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Særlige gudstjenester

Kom og oplev påsken i ord, billeder og sang i 
Sall kirke, Palmesøndag. Voksenkoret medvirker. 
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved 
en lille forfriskning.

Palmesøndag i Sall kirke, 
d. 9. april kl. 11.00

Skærtorsdag d. 13. april kl. 17.00

Også i år vil vi invitere alle til den 
særlige skærtorsdagsgudstjeneste i 
Houlbjerg Kirke.
Det endelige program er ikke fastlagt, 
men ligesom de foregående år vil der 
være en særlig nadvergudstjeneste kl. 
17.00 med læsninger vekslende med 
musikalske indslag og fællessang. Vi 
fejrer skærtorsdag, fordi det markerer 
den aften, hvor Jesus spiste sit sidste 

måltid med disciplene og ved den lej-
lighed fortalte dem, at de altid senere 
skulle mindes dette sidste måltid i form 
af nadveren. Ved hver eneste højmesse 
i både den katolske og den protestan-
tiske kirke afholdes der den dag i dag 
nadver, som en del af gudstjenesten. 
Men skærtorsdag gør vi lidt ekstra ud 
af det. Dels ved at lave en særlig guds-
tjeneste omkring nadveren, dels ved at 
udvide nadveren til et helt måltid med 
brød, lam og vin i våbenhuset efter 
gudstjenesten.
Alle er velkomne og tag gerne naboen 
med. Men af hensyn til maden beder 
vi om, at I tilmelder jer til Marianne 
Jessen gerne på sms (6154 1556) eller 
mail (jessen.marianne@gmail.com)

Vel mødt, arbejdsgruppen

Skærtorsdag i Houlbjerg Kirke 
– afsluttende med påskemåltid
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Velmødt til indvielse af 4sogns 
Pastoratets nye fælles sognehus belig-
gende ved Houlbjerg kirke. 

Se beskrivelse for dagen under rubrik-
ken ”Fra sognene.”
Se klokkeslet på hjemmesiden.

Festgudstjeneste i Houlbjerg kirke, 
søndag d. 7. maj kl. 11.00

i anledning af indvielse af sognehus

Ved Påskedags højmesse er der fest-
lig musikalsk ledsagelse ved basunist 
Anders Østergaard Frandsen.
Anders er uddannet ved Det jyske 
Musikkonservatorium i Århus og har 

fra 2012-16 været bosat i Berlin, hvor 
han har videreuddannet sig på "Hans 
Eissler-instituttet" samt hos Jesper 
Busk Sørensen. Desuden spillede han 
i Deutsche Oper's Orkesterakademi, 
indtil han i august 2016 begyndte i 
Ålborg Symfoniorkester, hvor han slår 
sine folder i denne sæson.
Udover at spille i diverse klassiske 
ensembler er Anders også medlem 
af big bandet "Blood, Sweat, Drum + 
Bass", som spiller jazz og eksperimen-
terende rytmisk musik.
 

Vel mødt til en festlig 
Påskegudstjeneste!

Påskedag, d. 16. april 2017 kl. 11.00 
i Granslev Kirke
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Denne aften afslutter Voksenkoret sæsonen og 
inviterer til at lytte til lidt af, hvad vi har arbejdet 
med i forårets løb.
Der bliver en minigudstjeneste, og derefter bliver 
der lejlighed til at røre stemmerne og synge med 
på en række sommerlige fællessange!
Menighedsrådet serverer en lille forfriskning 
undervejs. 

Sommeraften-gudstjeneste i Haurum Kirke 
torsdag d. 1. juni kl. 19.30

- med kor og fællessang

Granslev kirke, 
Store Bededag d. 27. april

Haurum kirke, 
Søndag d. 29. april

Konfirmationsdatoer 2018

Houlbjerg kirke: Store Bededag d. 12. 
maj kl. 10.30 konfirmeres: 
Freya Carlsen, Thomas Christopher 
Christensen, Melissa Sonne Graversen, 
Nick Holm, Oliver Holm, Amanda 
Holm Jørgensen, Natasja Klæm 
Franck Nielsen, Signe Tycho Olsen, 
Thomas Torp Pedersen, Rasmus Timm 
Reinholdt og Sofia Skovsende.

Sall kirke: Søndag d. 14. maj kl. 
10.30 konfirmeres: 
Sine Bossow, Ester Alberte Brodersen, 
Anders Skovbøll Christensen, Esben 
Benjamin Hammer Ferreira, Søren 
Sebastian Hammer Ferreira, Kristine 
Fox, Noah Emil Sebastian Hansen, 
Maja Mary Roldskov Ibsgaard, Philip 
Hundevad Jensen, Ingrid Vang 
Jørgensen, Philip Linnemann Linnet, 
Agnete Mehl Løgager, Sara Sloth 
Michelsen, Hannah Rosa Prause 
Pedersen, Yasmin Stjernholm Post, 
Cathrine Juel Sørensen, Martine Strathe 
Sørensen og Jonathan Friis Thormod. 

