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Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne
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Haurum

Sall

Granslev

Houlbjerg Konfirmation i Sall kirke d. 14. maj 2017
Øverst fra venstre: Philip Hundevad Jensen, Maja Mary Roldskov 
Ibsgaard, Kristine Fox, Hannah Rosa Prause Pedersen, Ingrid Vang 
Jørgensen, Philip Linnemann Linnet, Jonathan Friis Thormod
I midten fra venstre: Cathrine Juel Sørensen, Søren Sebastian Hammer 
Ferreira, Sara Sloth Michelsen, Esben Benjamin Hammer Ferreira, 
Sine Bossow, Agnete Mehl Løgager, sognepræst Lene Sander
Nederst fra venstre: Martine Strathe Sørensen, Anders Skovbøll 
Christensen, Yasmin Stjernholm Post, Noah Emil Sebastian Hansen, 
Ester Alberte Brodersen

Konfirmation i Houlbjerg kirke d. 12. maj 2017
Øverst fra venstre: Nick Holm, Oliver Holm, Rasmus Timm Reinholdt
I midten fra venstre: Thomas Christopher Christensen, Sofia Skovsende, 
Thomas Torp Pedersen, Freya Carlsen, sognepræst Lene Sander
Nederst fra venstre: Amanda Holm Jørgensen, Melissa Sonne 
Graversen, Natasja Klæm Franck Nielsen, Signe Tycho Olsen
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For konfirmander

Haurum-Sall holdet bydes velkommen:
Haurum kirke d. 16. august kl. 17.00-18.00 

Houlbjerg-Granslev holdet bydes velkommen:
Granslev kirke d. 16. august kl. 19.00-20.30

2018:
Granslev kirke Store Bededag d. 27. april
Haurum kirke, Søndag d. 29. april

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

2020
Granslev kirke Store Bededag d. 8. maj
Haurum kirke, Søndag d. 10. maj

Velkommen til nye konfirmander

Konfirmationsdatoer

Døbte
Som noget nyt kan man frem-
over se billeder af dåbsbørn 
og brudepar i kirkebladet, 
såfremt tilladelse for offent-
liggørelse gives, og man vil 
også kunne finde navne på 
begravede og bisatte, såfremt 
tilladelse gives. 
Tiltaget er så nyt, at der 
denne gang kun kan bringes 
et billede.

Tillykke til Valdemar 
Borgbjerg med dåben i 
Sall kirke d. 9. juli
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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 20. august 2017 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 invitere til 
pilgrimsvandring i omegnens smukke 
landskaber. Vi kommer til at vandre 
både gennem skovområder og mark-
veje med større udsyn. 

De, der ikke ønsker at deltage i guds-
tjenesten, kan møde os på P-pladsen 
udenfor kirken, hvor vandringen påbe-
gyndes ca. kl. 10.30.

Vandringen går fra Granslev til 
den gamle jernbanesti og videre til 
Laurbjerg, hvor vi ændrer retning og 
går gennem skoven til Houlbjerg, og vi 
slutter i sognehuset. Vi sørger for trans-
port tilbage til Granslev.

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 sognehuset i 
Houlbjerg, hvor vi spiser suppe med til-
hørende lækkert brød, og tager afsked 
med hinanden efter en rigtig god van-
dre-dag. Forhåndstilmelding til målti-
det i forsamlingshuset afgives til Steen 
Rasmussen: steen@europilgrim.dk
 
Medbring vand, evt. madpakke, gode 
vandresko/støvler, evt. regntøj - og 
godt humør. Alle er velkomne til at del-
tage i vandringen.

Vel mødt, 
Haurum-Granslev-Houlbjerg 

menighedsråd

Særlige gudstjenester i efteråret

Præst og gudstjeneste

Pilgrimsvandring fra Granslev kirke 
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Torsdag d. 14. september. Kl. 17.00 
i kirken og kl. ca. 18.15 i forsamlings-
huset

Også i år fejrer Menighedsrådet og 
Borgerforeningen i skøn forening høst i 
Houlbjerg, hvor vi lægger en høstguds-
tjeneste 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 menighedsrå-
det står for at servere et måltid mad. 
Prisen for maden (25 kr. - børn gra-
tis) går til borgerforeningens aktiviteter 
i lokalsamfundet. Efter endt spisning 
bliver kurvene sat på auktion, og over-
skuddet herfra går til et endnu ikke 
fastlagt, øremærket projekt. Tidligere 
projekter har været hjælp til indretning 
af Krolfklub-området, kor-tørklæder og 
rullebord til forsamlingshuset. 

