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Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne
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Granslev
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Juni - Juli - August 2016

22. årgang

Siden Sidst
Kirkeudsmykning af børn
fra Frijsendal Friskole og Ad hoc kor
Her ses billeder af børnenes fine arbejder, der blev udstillet i Sall kirke i
påsken, og som indgik i påskegudstjenesterne Palmesøndag og Påskedag.

Tusind tak til alle børn fra 0. til 3. klasse for en fantastisk oplevelse i kirken
Palmesøndag. Tak til alle kræfter bag
denne gudstjeneste. En stor tak også til
Ad hoc koret, der var trådt sammen til
lejligheden for at synge for os, så sang,
kunst og påskebudskab kunne smelte
sammen til et fortættet og fantastisk
rum at være i.

3. klasse havde skabt en altertavle,
som lyste hele Sall kirke op med lys,
fisk, guld og kors.

0. klasse havde lavet kvadratkors, der
symboliserer, at evangeliet går ud i
alverden gennem de 4 verdenshjørner.
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1. klasse havde
udsmykket
prædikestolen.
Motivet var spirer, som symboliserer, at Guds
ord spirer i verden.

2. klasse havde fremstillet fisk, som er kirkens ældste Kristussymbol.
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Præst og gudstjeneste
Årets konfirmander

Granslev kirke: Store Bededag d. 22. april kl. 10.30:

Nederst fra venstre: Emily Koudal Hørmann, Emma Nellie Kristensen, Michelle
Annet Wenrich.
I midten fra venstre: Sognepræst Lene Sander, Oliver Andersen, Emma Beg
Gardum Andersen, Josefine Victoria Abild Jensen, Agnes Kleberg Andersen,
Clemen Fagerlund Enggaard, Kallan Sean Friis Magill.
Øverst fra venstre: Daniel Carlsen, Emil Møller Slangerup, Alexander Olsen, Nicky
Rosgaard Hinge, Albert Kamp Jønsson.
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Sall kirke: Søndag d. 24. april kl. 10.30:

Nederst fra venstre: Laura Dahlgaard Nielsen, Nicoline Kragskov, Andrea Helene
Mikkelsen, Trine Lovring Vangkilde Jensen.
I midten fra venstre: Magnus Bækgaard Andersen, Nataniel Fog Martinsen,
Magnus Vester Bjerring Rasmussen, Mathias Madsen, Mads Damgaard Rohde,
sognepræst Lene Sander.
Øverst fra venstre: Jeppe Astrup Sørensen, Mathias Boulund Albertsen, Kallan
Sean Friis Magill, Asbjørn Larsen, Michael Schneider Sørensen.

Konfirmationsdatoer for 2017
Houlbjerg kirke, Store Bededag d. 12. maj
Sall kirke, Søndag d. 14. maj

Konfirmationsdatoer for 2018
Granslev kirke, Store Bededag d. 27. april
Haurum kirke, Søndag d. 29. april
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Årets guldkonfirmander
Søndag d. 17. april fejrede denne gruppe guldkonfirmander deres konfirma-

tion i Haurum kirke på selve 50årsdagen. Det blev en festlig gudstjeneste!

Bagerste række fra venstre:
Lene Sander, Mogens Lykke Sørensen, Jette Pedersen (Valentinsen), Bente
Østergaard (Gulev), Lisbeth Mogensen (Nielsen), Jørgen Purup, Jørgen Jensen
(klasselærer), Gunnar Pedersen.
Forreste række fra venstre:
Marie Madsen (Kjær), Bente Lukassen (Sørensen), Inger Sølvsten Jensen,
Inger Skorstensgaard (Rasmussen), Bodil Pedersen (Jespersen), Bodil Marie
Rasmussen (Grauballe), Else-Marie Jensen (Bendtsen), Flemming Madsen.

Sommeraften-gudstjenste i Haurum kirke
Torsdag d. 2. juni, kl. 19.30
- med fællessang!
Denne sommeraften afslutter kirkernes
voksenkor deres sæson og inviterer til
at lytte til, hvad de har arbejdet med
siden påske.
Der bliver en lille gudstjeneste, og koret
synger et lyst og let program med bl.a.
sange af Anne Linnet.
Desuden får alle lejlighed til at synge
med på en række sommerlige fællessange!
Der bliver også lidt til den søde tand!
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Bålgudstjeneste på Lars' eng - Granslev
Traditionen tro fejrer menighedsrådet i
Granslev midsommeren sidste søndag
i juni og arrangerer bålgudstjeneste
på Lars' dejlige eng, Møllegyden 1,
Granslev søndag d. 26. juni kl. 19.00.
Medbring gerne stol eller tæppe. Vi
håber på godt vejr, men skulle det
blive regn, rykker vi gudstjenesten ind
i kirken. I år står vores egne kirkemusikere for de musikalske indslag. Steen
Bjørn Søndergård, som er kirkesanger

i Granslev, Houlbjerg og Sall og Sine
Smed, som er kirkesanger i Haurum
Kirke synger sommerlige og folkelige
salmer og sange akkompagneret af
Birgitte Østergaard, organist i kirkerne.
Efter gudstjenesten tændes bålet, og
alle er velkomne til at blive og nyde
samvær, natur og stemning – såvel
som den lille forfriskning menighedsrådet serverer.

Pilgrimsvandring ud fra Granslev Kirke
grimsvandring med afsluttede forfriskning i Granslev Forsamlingshus.

