret medvirker med forårs- og som-
mermusik.

Sommersangsgudstjeneste 
i Haurum kirke m. Voksenkoret

N.B.: Da ingen af årets konfirmandfa-
milier har tilknytning til Haurum kirke, 
bliver konfirmationen undtagelsesvis 
afholdt i Sall kirke i et lige år. Normalt 
er der konfirmation i Haurum kirke i de 
lige år og i Sall kirke i de ulige år. 

Konfirmationsdatoer 2017
Houlbjerg kirke, 

Store Bededag d. 12. maj
Sall kirke, Søndag d. 14. maj

Konfirmationsdatoer 2018
Granslev kirke, 

Store Bededag d. 27. april
Haurum kirke, Søndag d. 29. april

Påskedag d. 27. marts: Festlig guds-
tjeneste i Sall kirke kl. 11.00, hvor 
Susanne Klausen medvirker. Susanne 
er uddannet fløjtenist fra Det Vestjyske 

Musikkonservatorium. 
Vel mødt til en 
festlig påskegudstjeneste!

     Påskedag i Sall kirke m. Susanne Klausen

Pinsedag d. 15. maj: Festlig højmesse 
i Granslev kirke kl. 11.00, hvor Karina 
Brøgger Johanson medvirker. Karina 
er uddannet klarinettist fra Det Jyske 
Musikkonservatorium. Hun er dirigent 

for flere orkestre og big bands, spiller i 
forskellige sammenhænge og undervi-
ser bl.a. på musikskole. Vel mødt til en 
festlig pinsegudstjeneste!

Pinsedag i Granslev kirke m. Karina Brøgger Johanson
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Kirke og hverdag

I dette forår deltager voksenkoret i et 
fælles projekt med Frijsendal frisko-
le omkring kunst og musik. Skolens 
yngste elever og billedkunstlærer 
Kirsten Holme skaber kunst inspireret 
af kirkens symboler og påskehøjtiden. 
Voksenkor og organist samarbejder 
med Jonna Granum og et lejlighedskor 
om påskemusik, som bliver fremført 
Palmesøndag d. 20. marts kl. 9.30 
i Sall Kirke, hvor der samtidig er fer-
nisering og præsentation af børnenes 
kunstværker. 

Som afslutning på sæsonen synger 
koret ved en sommeraftens-gudstjene-
ste i Haurum Kirke torsdag d. 2. juni 
kl. 19.30. Denne aften bliver der også 
mulighed for at synge med på nogle 
af vores kendte og elskede sommer-
sange. 

Voksenkoret synger i Niær Præstegård 
hver torsdag kl. 19.30 - 21.30
Der er plads til flere i koret, og hvis du 
er glad for at synge, så prøv at møde 
op og mærk glæden ved at synge sam-
men! 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.

Koret har været i gang i siden 2013. 
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 
sjovt og hyggeligt, men også udvik-
lende 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

Voksenkor
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- et tilbud til alle børn fra 2.-6. klas-
se i Houlbjerg, Granslev, Haurum og 
Sall samt vores nabosogne, Laurbjerg, 
Værum og Ørum.

Løvsangerne øver hver fredag kl. 14.20-
15.20 i Laurbjerg Konfirmandstue. 
Det koster 50 kr pr. barn for et helt sko-
leår at være med. Man er velkommen 
til at komme på besøg i koret, før man 
beslutter sig for, om man vil være med.

Koret medvirker nogle gange i årets 
løb ved koncerter og gudstjenester. Vi 
har også forskellige sociale aktiviteter, 
fx deltager vi i større kor-stævner og 
arrangerer en årlig lejr-tur. I år munder 

lejr-turen ud i en gudstjeneste i Ørum 
Kirke d. 17. april kl. 15.00 

Kirken er behjælpelig med at arrangere 
transport til og fra Frijsendal Friskole.

Yderligere oplysning hos korlederne:
 
Martin Nipgaard, organist i Laurbjerg, 
Værum og Ørum Kirker, 
mail: organist8870@gmail.com, 
tlf. 6177 0578

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

Børnekoret Løvsangerne

Voksenkoret og Løvsangerne ved De ni læsninger i Houlbjerg i december.
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I lige år tilbydes minikonfirmandun-
dervisning til børn fra Haurum og Sall 
sogne på 3. og 4. klassetrin. Forløbet 
kommer til at ligge i dette forår og 
afsluttes søndag d. 22. maj med en 
gudstjeneste i Sall kirke kl. 11.00. 
Familierne vil snart modtage en invi-
tation. 

Børn på 3. klassetrin fra Houlbjerg og 
Granslev sogne tilbydes minikonfir-
mandundervisning hvert år i samar-
bejde med sognepræst Eva Graabek. 
Forløbet kommer til at ligge i dette 
forår og afsluttes søndag d. 10. april 
med en gudstjeneste i Laurbjerg kirke 
kirke kl. 11.00. Familierne vil snart 
modtage en invitation. 

Minikonfirmander

Helt små børn er utroligt lydhøre over 
for sang og musik, og gennem aktivi-
teterne til babysalmesang stimulerers 
barnets sansemotoriske, følelsesmæs-
sige, 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.

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

Hvornår? 8 fredage fra 11. marts til 20. 
maj kl. 11

Hvor? I Laurbjerg Kirke kl. 11

Tilmelding? Er gratis men nødvendig 
pga. begrænset deltagerantal og sker 
til Martin Nipgaard 
Hansen organist8870@gmail.com
eller 61 77 05 78

Babysalmesang



9

Fra sognene

Torsdag d. 10 marts kl.10.30: Tur 
med minibus til Århus, hvor vi først 
besøger Johanneskirken, dernæst spi-
ser vi frokost på Universitetet (man kan 
købe mad og drikke til absolut rimelige 
priser eller man kan selv tage mad-
pakke med).
Efter frokost besøger vi Århus 
Domkirke.

