KIRKEBLADET
Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

Nr. 1

December 2016 - Januar - Februar 2017

23. årgang

Haurum
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Juleevangeliet
"Det skete" i Houlbjerg Kirke
med ExpandingCanvas
4. søndag i advent

Præst og gudstjenester
For børn - for hele familien
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.

Flot og hyggelig juleforestilling i december
Juleevangeliet "Det skete"
i Houlbjerg Kirke med
ExpandingCanvas
Søndag d. 18. december
kl. 16.00
"Det skete" sådan starter
ExpandingCanvas' enestående rejse med Maria, Josef,
hyrderne, hærskarer af engle, de 3 vise
mænd og det lille Jesusbarn.
Det er en rejse med tonemalerier, scenarier, der bliver til lige for øjnene af
os og projiceres op på et stort lærred.
Maria på æslet, Josef, engle og stjerner

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

Særlige gudstjenester i efteråret
Fredsgudstjeneste i Haurum kirke
1. søndag i advent,
d. 27. november kl. 19.00
Adventstiden vil 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. Ved
fredsgudstjenesten medvirker jazz-sangerinde Lone Boyd, som er uddannet
på det rytmiske konservatorium. Hun er
kirkesanger i Hadsten, og leder i øvrigt
et gospelkor i Århus. Menighedsrådet
er vært ved en kop kaffe efter gudstjenesten.
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Luciagudstjeneste i Sall kirke
2. søndag i advent,
d. 4. 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 efter skoletid
i løbet af november sammen med
Birgitte. Menighedsrådet er vært ved en
kop kaffe efter gudstjenesten.

Plejehjemsgudstjeneste på Sall Friplejehjem
lig julegudstjeneste på Sall Friplejehjem
fredag d. 9. december. Netværk til plejehjemmets beboere er velkomne.

Fredag d. 9. december kl. 10.00
I samarbejde med børnehaven
Trekløveren vil der blive afholdt en sær-

Julemøde i Houlbjerg
Torsdag d. 8. 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 våbenhuset med
hyggeligt samvær, kaffe, sang, julehistorie m.m. Tilmelding til kaffen senest
den 6. december til Grethe Gregersen
på tlf. 86 96 41 56.
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De ni læsninger i Granslev kirke
Mellem læsningerne medTorsdag d. 15. december
virker sognenes voksenkor
kl. 19.30
med dejlig julemusik. Der
Traditionen tro afholder vi
bliver også mulighed for at
også i år "De ni læsninsynge nogle af vore kendte
ger" - en gudstjeneste, der
og elskede julesalmer, så
er bygget op omkring en
velkommen til en aften i
række bibeltekster, som
De ni læsninger i Granslev kirke, torsdag d. 15. december kl. 19.30
tegn!
Efter gudstjenespænder fra skabelsen til profetier
om
Traditionen tro
afholderjulestemningens
vi også i år "De ni læsninger"
- en gudstjeneste,
der er bygget op omkring
en række bibeltekster, som
spænder
skabelsen til profetier om Jesus
og slutter
sten
er framenighedsrådet
vært
vedmeden
Jesus og slutter med juleevangeliets
juleevangeliets beretning om Jesu fødsel, læst op af medlemmer af menigheden.
beretning om Jesu fødsel, læst op af kop kaffe.
medlemmer af menigheden.

Juleevangeliet "Det skete" i Houlbjerg Kirke
med ExpandingCanvas
Søndag d. 18. december
kl. 16.00
(se side 2)

Julegudstjeneste med børnehaven Trekløveren
Børnehaven Trekløveren gæster Sall
kirke tirsdag d. 20. december kl.
10.00. Dagpleje-børn og -mødre, bedsteforældre, forældre og andre interesserede er meget velkomne til denne
hyggelige gudstjeneste.
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Juleafslutningsgudstjeneste med Frijsendal Friskole
I samarbejde med Frijsendal Friskole
er der juleafslutnings-gudstjeneste for
skolebørnene og lærerne i Sall kirke
torsdag d. 22. december kl.10.30.

Børnegudstjeneste
i Haurum kirke
Torsdag d. 12. januar kl. 17.00
Børnegudstjeneste med spisning
i forsamlingshuset efterfølgende.

Natkirke i Granslev
Fredag d. 3. februar kl. 20.00
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. Kirkernes voksenkor medvirker.
Gudstjenesten har et meditativt præg.
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Kirke og kultur
Syng julen ind
Torsdag den 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 og sange. Kom og vær med
til denne hyggelige sangaften.
Tilmelding til kaffebord senest tirsdag den 29. november til Hanne
Hounsgaard: 86 96 46 26.

