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Pilgrimsvandring fra Granslev kirke 
En pilgrimsvandring giver den enkelte 
vandrer mulighed for at fordybe sig, 
finde sin indre ro og i øvrigt nyde natu-
ren og det gode selskab.
 
Søndag den 28. august 2016 kl. 9.30 
er der gudstjeneste i Granslev kirke, 
herefter bydes der på et rundstykke og 
pilgrimsvandringen begyndes ca. kl. 
10.30.
 
Med udgangspunkt ved Granslev kirke 
vil menighedsrådet i Granslev invi-
tere 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 påbegyn-
der vandringen ca. kl. 10.30.
Undervejs vil vi gøre et par korte stop 
bl.a. for at introducere til en kortere del 
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 stil-
heden skal ikke afholde nogen fra at 
deltage. Vandringen afsluttes i Granslev 
forsamlingshus, hvor vi spiser suppe 
med tilhørende lækkert brød, og tager 
afsked med hinanden efter en rigtig god 
vandre-dag. Forhåndstilmelding til mål-
tidet i forsamlingshuset afgives til Steen 
Rasmussen: steen@europilgrim.dk
 

Vel mødt, Granslev menighedsråd.

Særlige gudstjenester i efteråret

Præst og gudstjenester

Søndag d. 11. september i Haurum 
Kirke kl. 11.00 og i Granslev Kirke kl. 
19.00

Ved disse to høst-
gudstjenester medvir-
ker vores lokale violi-
nist, Ian van Rensburg, 
som bor i Bøstrup. Ian 
van Rensburg er kon-
certmester i Århus 
Symfoniorkester og er 
en højt anerkendt musi-
ker, der også har virket som koncert-
mester i en række orkestre i udlandet. 
Han er født i Sydafrika og har stu-
deret og virket som violinist mange 
steder rundt i verden. Han har des-

uden undervist en årrække på Det 
jyske Musikkonservatorium. Ian van 
Rensburg står jævnligt som solist foran 
sit eget orkester og deltager desuden 
ofte i Århus Symfoniorkesters kam-
merkoncerter, og han spiller også i to 
faste ensembler, Duo Paganini med 
guitaristen Søren Bødker Madsen og 
Duo Kintala med harmonikaspille-
ren Branko Djordjevic. I Haurum og 
Granslev fremfører Ian van Rensburg 
musik med et folkeligt islæt og vil med-
virke til at give ekstra farve til vores 
traditionelle høstsalmer og -sange.
Vel mødt til høstgudstjeneste!

Menighedsrådene serverer en kop kaffe 
i våbenhuset efter gudstjenesten. 

Høstgudstjenester med festlig violin-musik
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Onsdag d. 14. september, kl. 17.00 i 
kirken og kl. ca. 18.15 i forsamlings-
huset

Det er nu tredje år i træk, vi fejrer 
høsten i Houlbjerg med et samarbejde 
mellem borgerforening og menigheds-
råd, idet vi lægger en gudstjeneste og 
en fællesspisning sammen.

Vi håber på, at mange gode borgere 
også i år vil donere kurve med markens 
og havens frugter, som vi traditionen 
tro bærer ind i kirken til orglets brusen 
som en festlig optakt til en gudstjene-
ste, der står i taknemmelighedens tegn. 
Taknemmelighed over, at der år efter år 
kan øses af naturens rige gaver. 
Efter gudstjenesten bringes kurvene til 
forsamlingshuset, hvor menighedsrådet 
står for at servere et måltid mad. Prisen 
for maden (25 kr. - børn op til konfir-
mationsalderen gratis) går til borger-
foreningens aktiviteter i lokalsamfun-
det. Efter endt spisning bliver kurvene 
sat på auktion, og overskuddet herfra 
går til et endnu ikke fastlagt, øremær-
ket projekt. Sidste år fik koret penge 
til tørklæder, og op mod jul kan man 

således se koret pyntet med røde tør-
klæder, mens der til påske bæres lilla. 
Tanken er, at der også skal fremstil-
les grønne tørklæder til brug ved bl.a. 
høstarrangementet, hvor koret igen i år 
vil bidrage til den glade stemning med 
sange og salmer fra repertoiret både i 
kirken og i forsamlingshuset.

