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Særlige gudstjenester i juletiden
samt i januar og ferburat

Fredsgudstjeneste

1. søndag i advent, d. 3.december 
kl. 19.00 i Haurum kirke
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 freds-
gudstjenesten 
m e d v i r k e r 
Voksenkoret 
med advents-
musik. 
Menighedsrådet er vært ved en kop 
kaffe efter gudstjenesten. 

Lucia-gudstjeneste

2. søndag i advent, d. 10. december kl. 11.00 
i Sall kirke  
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 guds-
tjenesten. 

Julegudstjeneste 
med børnehaven Trekløveren

Børnehaven Trekløveren gæster Sall kirke tirsdag 
d. 12. december kl. 10.00. Dagpleje-børn og 
-mødre, bedsteforældre, forældre og andre inte-
resserede er meget velkomne til denne hyggelige 
gudstjeneste.
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Juleafslutningsgudstjeneste 
med Frijsendal Friskole

I samarbejde med Frijsendal Friskole er der juleaf-
slutnings-gudstjeneste for skolebørnene og lærer-
ne i Sall kirke onsdag d. 20. december kl.10.30. 

Musikgudstjeneste ved Kyndelmisse 
med Sebastian Juul-Lassen og Morten Simonsen

Søndag d. 4. februar kl. 16.00 i 
Houlbjerg medvirker Sebastian Juul-
Lassen og Morten Vangsø Simonsen 
med smuk sang og musik ved en 
kyndelmissegudstjeneste. Sebastian 
Juul-Lassen og Morten Simonsen har 
rødder i Houlbjerg. Sebastian Juul-
Lassen deltog i Danmarks Radios 
talentshow i en alder af kun 11 år, 

hvor han bl.a. sang Johs Grobans 
”You Raie Me Up.” Nu er Sebastian 
Juul-Lassen blevet voksen, og han 
går efter en sangkarriere. Han og 
Morten Simonsen har tidligere sunget 
og spillet i Houlbjerg kirke, og vi glæ-
der os meget til genhør og gensyn ved 
denne gudstjeneste. 
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Julekoncert i Sall Kirke med Den Unikke Trio

Tirsdag d. 28. november kl. 19.30 
De to musikere, fløjtespilleren Tine 
Lilholt  og sangeren Tina Siel, udgør 
sammen med pianisten Knud-Erik 
Thrane Den Unikke Trio, der vil gæste 
Sall kirke med en julekoncert sam-
mensat af et flot repertoire med tradi-
tionelle og nyere julenumre.  
Tina Siel er kendt for sin bløde sang-
stemme og sine fine fortolkninger 
af højtidens sange og salmer, mens 
Tine Lilholt er et geni til at finde ind 
i fløjtens og musikkens sjæl med fine 
improvisationer. 
Der bliver tale om både samspil og 
enkeltstående solistnumre, og piani-
sten Knud-Erik Thrane får det hele til 

at gå op i en højere enhed med indfø-
lende og smukke harmonier, der sæt-
ter rammen om en smuk musikalsk 
oplevelse i anledning af højtiden.  
Koncerten er gratis, men af hensyn til 
plads i kirken bedes man tilmelde sig 
efter først til mølle princippet på: 
www.sallkirke.dk, mail jonna@gra-
num.dk eller på tlf. 51 78 98 63 

Koncerter i kirkerne

Natkirke

Fredag d. 23. februar kl. 20 i Granslev kirke
Også i år åbner Granslev Kirke dørene og inviterer til 
natkirke. 
Vi får besøg af den svenske sopran Märta Nilsson, som 
synger sange af Hildegard von Bingen og læser uddrag 
fra hendes visioner. Hildegard von Bingen var forfatter, 
komponist, teolog, lægekyndig, mystiker og abbedisse i 
middelalderens Tyskland. 
Allerede som tre-årig havde Hildegard visioner, som hun 
nedskrev, ligesom sangene i tekst og musik er værker 
fra hendes hånd. 
Der er tale om en stemningsfuld og meditativ gudstje-
neste omkranset af nogle af de smukkeste toner, der er 
skabt for den menneskelige stemme.  
Der er også fællessalmer mm. på programmet - og der 
bliver plads til individuel fordybelse. 
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Julehygge

Alle inviteres til julehygge i sognehu-
set torsdag d. 7. december kl. 19.30. 
Der vil være kaffe, godter, fælles-
sange, julehistorie og lotteri. 
Tilmelding til kaffen senest den 5. 
december til Kirsten Larsen: 
30 34 27 95 eller vm30@privat.dk 

Vel mødt, aktivitetsudvalget

Julekoncert med koret Lyt

Velkommen til en stemningsfuld 
julekoncert i Granslev kirke, d. 17. 
december kl. 16.00  
Lyt er et rytmisk a cappella-kor under 
ledelse af Tine Fris og består af 34 
sangere fordelt på op til 9 stemme-
grupper i nogle arrangementer. 
Arrangementerne er prægede af 
bløde samklange og stemningsfulde 
udtryk. Repertoiret fokuserer på nye 
fortolkninger af moderne, skandina-
viske popsange og klangen er lys og 
varm som en dansk sommeraften. 
Bag navnet Lyt ligger netop det, det 
hele handler om for koret: At synge 
sammen og at udtrykke historierne 
i sangene, så de bliver hængende i 
kroppen længe efter, du har hørt dem.
Lyt har bl.a. indspillet en cover-ver-

sion af Marie Keys sang “Landet” 
og Tori Amos’ sang ”Silent all these 
years” og har for nylig udgivet en EP. 
Lyt har desuden optrådt som back-
ingkor for bl.a. Tina Dickow, Thomas 
Buttenschøn og In Lonely Majesty. 

Arrangementer og Aktiviteter
i Sognehuset i Houlbjerg

"LYT - Dickow følger dog ikke med til 
Granslev"
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Højskoleaftner

Hver den sidste tirsdag i måneden 
(dog ikke december) mødes vi til en 
aften, hvor vi hver gang har et bestemt 
emne på programmet. Vi benytter os 
af lokale kræfter, og emnerne må 
derfor afhænge af, at nogen påtager 
sig at organisere det.  Vi starter (og 
slutter) med at synge en sang fra høj-
skolesangbogen.  I september gav jeg 
(Marianne) eksempler på, hvad jeg 
som dansklærer underviste i. I okto-
ber prøvede vi at få gang i et lokalhi-
storisk billedarkiv, idet vi opfordrede 
alle, der lå inde med gamle billeder 
fra egnen til at tage dem med, så vi 
kan få en samtale om ”gamle dage.” 
Hans Erik T. Larsen digitaliserede og 
arkiverede billederne efterfølgende.

I skrivende stund har vi følgende på 
programmet:  
28.november kl. 19.30 vil vi se en 
film sammen (og det bliver ikke en 
blockbuster) og bagefter samtale om 
den. 
30. januar kl. 19.30 er temaet ”nyere 
salmer”. Organist Birgitte Østergaard 
Petersen vil lære os at synge dem, og 
Lene Sander og jeg vil kommentere 
teksterne. 
 
Ideer til emner og oplægsholdere 
modtages gerne. Der er kaffe under-
vejs. Det er gratis at deltage og tilmel-
ding er ikke nødvendig. 
Kontaktperson: 
Marianne Jessen – 6154 1556

Nørklegruppen

Hver torsdag formiddag kl. 10-12 
mødes en lille flok mennesker i sog-
nehuset og strikker, hækler og syr til 
Røde Kors. Røde Kors giver kaffe og 
småkager, samt leverer opskrifter og 
til dels materialer. De ting, der bliver 
produceret, går fortrinsvis til fattige 
børn i Rumænien. At valget er faldet 
på Rumænien, skyldes dels, at der 
er stor brug for børnetøj og tæpper 
mm. dér, og dels at man har styr på, 
at tingene kommer frem til de rette 
modtagere. 
Så har du tid til lidt velgørenheds-
arbejde i hyggelige rammer, så duk 
bare op, men medbring gerne selv 
strikkepind og/eller hæklenål. 

Du er også meget velkommen til at 
komme med dit eget håndarbejde til 
egne børnebørn eller andet. Der er 
kaffe nok på kanden. 

Kontaktperson: 
Doris Thomsen – 6128 4253
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Lad os mødes i sognehuset
Der er ved at komme liv i det nye sognehus. Og der 
er plads til meget mere.  
Der er mulighed for, at man kan låne sognehuset, hvis 
man er en gruppe, der gerne vil lave ét eller andet 
sammen. Dog ikke private fester og sammenkomster, 
ligesom de aktiviteter der foregår skal være åbne for 
alle.
Har man ideer / forslag til aktiviteter, skal man hen-
vende sig til Doris Thomsen (6128 4253). 