Søndag d. 28. august arrangerer Granslev menighedsråd en pil-

Kirke og kultur
Ældreudflugt
Afgang fra Houlbjerg kl. 11.30,
Granslev kl. 11.35, Haurum kl. 11.40
og Sall kl. 11.50

Tag med på ældreudflugt torsdag den
25. august
I år går ældreudflugten til Hjerl Hede.
Vi ankommer ca. 13.30, hvor to guider
står klar til at give rundvisninger. Man
kan vælge mellem en længere og en
kortere rundvisning. Kaffen serveres
ca. kl. 15.00. Herefter vil der være
lidt tid på egen hånd, inden vi kører
hjemad ca. kl. 16.30.

Tilmelding senest d. 16. august
til Kirsten Larsen:
86 96 44 97 – 30 34 27 95
vm30@privat.dk
Pris 20 kr.
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Kirke og hverdag
Kirkekor
Koret har været i gang siden 2013, og
repertoiret er en bred blanding af nye
og gamle sange og salmer, samt lettere klassiske og rytmiske satser - og
vi synger både en-, to- og trestemmigt.
Vi lægger vægt på, at det både er
sjovt og hyggeligt at gå til kor, men vi
arbejder også løbende med udvikling
af stemmer og det musikalske udtryk.
Koret deltager ved udvalgte gudstjenester i løbet af året. Det er gratis at
deltage.
Vi øver hver torsdag kl. 19.30-21.30
i Niær Konfirmandstue, Niærvej 7,
Hammel.
Første kor-aften efter sommerferien er
torsdag d. 25. august.

Voksenkoret
Voksenkoret har haft et meget aktivt
forår og medvirkede i det store
Palmesøndags-projekt i Sall Kirke, som
er omtalt andetsteds i bladet - samt til
Houlbjerg Kirkes traditionelle skærtorsdagsarrangement med efterfølgende
spisning i våbenhuset. Tak til alle for
den ihærdige indsats!
I skrivende stund har vi 16 aktive sangere, så konfirmandstuen i Niær bliver
fortættet af dejlig sang og stemning
hver torsdag aften.
Torsdag d. 2. juni afslutter vi sæsonen
med en sommeraftensgudstjeneste i
Haurum Kirke kl. 19.30.
Koret synger ved denne lejlighed et
sommerligt program samt sange af
Anne Linnet. Desuden får alle lejlighed til at synge en række fællessange
denne aften - og der bliver nok lidt til
den søde tand!
Er du interesseret i at synge med i
koret, er der stadig plads til nye sangere! Ikke mindst er herrer meget velkomne!

Yderligere oplysning hos
Birgitte Østergaard,
organist og korleder
tlf. 6177 7653
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og sociale aktiviteter. I år arbejdede
vi med musicalen "David og Goliath",
som blev præsenteret i Ørum Kirke d.
17. april.

Børnekoret Løvsangerne
Løvsangerne, hvor der deltager børn fra
Laurbjerg, Ørum, Værum, Houlbjerg,
Granslev og Sall, har haft et spændende forår og er inde i en god udvikling med en flok rigtig søde og dygtige
sangere.
Løvsangerne medvirkede ved fastelavnsgudstjeneste i Laurbjerg, og i marts
var vi på korstævne med Folkekirkens
Ungdomskor (FUK) i Vor Frelser Kirke
i Horsens - en super oplevelse for både
sangere og korledere!
I april afsluttede vi sæsonen med
Løvsangernes årlige korlejr, en weekend, hvor vi låner en daginstitution og
har et intensivt samvær med musik

NB! Efter sommerferien flytter vi korprøven til torsdag eftermiddag.
Korstart bliver torsdag d. 18.
august kl. 15.15- 16.15 i Laurbjerg
Konfirmandstue.
Alle børn fra 2. til 6. klasse i vore sogne
er velkomne!
Yderligere oplysning hos korlederne
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653 og
Martin Nipgaard, tlf. 6177 0578
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Babysalmesang
Helt små børn er utroligt lydhøre over for sang og musik, og gennem aktiviteterne
til babysalmesang stimulerers 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 torsdage fra 11. august til
29. september 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

OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg .
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 16. juni 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
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Menighedsrådsmøder

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

i Niær konfirmandstue
Tirsdag d. 23. august:

Kl. 16.30 – 18.00: Haurum menighedsråd
Kl. 18.00 – 20.00: Fællesrådsmøde
Kl. 20.00 – 21.30: Sall menighedsråd

Onsdag d. 24. august:

SALL KIRKE:

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, e-mail
LESA@KM.DK
Mandag fri.
Fri: d. 27. juni – 17. juli samt d. 23. – 24.
juli samt 20. - 21. august

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.

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

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
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

2/6
TORSDAG

19.30
Sommersang
Se omtale
11.00

5/6 2. s. e. trin.
Luk 14, 25-35
12/6 3. s. e. trin.
Luk 15, 11-32

Sall

Houlbjerg

Granslev

9.30

19/6 4. s. e. trin.
Matt 5, 43-48

11.00
kaffe

26/6 5. s. e. trin.
Matt 16, 13-26

19.00
Bålgudstjeneste
Se omtale

3/7 6. s. e. trin
Matt 19, 16-26
10/7 7. s. e. trin.
Matt 10, 24-31

11.00
Eva Graabek
9.30
Eva Graabek

17/7 8. s. e. trin.
Matt 7, 22-29
24/7 9. s. e. trin
Luk 12, 32-48 el.
Luk 18, 1-8
31/7 10. s. e. trin.
Matt 11, 16-24
7/8 11. s. e. trin.
Luk 7, 36-50

11.00
Eva Graabek
kaffe
11.00
N.N.
11.00
11.00

14/8 12. s. e. trin
Matt 12, 31-42
21/8 13. s. e. trin.
Matt 20, 20-28
28/8 14. s. e. trin.
Joh 5, 1-15

11.00
11.00
Eva Graabek
kaffe
9.30
Pilgrimsvandring

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00

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

