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Nu står det der – det nye sognehus for Sall, Haurum, 
Granslev og Houlbjerg sogne. Lige uden for kirkegårdsmu-
ren til Houlbjerg kirke.

I skrivende stund har vi netop fået huset overdraget fra 
håndværkerne, så nu er det VORES. Der mangler stadig 
et par småting, men nu begynder inventaret at ankomme, 
og vi er i fuld gang med indretningen. Vi er vist alle enige 
om, at det er blevet et rigtig, rigtig dejligt hus med en rar 
atmosfære. Vi håber mange lægger vejen forbi, når vi d. 7. 
maj holder officiel indvielse. Og vi håber, at rigtig mange 
vil bruge huset i tiden fremover. Det er vores intention, at 
huset ud over de rent sogneadministrative og gravermæs-
sige opgaver vil komme til at summe af liv. Vi ønsker, at 
huset skal danne ramme om en bred vifte af aktiviteter, 
både kirkelige og alment kulturelle. 

Her skal være formiddagscafe for dem uden for arbejds-
markedet, der har lyst til at nørkle til egne eller godgørende 
formål, til at spille kort eller andre spil (uden høje indsat-
ser!), eller bare har lyst til en kop kaffe og en sludder. Her 
skal være studiegrupper for små eller større grupper med 
en fælles interesse, så som ikonmaling, litteraturlæsning, 
filmdiskussion, smarttelefonens anvendelsesmuligheder, 
akustisk musikudfoldelse, bibelhistorie, salmekendskab, 
lokalhistorie, mundtlige fortællinger, fortsæt selv listen.  
Alle der har en god ide, er velkomne til at henvende sig for 
en snak om, hvordan vi evt. kan realisere ideen.

Her skal være foredrag og sangaftner, fyraftensmøder – 
måske madklub for børnefamilierne osv.

Vi glæder os gevaldigt til at komme i gang. Det bliver da 
bare SÅ godt. Så kom og vær med.

Menighedsrådene
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I skrivende stund er årets konfirmander 
endnu ikke blevet konfirmeret, derfor 
kommer der først billeder af konfirman-
derne i næste kirkeblad. 

Konfirmationsdatoerne for 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

Konfirmationsdatoer 2019
Houlbjerg kirke, 
Store Bededag d. 17. maj
Sall kirke, Søndag d. 19. maj

Årets konfirmander

Denne sommeraften afslutter kirkernes 
voksenkor deres sæson og giver i afte-
nens løb smagsprøver på lidt af deres 
repertoire.
Der bliver først en lille gudstjeneste, 
hvorefter alle får lejlighed til at synge 
med på en række sommerlige fælles-
sange!
Menighedsrådet byder undervejs på en 
forfriskning og lidt til den søde tand! 

Sommeraftengudstjeneste i Haurum Kirke 
torsdag d. 1. juni kl. 19.30

- med kor og fællessang
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Traditionen tro fejrer menighedsrådet i 
Granslev midsommeren sidste søndag 
i juni og arrangerer bålgudstjeneste 
på Lars' dejlige eng, Møllegyden 1, 
Granslev søndag d. 25. juni kl. 19.00.
Medbring gerne stol eller tæppe. Vi 
håber på godt vejr, men skulle det blive 
regn, rykker vi gudstjenesten ind i kir-

ken. I skrivende stund er det musikal-
ske indslag ikke helt på plads, men der 
arbejdes kraftigt på sagen. 
Efter gudstjenesten tændes bålet, og 
alle er velkomne til at blive og nyde 
samvær, natur og stemning – såvel 
som den lille forfriskning menighedsrå-
det serverer.

Bålgudstjeneste på Lars´ eng – Granslev

Søndag d. 20. august arrangerer 
Granslev menighedsråd en pilgrimsvan-
dring med afsluttende forfriskning i 
Granslev Forsamlingshus.

Pilgrimsvandring ud fra Granslev Kirke
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Kirke og Kultur

I år går ældreudflugten til Lille Vildmose. 
Lille Vildmose i Østhimmerland er et 
eldorado for naturelskere og historisk 
interesserede. Området er Danmarks 
største fredede landområde på godt 
76 kvadratkilometer. Her findes blandt 
andet Nordvesteuropas største højmo-
se samt unikke natur- og græsnings-
skove. I Lille Vildmose kan man opleve 
kongeørne, havørne, traner, vildsvin, 
kronhjorte og andre store dyr i vild 
natur. 
Vi ankommer kl. 13.30. Først vil der 
være mulighed for at besøge Lille 

Vildmosecenteret. Herefter serveres 
kaffen i Café Soldug, og kl.15.00-
17.00 får vi en guidet tur rundt i mosen 
i vores egen bus. Praktisk påklædning, 
solidt fodtøj og egen kikkert kan med 
fordel medbringes.

