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Houlbjerg

Løvsangerne holdt 14. – 15. april korweek-
end i Sognehuset i Houlbjerg og præsenterede 
resultatet ved 2 minikoncerter i Houlbjerg og 

Laurbjerg kirker samme weekend.
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Fra prædiken palmesøndag i Granslev 
kirke 2018

Kære menighed
Jeg vil begynde med at 
citere noget jeg har læst 
om det at prædike. Det 
er Marilynne Robinson der 
skriver sådan i sin seneste essaysam-
ling som hedder ”Det som er os givet”. 
Hun skriver:
”Som lægperson har jeg tilbragt rigtig 
mange timer med at lytte til prædi-
kener og har derfor en interesse i det 
håb som både jeg og så mange andre 
bringer med til det enestående øjeblik, 
hvor nogen i god tro forsøger at tale 
om noget betydningsfuldt til menne-
sker, der forsøger at lytte i god tro. 
Situationen er bevægende i sig selv. 
Der er noget ganske særligt over det. 
At tale som sig selv og med sin egen 
stemme til andre der lytter, og om 
noget som i sandhed er eller burde 
være spørgsmål om liv eller død, det 
findes der ikke mage til. Det er derfor 
vi går i kirke”.
Det er virkelig godt at læse for præ-
sten, der står her og skal tale som sig 
selv om noget der er som et spørgs-
mål om liv og død. Jeg kan godt lide 
tanken. At jeg står her og forsøger at 
sige noget om liv og død i god tro. 
Og at I kære menighed vil lytte i god 
tro. Situationen er bevægende. Sådan 
oplever jeg det også mere og mere. 
Af hjertet vil jeg bare så gerne kunne 
sig noget, der betyder noget. Noget 
som vil løfte menneskelivet op. Det 
er det Gud vil med det her hus. Løfte 
menneskelivet op, så vi kan se, hvor 
herligt det er. For det er det, som vi 

bliver mindet om her i kirken igen og 
igen. At vi er mere end os selv, at vi 
har en sjæl. Vi er ikke bare sat i verden 
for at trække vejret, men for at forstå. 
Og her i kirken er et af de steder, hvor 
vi med ro og eftertanke kan nå ind til 
det sted, hvor vi mærker, hvorfor vi er 
mennesker. 
Palmesøndag er bare en fantastisk 
dag. Den indleder den stille uge, hvor 
vi i særlig grad tænker over, at vi ikke 
bare skal slå os til tåls med at være en 
dusinvare, men at vi er en del af noget 
meget større, at vi er en del af Guds 
skabte verden og har en rolle at spille 
som hans medarbejdere. Og i særlig 
grad er det en fantastisk dag i de lige 
årstal, hvor vi har anden tekstrækkes 
fortælling om, hvordan en kvinde kom-
mer ind i det hus, hvor Jesus sidder til 
bords sammen med sine disciple. Hun 
har brugt hvad hun havde til at købe 
den bedste nardusolie i en alabast-
krukke. Hun brød krukken og hældte 
olien ud over hans hoved og salvede 
ham. Det var en kærlighedserklæring. 
Og det var den fineste form for tillid 
til et andet menneske. Forbilledet var 
hentet i templet, når ypperstepræsten 
salvede den udvalgte til konge. Det er 
det hun tænker med. At vise hvad der 
er det vigtigste i hendes liv lige nu. Og 
at hun viser ham det.
Hvem hun er, om hun er Maria 
Magdalene eller en helt anden kvinde, 
det ved vi ikke. Det vi ved er, at hun er 
et menneske, der er begyndt at forstå. 
Vi er ikke bare sat i verden for at træk-
ke vejret, men for at forstå. Og teksten 
minder os om at den bedste måde at 
forstå på, er ved at elske, at kaste al 
vor kærlighed på et andet menneske 

