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Gudstjenestelisten: Se midtersiderne

Sall

Granslev

Houlbjerg

Særlige gudstjenester og koncerter
Palmesøndag i Granslev Kirke
der bliver sunget påskemusik fra
forskellige verdensdele.
Menighedsrådet byder på en lille
forfriskning efter gudstjenesten.

Søndag d. 25. marts kl. 11.00
Der bliver påskestemning i den
smukke gamle kirke i Granslev.
Sognekoret vil bidrage med lidt ekstra
farve til denne palmesøndag, hvor

Skærtorsdag i Houlbjerg kirke

eneste højmesse i både den katolske
og den protestantiske kirke afholdes
Arrangemen
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 gudstjeneste omkring
nadveren, dels ved at udvide nadveKirkeklokke
har jubi
ren til et helt måltid med brød,
lam og
vin efter gudstjenesten. Foredrag d. 6. marts

Torsdag d. 29. marts kl.17.00
Traditionen tro afholder vi en særlig
skærtorsdagsgudstjeneste i Houlbjerg
Kirke.
Det endelige program er ikke fastlagt,
men ligesom de foregående år vil der
være særlig nadvergudstjeneste kl.
17.00 med prædiken og læsninger,
vekslende med musikalske indslag og
fællessang.
Vi markerer skærtorsdag, fordi det
var den aften, hvor Jesus spiste sit
sidste måltid med disciplene og ved
den lejlighed fortalte dem, at de altid
senere skulle mindes dette sidste
måltid i form af nadveren. Ved hver

sognehuset i Houlbje

Alle er velkomne. Det er gratis og tag
Klokkekonsulent Erik Kure komme
gerne naboen med. Men
af hensyn
kirkeklokke 125 år jubilæum. Erik
til maden beder vi om, at
I tilmelder
om kirkeklokken
– ikke bare klokk
klokkerne i alle 4 kirker, samt hist
jer til Marianne Jessen gerne
på sms
er uddannet klokkekonsulent – un
(6154 1556) eller mail (jessen.maricampanologi (læren om klokker)
anne@gmail.com)
Vel mødt – menighedsrådet giver

Påskedag i Sall Kirke
Det at bruge
tværfløjten bringer et inspirerende lyst skær
Højskoleaftner
og nærvær ind i
gudstjenesten, hvormed der skabes
et intermezzo til ro og fordybelse i
samspil med tekst, orgel og kirkerum.

Søndag d. 1. april kl. 11.00
Vi fejrer påskedag i Sall Kirke ved
denne højmesse, hvor fløjtenist Birgit
Sofia Kjær medvirker.
Birgit Sofia Kjær er uddannet fløjtenist fra musikkonservatoriet. Birgit
har de sidste 20 år medvirket ved rigtig mange og meget forskelligartede
gudstjenester.
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Koncert med Spicy Voices I Haurum kirke
Det Jyske Musikkonservatorium med
rytmisk korledelse som speciale.
Ved koncerten i Haurum vil de
præsentere et udpluk af deres
repertoire, og ved koncerten vil også
Frijsendal Pigekor deltage.
Glæd jer til en glad og livsbekræftende
koroplevelse.
Gratis entre

Tirsdag d. 17. april kl. 19.30.
Spicy Voices er et blandet rytmisk
kor bestående af ca. 30 medlemmer
med hjemsted i Thorsø. Koret har
eksisteret siden 2009 og har udviklet
et meget alsidigt repertoire i rytmisk
tilsnit repræsenterende pop, rock, jazz
og gospel. Korleder er Anne Katrine
Christensen, uddannet korleder fra

Engleprojekt i Sall kirke
Der bliver tale om både billeder,
skulpturer og tekster, og børnene vil i
et vist omfang selv præsentere deres
produkter og synspunkter.
Vi tilstræber et samarbejde mellem børn,
præst og menighed, men i skrivende
stund ved vi ikke helt, hvor det ender,
da det er et projekt, der vil udvikle sig
undervejs i processen.

Søndag d. 6. maj kl. 9.30
Sall kirke danner denne søndag rammen om et samarbejde med Frijsendal
Friskole, hvor skolens elever fra 1. til
3. klasse præsenterer og uddyber
det, de har fået ud af at arbejde med
"engle" i alle afskygninger.