Vi håber, at rigtig mange vil støtte op 
om festlighederne – dels ved selvfølge-
lig at komme, men også gerne ved at 
bidrage med en kurv æbler, rødbeder 
el. lign. Af hensyn til det praktiske vil 
vi gerne have, at man melder sig til 
hos Grethe Gregersen (Tlf. 50 21 24 
85 eller mail: gretheg@dukamail.dk) og 
samtidig meddeler, om man kan bidra-
ge med en kurv (eller kasse) – og/eller 
et større eller mindre barn til at bære 
kurvene ind i kirken.  De 25 kr. opkræ-
ves ved indgangen til forsamlingshuset, 
og der kan købes drikkevarer til absolut 
rimelige priser. Frist for tilmelding d. 9. 
september.
Alle er velkomne

Houlbjerg Borgerforening og 
Menighedsråd

Høst i Houlbjerg
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Søndag d. 2. oktober, kl. 17.00
Vi starter med festlig gudstjeneste kl. 
17.00 i Sall Kirke efterfulgt af middag 
og underholdning i forsamlingshuset. 
Orkestret "Fair Folk" medvirker i kir-
ken og byder derefter op til gammel-
dags hyggeligt samvær for hele fami-
lien med et par folkedanse.

Vi glæder os til at se rigtig mange slutte 
op om dette arrangement, der er et 
samarbejde mellem beboerforening og 
kirke.
Arrangementet er gratis, men af hen-
syn til kokken beder vi om vejledende 
tilmelding til jonna@granum.dk 

Høstgudstjeneste med "Fair Folk"

Allehelgen d. 6. november, 
Houlbjerg kirke kl. 19.00

Også i år vil der blive afholdt en særlig 
Allehelgens-gudstjeneste her i pasto-
ratet.
Ved denne gudstjeneste vil vi mindes 
de personer, som er døde siden sidste 
Allehelgensdag. Vi sætter ord på smer-
ten og døden, og i gudstjenestens løb 
vil navnene på alle, der i det forløbne år 
er døde i vore 4 sogne, eller er blevet 
begravet her, blive læst op. Vi vil min-
des dem og takke for, hvad de fik lov 
til at betyde. 
Ved Allehelgen-gudstjenesten medvir-
ker cellist Cecilie Schmidt Dam med 
stemningsfuld musik.
Cecilie Schmidt Dam har studeret 
hos Henrik Brendstrup ved Det Jyske 
Musikkonservatorium og færdiggjorde 

i 2015 sin Master ved Musikhögskolan 
i Malmö. Studierne er sideløbende ble-
vet suppleret med ophold i London og 
Berlin, Masterclasses og en mængde 
koncerter, både som kammermusi-
ker og solist med bl.a. Sønderjyllands 
Symfoniorkester. Som afveksling fra det 
klassiske repertoire spiller Cecilie også 
folkemusik med ensemblet Psalmodie.
Alle er velkomne!

Allehelgen



5

i Haurum kirke, 1. søndag i advent, 
d. 27. november kl. 19.00
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 ugen forinden, og 
det vil denne aften blive bragt ind i 
Haurum kirke. Gudstjenesten er fuld-
stændig upolitisk, idet der udelukkende 
tages udgangspunkt i lyset som symbol 
på fred og håb.
Der arbejdes på at skaffe lidt ekstra 
musikalsk kulør til denne gudstjeneste. 
Se opslag og hjemmeside, når tiden 
nærmer sig. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet 
vært ved en kop kaffe.

Fredsgudstjeneste

Søndag d. 13. november kl. 11.00
I år er det Granslev 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 festgudstje-
neste i Granslev kirke kl. 11.00,
hvor børnekoret Løvsangerne 
medvirker

Efter kirkegangen er der frokost 
i Granslev Forsamlingshus. 