Onsdag d. 25. maj kl.10.30: Endnu 
ikke helt fastlagt, men det bliver en 
udflugt ud i det blå, hvor vi vil opsøge 
gamle kirker med nye billeder. Vi tager 
madpakke med og håber på frokost i 
det grønne. 

Da vi anser det for mest sandsynligt, 
at det alligevel kun vil være pensioni-
ster der deltager, har vi valgt hverdage 
til udflugterne. Hvis nogen sidder og 
ærgrer sig, så giv os et praj, så laver vi 
gerne lørdagsudflugter.

Tilmelding af hensyn til køreplan et par 
dage før til Grethe 
tlf. 8696 4156 / 5021 2485  
mail: gretheg@dukamail.dk

Alle er velkomne.

Houlbjerg Menighedsråd

Udflugter til kirker med spændende billeder
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OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg . 
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 21. april 2016

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

Houlbjerg kirke er tilmeldt som vejkirke fra 
2016. Dette indebærer, at kirken skal være 
åben i dagtimerne, og det skal være sådan, at 
de besøgende kan spise medbragt mad inden 
døre. Der skal også være vand og adgang til 
toilet, og en cykelpumpe til rådighed. 
Vi håber på mange besøg i løbet af som som-
meren.

Mvh Doris Thomsen 
Houlbjerg Menighedsråd

Vejkirke

Fra sognene
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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 bor-
ger.dk. Næsten alle navneændringer undtagen i forbin-
delse 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. 

Sognepræst Lene Sander, Niær præste-
gård, Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet: 
8696 4024, mobil: 2917 4024, 
Mail: LESA@KM.DK     Mandag fri.
Fri: d. 1. - 4. marts, d. 7. – 13. marts, d. 
28. marts, d. 14. – 15. april, d. 2 – 8. maj, 
d. 28. – 29. maj. 
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.

HAURUM KIRKE:
Graver: René Gulev, tlf. 8696-9469
Graverafløser: 
Asger Borgbjerg, tlf. 4055-9052
Sanger: Sine Smed, tlf. 4234-6564
Menighedsrådsformand: 
Jørgen Ruskjær, tlf. 2022-3802
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 el. 2530-5567
Menighedsrådsformand: 
Doris Thomsen, tlf. 8696-4253
Houlbjerg kirke kan ses fra kl. 8.00-16.00.

GRANSLEV KIRKE:
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 kir-
ker: 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 arran-
gement beskrevet i kirkebladet, skal henven-
delse ske til Niær Præstegård tlf. 86 96 40 24 
senest fredag kl. 10.00. 

i Niær konfirmandstue

Tirsdag d. 24. maj:
Kl. 16.30 – 18.00: Haurum menighedsråd
Kl. 18.00 – 20.00: Fællesrådsmøde
Kl. 20.00 – 21.30: Sall menighedsråd

Onsdag d. 25. 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.

Vejviser

Menighedsrådsmøder



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev

6/3 Midfaste
Joh 6, 24-35 (37)

9.30
Konfirmand 
gudstjeneste 
Se omtale

13/3 Mariæ bebu-
delse
Luk 1, 46-55

11.00
Anders Bonde
Kaffe

20/3 Palmesøndag
Mark 14, 3-9 eller 
Joh. 12, 1-16

9.30
Kunst, kirke, landsby
Se omtale

24/3 Skærtorsdag
Joh. 13, 1-15

17.00
Påskegudstjeneste 
m. måltid  Se omtale

25/3 Langfredag
Luk 23, 26-49 eller
Joh. 19, 17-37

11.00

27/3 Påskedag
Matt. 28, 1-8

11.00
Se omtale

28/3 2. Påskedag
Joh. 20, 1-8

11.00
Eva Graabek

3/4 1. s. e. påske
Joh. 21,15-19

11.00

10/4 2. s. e. påske
Joh. 10, 22-30

Fælles i gudstjeneste i Laurbjerg kirke kl. 11.00
Afslutning med Houlbjerg-Granslev-Laurbjerg minikonfirmander

17/4 3. s. e. påske
Joh. 14,1-11

11.00*
Gudstjeneste &
Guldkonfirmation
Se omtale

22/4 St. Bededag
Matt. 7, 7-14

10.30
Konfirmation

24/4 4. s. e. påske
Joh. 8,28-36

10.30
Konfirmation

1/5 5. s. e. påske
Joh. 17, 1-11

11.00
Kaffe

5/5 Kr. himmelfarts dag
Luk 24, 46-53

9.30
Eva Graabek

8/5 6. s. e. påske
Joh. 17, 20-26

11.00
Eva Graabek

15/5 Pinsedag 
Joh 14,15-21

11.00
Se omtale

16/5 2. Pinsedag
Joh 6,44-51

11.00
Kaffe

22/5 Trinitatis søndag
Matt 28, 16-20

11.00
Minikonfirmand-
afslutning

29/5 1. s. e. trin.
Luk 12, 13-21

9.30
Eva Graabek

Gudstjenester

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00

    

    

    

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

*Denne dag er også gudtjeneste i Ørum kirke kl. 15.00, hvor børnekoret Løvsangeren medvirker, alle er hjertelig velkomne.