Sogneaften i februar
stetransmission og ide-udvikling på
TRO-redaktionen. Han er cand. phil.
i religion fra Aarhus Universitet og
har derudover tillægseksamen med
ret til at søge embede som præst i
Folkekirken. Anders Laugesen har rejst
i det meste af verden for at studere ver-

Se dato på hjemmesiden.
Viden, visdom og Vorherre i verden
Velkommen til en spændende sogneaften i selskab med Anders Laugesen.
Anders Laugesen er vært på Mennesker
og tro på P1. Desuden varetager han
opgaver i forbindelse med gudstjene-
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densreligionerne i deres levende sammenhænge. Han har siden slutningen
af '80erne arbejdet med at formidle
trosstof i radio, TV, videoproduktioner,
trykte medier, i forsamlingshuse og
sognegårde. Primært i Danmark, men
også i udlandet. Vi kan glæde os til
foredraget: Viden, visdom og Vorherre
i verden. Anders Laugesen giver selv
følgende appetitvækker på foredraget:

”Vi ved så meget om alt lige fra atomer til stjernetåger. Alligevel hænger
verden ikke altid særlig godt sammen.
Klimaforandringer, krige og elendig
kaffe. Hvad skal man dog stille op? I
foredraget er der et bud på, hvorfor
skønhed, sansning og syn for næsten er
afgørende for at finde Vorherres visdom
i verden. Der smages, lyttes og spejdes
under vejs efter spor af skønhed.”

Kirke og hverdag
Voksenkoret
I efteråret har koret medvirket til høst
i Houlbjerg Kirke og forsamlingshus
samt ved Sognedagen, den årlige sammenkomst for de fire sogne.
Torsdag d. 15. december afholder vi
traditionen tro "De ni læsninger", denne
gang i Granslev Kirke, hvor koret synger advents- og julemusik. Herefter
holder vi juleferie frem til d. 19. januar,
hvor vi har vores første kor-aften i år
2017.

synger hver torsdag i Niær Præstegaard
kl. 19.30-21.30
Koret er i dejlig udvikling og vokser stille og roligt. Der er stadig god plads til
flere, så har du lyst til at røre stemmen,
er du hjertelig velkommen til at møde
op! Ikke mindst herrer bliver modtaget
med åbne arme!
Vi synger fortsat et bredt og blandet
repertoire af gammelt, nyt, klassisk og
rytmisk, oftest synger vi tre-stemmigt.
Der er hver gang en god hygge-stund
med kaffe og kage! Deltagelse er gratis.

Yderligere oplysning hos
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653
Mail: birgitteoep@gmail.com
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Løvsangerne
har dog haft glæde af nogle trofaste
Sall-børn her i 2016, og vil altid gerne
være behjælpelige med arrangering af
transporten.
Vi var på børnekor-stævne i Skjoldhøj
Kirke lørdag d. 1. okt., - en rigtig god
og inspirerende oplevelse for både korledere og børn!
Løvsangerne har her i efteråret sunget
til høstgudstjeneste i Værum - og ved
Sognedagen i Granslev medvirkede
Løvsangerne i gudstjenesten.

- børnekoret for vore fire sogne samt
Laurbjerg, Værum og Ørum
Løvsangerne synger hver torsdag eftermiddag kl. 15.15 til 16.15 i Laurbjerg
Konfirmandstue. Det er et tilbud til
børn fra 2. til 6. klasse. En stor del
af børnene fra Granslev og Houlbjerg
går i skole i Laurbjerg, så derfor er det
meget praktisk for alle at samles til
kor her. Børnene fra Sall og Haurum er
også mere end velkomne, men transporten er selvfølgelig en udfordring. Vi

Korstævne i Skjoldhøj kirke

Julemusik ved Løvsangerne
Tirsdag d. 20. december kan man høre
Løvsangerne synge dejlig julemusik
ved "De ni læsninger" i Laurbjerg Kirke.
Yderligere information hos korlederne
Birgitte, tlf. 6177 7653 og
Martin Nipgaard, tlf. 6177 0578
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Julekor - et skole-kirke-projekt
For børnene på Frijsendal friskole
har der været tilbud om korsang med
Birgitte efter skoletid fra november indtil begyndelsen af december.
Vi har øvet på dejlig julemusik og
synger til julemarkedet på Frijsendal
friskole d. 3. december. Søndag d. 4.
december deltager børnene i Luciagudstjenesten i Sall Kirke.

Mini-konfirmander 2017
Børn på 3. klassetrin fra Houlbjerg
og Granslev sogne tilbydes hvert år
minikonfirmandundervisning i samarbejde med sognepræst Eva Graabek.
Familierne får direkte besked.

I lige år, dvs. 2018 tilbydes undervisningen til børn fra Haurum og Sall
sogne på 3. og 4. klassetrin. Familierne
får direkte besked.