Koret vil også i år bidrage til den glade 
stemning med sange og salmer fra 
repertoiret både i kirken og i forsam-
lingshuset.

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 Marianne 
Jessen (sms til 6154 1556 eller mail: 
jessen.marianne@gmail.com) og sam-
tidig meddeler, om man kan bidrage 
med en kurv (eller kasse) – og/eller et 
større eller mindre barn til at bære kur-
vene ind i kirken.  De 25 kr. opkræves 
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 Haurum-

Granslev-Houlbjerg Menighedsråd

Søndag d. 8. oktober inviteres til høst-
gudstjeneste i Granslev Kirke kl. 17.00. 
Efter gudstjenesten er der middag og 
underholdning i forsamlingshuset. Vi 
får besøg af orkesteret "Fars grise og 
Co.", som medvirker både i kirken og i 
forsamlingshuset, hvor der bliver gam-

meldags hyggeligt samvær for hele 
familien. Der bliver også mulighed for 
en sving-om, da orkesteret spiller op til 
et par enkle folkedanse. 
Arrangementet er et samarbejde mel-
lem menighedsrådet og Granslev 
Forsamlingshus, og vi glæder os til at 

Høst i Houlbjerg

Høst i Granslev
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se rigtig mange slutte op. Deltagelse er 
gratis, men af hensyn til kokken beder 
vi om en forhåndstilmelding til Kirsten 
Larsen senest 3. okt. (tlf. 30342795, 
mail: vm30@privat.dk) 
Orkesteret beskriver sig selv således: 
"Fars Grise og Co." leverer en blandet 
fars - bestående af kendte og ukend-
te numre i folkegenren, hvor instru-
mentbesætningen er violin, harmonika, 
ukulele, guitar, sang, kontrabas og 
trommer. Med gamle travere i nye sko 
spiller vi op til et aktivt publikum - både 
på dansegulvet, men også krøllerier i 
form af små anekdoter, underholdning 

og fællessang. Vores repertoire er bredt 
og indeholder en bred vifte af irsk folk, 
balkanmusik, 60'er rock, 70'er pop, 
danske og nordiske viser, middelalder-
ballader, sange fra højskolesangbogen 
mm." 

Velkommen til høstfest i Granslev! 

Harum d. 3. september kl. 19.00 og 
Sall d. 17. september kl. 11.00
Her synger vi alle de gode gamle høst-
salmer samt høstsangene: Septembers 

himmel er så blå, Nu er det længe siden 
og Marken er mejet. Efter gudstjene-
sten er menighedsrådet vært ved en 
kop kaffe. 

d. 5. november, 
Haurum kirke 
kl. 19.00

Også i år vil der 
blive afholdt en 
særlig Allehelgens-
gudstjeneste her i pastoratet.
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 mindes 
dem og takke for, hvad de fik lov til at 
betyde. Ved Allehelgensgudstjenesten 

medvirker basunist Anders Østergaard 
Frandsen med stemningsfuld musik. 
Anders er uddannet ved Det jyske 
Musikkonservatorium i Århus og har 
derefter studeret på "Hans Eissler-
instituttet" i Berlin, hvor han også spille-
de i Deutsche Oper's Orkesterakademi.  
I det forgangne år har han spillet i 
Aalborg Symfoniorkester og videreud-
danner sig i øjeblikket i Oslo. 
Udover at spille i forskellige klassiske 
ensembler er Anders også medlem 
af big bandet "Blood, Sweat, Drum + 
Bass", som spiller jazz og eksperimen-
terende rytmisk musik. 

Alle er velkomne 

Klassiske høstgudstjenester 

Allehelgen
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Søndag d. 19. november kl. 11.00

I år holdes den årlige sognedag i Sall 
kirke og forsamlingshus. De 4 sogne 
i pastoratet afholder hvert år et fæl-
les søndagsarrangement, som starter 
i kirken med gudstjeneste kl. 11.00 og 
fortsætter med frokost og kaffebord i 
forsamlingshuset. Efter frokost kom-
mer Lisbeth Smedegaard Andersen og 
fortæller om sin families historie på 
morens side.