Afgang fra Sognehuset i Houlbjerg kl. 
12.00. 

Tilmelding senest d. 16. august til 
Kirsten Larsen: 86 96 44 97 – 30 34 
27 95 – vm30@privat.dk 
Pris 20 kr.

Tag med på ældreudflugt 
torsdag den 24. august
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Fejring i kirken med koncert ved Favrskov Middelalder, procession til Byparken, 
hvor der serveres middelaldermad (suppe og brød) under festlige former. Hold 
øje med hjemmeside og Favrskov Posten for nærmere info, når tiden nærmer sig. 

Luther fejeres i Sall 
lørdag d. 26. august
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Løvsangerne, børnekoret for Laurbjerg, 
Ørum, Værum, Haurum, Houlbjerg, 
Granslev og Sall, øver stadig hver tors-
dag i Laurbjerg Konfirmandstue.
Løvsangerne medvirkede ved faste-
lavnsgudstjeneste i Laurbjerg, og 
i april afsluttede vi sæsonen med 
Løvsangernes årlige korlejr, en week-
end, hvor vi deltog i gudstjenesten 
i Haurum og i øvrigt arbejdede på 
musikdramaet "Milde Moses", som vi 
præsenterede i Ørum Kirke.  

Korstart efter sommerferien bliver tors-
dag d. 17. 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

Børnekoret Løvsangerne

Voksenkoret har haft et forrygende 
forår og har medvirket i en række 
spændende arrangementer, Natkirken i 
Granslev i februar, Palmesøndag i Sall, 
Skærtorsdag i Houlbjerg og Sognehus-
indvielsen i maj. Tak til alle for den 
ihærdige indsats!
Torsdag d. 1. juni afslutter vi sæso-
nen med en sommeraftengudstjeneste 
i Haurum Kirke kl. 19.30. Koret synger 
ved denne lejlighed et sommerligt pro-
gram, og alle bliver desuden inviteret 
til at synge med på en række fælles-
sange. Undervejs bliver der budt på en 
forfriskning og lidt til den søde tand!
I forårssæsonen har vi haft en dejlig 
stor flok sangere, så konfirmandstuen i 
Niær har til tider føltes noget fortættet 
og trang. Heldigvis står det nye fælles 
sognehus nu klar til brug, så efter som-
merferien flytter vi øveaftenerne hertil. 
Er du interesseret i at synge med i 
koret, er der stadig plads til nye san-

gere! Ikke mindst er herrer meget vel-
komne!
Koret har været i gang siden 2013, og 
repertoiret er en bred blanding af nye 
og gamle sange og salmer, samt let-
tere 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 gudstje-
nester i løbet af året. Det er gratis at 
deltage.
Vi øver hver torsdag kl. 19.30-21.30. 
Første kor-aften efter sommerferien er 
torsdag d. 24. august og altså nu i Det 
fælles Sognehus i Houlbjerg

Yderligere oplysning hos 
Birgitte Østergaard,
organist og korleder
tlf. 6177 7653

Kirke og hverdag

Voksenkoret
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I anledning af reformationsjubilæet, 
500 år for Luthers teser på kirkedøren 

i Wittenberg afvikler præsterne i Favrskov Provsti 
et stort rollespil for konfirmander. 

Men vi kan ikke spille rollespillet alene, derfor: 

Vi søger frivillige til
Luther på spil

Et historisk rollespil for alle konfirmander
i Favrskov Provsti

Rollespillet finder sted lørdag den 30. september 2017 ved 
Fussingø Slot fra kl. 8.00-16.00 

– og vi har brug for dig!

Hvorfor spille rollespil med konfirmanderne?
Den Danske Folkekirke er luthersk-evangelisk. Men hvordan er det nu med Martin 
Luther. Hvem var han, og hvorfor var hans arbejde så vigtigt og revolutionerende? 
Det er spørgsmål, som de færreste konfirmander kan svare på. Derfor sendes 
konfirmanderne i ’Luther på Spil’ på dannelsesrejse tilbage til 1500-tallet til et 
Europa i brydningstid. 
Konfirmanderne vil gennem spillet møde mange forskellige aktører, som hver for 
sig vil bidrage til at give dem et billede af, hvem Luther var, og hvad det var for 
en verden, han og hans samtidige levede i dengang. Og ikke mindst, hvad hans 
arbejde og tanker har betydet - også for os i dag.

Læs videre på næste side
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OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg . 
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 15. juni 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

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

Dette rollespil er intet uden de mange rollespillere, statister og frivillige. Og vi skal 
bruge mange! Rollerne er vidt forskellige og ikke alle lige krævende, så alle kan 
være med.

Vi skal f.eks. bruge:
Taleroller: Herremænd, munke, bondekoner, afladshandlere, højrøstede kvinder, 
præster, agitatorer, Luthers hustru, Luther, biskopper, fyrster og fanatikere.   
Musikroller: Korister/ sangere, musikere. 

Statister Svende, degne, nar, lommetyve, handelsfolk, bøddel, bødlens hjælpere, 
nonner, torvekoner, bønder, soldater, tjenere, tjenestepiger, djævle. 

Praktiske hjælpere: Kaffebryggere, samaritter, frokostfolk, klargøring til spillet, 
herunder opsætning af boder, tunge og lette rekvisitter og pakning af materialer.
Efter spillet hjælp til oprydning og andre ad hoc opgaver.  

’Luther på spil’ har mange forskellige rolletyper. Nogle roller kræver god fysik, 
andre gode talegaver. Der vil være et hav af forskellige statistroller; nogle med få 
replikker, andre helt uden. Der er med andre ord plads til alle i ’Luther på Spil’.
Så snart vi har alle jeres tilmeldinger, vil vi fordele rollerne, og herefter vil I mod-
tage en beskrivelse af jeres opgaver. 

Tag en snak med jeres lokale præst(er) om, hvad I hver især kan tænke jer at 
byde ind med.  Tilmeldingsfristen er 15. juni.

Så hvis du har lyst til at give 700 konfirmander en fantastisk oplevelse, så tilmeld 
dig til din lokale præst senest den 15. juni 2017. Vi har spændende roller og 
kostumer til alle.

Vi mødes ved Naturskolen på Fussingø til prøver af ca. ½ times varighed dagen 
før rollespillet dvs. d. 29. september i tidsrummet 16.00-19.00, så du er helt inde 
i din rolle, når det går løs om lørdagen.
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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 faderska-
bet anerkendes og fælles forældremyndighed ønskes. 
DÅB: Anmeldes til sognepræsten i en kirke, man har tilknytning 
til. I Sall, Haurum-Granslev-Houlbjerg er der følgende muligheder 
for dåb: - I en allerede planlagt gudstjeneste. Se gudstjenesteover-
sigten af hjemmesiderne: www.haurumkirke.dk www.sallkirke.dk 
www.houlbjergkirke.dk www.granslevkirke.dk 
- Der er mulighed for en separat dåbsgudstjeneste på de fleste 
søndage kl. 12.30 i ønsket kirke.
- I 2017 er der mulighed for lørdagsdåb om formiddagen på føl-
gende datoer: D. 25. februar. D. 27. maj. D. 7. oktober. ”Først til 
mølle” bestemmer i hvilke kirker, der bliver afholdt dåbsgudstje-
nester disse lørdage (max. 2 dåbsgudstjenester pr. lørdag og max. 
3 dåb i den enkelte dåbsgudstjeneste).
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. 

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. 10. – 11. juni samt 17. juli – 6. 
august

I disse perioder passes embedet af sog-
nepræst 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 Sognehuset i Houlbjerg, Villungsvej 16A

Tirsdag d. 15. august:
Kl. 17.30 – 19.30: Sall 
Kl. 19.30 – 21.30: Haurum-Granslev-Houlbjerg

Tirsdag d. 10. oktober:
Kl. 18.00 – 19.30: Fællesmøde
Kl. 19.30 – 21.30: Sall 
Kl. 19.30 – 21.30: Haurum-Granslev-Houlbjerg

Tirsdag d. 14. november:
Kl. 17.30 – 19.30: Sall 
Kl. 19.30 – 21.30: Haurum-Granslev-Houlbjerg



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev

1/6 Torsdag 19.30
Sommersang
Se omtale

4/6 Pinsedag
Joh 14, 22-31

11.00
Kaffe

5/6 2. Pinsedag
Joh 3, 16-21

11.00

11/6 Trinitatis søndag
Joh 3, 1-15

11.00
Eva Graabek

18/6 1. s. e. trin
Luk 16, 19-31

9.30

25/6 2. s. e. trin.
Luk 14, 16-24

19.00
Bålgudstjeneste
Se omtale

2/7 3. s. e. trin. 
Luk 15, 1-10

11.00
Kaffe

9/7 4. s. e. trin.
Luk 6, 36-42

11.00

16/7 5. s. e. trin.
Luk 5, 1-11

11.00

23/7 6. s. e. trin.
Matt. 5, 20-26

11.00
Eva Graabek

30/7 7. s. e. trin.
Luk 19, 1-10

11.00
Eva Graabek
Kaffe

6/8 8. s. e. trin.
Matt 7, 15-21

11.00
Eva Graabek

13/8 9. s. e. trin
Luk 16, 1-9

11.00

20/8 10. s. e. trin.
Luk 19, 41-48

9.30
Pilgrimsvandring
Kaffe

27/8 11. s. e. trin.
Luk 18, 9-14

11.00

Gudstjenester

N.B! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00
Plejehjemsgudstjeneste på Sall Friplejehjem fredag d. 2/7og 11/8 kl. 11.00