Efter frokosten fortæller Anne 
Helene Jensen fra Vildbjerg 
om sin vandretur fra Skagen til 
Kruså med barnevogn. Turen 
tog 22 dage, og hun overnatte-
de i hytter på campingpladser. 

Hun havde haft en hjerneblødning, og 
derefter gennemgik hun 4 hjerneope-

rationer. Hun var efter-
følgende lammet, men 
hun trænede sig op, 
og til sidst vandrede 
hun turen ned gennem 
Jylland for at bevise for 
sig selv, at hun kunne. 
Velkommen til et tan-
kevækkende foredrag 
og en hyggelig dag. 

Tilmelding senest 
d. 8. november til 
Kirsten Larsen: 
Fastnet: 86 96 44 97. 
Mobil: 30 34 27 95. 
Mail: vm30@privat.dk

Sognedag i Granslev
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Kirke og kultur

"Det skete" i Houlbjerg Kirke med 
ExpandingCanvas

Søndag d. 18. december kl. 16.00

"Det skete" sådan starter 
ExpandingCanvas' ene-
stående rejse med Maria, 
Josef, hyrderne, hærskarer 
af engle, de 3 vise mænd 
og det lille Jesusbarn.

Det er en rejse med tone-
malerier, scenarier, der bli-
ver til lige for øjnene af os 
og projiceres op på et stort 
lærred.  Maria på æslet, 
Josef, engle og stjerner 
vandrer rundt i rummet via 
andre projektorer.

Musikken er både ny og nytolkende, 
gammel og kendt - og på alskens 
instrumenter

Medvirkende er billedkunstner Karen 
T, og musikerne Tine Skau og Kai 
Stensgaard. De to sidste står også for 
tekst og komposition.

Slut op om denne spændende nye 
måde at fortolke juleevangeliet på.
Arrangementet er gratis og for hele 
familien i alle generationer. 

De 4 menighedsråd

Juleevangeliet - en forestilling

Torsdag d. 1. 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. 

Kom og vær med til denne hygge-
lige sangaften. Tilmelding til kaffe-
bord senest tirsdag d. 29. november til 
Hanne Hounsgaard: 86 96 46 26.

Syng julen ind

Traditionen tro vil der blive afholdt jule-
møde for ældre. 

Det sker d. 8. december kl. 14.00. 
Læs mere i næste kirkeblad.

Julemøde i Houlbjerg
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Nu i efteråret synger koret traditionen 
tro ved Høstgudstjenesten i Houlbjerg 
Kirke onsdag d. 14. september, og 
i december gælder det "De ni læs-
ninger", som i år løber af stabelen i 
Granslev Kirke torsdag d. 15. decem-
ber.
Koret er stadig åbent for nye medlem-
mer, ikke mindst herrer bliver modtaget 
med åbne arme!
Repertoiret er fortsat en broget blan-
ding af nye og gamle sange og sal-
mer, samt lettere klassiske og rytmiske 
numre. Vi lægger vægt på at have en 
god kaffe- og hyggestund hver gang, 
- men vi arbejder også med at udvikle 

stemmerne og det musikalske aspekt. 
Vi øver hver torsdag kl. 19.30-21.30 
i Niær Konfirmandstue, Niærvej 7, 
Hammel.

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

Voksenkor

Kor i kirkerne

Voksenkoret medvirkede ved den vel-
besøgte sommeraften-gudstjeneste i 
Haurum d. 2. juni



8

Løvsangerne, hvor der deltager børn fra 
Laurbjerg, Ørum, Værum, Houlbjerg, 
Granslev, Haurum og Sall er i fuld gang 
med en frisk efterårssæson. Koret del-
tager i Høstgudstjenesten i Laurbjerg 
Kirke d. 2. oktober, og her i vores 
sogne kan man høre koret ved sog-
nedagen i Granslev d. 13. november, 
hvor de medvirker ved  gudstjenesten. 