Konstitueret sognepræst Karsten Erbs: 
”Kærligheden er ikke retfærdig. Den er et privilegium”
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og på en sag og på Gud. Måske er det 
det samme. For det er først når vi helt 
og holdent går ind i noget med kær-
lighed og tro, at vi forstår det og også 
forstår, hvem vi selv er.
”Og han har aldrig levet, som klog 
på det er blevet, han først ej havde 
kær”, skrev Grundtvig. Det er kær-
ligheden, der åbner verden. Og åbner 
den enkelte. ”Gud er kærlighed”, siger 
Johannes.
Virkelig tro, altså tro der virker, er ikke 
tro på noget utroligt, men er at være 
i overensstemmelse med noget, der 
rækker uden for os selv, hvad vi er, når 
vi helhjertede vil noget. Det er det, vi 
kan opleve i kærligheden. Men også på 
så mange andre planer. Også i hengi-
velsen til en tro på at Gud er meningen 
med at vi er her og at vi har noget vi 
skal gøre, fordi Gud vil have os til det. 
At være tro. At arbejde for andre. At 
forstå med hjertet.
Hvorfor kvinden ødsler sådan med sin 
nardusolie, kan ikke forstås. Slet ikke 
af de tilstedeværende i fortællingen, 
der tænker i excel-ark akkurat som 
vores politikere gør det i dag. Men der 
er noget der er vigtigere.
”Kærligheden er ikke retfærdig. Den er 
et privilegium” - læste jeg i en roman 
af Lotte Garbers. Det er bare så fint. 
Jeg bliver så glad, når jeg læser sådan 
noget. Det er det vi er. Vi er privi-
legerede. Fordi vi har kærlighedens 
mulighed. 
Den 79-årige Per Olov Enquist skriver i 
sin seneste roman om sit liv og om sin 
første oplevelse af kærligheden til et 
andet menneske: "Siden da havde han 
betragtet hver eneste dag han var i livet 
som en bonus". Det er bare så smukt. 
Den gave ’kærligheden’ er, farver alt. 
Og han bliver ved med at gentage 
omkvædet fra Tove Jannsons høst-
vise: ”Skynd dig min elskede, skynd 

dig at elske, dagene mørkner minut for 
minut. Tænd vore lys, inden mørket er 
hos os, snart er den blomstrende som-
mer slut”.
Det er det hun gør, kvinden i teksten 
til i dag. Hun skynder sig inden mørket 
kommer Langfredag. Hun tænder lys, 
fordi hun har set, at Gud er en del af 
hendes liv og at hun er en del af Guds 
liv. Det skal hun altid huske, fordi kær-
ligheden er det eneste, der er evighed 
i. Hun forstår alting bedre nu. 
"Mit hjerte løber foran mig. Jeg, jeg 
løber efter mit hjerte, jeg kan ikke 
være uden" - siger Frøken Høj i ”En ny 
tid” af Ida Jessen. 
Det samme kunne kvinden med ala-
bastkrukken også have sagt. Nu løber 
mit hjerte foran mig. Jeg kan ikke gøre 
andet end følge det. Så kan de alle 
sammen sige, at det var dog for galt.
Her er et menneske, der ved, hvad hun 
vil. Hun ved, at det hele kan ende galt. 
Alligevel er der en sag her, der er større 
end alting andet. Her har hun fundet 
sin plads. Her er hun lykkelig, fordi 
hun ved, hvad der er meningen med 
hende. Det er at være gavmild ud over 
alle grænser.

Kære menighed
Det som er magtpåliggende at sige 
med prædikenen i dag, det er, at vi må 
arbejde på at sortere rigtigt, at vælge 
rigtigt i alle de muligheder vi har. Vi 
må prøve på at løbe efter vore hjerter 
og begynde at forstå, at vi kan være 
helt trygge, når bare vi lader troen 
være vores udgangspunkt. Troen på 
at vi er mere end os selv, og at vi må 
tage vare på vores sjæl, det mærke, 
der betyder at vi er ansatte i en stør-
res tjeneste nemlig Guds. Så får alting 
betydning. Vi er forenet med ham fra 
første begyndelse.
Amen
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Søndag d. 1. juli 2018 kl 19.00