Pinsedag i Granslev Kirke
han med at integrere
stiltræk fra folkemusikken med jazzens
sprog.
Johan har medvirket på flere forestillinger ved Fredericia og Aarhus
Teater, hvor han igen spiller på West
Side Story nu i foråret 2018.
Johan spiller også med Klezmorkester,
som har turneret rundt på højskoler
og i kirker, hvor de spiller gamle jødiske sange samt musik fra Balkan og
Mellemøsten.

Søndag d. 20. maj kl. 11.00
Ved Pinsedags højmesse får vi besøg
af en spændende solist, nemlig Johan
Toftegaard Knudsen, som er en
mangesidet rytmisk musiker.
Johan er saxofonist, komponist,
dirigent og underviser, uddannet
på Nordjysk Musikkonservatorium
og Det Jyske Musikkonservatorium
2003-2009, og ansat i Aarhus Jazz
Orchestra siden 2014.
Foruden jazzen har Johan interesseret
sig for traditionelle stilarter særligt fra
Balkan, Mellemøsten og Norden. Med
sit eget projekt, Etnolab, arbejder

Vel mødt til en festlig Pinsedag!
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Musikalsk sommeraften i Haurum Kirke
Torsdag d. 31. maj kl. 19.30
– kor og fællessang
Sognekoret afslutter forårssæsonen og vil denne aften
synge nogle af de sange, vi har øvet på.
Der bliver også lejlighed for alle til at røre stemmerne
og synge med på en række sommerlige fællessange.
Menighedsrådet serverer en lille forfriskning undervejs!

Babysalmesang

Musikalsk sommeraften i Hau
Torsdag d. 31. maj kl. 19.30 – ko
Sognekoret afslutter
Hvem: For børn mellem 0-12 mdr. i Laurbjerg-Værum-Ørum
pastoratforårssæson
og
øvet på.
Granslev-Houlbjerg-Haurum-Sall pastorat.
Der bliver også lejlighed for alle t
Hvornår: 8 torsdage fra 19. april til 14. juni kl. 13.00 sommerlige fællessange.
Menighedsrådet serverer en lille f

Hvor: I Laurbjerg Kirke kl. 13.00

Konfirmation 2018

Pris: Det er gratis at deltage

Granslev
kirke:
Tilmelding: Er nødvendig pga. begrænset deltagerantal
og sker
til: Store Bededag d. 27
Martin Nipgaard Hansen organist8870@gmail.com eller tlf. 61 77 05 78

Helene Grenaa Andersen, Victor Ande
Juliane Marie Ransborg Pedersen, Ben
Holm Talbot, Andreas Viborg Holm V

Konfirmation 2018Haurum kirke: Søndag d. 29. april k
Granslev kirke: Store Bededag d. 27.
april kl. 10.30 konfirmeres:
Helene Grenaa Andersen, Victor
Andersen,
Mathilde
Elisabeth
Bossow, Andreas Brøgger Jensen,
Juliane Marie Ransborg Pedersen,
Benjamin Rosborg Rafn, Marius
Møller Slangerup, Daniel James Holm
Talbot, Andreas Viborg Holm Vad,
Johanne Ørnskov.

Haurum kirke:
Søndag
d. 29. Andreas
april Alexand
Peter
Kaae Behrens,
kl. 10.30 konfirmeres:
Kjeldmand Døssing, Kasper Kielsgaar
Friis Magill,Andreas
Frida Qvistgaard,
Peter KaaeEmma
Behrens,
Vejlgård,
Elijah Williams.
Alexander Greve
Christensen,
Emilie
Mølgaard Duelund, Mads Kjeldmand
Døssing, Kasper Kielsgaard Hvid,
Helena Sloth Jensen, Peter Aagaard
Konfirmationsdatoer 2019
Laursen, Erin Emma Friis Magill,
Frida Qvistgaard,
EmilStore
Rahbek
Houlbjerg kirke,
Bededag d. 17.
Stidsen, Rasmus Toustrup Sørensen,
Sall kirke,
Søndag
d. 19. maj
Christina Vejlgård,
Elijah
Williams.