Også nu i efteråret er koret med på 
FUKs (Folkekirkens Ungsdomskor) 
korstævne for alle børnekor i Århus 
Stift, i år lørdag d. 29. oktober. Det 
plejer at være en meget sjov og inspi-
rerende dag, hvor vi lærer spændende 
nyt og hygger os og får en dejlig fælles 
oplevelse. 

Børnekoret Løvsangerne

Også i år laver vi et lejligheds-julekor 
med børn fra Frijsendal Friskole.
Vi øver på skolen et antal gange efter 
efterårsferien og medvirker ved sko-

lens julemarked d. 3. december og ved 
Lucia-gudstjenesten i Sall Kirke søndag 
d. 4. december.
Nærmere information følger på skolen. 

Julekor på Frijsendal Friskole

Kor i kirkerne

Voksenkor

Voksenkoret medvirkede ved den velbesøgte sommeraften-gudstjeneste i Haurum d. 2. juni (kursiv tekst til billede)
Nu i efteråret synger koret traditionen tro ved Høstgudstjenesten i Houlbjerg 
Kirke onsdag d. 14. september, og i december gælder det "De ni læsninger", 
som i år løber af stabelen i Granslev Kirke torsdag d. 15. december.
Koret er stadig åbent for nye medlemmer, ikke mindst herrer bliver modtaget 
med åbne arme!
Repertoiret er fortsat en broget blanding af nye og gamle sange og salmer, 
samt lettere klassiske og rytmiske numre. Vi lægger vægt på at have en god
kaffe- og hyggestund hver gang, - men vi arbejder også med at udvikle 
stemmerne og det musikalske aspekt.
Vi øver hver torsdag kl. 19.30-21.30 i Niær Konfirmandstue, Niærvej 7, 
Hammel.

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

Børnekoret Løvsangerne

Løvsangerne til korstævne i Horsens i foråret.
Løvsangerne, hvor der deltager børn fra Laurbjerg, Ørum, Værum, Houlbjerg, 
Granslev og Sall er i fuld gang med en frisk efterårssæson. Koret deltager i 
Høstgudstjenesten i Laurbjerg Kirke d. 2. oktober, og her i vores sogne kan 
man høre koret ved sognedagen i Granslev d. 13. november, hvor de 
medvirker ved  gudstjenesten. 
Også nu i efteråret er koret med på FUKs (Folkekirkens Ungsdomskor) 
korstævne for alle børnekor i Århus Stift, i år lørdag d. 29. oktober. Det plejer 
at være en meget sjov og inspirerende dag, hvor vi lærer spændende nyt og 
hygger os og får en dejlig fælles oplevelse. 
I december synger koret ved De ni læsninger.

Løvsangerne til korstævne i Horsens i foråret.
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Kirke og hverdag

Lettere planlægningsproblemer gjorde, 
at minikonfirmandforløbet for børn fra 
Haurum og Sall sogne på 3. og 4. 
klassetrin måtte udsættes til efteråret. 
Familierne får direkte besked om de 
nye datoer. Derfor kommer minikonfir-
manderne denne gang til at få tilbuddet 
i 4. og 5. klasse. 

Børn på 3. klassetrin fra Houlbjerg og 
Granslev sogne tilbydes minikonfir-
mandundervisning hvert skoleår i sam-
arbejde med sognepræst Eva Graabek. 
Familierne får direkte besked.

Mini-konfirmander 

3. klasser fra Laurbjerg, Houlbjerg og Granslev fremviser ikoner
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OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg . 
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Menighedsrådsvalg
2016 er valgår for menighedsråd. Formand i Granslev menig-
hedsråd, Kirsten Larsen skriver her lidt om, hvad valget denne 
gang kommer til at betyde i praksis.