Ved midsommertide inviterer menig-
hedsrådet traditionen tro til bålguds-
tjeneste på Lars' s eng, Møllegyden 1, 
Granslev. 
I år får vi besøg af Gjern Spillemænd, 
som sætter ekstra kulør på aftenen.    
Gjern Spillemænd er en folkemusik-
gruppe, som har eksisteret siden 1979.       
I de første 11 år var Lars Lilholt leder 
og arrangør, hvorefter fløjtenist Pia Brun 
Jørgensen i mange år stod i spidsen. 
I 2017 overtog sanger Stine Elbæk 
Gomard ledelsen af orkesteret. 
Med violiner, fløjter, klarinet, harmoni-
ka, sang, bas og klaver fremfører Gjern 
Spillemænd musik, der klangmæssigt 

lyder som en blanding af barok- og 
traditionel spillemandsmusik. De kalder 
det selv "symfonisk folkemusik med 
drev".
Vi håber på godt vejr, men skulle vi 
få regnvejr, rykker vi ind i kirken. 
Medbring gerne tæppe.
Efter gudstjenesten og minikoncerten 
nyder vi bålet og midsommeraftenen - 
og en lille forfriskning, som serveres af 
menighedsrådet.

Bålgudstjeneste i Granslev

Søndag d. 2. september arrangerer 
Haurum-Granslev-Houlbjerg sognes 
menighedsråd en pilgrimsvandring fra 
Granslev Kirke. Vi starter med at del-
tage i gudstjeneste i kirken, hvorefter 
vi vandrer ca. 11 km i omegnen og 
afslutter med suppe og kaffe i Granslev 
Forsamlingshus. En del af vandringen vil 
foregå som stillevandring, ligesom der vil 

være et par ord til reflektion undervejs. Er 
det umuligt for dig med tavshed under-
vejs, så kan vi lave en lille 'bag-trop', 
hvor man kan opretholde muligheden 
for samtale. Alle er velkomne til at van-
dre med, men vi beder om tilmelding til 
suppe i forsamlingshuset. 

Tilmelding til:  steen@europilgrim.dk

Pilgrimsvandring ud fra Granslev Kirke

Særlige gudstjenester og koncerter

Siden bliver primært brugt til synlig-
gørelse af arrangementer og admini-
streres af Lene Sander. Du kan finde 
siden ved at skrive facebook.com/
SallHaurumGranslevogHoulbjerg
Giv siden et like eller bliv følger, så bli-
ver du holdt 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

Sognene har en facebookside
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bliver d. 13. september kl. 17.00 med efterfølgende spisning. Nærmere følger 
i næste kirkeblad.

Høstgudstjenesten i Houlbjerg 

Kirke og kultur

Friluftsgudstjeneste lørdag 4. august kl. 11.00 i Bøstrup på 
festpladsen ”Tages Lyst”

En festlig dag for Bøstrup og omegn. Dagen indledes med 
friluftsgudstjeneste ved sognepræst Lene Sander – vi håber 
på godt vejr.

Vi skal i år en tur på Hammerværket 
Godthåb – Godthåb Hammerværk 
er et arbejdende industrimuseum i 
landsbyen Godthåb syd for Aalborg. 
Museet har til huse i ældre industri-
bygninger, som blev ledige ved ned-
læggelsen af Zincks Fabrikker i 1977.

Vi starter med opsamling (tid og sted 
senere) så vi kan være fremme på 
Hammerværket ca. 12.50.

Program: 
Rundvisning ca. 1,5 time - Kaffe med 
brød - Lidt på egen hånd
Ca. 16.00 afgang fra Hammerværket 
igen med hjemkomst omkring kl. 
18.00

Pris: 20 kr. 

Tilmelding senest torsdag 16. august 
til Kirsten Larsen tlf. 86964497 / 
30342795 eller mail: vm30@privat.
dk med angivelse af tlf./ mail - antal 
samt opsamlingssted.