Nyhedsmail

Vi er i gang med at lave en nyheds-
mail-liste, så vi kan orientere løbende 
om nye tiltag og sende remindere. Er 
du interesseret i at komme til at stå 

på den liste, så send en mail til mig, 
Marianne Jessen: 

jessen.marianne@gmail.com  

Mary Bisgaard har tilbudt at holde et 
kursus i Ikonmaling en lørdag. 

Hvis du har lyst til at prøve det, så kan 
du henvende dig til Kirsten Larsen 
(3034 2795). Man skal selv betale for 
materialer, men deltagelse er gratis.

Hjælp-til-IT-gruppen

I en periode her i efteråret 
mødes vi hver anden man-
dag i ulige uger, men efter 
jul hver anden onsdag kl. 
10-12. Vi har ikke nogen 
til at undervise os, men 
der dukker gerne nogen 
op, som ved lidt mere 
end nogen andre om det ene eller 
andet. Det har ikke helt fundet sin 
form endnu, men hen ad vejen får 
vi sikkert lidt mere struktur på det, 

så vi kan sige, hvilke 
problemstillinger vi vil 
tage fat på fra gang 
til gang.  Og i de pau-
ser, der opstår, når der 
ikke lige er nogen, der 
har tid til at hjælpe én, 
er der mulighed for en 

kop kaffe og en sludder med andre. 

Kontaktperson: 
Doris Thomsen – 6128 4253

Ikonmaling



8

Korsang

Koret byder med åbne arme 
nye medlemmer velkommen!

Så hvis du er glad for at synge er her 
en chance for at gøre det i et hygge-
ligt fællesskab med andre sangglade 
mennesker! 
Koret har været i gang siden 2013. 
Repertoiret er en bred blanding af 
nyt og gammelt, klassisk og rytmisk, 
og vi synger både en-stemmigt, to- 
og trestemmigt. Koret medvirker ved 
udvalgte gudstjenester mm. i løbet af 
året. 
Vi øver torsdage kl. 19.30-21.30 i 
sognehuset i Houlbjerg, Villungsvej 
16, 8870 Langå. Vi har hver gang 
stemmeopvarmning og kor-øvelser, 
men man behøver ikke kunne noder 
for at være med. Der er altid en god 
hyggestund undervejs -  med kaffe og 
kage! Koret er for alle beboere i de 7 
samarbejdende kirkesogne, Haurum, 
Sall, Houlbjerg og Granslev sogne i 

syd og Laurbjerg, Ørum og Værum 
i nord. Andre interesserede er også 
velkomne i koret. Det er gratis at 
deltage, og man er velkommen til at 
komme på besøg og prøve! 
Der har været bud efter koret her i 
2017! - vi har deltaget i natkirken 
i Granslev i februar, Palmesøndag 
i Sall, Skærtorsdag i Houlbjerg, 
Sognehus-indvielsen i Houlbjerg, 
Sommersangsgudstjeneste i Haurum, 
Høst i Houlbjerg, Sognedag i Sall, 
Fredslys-gudstjeneste i Haurum og 
Plejehjems-julearrangement.  
I 2018 får vi nye sange på repertoi-
ret, men der bliver der nok lidt færre 
arrangementer. 
Yderligere oplysninger hos Birgitte 
Østergaard, organist og korleder  
tlf. 6177 7653
Mail: birgitteoep@gmail.com 

"Løvsangerne" 

Løvsangerne er børnekoret for vore 
sogne og for børnene i Laurbjerg, 
Ørum og Værum. 
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 arran-
gering af transport til og fra kor. 
Koret deltager nogle gange i årets løb 
i gudstjenester og andre arrangemen-

ter rundt i kirkerne, og vi tager på 
korstævne en til to gange årligt. 
I forårets løb holder vi hvert år en kor-
lejr med overnatning, hvor vi arbejder 
med musical. 
D. 10. december kl. 14.00 synger 
Løvsangerne julesange og -salmer i 
Laurbjerg Kirke. 

Yderligere oplysning hos korlederne 
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653 og 
Martin Nipgaard, tlf. 6177 0578 
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Sognene har en 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 eller bliv følger, så 
bliver du holdt opdateret.

Kirkebladet vil naturligvis stadig inde-
holde de samme informationer som 
før, ligesom også kirkernes hjemme-
sider 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

I lige år, dvs. 2018 tilbydes undervis-
ningen til børn fra Frijsendal Friskole 
på 3. og 4. klassetrin. Familierne får 
direkte besked.

Billede af minikonfirmander, sep-
tember 2017 fra Houlbjerg-Granslev 
sogne i samarbejde med Laurbjerg-
Værum og Ørum sogne

Minikonfirmander

Julekor på Frijsendal Friskole

Også i år har vi lavet et lejligheds-jule-
kor med børn fra Frijsendal Friskole. 
Vi har øvet på skolen et antal gange 
og medvirker ved Lucia-gudstjenesten 

i Sall Kirke søndag d. 10. december 
kl. 11.00.
Koret deltager også i julegudstjene-
sten på plejehjemmet. 

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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Kirkelige handlinger

Inga Frandsen
Olaf Mørk Hansen
Margit Sørensen
Niklas Nymand Kristensen
Rigmor Josefsen
Viggo Petersen
Frode Fiil 

Død, bisat og begravet



Døbte og viede

Mai Roed Bjerregaard
døbt i Granslev kirke 
d. 13. august

Willas Skriver Thøgersen,
døbt i Sall kirke 
d. 27. august

Kathrine Koldby Rasmussen
døbt i Haurum kirke 
d. 27. august

Magnus Hasager, 
døbt i Granslev kirke 
d. 7. oktober  

Lone og Frans Høj
viet i Sall kirke 
d. 23. september

August Gammelgaard Pannerup
døbt i Granslev kirke 
d. 30. september 
og Loise og Kim viet
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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. 3. marts 2018 og d. 26. maj 2018 og d. 6. oktober. 
”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, fader-
skab og dødsfald foretages på www.borger.dk. 

Sognepræst Lene Sander, Niær præste-
gård, Niærvej 7, 8450 Hammel, 
fastnet: 8696 4024, mobil: 2917 4024. 
Mail: LESA@KM.DK  /  Mandag fri.
Fri: D. 13 – 17. december. 
D. 26. – 27. december. D. 13. – 14. januar. 
D. 10. – 11. februar.

I disse friperioder 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

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
Se hjemmesiden

Se kirkernes hjemmesider
haurumkirke.dk . sallkirke.dk

houlbjergkirke.dk . granslevkirke.dk



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev

28/11
Tirsdag

19.30, Koncert
Den unikke Trio

3/12, 1. s. i advent
Luk 4,16-30

19.00
Fredsgudstjeneste
Kaffe

10/12, 2. s. i advent
Matt 25,1-13

11.00
Luciaoptog, Kaffe

17/12, 3. s. i advent
Luk 1,67-80

11.00
Eva Graabek, Kaffe

16.00
Koncert, Koret Lyt

24/12, 4. s. i advent 
juleaften
Luk 2,1-14

16.00 15.00 14.00 13.00

25/12, Juledag
Joh 1,1-14

11.00

26/12, 2. Juledag
Matt 10,32-42

9.30
Eva Graabek

31/12, Nytårsaften
Matt 6,5-13

15.30
Kransekage m.m.

14.30
Kransekage m.m.

7/1, 1.s.e.h3konger
Mark 10,13-16

11.00
 Kaffe

14/1, 2.s.e.h3konger
Joh 4,5-26

11.00
Eva Graabek

21/1, s.s.e.h3konger
Joh 12,23-33

11.00

28/1, Septuagesima
Matt 25,14-30

11.00

4/2, Seksagesima
Mark 4,26-32

16.00
Musikgudstjeneste
Kyndelmisse, Kaffe

11/2, Fastelavn
Luk 18,31-43

11.00
Eva Graabek

18/2, 1. s. i fasten
Luk 22,24-32

11.00
Kaffe

23/2
Fredag

20.00
Natkirke

25/2, 2. i fasten
Mark 9,14-29

9.30

Gudstjenester

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

Plejehjemsgudstjeneste på Sall Friplejehjem fredag d. 8. december kl. 10.00

Julegudstjenester i Sall kirke med børnehave og skole:
D. 12. december kl. 10.00 med børnehaven, Trekløveren
D. 20. december kl. 10.30 med Frijsendal Friskole