Forandringer på vej!
På menighedsmøder afholdt i maj måned i henholdsvis Haurum 
d. 5. maj, Houlbjerg d. 12. maj og i Granslev d. 19. maj, blev der 
besluttet, at de 3 menighedsråd slår sig sammen til et menig-
hedsråd med virkning fra næste menighedsrådsperiode, det nye 
menighedsråd træder i kraft d. 27. november, 1. søndag i advent.

Sall har ikke ønsket at være med på nuværende tidspunkt – sam-
arbejdet i pastoratet fortsætter selvfølgelig på samme måde, nu 
blot med 2 råd i stedet for 4 råd.

Sammensætningen af det nye menighedsråd bliver med 3 med-
lemmer fra hvert af de 3 sogne, altså med 9 medlemmer og med 
2 stedfortrædere pr. sogn.

Der bliver opstilling til menighedsrådene d. 13. september for 
Haurum-Houlbjerg og Granslev i Niær Konfirmandstue kl. 19.00 
& for Sall i kirkens våbenhus kl. 19.00. Alle interesserede er vel-
komne. 

På menighedsrådenes vegne
Kirsten Larsen

Granslev Menighedsråd
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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, e-mail 
LESA@KM.DK     Mandag fri. Fri: d. 17. 
– 25. september, d. 8. – 9. oktober, d. 17. 
– 23. oktober samt d. 2. – 4. november

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
Sanger 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. 8. november:
Kl. 16.30 – 18.00: Houlbjerg menighedsråd 
Kl. 18.00 – 20.00: Fællesrådsmøde
Kl. 20.00 – 21.30: Granslev menighedsråd

Onsdag d. 9. november:
Kl. 18.30-20.00: Haurum menighedsråd
Kl. 20.00-21.30: Sall menighedsråd

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og 
man er velkommen til at overvære dem.

Vejviser

Menighedsrådsmøder



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev

28/8, 14. s. e. trin
Joh 5, 1-15

9.30
Pilgrimsvandring
Kaffe,     Se omtale

4/9, 15. s. e. trin
Luk 10, 38-42

11.00

11/9, 16. s. e. trin
Joh 11, 19-45

11.00
Høstgudstjeneste
Kaffe,     Se omtale

19.00
Høstgudstjeneste
Kaffe ,    Se omtale

14/9
Onsdag

17.00
Høstgudstjeneste
m. borgerforening
Se omtale 

18/9, 17. s. e. trin
Mark 2, 14-22

9.30
Eva Graabek

25/9, 18. s. e. trin
Joh 15, 1-11

11.00
Eva Graabek

2/10, 19. s. e. trin
Joh 1, 35-51

17.00
Høstgudstjeneste
m. borgerforening
Se omtale

9/10, 20. s. e. trin
Matt 21, 28-44

9.30
Kaffe,   Eva Graabek

16/10, 21. s. e. trin.
Luk 13, 1-9

11.00

23/10, 22. s. e. trin
Matt 18, 1-14

9.30
Kaffe,   Eva Graabek

30/10, 23. s. e. trin.
Mark 12, 38-44

11.00
Minikonfirmand-
afslutning

6/11, Alle helgens dag
Matt 5, 13-16 el.
Matt 5, 1-12

19.00
Alle Helgen
Kaffe,    Se omtale

13/11, 25. s. e. trin
Luk 17, 20-33

11.00
Sognedag
Se omtale

20/11, s. s. i kirkeåret
Matt 11, 25-30

11.00
Kaffe

27/11, 1. s. i advent
Matt 21, 1-9

19.00
Fredsgudstjeneste
Kaffe,     Se omtale

Gudstjenester

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00

Se kirkernes hjemmesider
haurumkirke.dk

sallkirke.dk

houlbjergkirke.dk

granslevkirke.dk

Gudstjenester juleaften, d. 24. december:

Kl. 13.00: Houlbjerg kirke
Kl. 14.00: Sall kirke
Kl. 15.00: Haurum kirke
Kl. 16.00: Granslev kirke

Andre gudstjenester i december: Se næste kirkeblad