Med venlig hilsen
Sall Menighedsråd og

Haurum-Granslev-Houlbjerg 
Menighedsråd

Sogneudflugt torsdag d. 23. august
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Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev

31/5 Torsdag
19.30 KE Musikalsk 
sommeraften med 
Sognekoret

3/6 1. s. e. trin.,
Luk 12, 13-21 11.00 KE

10/6 2. s. e. trin., 
Luk 14, 25-35 11.00 EG

17/6 3. s. e. trin., 
Luk 15, 11-32

11.00 LS
Kaffe

24/6 4. s. e. trin. 
Matt.5, 43-48 11.00 LS

1/7 5. s. e. trin. 
Matt. 16, 13-26

19.00 LS
Bålgudstjeneste. 
Se omtale

8/7 6. s. e. trin. 
Matt. 19, 16-26 9.30 EG

15/7 7. s. e. trin. 
Matt. 10, 24-31 11.00 EG

22/7 8. s. e. trin. 
Matt. 7, 22-29 9.30 EG

29/7 9. s. e. trin. 
Luk 12, 32-48 (Luk. 
18, 1-8)

11.00 LS

Lørdag 4/8 11.00 LS: Friluftsgudstjeneste i Bøstrup på festpladsen ”Tages lyst”

5/8 10. s. e. trin. 
Matt. 11, 16-24 9.30 LS

12/8 11. s. e. trin. 
Luk. 7, 36-50 11.00 LS

19/8 12. s. e. trin. 
Matt. 12, 31-42 9.30 EG

26/8 13. s. e. trin. 
Matt. 20, 20-28 11.00 LS + EG: Fælles gudstjeneste i Laurbjerg Kirke med årets minikonfirmander

2/9 14. s. e. trin. 
Johs. 5, 1-15

09.30 LS 
Pilgrimsvandring

Gudstjenester

N.B. Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00. 
Plejehjemsgudstjenester på Sall Friplejehjem: fredag 29. juni kl. 11.00 og fredag 10. august kl. 11.00
KE/Karsten Erbs, LS/Lene Sander, EG/ Eva Graabek
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- et kor for alle beboere i vore fire 
sogne og nabosognene i nord, 
Laurbjerg, Værum og Ørum. Andre 
interesserede er også velkommen i 
koret.

Vi øver hver torsdag kl. 19.00-21.00 
i sognehuset i Houlbjerg, Villungsvej 
18, 8870 Langå. 

Første kor-aften efter sommerferien 
bliver d. 23. august.
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 under-
vejs -  med kaffe og kage! 
Det er gratis at deltage, og man er 
velkommen til at komme på besøg 
og prøve!

Sognekoret

Løvsangerne, børnekoret for vore 
fire sogne samt Laurbjerg, Ørum og 
Værum, øver stadig hver torsdag i 
Laurbjerg Konfirmandstue.
Løvsangerne har haft travlt i for-
årssæsonen, hvor de medvirkede til 
fastelavn i Laurbjerg,  gudstjeneste 
i Sall i februar, stort korstævne i 
Fredenskirken i Århus i marts - og i 
april afsluttede vi sæsonen med kor-

lejr i Houlbjerg Sognehus og opførelse 
af mini-musicalen "Noa". 
Korstart efter sommerferien bliver 
torsdag d. 23. 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

Kirke og hverdag

Kirke og hverdag

Sognekoret
- et kor for alle beboere i vore fire sogne og nabosognene i nord, Laurbjerg, 
Værum og Ørum. Andre interesserede er også velkommen i koret.
Vi øver hver torsdag kl. 19.00-21.00 i sognehuset i Houlbjerg, Villungsvej 
18, 8870 Langå. 
Første kor-aften efter sommerferien bliver d. 23. august.
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! 
Det er gratis at deltage, og man er velkommen til at komme på besøg og 
prøve!