Konfirmationsdatoer 2019
Houlbjerg kirke, Store Bededag d. 17. maj
Sall kirke, Søndag d. 19. maj
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Kirke og hverdag
I al Folkekirkens nødhjælps arbejde
indgår ’hjælp til selvhjælp’, så projekterne 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.

Tag del: Bliv indsamler ved
Folkekirkens Nødhjælps landsdækkende sogneindsamling
Søndag d. 11. marts 2018 tager
Haurum, Houlbjerg, Granslev og Sall
del i Sogneindsamlingen, så alle i
sognene får mulighed for at give
verdens mest udsatte mennesker en
håndsrækning.
Det er svært at se væk, når klimaforandringer, krig og ulighed driver millioner af mennesker ud i nød, sult og
flugt. For vi kan faktisk hjælpe. Når
du samler ind ved dørene, giver det
fremtidsmuligheder og håb til dem,
der modtager hjælpen.

Sæt allerede nu kryds ved datoen:
D. 11. marts er Haurum, Houlbjerg,
Granslev og Sall med sammen med
vore nabosogne Laurbjerg, Værum
og Ørum.
Der bliver gudstjeneste i Sall kirke
kl. 9.30 og i Laurbjerg kirke kl.
10.00. Efter gudstjenesterne skydes
indsamlingerne i gang, og der vil
være mulighed for at få en rute i
alle sogne. Efter indsamlingen er der
fælles frokost for alle i Laurbjerg
konfirmandstue.
Meld dig som indsamler hos
sognepræst Eva Graabek på 61 67
90 41 eller egr@km.dk allerede nu.

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.”
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Gudstjenester
Dato

Haurum

Sall

11/3 Midfaste
Joh 6,24-55

9.30
Indsamling

11.00
11.00
Sognekoret medvirker
Kaffe

25/3 Palmesøndag
Mark 14,3-9
17.00
Eva Graabek
Måltid

29/3 Skærtorsdag
Joh 13,1-15

30/3 Langfredag
Luk 23,26-49

9.30

1/4 Påskedag
Matt 28,1-8

2/4 2. Påskedag
Joh 20,1-18

11.00

11.00
Eva Graabek

8/4 1. s. e. påske
Joh 21,15-19

9.30
Kaffe
11.00
Eva Graabek
Børnekoret Løvsangerne medvirker
Kaffe

15/4 2. s. e. påske
Joh 10,22-30

17/4 Tirsdag

22/4 3. s. e. påske
Joh 14,1-11

Granslev

11.00
N.N.
Kaffe

4/3 3. s. i fasten
Joh 8,42-51

18/3
Maria bebudelse
Luk 1,46-55

Houlbjerg

19.30
Koncert
Spicy Voices

11.00

10.30
Eva Graabek
Konfirmation

27/4 Store Bededag
Matt 7,7-14

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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Dato
29/4 4. s. e. påske
Joh 8,28-36

Haurum

Sall

9.30
Afslutning på
engleprojekt

10/5
Kristi Himmelfart
Luk 24,46-53

11.00
Kaffe

11.00

20/5 Pinsedag
Joh 14,15-21

11.00

21/5 2. Pinsedag
Joh 6,44-51

9.30
Eva Graabek

27/5 Trinitatis
Matt 28,16-20

31/5 Torsdag

Granslev

10.30
Konfirmation

6/5 5. s. e. påske
Joh 17,1-11

13/5 6. s. e. påske
Joh 17,20-26

Houlbjerg

11.00
Kaffe
19.30
Musikalsk
sommeraften
Sognekoret
medvirker

3/6 1. s. e. trin.
Luk 12,31-21

11.00

N.B. Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00
Plejehjemsgudstjeneste på Sall Friplejehjem
fredag d. 6. april kl. 11.00 og fredag d. 1. juni kl. 11.00
Studieorlov: Det er muligt for præster at få bevilliget studieorlov. Det er biskoppen, der
bevilger. Lene Sander har fået bevilget en sådan fra 1. marts til 1. juni. Emnet for Lenes
studieorlov er: ”Kristendommens indførelse i Danmark.” Under orloven passes embedet af
Karsten Erbs, se kontaktoplysninger side 11.
Kære Haurum, Sall, Houlbjerg og Granslev sogne
Fra 1. marts skal jeg være jeres præst. Lene skal have studieorlov i
tre måneder. Jeg glæder mig. Godt nok er jeg gammel og grå, men
jeg elsker at arbejde. Jeg er fra 1947. Har været præst siden 1976. Jeg
er udtjent. Emeritus hedder det fint. Og bor sammen med min kone i
Værum. Så jeg er ganske lokal. Har lige afsluttet et års konstituering
i Hammel. Men glæder mig som sagt til at være tre måneder hos jer.
Med venlig hilsen
Karsten Erbs
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Sognekoret