Lisbeth Smedegaard Andersen er 
uddannet som både kunsthistoriker og 
præst, og denne kombination har gjort 
det naturligt for hende undervejs i kar-
rieren at skrive en hel del meget inspi-
rerende bøger om kirkekunst. 
Men efter sin pensionering har hun 
kastet sig over slægtshistorien. Ikke så 
meget for at klarlægge stamtræet, som 
for at finde ind til de levevilkår som 
nogle af hendes forfædre har været 
underlagt. Hun har skrevet om sin olde-
far på farens side i bogen Skrædderen. 
Her føres vi tilbage til den spirende 
storby, København i sidste halvdel af 
1800tallet, hvor oldefaren med succes 
etablerer en strålende skrædderforret-
ning og stiger op i det pænere borger-
skab.

Historien på morens side udfolder hun 
i bogen Det begyndte med Jomfru 
Sørensen, og den er mere broget i social 

henseende. Èn af formødrene bliver gift 
med glasmesteren på Holmegård, en 
anden lever en noget fortumlet tilvæ-
relse i Nordjylland, hvor hun får 8 mere 
eller mindre uægte børn. Det er denne 
historie vi har bedt forfatteren berette 
om til vores sognedag.

Lisbeth Smedegaard Andersen fortæl-
ler om sin egen slægt, men hun gør 
det på en måde, så hendes forfædre 
og –mødre kommer til at levendegøre 
Danmarkshistorien. Og på en måde, så 
vi stort set alle sammen kan genkende 
noget fra vores egne familiehistorier. 

Ved siden af de mange bøger har hun 
også skrevet en lang række salmer, 
hvoraf flere allerede er optaget i salme-
bogen og ofte synges til gudstjenester-
ne. Den side af Lisbeth Smedegaard 
Andersens virke vil vi selvfølgelig også 
belyse ved at synge nogle af hendes 
salmer, ligesom koret vil tage nogle af 
dem på repertoiret. Måske bliver der så 
også lejlighed til at tale med forfatteren 
om dem.

Lisbeth Smedegaard Andersen er fyldt 
80, men er stadig knivskarp, og hun 
kommer rejsende med toget fra hoved-
staden for at berige os på vores sogne-
dag. Så tøv ikke med at sætte kryds i 
kalenderen.

Og husk: alle er velkomne – og det er 
gratis, men af hensyn til mad og bord-
dækning beder vi jer om at tilmelde jer 
hos Jonna Granum (sms til tlf 5178 
9863 eller mail: jonna@granum.dk) 
senest d. 13. nov.

Menighedsrådene

Sognedag i Sall
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Kor i kirkerne

Torsdag d. 26. oktober kl. 19.30 gæster 
sognepræst Gerda Jessen fra Skorup 
og Tvilum sogne sognehuset i Houlbjerg 
med foredraget: Præstefamilie i seks 
generationer. Gerda Jessen siger føl-
gende om foredraget: ”Neergaard 
Jessen familien har gemt masser af 
historier fra forgangne tider i de jyske 
præstegårde, og jeg vil fortælle nogle 
af disse; om livet i sogn og kirke igen-
nem mere end 200 år. ” Gerda Jessen 
er i øvrigt søster til forfatteren Ida 
Jessen. 

Arrangementet er gratis, men af hen-
syn til brygning af kaffe beder vi om 
tilmelding til Kirsten Larsen senest d. 
24. okt. (tlf. 30342795, mail: vm30@
privat.dk)

Foredragsaften i Sognehuset med Gerda Jessen

Sognenes kor syn-
ger igen på livet løs 
hver torsdag aften, 
nu i det fælles sog-
nehus i Houlbjerg. 
Det foregår kl. 
19.30-21.30, og nye medlemmer er 
hjerteligt velkomne, ikke mindst nye 
herrer! 
Man er velkommen til at komme på 
besøg og prøve at synge med en aften, 
før man beslutter sig for at være med 
i koret. Det er også muligt at deltage 
i kortere projekter, hvis man ikke kan 
overskue en hel sæson. 
Vi lægger vægt på, at det skal være 
sjovt og hyggeligt at gå til kor, og vi får 

selvfølgelig kaffe og kage undervejs! 
Men vi arbejder også ret ihærdigt med 
udvikling af stemmerne og det musi-
kalske udtryk. 
Koret har været i gang siden 2013, og 
repertoiret er en bred blanding af nye 
og gamle sange og salmer og lettere 
klassiske og rytmiske satser. Koret del-
tager i udvalgte gudstjenester og arran-
gementer i løbet af året. Deltagelse er 
gratis. 