Børnekoret Løvsangerne
Løvsangerne, børnekoret for vore fire sogne samt Laurbjerg, Ørum og Værum, 
øver stadig hver torsdag i Laurbjerg Konfirmandstue.
Løvsangerne har haft travlt i forårssæsonen, hvor de medvirkede til fastelavn i 
Laurbjerg,  gudstjeneste i Sall i februar, stort korstævne i Fredenskirken i 
Århus i marts - og i april afsluttede vi sæsonen med korlejr i Houlbjerg 
Sognehus og opførelse af mini-musicalen "Noa". 
Korstart efter sommerferien bliver torsdag d. 23. 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
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I weekenden d. 14.-15. april holdt 
Løvsangerne den årlige korlejr, hvor 
vi denne gang var i Sognehuset i 
Houlbjerg. Det blev en dejlig week-
end, som mundede ud i gudstjeneste 
i Houlbjerg og i Laurbjerg Kirke, hvor 
vi opførte mini-musicalen "Noa" af 
Hans og Kis Holm.

Det var rigtig fint at holde korlejr i 
Sognehusets dejlige lokaler. Tak for 
god forplejning til Hanne, Kirsten og 
Doris fra menighedsrådet- og stor tak 
til Kirsten Starup for hjælp og kyndig 
vejledning i brug af pensler, maling 
osv. 

Løvsangernes korlejr 2018

Tusind tak 
Weekenden d. 14.-15. april var børnekoret Løvsangerne samlet til korweekend i 
Sognehuset i Houlbjerg – de arbejdede med Noa´s ark. Der blev malet, øvet sange, 
leget og hygget under ledelse af organisterne Birgitte Østergård Pedersen og Martin 
Nipgård Hansen godt hjulpet af frivillige kræfter, tusind tak for indsatsen. Det hele 
mundede ud i mini musical opført i Houlbjerg og Laurbjerg kirker om søndagen – en 
rigtig fin oplevelse. Så kære Løvsanger og korledere tusind tak for en fin oplevelse 
– vi stiller gerne op en anden gang med hjælp.

Kirsten Larsen
Menighedsrådsformand
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strikker, hækler og syr så det er en 
lyst. På nuværende tidspunkt er der 
ikke planer om at holde ferie. Man 
kan til hver en tid deltage i nørkle-
klubben – også uden at kunne nørkle. 

Så sludrer man blot 
med nørkledamerne 
og får en kop kaffe.

Menighedsrådene

fortsætter ufortrødent og meget lidt organiseret hver 14. dag 
om onsdagen i ulige uger 10-12. Som noget nyt har vi udvidet 
aktiviteten med efterfølgende enkel frokost der koster en 10’er, 
og så er der mulighed for at købe øl/vand. Hvis man er ligeglad 
med IT, men har lyst til en hyggelig sludder over frokosten, kan man bare møde 
op kl. 12.00.

Sidste gang inden sommerferien bliver 6. juni – og vi holder en god lang ferie 
indtil d.  12. september.

Nørklegruppen

Hjælp-til-IT-gruppen

Vi går en ferieperiode i møde, og 
derfor holder vi også pause med høj-
skoleaktiviteterne – med mindre selv-
følgelig der pludselig opstår en eller 
anden mulighed for noget spændende 
som vi ikke vil lade gå vores næser 
forbi.

Så ingen højskoleaften hverken den 
sidste tirsdag i juni eller juli.

Men i august - d. 28.08. kl. 19.30 
tager vi fat igen. Hans Erik Larsen 

viser en sjov film, som har noget med 
H. C. Andersen og vores lokalområde 
at gøre.

Datoerne for de øvrige højskoleaft-
ner i efteråret er 25. september, 30. 
oktober, 27. november

Der vil altid være kaffe og kage, eller 
ost og rødvin til arrangementerne. 
Alle er velkomne.