Konfirmation 2017

Houlbjerg kirke, 
Store Bededag d. 17. maj

Sall kirke, 
Søndag d. 19. maj

Konfirmationsdatoer 2019
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Søndag d. 12. marts 2017 tager 
Haurum, Houlbjerg, Granslev og Sall 
del i Sogneindsamlingen, så alle i sog-
net får mulighed for at give verdens 
mest udsatte mennesker en håndsræk-
ning.
I en tid med krige og massive flygtnin-
gestrømme er begrebet næstekærlig-
hed ofte oppe at vende. Ideen om at 
tage sig af sin næste, både naboen og 
den fremmede, går dog tusindvis af år 
tilbage i både vores kultur og kristen-
dom. Vi kender den blandt andet fra 
lignelsen om ’Den barmhjertige sama-
ritaner’ fra Lukasevangeliet. 
Derfor er ideen om at dele med 
sin næste, hovedoverskriften for 
Folkekirkens Nødhjælps årlige sogne-
indsamling i 2017.

Altid hjælp til selvhjælp
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for at 
redde liv, opbygge robuste samfund og 
bekæmpe ekstrem ulighed. Logoet er 
en fisk, og måden at arbejde på lyder 
helt forenklet: ”Folkekirkens Nødhjælp 
skaffer ikke kun en sulten mand en 
fisk, men også en fiskestang og retten 
til at fiske i søen, han bor ved.” 

I al Folkekirkens nødhjælps arbejde 
indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projek-
terne bærer sig selv på den lange bane. 
Overalt, hvor hjælpen når ud, ses store 
forandringer for mennesker, der bliver 

i stand til selv at forme deres fremtid - 
og altid efter en omhyggelig udregning 
af, hvordan pengene rækker længst. 

Sæt allerede nu kryds ved datoen:
Haurum, Houlbjerg, 
Granslev og Sall er med 
ved næste indsamling 12. 
marts 2017. 
”Det er første gang, vi 
laver Sogneindsamling i sognene og jeg 
håber på, at der er stor opbakning. Når 
vi hjælper de allermest udsatte, hæver 
vi levestandarden i et helt område, så 
færre sulter, færre må flygte og flere 
kommer i skole. Det synes jeg giver 
rigtig god mening at samle ind til,” 
siger Mette la Cour, indsamlingsleder.
Vi starter med gudstjeneste i Haurum 
Kirke kl. 9.30, hvorefter indsamlingen 
skydes i gang. Der er fælles frokost for 
alle indsamlere kl. 12.30. Stedet med-
deles indsamlerne. 

Meld dig som indsamler hos Mette på 
41 73 11 85 eller mettelacour@fdf.dk 
allerede nu.

Del din søndag med verdens mest udsatte

Kirke og hverdag



Fotograf: Mikkel Østergaard
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Torsdag d. 6. april kl. 19.30 mødes vi 
traditionen tro i konfirmandstuen i Niær 
præstegård og synger påsken ind. Her 
vil vi være sammen om at synge 
mange af de kendte og elskede påske-

salmer samt andre årstidssalmer og 
sange. Tilmelding til kaffebord senest 
d. 4. april på tlf.: 86 96 46 26 eller på 
mail: e-haurum@mail.tele.dk

Syng påsken ind

- børnekoret for vore fire sogne samt 
Laurbjerg, Værum og Ørum.

Løvsangerne synger hver torsdag efter-
middag kl. 15.15 til 16.15 i Laurbjerg 
Konfirmandstue. Det er et tilbud til alle 
fra 2. til 6. klasse. En stor del af børne-
ne fra Granslev og Houlbjerg går i skole 
i Laurbjerg, så derfor er det meget 
praktisk at samles til kor her. Børnene 
fra Sall og Haurum er også mere end 
velkomne - vi er gerne behjælpelige 
med at koordinere transport!

Løvsangerne medvirker ved Fastelavns-
gudstjeneste i Laurbjerg søndag d. 26. 
feb. kl. 14, hvor der efterfølgende er 
tøndeslagning i præstegårdshaven.
I marts skal vi til kor-stævne i Randers, 
og sidst i april tager vi på korlejr en 
weekend, hvor vi hygger, synger og 
arbejder med en mini-musical, som 
bliver fremført om søndagen.  

Yderligere information hos korlederne
Birgitte, tlf. 6177 7653 og 
Martin Nipgaard, tlf.6177 0578

Løvsangerne

Sognenes kor
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synger hver torsdag i Niær Præstegaard 
kl. 19.30-21.30.
Der er stadig plads til flere i koret - ikke 
mindst herrer! - så har du lyst til at røre 
stemmen, er du hjertelig velkommen til 
at møde op!
Vi synger 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.
Koret medvirker her i forårssæsonen 
ved Palmesøndag d. 9. april i Sall, 
ved Skærtorsdags-arrangementet i 
Houlbjerg Kirke d. 13. april, ved ind-
vielsen af Sognehuset i Houlbjerg d. 
7. maj samt ved et Sommeraften-
arrangement i Haurum Kirke d. 1. juni. 
Yderligere oplysning hos
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653
Mail: birgitteoep@gmail.com

Voksenkoret
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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. 23. april 
med en gudstjeneste i Granslev kirke 
kl. 11.00. Familierne vil snart modtage 
en invitation. 

I lige år tilbydes minikonfirmandun-
dervisning til børn fra Haurum og Sall 
sogne på 3. og 4. klassetrin. 

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 torsdage fra d. 20. april til d. 15. juni 

Hvor?   
I Laurbjerg Kirke kl. 13.00

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

Babysalmesang
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Fra sognene

Det har været længe undervejs, det 
sognehus der nu er ved at tage form 
i Houlbjerg ved siden af kirken. Der 
har været langvarige processer med 
landzonetilladelser, fredningsdispensa-
tioner, jordforurening og mulige pla-
ceringer. Men nu ligger det der. Og det 
ligger godt! Vi holdt rejsegilde d. 1. 
december 2016, og i skrivende stund 
er der isoleret og sat vinduer i, så nu 
går det stærkt. Hvis ikke noget helt 
uforudset skulle indtræffe, kan vi indvie 
huset søndag d. 7. maj. Vi har endnu 
ikke lavet program, men vi forestiller 
os, at der skal være en festgudstjeneste 
i Houlbjerg Kirke, og åbent hus i sog-
nehuset stort set hele dagen med alle 

mulige forskellige aktiviteter. Der vil 
løbende være lidt mad og drikke, der 
vil være taler og musikalske indslag.

Huset er jo sognehus for både Sall, 
Haurum, Granslev og Houlbjerg, så alle 
beboere i disse sogne er hermed ind-
budt til indvielsen. Man kan kikke forbi 
i kortere eller længere tid, alt efter tid 
og lyst. Det endelige program vil blive 
annonceret, når vi nærmer os dagen, 
men sæt allerede nu kryds i kalenderen 
ved d. 7. maj. Alle er velkomne.

Sall og Haurum-Granslev-Houlbjerg 
Menighedsråd

Indvielse af sognehus
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OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg . 
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 20. april 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

Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslevs 
to menighedsråd 

er nu konstitueret:

Haurum-Houlbjerg-Granslev menighedsråd:
Formand, Kirsten Larsen
Næstformand, Marianne Jessen
Kirkeværge Houlbjerg: Doris Thomsen
Sekretær, kirkeværge Granslev, Steen Rasmussen
Kirkeværge Haurum, Hanne Hounsgaard
Kasserer, Lars Husum
Kontaktperson, Morten Dalgaard
Nanny Lægsgaard Madsen
Jørgen Ruskjær

Sall menighedsråd:
Formand, Lars Helbo
Næstformand og kontaktperson, Oskar Holm
Kirkeværge, Jonna Granum
Kasserer, Bodil Koch Nielsen
Heidi Bach Holm

Se kirkernes hjemmesider
haurumkirke.dk . sallkirke.dk . houlbjergkirke.dk . granslevkirke.dk
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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. 18. - 19. marts, d. 10. – 12. april, 
d. 17. april, d. 29 – 30. april, d. 22. – 24. 
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: 
Kirsten Larsen, tlf. 8696-4497
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: 
Kirsten Larsen, tlf. 8696-4497
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.

Vejviser

Menighedsrådsmøder
I skrivende stund er ingen møder 
berammet. Tid og sted for møder læg-
ges på hjemmesiden.



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev

5/3, 1. s. i fasten
Matt. 4, 1-11

11.00 
Kaffe

12/3, 2. s. i fasten
Matt. 15, 21-28

9.30  Indsamling 
Se omtale

19/3, 3. s. i fasten
Luk 11,14-28

11.00
Eva Graabek

26/3, Midfaste
Joh 6,1-15

11.00

2/4, Mariæ bebud.
Luk 1,26-38

9.30
Kaffe

9/4, Palmesøndag
Matt 21,1-9

11.00
Voksenkor medvirker
Se omtale

13/4, Skærtorsdag
Matt 26,17-30

17.00  Måltidsgudtj.
Se omtale

14/4, Langfredag
Matt 27,31-56 el. 
Mark 15,20-39

11.00
Liturgisk gudstjeneste

16/4, Påskedag
Mark 16,1-8

11.00
Se omtale

17/4, 2. Påskedag
Luk 24,13-35

11.00
Eva Graabek

23/4, 1. s. e. påske
Joh 20,19-31

11.00
Minikonf. afslutning
Se omtale

30/4, 2. s. e. påske
Joh 10,11-16

11.00
Eva Graabek

7/5, 3.s.e. påske
Joh 16,16-22

11.0
Festgudstjeneste
Indvielse af sognehus
Se omtale

12/5, Bededag
Matt 3,1-10

10.30
Konfirmation

14/5, 4. s. e. påske
Joh 16,5-15

10.30
Konfirmation

21/5, 5. s. e. påske
Joh 16,23b-28

11.00

25/5, 
Kr. Himmelfarts dag
Mark 16,14-20

11.00

28/5, 6. s. e. påske
Joh 15,26-16,4

11.00

1/6 Torsdag 19.30
Sommersang
Voksenkor medvirker
Se omtale

Gudstjenester

N.B! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00
Plejehjemsgudstjeneste på Sall Friplejehjem fredag d. 7. april kl. 11.00