Sognekoret

Lige nu synges der påskemusik i koret, og vi har taget hul på de dejlige forårs- og
sommersange i takt med at aftenerne bliver længere og lysere for hver torsdag, vi
øver!
Vi øver torsdage kl. 19.00-21.00 i sognehuset i Houlbjerg, Villungsvej 18, 8870
Langå.
Har du lyst at være med, er der stadig plads!
Koret synger en blanding af nyt og gammelt, klassisk og rytmisk, og vi medvirker ved
udvalgte gudstjenester og arrangementer i løbet af året.
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!

Lige nu synges der påskemusik i Vi har hver gang stemmeopvarmning
koret, og vi har taget hul på de dejlige og kor-øvelser, men man behøver
forårs- og sommersange i takt med at ikke kunne noder for at være med.
aftenerne bliver længere og lysere for Der er altid en god hyggestund undervejs - med kaffe og kage!
hver torsdag, vi øver!
Vi øver torsdage kl. 19.00-21.00 i Koret er for alle beboere i de 7 samBørnekoret Løvsangerne
sognehuset i Houlbjerg,
Villungsvej arbejdende kirkesogne, Haurum, Sall,
i Houlbjerg, Granslev,
og Sall samt
og Haurum
Granslev
sogne i syd og
18, 8870 Langå. - er et tilbud til alle børn fra 2.-6. klasse Houlbjerg
vores nabosogne, Laurbjerg, Værum og Ørum.
Har du lyst at være med, er der stadig Laurbjerg, Ørum og Værum i nord.
Løvsangerne øver hver fredag kl. 15.15-16.15 i Laurbjerg Konfirmandstue.
Andre
erman
også velkomplads!
Man er velkommen til at komme på besøg
i koret, førinteresserede
man beslutter sig for, om
være med.
Koret synger en vilblanding
af nyt og ne i koret.
nogle gange i årets løb ved koncerter og gudstjenester. Vi har også
erkor-stævner
gratis ogatarrangerer
deltage,
gammelt, klassiskKoret
ogmedvirker
rytmisk,
ogfx vi
forskellige
sociale aktiviteter,
deltagerDet
vi i større
en årlig og man er
kor-lejr.
velkommen
til
at
komme
på besøg
medvirker ved udvalgte
gudstjenester
Kirken er gerne behjælpelig med at arrangere transport til og fra Frijsendal Friskole.
og
prøve!
og arrangementerYderligere
i løbet
af
året.
oplysning hos korlederne:
Martin Nipgaard, organist ved Laurbjerg, Værum og Ørum Kirker,
mail: organist8870@gmail.com, tlf. 6177 0578
Birgitte Østergaard, organist i Haurum, Sall, Houlbjerg og Granslev
mail: birgitteoep@gmail.com, tlf. 6177 7653

Børnekoret Løvsangerne
- er et tilbud til alle børn fra 2.-6. klasse
i Houlbjerg, Granslev, Haurum og Sall
samt vores nabosogne, Laurbjerg,
Værum og Ørum.

og arrangerer en årlig kor-lejr. Kirken
er gerne behjælpelig med at arrangere transport til og fra Frijsendal
Friskole.

Løvsangerne
øver
hver
fredag kl. 15.15-16.15 i Laurbjerg
Konfirmandstue.
Man er velkommen til at komme på
besøg i koret, før man beslutter sig
for, om man vil være med.