Årets minikonfirmander fra Frjsendal friskole
fremviser deres smukke ikoner
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Fra sognene
Sall Friplejehjem er kommet godt fra start
Efter at have været undervejs siden
2011 er Friplejehjemmet i Sall virkelighed, og ved indvielsen d. 13.
august 2016 deltog over 600 besøgende. De første beboere flyttede ind d.
15. august, og på nuværende tidspunkt
er alle 24 boliger udlejede, og der er
oprettet ventelister.
Det har vist sig, at det vi kan byde på:
de landlige omgivelser, den gode mad
lavet på stedet og nærheden til skole

og børnehave er et attraktivt alternativ.
Tilmed er det et godt tilskud til landsbyens beboere, der flittigt deltager i
opgaver af forskellig art på stedet.
Der holdes gudstjenester ved sognets
præst første fredag i de lige måneder,
dertil er der designet og lavet et "skabsalter", som endnu ikke er helt færdigt,
hvad angår udsmykning.
Jonna Granum

Det nye sognehus i Houlbjerg
den var temmelig voldsomt olieforurenet. Derfor måtte der køres en masse
jord væk, og en masse nyt sand køres
til, før selve byggeriet kom i gang. Men
nu håber vi, at alt går efter planen. I
skrivende stund forventer vi rejsegilde
midt i november, og selve huset skulle
stå klar til marts. Så skal det jo indrettes, og vi skal ”flytte ind”. Og SÅ skal
der selvfølgelig holdes indvielsesfest.

Det har længe været planen, at der
skulle bygges et tidssvarende sognehus
fælles for de 4 sogne i pastoratet.
Hvis man færdes på de kanter, har man
i løbet af efteråret kunnet se arbejdet
med dette ny sognehus ved siden af
Houlbjerg Kirke skride frem. Vi beklager de gener byggeriet medfører for
naboerne i området omkring byggepladsen.
Der har været et langt tilløb med planlægning og ansøgninger, og da vi så
endelig var klar, viste det sig at grun-

Marianne Jessen

Se kirkernes hjemmesider
haurumkirke.dk . sallkirke.dk . houlbjergkirke.dk . granslevkirke.dk
OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg .
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 15. januar 2017
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

EFTER MENIGHEDSRÅDSVALGET D.
8. NOVEMBER, SOM I SKRIVENDE
STUND ENDNU IKKE HAR FUNDET
STED, VIL DER BLIVE ÆNDRINGER
I
FORHOLD
TIL
RÅDENES
SAMMENSÆTNING OG STRUKTUR.
LÆS PÅ MERE PÅ HJEMMESIDEN
EFTER D. 8. NOVEMBER

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.

Sognepræst Lene Sander, Niær præstegård, Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet:
8696 4024, mobil: 2917 4024.
Mail: LESA@KM.DK / Mandag fri.
Fri: D. 10. – 11. december. D. 26. december. D. 2. – 8. januar. D. 11. – 12. 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.

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:

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

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

19.00
Fredsgudstjeneste
Kaffe

4/12, 2. s. i advent
Luk 21,25-36

Sall

Houlbjerg

11.00
Lucia, Kaffe

8/12, TORSDAG
11/12, 3. s. i advent
Matt 11,2-10

Granslev

14.00
Julemøde, Kaffe
11.00
Eva Graabek

15/12, TORSDAG

19.30
De 9 læsninger, Kaffe

18/12, 4. s. i advent
Joh 1,19-28

16.00
Juleforestilling
Se side 2

20/12, TIRSDAG

10.00
Juleafslutning med

22/12 TORSDAG

10.30
Juleafslutning

børnehaven Trekløveren

med Frijsendal Friskole

24/12, juleaften,

15.00

14.00

13.00

16.00

Luk 2,1-14 el. Matt 1,18-25

25/12, Juledag
Luk 2,1-14
26/12, 2. Juledag
Matt 23,34-39

11.00
Kaffe
11.00
Eva Graabek

31/12, Nytårsaften
Luk 2,21

14.30
Kransekage m.m.

8/1, 1. s. e. H3K

Flyttes til d. 12. januar

Luk 2,41-52 el. Mark 10,13-16

12/1, TORSDAG

15.30
Kransekage m.m.

17.00
Børnegudstjeneste
m. spisning i forsamlingshuset

15/1, 2. s. e. H3K
Joh 2,1-11
22/1, 3. s. e. H3K
Matt 8,1-13

11.00
11.00
Kaffe

29/1, 4. s. e. H3K
Matt 8,23-27
3/2, FREDAG
5/2, s. s. e. H3K
Matt 17,1-9
12/2, Septuagesima
Matt 20,1-16
19/2, Seksagesima
Mark 4,1-20
26/2, Fastelavn
Matt 3,13-17

11.00
20.00
Natkirke
11.00
9.30
Eva Graabek
11.00
11.00

N.B! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00
Plejehjemsgudstjeneste på Sall Friplejehjem, fredag d. 9. december kl. 10.00