Arrangementer og Aktiviteter i sognehuset i Houlbjerg

Højskoleaftner

Redigeret af: Karsten Erbs, Charlotte Jørgensen, Mariann Pedersen, Birgitte Østergaard
Layout og tryk: Vitten Grafisk A/S tlf.: 87 57 60 00, info@vittengrafisk.dk
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Kirkernes 
hjemmesider

haurumkirke.dk
sallkirke.dk

houlbjergkirke.dk
granslevkirke.dk

Kirkelige handlinger

Willy Boris Thomsen 
Jytte Frandsen 
Ove Pedersen 
Grethe Marie Petersen
Jenny Skov Møller

Død, bisat og begravet



Døbte og viede

Ludvig Klitgaard, 
døbt i Haurum kirke 
d. 11-02-2018

Jesper Kallestrup, 
døbt i Sall kirke 
d. 25-02-2018

Jayson Kristensen, 
døbt i Sall kirke 
d. 01-04-2018

Deadline til næste kirkeblad:
senest 11. juni 2018

Helt små børn er utroligt lydhøre over for 
sang og musik, og gennem aktiviteterne 
til babysalmesang stimulerers barnets 
sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale 
og sproglige udvikling.

Til babysalmesang synger vi salmer, dan-
ser, vugger og laver andre aktiviteter i en 
hyggelig atmosfære i kirkerummet.

Babysalmesang varetages af organist 
Martin Nipgaard Hansen.

Praktisk info
Hvem? For børn mellem 0-12 mdr. og far 
eller mor
Hvornår? 8 torsdage fra 16. august til 4. 
oktober kl. 13.00
Hvor? I Laurbjerg Kirke kl. 13.00
Tilmelding? Er gratis men nødvendig pga. 
begrænset deltagerantal og sker til 

Martin Nipgaard Hansen 
organist8870@gmail.com

eller 61 77 05 78

Babysalmesang
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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. 6. oktober. ”Først til mølle” bestemmer i hvilke kir-
ker, der bliver afholdt dåbsgudstjenester disse lørdage (max. 2 
dåbsgudstjenester pr. lørdag og max. 3 dåb i den enkelte dåbs-
gudstjeneste).

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 præstegård, 
Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet: 8696 4024, 
mobil: 2917 4024, e-mail LESA@KM.DK. 
Mandag fri.
Ferie: uge 27, 28 og 29. Fri 18. - 19. aug. 

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.
Ferie: uge 30, 31 og 32

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, 
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 arran-
gement beskrevet i kirkebladet, skal henven-
delse ske til Niær Præstegård tlf. 86 96 40 24 
senest fredag kl. 10.00.

Vejviser

Menighedsrådsmøder
Sall menighedsråd, 
14. august kl. 16.30 – 18.15
Fællesrådsmøde, 
14. august kl. 18.30 – 19.25
Haurum, Granslev, Houlbjerg menighedsråd, 
14. august kl. 19.35 – 21.30
Møderne finder sted i Sognehuset i Houlbjerg



Konfirmander i Granslev kirke Store Bededag d. 27. april 2018 ved sogne-
præst Eva Graabek. Øverst fra venstre: Andreas Brøgger Jensen, Benjamin 
Rosborg Rafn, Daniel James Holm Talbot. I midten fra venstre: Victor Andersen, 
Andreas Viborg Holm Vad, Helene Grenaa Andersen, Marius Møller Slangerup.
Nederst fra venstre: Mathilde Elisabeth Bossow, Juliane Marie Ransborg 
Pedersen, Johanne Ørnskov

Konfirmander i Haurum Kirke søndag 29. april 2018 ved konst. sogne-
præst Karsten Erbs. Øverst fra venstre: Rasmus Toustrup Sørensen, Kasper 
Kielsgaard Hvid, Andreas Alexander Greve Christensen, Elijah Williams, Peter 
Kaae Behrens. I midten fra venstre: Christina Vejlgård, Erin Emma Friis Magill, 
Frida Qvistgaard, Emilie Mølgaard Duelund, Emil Rahbek Stidsen. Nederst 
fra venstre: Mads Kjeldmand Døssing, Helena Sloth Jensen, Peter Aagaard 
Laursen

Årets konfirmander