Yderligere oplysning hos korlederne:

Koret medvirker nogle gange i årets
løb ved koncerter og gudstjenester.
Vi har også forskellige sociale aktiviteter, fx deltager vi i større kor-stævner

Birgitte Østergaard, organist i
Haurum, Sall, Houlbjerg og Granslev
mail: birgitteoep@gmail.com, tlf.
6177 7653

Martin Nipgaard, organist ved
Laurbjerg, Værum og Ørum Kirker,
mail: organist8870@gmail.com, tlf.
6177 0578
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Arrangementer
og Aktiviteter i sognehuset
i Houlbjerg
Arrangementer og Aktiviteter
i sognehuset
i Houlbjerg

Kirkeklokke har jubilæum
Kirkeklokke
har jubilæum
Foredrag tirsdag d. 6. marts
kl. 19.30
i sognehuset i Houlbjerg Foredrag d. 6. marts kl. 19.30 i
Klokkekonsulent Erik Kuresognehuset
kommer ii Houlbjerg
anledning af Haurum
kirkeklokkes 125 år jubilæum. Erik Kure fortæller i lyd og
Klokkekonsulent Erik Kure kommer i anledning af Haurum
billeder om kirkeklokken –kirkeklokke
ikke 125
bare
klokkerne
i Haurum
år jubilæum.
Erik Kure fortæller
i lyd og billeder
om
–samt
ikke bare historien
klokkerne i Haurum
kirke,klokmen
kirke, men klokkerne i alle klokkerne
4 kirkeklokken
kirker,
om
i alle 4 kirker, samt historien om klokkerne. Erik Kure
kerne. Erik Kure er uddannet
klokkekonsulent
– iunderviser
er uddannet
klokkekonsulent – underviser
klokkespil og
campanologi (læren om klokker)
i klokkespil og campanologi
(læren om klokker)
mødt – menighedsrådet giver kaffe
Vel mødt – menighedsrådetVelgiver
kaffe

Højskoleaftner
Hver sidste tirsdag i måneden – sådan
i princippet i hvert fald – mødes vi i
sognehuset om et eller andet emne.
Som
Højskoleaftner
regel med et oplæg, enten i form af et
foredrag eller en film eller en oplæsning
og så med en uhøjtidelig snak over en
kop kaffe og et stykke kage undervejs.

spændende. Hvis du har forslag, så kom
endelig frem med dem.
Tirsdag d. 29. maj vil Steen Rasmussen
fra Granslev fortælle om, hvad det vil
sige at gå pilgrimsvandring, og hvordan
det kan foregå. Steen har erfaring med
pilgrimsvandring både fra det helt nære
lokale og fra udlandet. Han vil ligeledes
orientere om efterårets pilgrimsvandringer.

Sidste tirsdag i januar havde vi en aften
med nye(re) salmer, hvor vi lærte nye(re)
salmer at kende.

Efter sommerferien tager vi tråden op
igen. Har du ideer til emner og / eller
foredragsholder(e), så send endelig ideen
videre til jessen.marianne@gmail.com
Højskoleaftnerne kører ved hjælp af frivillige og ulønnede kræfter, og ideen
er selvfølgelig at oplyse, men også at
styrke det lokale fællesskab. Vi arbejder
sammen med Houlbjerg Borgerforening,
og håber efterhånden at kunne få flere
af de lokale forsamlingshusbestyrelser/
borgerforeninger med.

Tirsdag d. 20. februar (OBS: DATO)
kommer vores lokale repræsentant hos
krimininalpolitiet og holder foredrag. Orla
Ågård kalder sit foredrag ”Spektakulære
sager,” og han kommer undervejs ind
på forskellige helt usædvanlige sager,
som fx Blekingegadesagen, som han
har været involveret i undersøgelsen og
opklaringen af.
Tirsdag d. 27. marts skal vi se film. (ikke
en blockbuster, men dog en god én) Og
bagefter samtaler vi om den.