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

Voksenkoret

Kirke og kultur

Gerda Jessen
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Løvsangerne er børnekoret for vore 
sogne og for børnene i Laurbjerg, Ørum 
og Værum - og koret er nu i gang med 
en frisk efterårssæson. 
Alle børn fra 2.-6. klasse er hjerteligt 
velkomne! 
Koret øver hver torsdag kl. 15.15-
16.15 i Laurbjerg Konfirmandstue. 
Vi er gerne behjælpelige med arrange-
ring af transport til og fra kor. 
Koret deltager nogle gange i årets løb i 
gudstjenester og andre arrangementer 

rundt i kirkerne, og vi tager på kor-
stævne en til to gange årligt. 
I forårets løb holder vi hvert år en kor-
lejr med overnatning, hvor vi arbejder 
med musical. 
I december synger koret ved De ni læs-
ninger i Laurbjerg Kirke. 

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

"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 Lucia-
gudstjenesten i Sall Kirke søndag d. 10. 
december. 
Nærmere information følger på skolen.  

Julekor på Frijsendal Friskole
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Så blev sognehuset indviet – en rigtig 
festlig dag med høj sol, fin gudstjene-
ste, korsang og taler og mange besø-
gende.  Tak alle sammen, fordi I var 
med til at gøre dagen rigtig festlig.
Nu skal vi så til at finde ud af husets 
funktion – præst og præstesekretær 
er flyttet ind i løbet af sommeren med 
kontortid som i Niær.
Men nu kommer opgaven så til os alle, 
vi skal have ”løbet” tiltag i gang, så 
derfor holder vi et ÅBENT HUS den 
7. september kl. 15.00 – 17.30. Kom 
forbi til en kop kaffe og en snak – saml 
gerne en gruppe på forhånd der kunne 
være interesseret i at bruge huset en 
formiddag / eftermiddag. 

Kunne du tænke dig at være tovholder 
/ instruktør på noget, så meld dig ende-
lig, vi er åbne for tiltag og ideer både 
kulturel – social og kirkelig. 
Vi vil denne eftermiddag forhåbentlig 
have besøg af Røde Kors igen – målet 
at få startet en nørklegruppe.

Vel mødt
Menighedsrådene

Åbent hus i sognehuset

Kirke og hverdag

Børn på 3. klassetrin fra Houlbjerg og 
Granslev sogne tilbydes minikonfir-
mandundervisning i weekenden 8., 9. 
og 10. september i samarbejde med 
sognepræst Eva Graabek. Familierne 
får direkte besked.

I løbet af skoleåret 2017-2018 tilbydes 
minikonfirmandundervisning til børn 
på 3. eller 4. klassetrin på Frijsendal 
Friskole. Familierne får direkte besked.  

Mini-konfirmander

Sognene har fået en ny facebook-
side. Siden vil primært blive brugt 
til synliggørelse af arrangementer og 
administreres af Lene. Du kan finde 
siden ved at skrive facebook.com/
SallHaurumGranslevogHoulbjerg

Giv siden et like og hold dig opdateret.
Kirkebladet vil naturligvis stadig inde-
holde de samme informationer som før, 
ligesom også kirkernes hjemmesider 
vil blive opdateret som normalt. 

Martin Nipgaard Hansen, mail: organist8870@gmail.com eller tlf. 61 77 05 78”

Mini-konfirmander 

Børn på 3. klassetrin fra Houlbjerg og Granslev sogne tilbydes minikonfirmandundervisning i
weekenden 8., 9. og 10. september i samarbejde med sognepræst Eva Graabek. Familierne får 
direkte besked.

I løbet af skoleåret 2017-2018 tilbydes minikonfirmandundervisning til børn på 3. eller 4. klassetrin 
på Frijsendal Friskole. Familierne får direkte besked.  

Sognene har fået en ny facebookside. Siden vil primært blive brugt til synliggørelse af 
arrangementer og administreres af Lene. Du kan finde siden ved at skrive 
facebook.com/SallHaurumGranslevogHoulbjerg
Giv siden et like og hold dig opdateret.
Kirkebladet vil naturligvis stadig indeholde de samme informationer som før, ligesom også 
kirkernes hjemmesider vil blive opdateret som normalt. 

Menighedsrådsmøder:

Mødekalender:

Menighedsrådsmøder i Sognehuset i Houlbjerg

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

OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg. Indlæg sendes til sognepræsten næste 
gang senest d. 15. oktober.

(nedenstående placeres i kasse)
Sognepræst Lene Sander, Niær præstegård, Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet: 8696 4024, mobil: 
2917 4024, e-mail LESA@KM.DK
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OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg . 
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 15. oktober  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

Hen over efteråret tilbyder Sall menig-
hedsråd et babysalmesangsforløb ved 
musikpædagog Vibeke Skou for børn 
og dagplejemødre i Sall. Forældre med 
børn i 0-3 årsalderen er også velkomne. 

Første gang er torsdag d. 31. august kl. 
9.30 – 10.15. Babyerne synger ca. 8 
torsdage med undtagelse af torsdag d. 
14. september, hvor babysalmesang 
flyttes til onsdag d. 13. september. 

Babysalmesang i Sall

Babysalmesang i Laurbjerg

Åben for babyer fra vores 4 sogne og 
Laurbjerg, Ørum og Værum sogne.
Organist Martin Nipgaard skriver om 
forløbet:
”Babysalmesang er for børn på 0 – 12 
mdr. og deres far eller mor.
Helt små børn er utroligt lydhøre over 
for sang og musik, og gennem aktivite-
terne til babysalmesang stimuleres bar-
nets sansemotoriske, følelsesmæssige, 
sociale og sproglige udvikling.
Til babysalmesang synger vi salmer, 
danser, vugger og laver andre aktivite-

ter i en hyggelig atmosfære i kirkerum-
met. 

Praktisk info:
Babysalmesang foregår 8 torsdage fra 
d. 17. august til d. 5. oktober kl. 13.00 
i Laurbjerg Kirke.

Det er gratis at deltage. Tilmelding er 
nødvendig pga. begrænset deltager-
antal og det sker til: Martin Nipgaard 
Hansen, mail: organist8870@gmail.
com eller tlf. 61 77 05 78”
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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 ansvar-
serklæring” 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. I Sall, Haurum-Granslev-Houlbjerg er der følgende muligheder 
for dåb: 
- I en allerede planlagt gudstjeneste. Se gudstjenesteoversigten 
på 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.
- Der mulighed for lørdagsdåb om formiddagen på følgende 
datoer: D. 7. oktober 2017, d. 3. marts 2018 og d. 26. maj 2018. 
”Først til mølle” bestemmer i hvilke kirker, der bliver afholdt dåbs-
gudstjenester 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. 18. – 24. september, d. 16. – 22. 
oktober samt d. 25. – 26. 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: 
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. 14. november:
Kl. 17.30 – 19.30: Sall menighedsråd 
Kl. 19.30 – 21.30: Haurum, Granslev, 
Houlbjerg menighedsråd



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev

3/9 12. s. e. trin. 
Mark 7,31-37

19.00
Høst
Kaffe

10/9 13. s. e. trin.
Luk 10,23-37

11.00
Minikonf-gudstj
Frokost

14/9 Torsdag 17.00
Høst
Fællesspisning

17/9 14. s. e. trin.
Luk 17,11-19

11.00
Høst
Kaffe

24/9 15. s. e. trin
Matt 6,24-34

11.00
Eva Graabek

1/10 16. s. e. trin.
Luk 7,11-17

11.00
N.N.

8/10 17. s. e. trin. 
Luk 14,1-11

17.00
Høst
Spisning m.m.

15/10 18. s. e. trin. 
Matt 22,34-46

11.00
Kaffe

22/10 19. s. e. trin.
Matt 22,34-46

11.00
Eva Graabek

29/10 20. s. e. trin.
Matt 22,1-14

11.00

5/11 Alle Helgen
Matt 5,1-12

19.00
Alle Helgen
Kaffe

12/11 22. s. trin. 
Matt 18,21-35

11.00
Kaffe

19/11
Matt 22,15-22

11.00
Sognedag

26/11
Matt 25,31-46

11.00
Kaffe / Eva Graabek

Gudstjenester

Gudstjenester juleaften, d. 24. december:
Kl. 13.00: Granslev
Kl. 14.00: Houlbjerg
Kl. 15.00: Sall
Kl. 16.00: Haurum
Andre gudstjenester i december: Se næste kirkeblad

N.B. Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl.11.00
Ønsker man alkoholfridruesaft ved altergang eller glutenfri alterbrød, 
så send præsten en sms 1 time før gudstjenesten på 29 17 40 24
I Sall kirke anvendes altid druesaft

Plejehjemsgudstjeneste på Sall Friplejehjem fredag d. 6. oktober kl. 11