Og så kan vi kan afsløre at tirsdag d. 30.
oktober kommer Anne Valbjørn og holder
foredrag om Astrid Lindgren

Tirsdag d. 24. april endnu ikke
fastlagt, men vi skal nok finde på noget

9

Kirkelige handlinger
Døbte og viede

Virgil Sønderby Koll,
døbt i Haurum kirke
d. 12. november

Oliver Pedersen Krüger,
døbt i Houlbjerg kirke
d. 12. november

Rasmus Rohde Bergsten og
Simone Rohde Bergsten,
døbt i Granslev kirke
d. 7. januar

Mathilde Hoffmann
Jensen,
døbt i Haurum kirke
d. 21. januar

Bastian Nygaard
Frandsen,
døbt Haurum kirke
d. 21. januar

Mia Toftgaard
Christensen,
døbt Houlbjerg kirke
d. 21. januar

Død, bisat og begravet
Aage Jensen Hald
Viggo Anker Sørensen
Inger Bøgfeldt
Karen Margrethe Smed
Tove Helene Christiansen
Stinne Rasmussen
Inger Kathrine Jensen
Erik Petersen
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Kirkernes
hjemmesider
haurumkirke.dk
sallkirke.dk
houlbjergkirke.dk
granslevkirke.dk

Deadline til næste kirkeblad:

senest 9. april 2018

Menighedsrådsmøder

HAURUM KIRKE:

Sall menighedsråd, 14. marts samt 22. maj
kl. 16.30-18.15
Fællesrådsmøde, 14. marts samt 22. maj kl.
18.30-19.25
Haurum, Granslev, Houlbjerg menighedsråd,
14. marts samt 22. maj kl. 19.35-21.30
Møderne finder sted i Sognehuset i Houlbjerg
Sognepræst Lene Sander, Niær præstegård,
Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet: 8696 4024,
mobil: 2917 4024. Mail: LESA@KM.DK /
Mandag fri. Har studieorlov fra 1. marts til 1.
juni, se midterside.
Under Lene Sanders studieorlov fra 1. marts
til 1. juni passes embedet af pastor emeritus
Karsten Erbs, Nørgårdsvej 38, Værum, 8940
Randers SV, mobil: 5151 2743.
Mail: erbs@pibekraver.dk I Karsten Erbs friperioder passes embedet af sognepræst Eva
Graabek, Laurbjerg, tlf.: 86 46 80 32 eller 61
67 90 41. Mail: EGR@KM.DK / Mandag fri.

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. 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 dåbsgudstjenester 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.
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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,

NB: NYT FASTNET TELEFONNR. TIL SEKRETÆR:

6463 2848, 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.

Nørklegruppen
Nørklegruppen drøner derudad. Hver
torsdag formiddag mødes ca. 15
kvinder og nørkler til gavn for Røde
Kors’ hjælpearbejde – eller for egne
familiemedlemmer.
Og der bliver
snakket og drukket kaffe samtidig.
Hvis du ikke kan nørkle, men gerne vil

snakke eller hjælpe
med at lave kaffe, er
du hjerteligt velkommen også.
Har du spørgsmål, kontakt Doris
Thomsen doris.mth@gmail.com

Hjælp-til-IT-gruppen
Vi har også en hjælp-til-selvhjælp-IT-gruppe der mødes en gang
hver 14. dag. Her i foråret onsdag 10-12 i ulige uger.
For spørgsmål kontakt: jessen.marianne@gmail.com

Sognene har en facebookside

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

Sognene har en facebookside. Siden
bliver primært brugt til synliggørelse
af arrangementer og administreres
af Lene Sander. Du kan finde
siden ved at skrive facebook.com/
SallHaurumGranslevogHoulbjerg
Giv siden et like eller bliv følger, så
bliver du holdt opdateret.

Mini-konfirmander

Kirkebladet vil naturligvis stadig
Børn på 3. klassetrin fra Houlbjerg og Granslev sogne tilbydes minikonfirmand
weekenden
og 10. september iinformationer
samarbejde med sognepræst Eva Graabek.
indeholde
de8., 9.samme
direkte besked.
som før, ligesom også kirkernes
I løbet af skoleåret 2017-2018 tilbydes minikonfirmandundervisning til børn på
på Frijsendalvil
Friskole.
Familierneopdateret
får direkte besked. som
hjemmesider
blive
normalt.

Sognene har fået en ny facebookside. Siden vil primært blive brugt til synliggør
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, li
kirkernes hjemmesider vil blive opdateret som normalt.

Gudstjenestelisten
finder du på midtersiderne!!!

Menighedsrådsmøder:
Mødekalender:

