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Særlige gudstjenester 
i efteråret

Søndag d. 2. september arrange-
res en pilgrimsvandring fra Granslev 
kirke. Vi starter med at deltage i 
gudstjenesten kl. 9.30, hvorefter der 
bydes på et rundstykke. Herefter van-
drer vi ca. 11 km i omegnen og 
afslutter med suppe i Granslev for-
samlingshus. En del af vandringen 
foregår som stillevandring, ligesom 
der vil været et par ord til refleksion 

undervejs. Er det umuligt for dig med 
tavshed undervejs, så kan vi lave en 
lille ”bag-trop,” hvor man kan opret-
holde muligheden for samtale. Alle 
er velkomne til at vandre med, men 
vi beder om tilmelding til suppe i for-
samlingshuset, senest d. 29. august 
til steen@europilgrim.dk 

Menighedsrådene

Pilgrimsvandring fra Granslev kirke

Torsdag, d. 13. september kl. 17.00
 
Høsten er i gang i skrivende stund, 
og forhåbentlig både for landmænd, 
gartnere, plantageejere og alle have-
ejere får vi et godt udbytte i år. Uanset 

udbyttes størrelse vil vi fejre det og 
huske at være taknemmelige over 
det mirakel det er, at man kan putte 
én kartoffel i jorden, og efter nogle 
måneder kan man grave en hel gry-
defuld op. Det er da fantastisk.

Høstgudstjeneste og høstfest for alle 4 sogne

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

Houlbjerg-Granslev holdet bydes velkommen:
I Laurbjerg kirke torsdag, d. 23. august kl. 19.00
Sognepræst Eva Graabek og sognepræst Lene 
Sander samarbejder om konfirmanderne fra 
Laurbjerg, Houlbjerg og Granslev og velkomsten 
foregår, derfor i Laurbjerg kirke.

Velkommen til nye konfirmander
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Søndag d. 11. november med Erik 
Lindsø for alle 4 sogne
Vi starter dagen med gudstjeneste i 
Houlbjerg Kirke kl. 11.00, hvorefter 
der er frokost i sognehuset.
Efter frokosten kommer Erik Lindsø 
og oplyser og underholder os. Men 
vi skal også selv være lidt akti-
ve, for dagens emne er sange fra 
Højskolesangbogen. Erik Lindsø væl-
ger sangene og knytter kommentarer 
til dem. Han fortæller både om, hvad 
den enkelte sang betyder for ham, og 
hvilke historier, der i øvrigt knytter sig 
til den.

Undervejs i forløbet skal vi selvfølge-
lig have kaffe og kage.

Erik Lindsø er en af landets mest 
efterspurgte foredragsholdere og 
fortællere, der med muntre historier 
og humorens bid sætter tilværelsen 
under lup. Han har været højskolefor-

stander på Rønshoved Højskole, pro-
grammedarbejder i Danmarks Radio 
og redaktør for Højskolebladet og 
magasinet Grænsen. Han er nu til-
knyttet Rødding Højskole som under-
viser og kursusarrangør. Erik Lindsø 
har senest udgivet bøgerne ”Der er nu 
noget ved livet, man ikke finder andre 
steder” og ”Livet er i det mindste en 
historie værd”. Han er på vej med en 
bog om den danske sang.
Alle er velkomne.

Menighedsrådene

Sognedag i Houlbjerg 

Haurum d. 9. september kl. 11.00
Sall d. 7. oktober kl. 11.00

Granslev d. 30. september kl. 11.00 
med børnekoret LØVsangerne

Andre høstgudstjenester

Vi starter med takkegudstjeneste 
i Houlbjerg Kirke og bærer deref-
ter høstkurvene hen til Houlbjerg 
Forsamlingshus, hvor vi i samarbejde 
med Houlbjerg Borgerforening holder 
fællesspisning og auktion over kur-
vene. Koret medvirker både i kirke og 
forsamlingshus. For spisning betaler 
man 25 kr. ved indgangen. Det er 

nødvendigt med tilmelding. Senest 
d. 9. september til Doris Thomsen: 
SMS 61 28 42 53 7 Mail: doris.mth@
gmail.com. Vi håber der er mange, 
der vil give en kurv eller lignende med 
høstens gaver. Det beder vi også om, 
at I meddeler Doris.

Menighedsrådene
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Søndag d. 2. december kl. 19.00
Traditionen tro holder vi 1. søndag i 
Advent 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 fredsgudstjenesten medvirker 
Sognekoret med adventsmusik.
Menighedsrådet er vært ved en kop 
kaffe efter gudstjenesten.
Alle er velkomne.

Fredsgudstjeneste i Haurum kirke 

D. 4. november, Sall kirke kl. 19.00
Også i år vil der blive afholdt en 
særlig Allehelgens-gudstjeneste her i 
pastoratet.
Ved denne gudstjeneste vil vi min-
des de personer, som er døde siden 
sidste Allehelgensdag. Vi sætter ord 
på smerten og døden, og i gudstje-
nestens løb vil navnene på alle, der i 
det forløbne år er døde i vore 4 sogne, 
eller er blevet begravet her, de vil 
blive læst op. Vi vil mindes dem og 
takke for, hvad de fik lov til at betyde. 
Ved Allehelgens-gudstjenesten med-
virker vores lokale violinist, Ian van 
Rensburg, som bor i Bøstrup.
Ian van Rensburg er koncertmester i 
Århus Symfoniorkester og er en højt 
anerkendt musiker, der også har virket 
som koncertmester i en række orke-
stre i udlandet. Han er født i Sydafrika 

og har studeret og virket som violinist 
mange steder rundt i verden. Han har 
desuden undervist en årrække på Det 
jyske Musikkonservatorium.
Ian van Rensburg står jævnligt 
som solist foran sit eget orkester 
og deltager desuden ofte i Århus 
Symfoniorkesters kammerkoncerter. 
Alle er velkomne.

Lene Sander, sognepræst

Allehelgen

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

Kirkernes hjemmesider
haurumkirke.dk - sallkirke.dk - houlbjergkirke.dk - granslevkirke.dk

Deadline til næste kirkeblad: senest 10. oktober 2018
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i sognehuset i Houlbjerg 
- med klaver-musik og fællessang
Torsdag d. 16. august kl. 19.30

Det er en stor glæde for mig som 
kirkernes musik-ansvarlige, at vi nu 
i juli har fået et nyt dejligt instrument 
i sognehuset - et næsten nyt flygel af 
mærket Yamaha, som vi har fundet til 
en favorabel pris.
Derfor vil vi gerne invitere til en lille 
uhøjtidelig indvielse torsdag d. 16. 
august, hvor efterårssæsonen samti-
dig skydes i gang.
Jeg vil præsentere instrumentet ved 
at spille lidt forskellig klassisk og ryt-

misk klavermusik. Undervejs synger 
vi en række fællessange.
Det er vores håb, at det nye instru-
ment kan blive til glæde og gavn for 
sognenes beboere i mange år frem 
til mange slags arrangementer, og 
at det kommer til at tiltrække frem-
tidige organister og koncertudøvere. 
Vi tænker, det også kunne inspirere 
til nye musik-aktiviteter i huset, f.eks.  
sammenspil, musik-cafe, undervis-
ning...
Menighedsrådet serverer en lille for-
friskning undervejs.
Alle er velkomne!

Birgitte Østergaard, organist

Indvielse af flyglet

Hvis man her hen over sommeren 
kommer i sognehuset, vil man straks 
i foyeren blive mødt af to farveglade 
malerier. Flere findes i salen.
Det er Karin Thomsen, Houlbjerg, der 
som den første har indvilget i at vise 
prøver på sin kunst for os. Nu hænger 
Karins billeder nogle måneder ind i 
efteråret. Karin finder malerier eller 
fotografier hun godt kan lide på nettet 
og så kopierer hun, så derfor har vi nu 
i sognehuset flere Picasso-malerier. 
På opslagstavlen hænger kontaktop-
lysninger til Karin Thomsen, hvis 
nogen skulle få lyst til at købe eller 
bestille nyt hos hende.
I september bliver de store malerier 
suppleret med akvareller af Nanna 

Heggelund Christensen, der også er 
en glad amatør. Hun har en forkærlig-
hed for høns, som hun forlener med et 
menneskeligt udtryk.
Hvis du, eller nogen du kender, kunne 
tænke sig at udstille kunst i sogne-
huset, så kontakt Marianne Jessen 
(6 154 155 6 eller jessen.marianne@
gmail.com), så kan vi finde en perio-
de, hvor det kan lade sig gøre.
Hvis man gerne vil holde fernisering 
på sin ophængning, må man meget 
gerne det. Man skal blot selv stå for 
det (også evt. oprydning/rengøring 
bagefter).
På denne måde håber vi, at der altid 
vil være lidt at kikke på i sognehuset.

Menighedsrådene

Kunst i sognehuset i Houlbjerg

Kirke og kultur

Lindsø har senest udgivet bøgerne ”Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder” og 
”Livet er i det mindste en historie værd”. Han er på vej med en bog om den danske sang.

Alle er velkomne.

Menighedsrådene

Fredsgudstjeneste i Haurum Kirke, søndag d. 2. december kl. 19.00

Traditionen tro holder vi 1. søndag i Advent 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 fredsgudstjenesten medvirker Sognekoret med adventsmusik.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe efter gudstjenesten.

Alle er velkomne.

                                                 
                                                  Kirke og kultur

Indvielse af flyglet i sognehuset i Houlbjerg - med klaver-musik og fællessang

Torsdag d. 16. august kl. 19.30
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Til efteråret starter vi i Granslev kirke en 
gruppe, som vil praktisere kristen medita-
tion. Det er en meditationsform, som også 
kaldes centrerende bøn, og som har dybe 
rødder i den kristne tradition.
Kristen meditation er en stille, enkel og 
ordløs form for bøn og meditation, hvor 
man opmærksomt og naturligt åbner sig 
for Guds nærvær.

Vi inviterer til introducerende møde i sog-
nehuset i Houlbjerg lørdag den 
27. oktober 2018 kl. 10-14 med grup-
pens vejleder Elisabeth Staal Jensen.

Herefter vil der være meditationsaften 
hver anden onsdag, første gang 
onsdag den 31. oktober, i Granslev kirke. 
(Tidspunkt aftales på intro-mødet).

Der kræves ingen forudsætninger for del-
tagelse; metoden er enkel og 
åben, og samtidig udfordrende og givende.
Alle er velkomne. Tilmeld dig gerne det 
introducerende møde til:  
steen@europilgrim.dk

Menighedsrådene

Kristen meditation i Granslev kirke

i Sognehuset i Houlbjerg kl. 19.30
Der vil hver gang være enten kaffe/kage 
eller ost/rødvin undervejs, og for at det 
kan blive ved at løbe rundt vil vi fra næste 
sæson begynde at opkræve 20 kr. pr. 
gang.

Tirsdag d. 28. august
Filmaften: Genoplev forårets dilettantfore-
stilling. Den sjoveste og mest velspillede 
forestilling i årevis.

Tirsdag d. 25. september
Kom og syng med på de go’e gamle 
sange, som vi hørte i Giro413 i 50’erne og 
60’erne. Husker I ikke f.eks.: Hvorfor skri-
ver du aldrig Hans Jørgen, Æselsangen, 
Fiskerpigens sang. Vi har udvalgt 25 af 
dem, vi selv synes er bedst. Så må vi se, 
om vi kan nå flere.

Tirsdag d. 30. oktober
Sogneaften med stort kaffebord. Anna 
Valbjørn vil føre os ind i Astrid Lindgrens 
univers, hvor vi nok møder både Emil, 
Ronja, Brødrene Løvehjerte og alle bør-
nene fra Bulderby. 

Tirsdag d. 27. november
Kristendommens indførelse i Danmark.  
Vores præst, Lene Sander havde jo 
studieorlov i foråret, og nu vil hun indvie 
os i, hvad det var hun nørdede med. Mon 
ikke vi kommer til at høre om Bluetooth, 
på dansk Harald Blåtand?

Princippet for højskoleaftnerne er, at vi har 
én betalt foredragsholder i hver sæson. 
Resten varetages af gode frivillige kræfter. 
Har DU noget, du gerne vil fortælle om, 
eller på anden måde delagtiggøre andre i, 
så henvend dig til Marianne Jessen (SMS 
6 154 155 6 eller mail: jessen.marianne@
gmail.com )

Vi udsender en mail op til hvert 
arrangement som en reminder, eller hvis 
der opstår et eller andet spontant, som 
ikke er nået med i kirkebladet.  Hvis du 
ikke allerede står på den mailliste, kan du 
sende din mailadresse til Marianne.

Menighedsrådene

EFTERÅRETS HØJSKOLEAFTNER FOR ALLE

Højskoleaftner
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Julekoncert og Arne Haugen 
Sørensens billeder i Sall Kirke
Tirsdag den 20. november 2018 
kl. 19.30

Sall Kirke indbyder til en 
ganske særlig kunstne-
risk og musikalsk ople-
velse. Trompetist Dorthe 
Zielke og organist Søren 
Johannsen har udviklet 
en fremførelse af Händels 
Messias, hvor parret udover 
at spille uddrag af Händels 
mesterværk, vil projicere 
en betagende billedfrem-
visning af Arne Haugen 
Sørensens fortolkninger af Jesu liv op 
på storskærm i kirken. Ud over satser 
fra Händels Messias byder aftenens 
program på stemningsfuld julemusik.
I 2013 udkom Dorthe Zielke og Søren 
Johannsen med Händels Messias 
i uddrag for trompet og orgel, og 
en af inspirationskilderne til at spil-
le musikken fra Messias i ny for-

klædning er mødet med kunstne-
ren Arne Haugen Sørensens værker. 
Arne Haugen Sørensen har modtaget 
adskillige priser og er især kendt for 

sine udsmykninger i dan-
ske kirker. Dorthe Zielke 
har siden sin afslutning 
på Det Kongelige Danske 
Mus ikkonse r va to r i um 
spillet freelance i diver-
se orkestre, herun-
der Det Kgl. Kapel, DR 
Symfoniorkestret, DR 
Big Bandet og Mahler 
Chamber Orchestra. 
Søren Johannsen 
fik sin organisteksa-

men fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium og havde sin 
debutkoncert i Helligåndskirken i 
København i 1995. Med det klas-
siske orgelrepertoire har han givet 
en række koncerter i Danmark og i 
udlandet. Søren Johannsen er orga-
nist i Christians Kirken i København.

”HÄNDEL & HAUGEN”

Händel & Haugen

BILLED
KONCERT

Trompetist
Dorthe Zielke

Organist
Søren Johannsen

Billeder af
Arne Haugen 
Sørensen

Händels Messias i nye mu-
sikalske arrangementer for 
trompet og orgel i samspil 
med Arne Haugen Sørensens 
betagende malerier.

Under koncerten projiceres 
de fortællende billeder om 
Jesu fødsel og liv op i kirke-
rummet.

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. Siden vil primært blive 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 følg for at holde dig opdateret.

Sognene har en facebookside

Sognene sender nyhedsbrev. 
Send en SMS til 6 154 155 6 eller MAIL til  jessen.marianne@gmail.com, hvis 
du vil tilmeldes. Der kan nemlig opstå et spontant arrangement, som primært 
annonceres vis nyhedsmail. 

NYHEDSBREV
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- er 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 
16, 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, nu 
i efteråret bl.a. ved høstgudstjene-
sten i Houlbjerg d. 13. sep. og ved 
Fredsgudstjenesten i Haurum søndag 
d. 2. dec.
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!

Sognekor

Kor i kirkerne

Løvsangerne, børnekoret for vore 
fire sogne samt Laurbjerg, Ørum 
og Værum, øver stadig hver tors-
dag kl. 15.15-16.15 i Laurbjerg 
Konfirmandstue.
I dette efterår har Folkekirkens 
Ungdomskor, FUK, 50-års-jubilæum, 
og det fejrer vi ved et stort korstævne 
i St. Peders Kirke i Randers lørdag d. 
10. nov.

Løvsangerne medvirker også d. 30. 
sep. ved høstgudstjenesten i Granslev 
samt ved et jule-arrangement i 
Laurbjerg Kirke i december.
Alle børn fra 2. til 6. klasse i vore 
sogne er velkomne! Man kan stadig 
nå at deltage i efterårssæsonen.
Yderligere oplysning hos korlederne
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653 og
Martin Nipgaard, tlf. 6177 0578

Børnekoret 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 søn-
dag d. 9. december.

Julekoret tager også på besøg på 
Sall Friplejehjem i begyndelsen af 
december.
Nærmere information følger på sko-
len.

Julekor på Frijsendal Friskole

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!  
 

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.  
 
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.  
 
Koret medvirker nogle gange i årets løb ved koncerter og gudstjenester. Vi har også 
forskellige sociale aktiviteter, fx deltager vi i større kor-stævner og arrangerer en årlig 
kor-lejr.  
Kirken er gerne behjælpelig med at arrangere transport til og fra Frijsendal Friskole.  
 
Yderligere 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  
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Start d. 15. august kl. 9.55
Tilbuddet gælder alle småbørn i alderen 
0 - 12 måneder med deres forældre, bed-
steforældre eller andre voksne, og foregår 
1 gang om ugen i Sall Kirke i alt 8 gange. 
Igen i år er dagplejerne inviteret til at del-
tage på et separat hold og på et tidligere 
tidspunkt samme dag.
Det er musikpædagog Vibeke Skou, som 
står for at engagere de små i lytning, 
sang, leg og bevægelse med kirkerummet 
som ramme.
Vi starter onsdag den 15. august klok-
ken 09.55 – ca. 10.30,

og derefter mødes vi følgende onsdage: 
22. + 29. aug.
Fra september er det torsdage d. 6. + 
13. + 20. +27. sept. samt 4. oktober på 
samme tidspunkt.
Tilmelding skal ske til Vibeke Skou, tlf. 
24 45 85 96, mail: oleskou@mail.tele.dk 
(bortrejst 21. juli til 2. august)
Tilmelding senest torsdag den 8. august 
inden kl. 12, da der kun bliver oprettet 
hold ved et deltagerantal på mindst 8.
Det er gratis at deltage. 

Med venlig hilsen
Sall Menighedsråd

Babysalmesang i Sall

Kirke og hverdag

(åben for babyer fra 7 sogne)
Organist Martin Nipgaard tilbyder baby-
salmesang for Sall, Haurum, Granslev, 
Houlbjerg samt Laurbjerg, Værum og 
Ørum sogne.
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 aktiviteterne 
til babysalmesang stimuleres barnets san-
semotoriske, følelsesmæssige, sociale og 
sproglige udvikling.

Til babysalmesang synger vi salmer, dan-
ser, vugger og laver andre aktiviteter i en 
hyggelig atmosfære i kirkerummet. 
Praktisk info:
Babysalmesang foregår 8 torsdage fra d. 
16. august til d. 4. oktober kl. 13.00 i 
Laurbjerg Kirke.
Det er gratis at deltage. Tilmelding er 
nødvendig pga. begrænset deltagerantal 
og det sker til: Martin Nipgaard Hansen, 
mail: organist8870@gmail.com eller tlf. 
61 77 05 78”

Babysalmesang i Laurbjerg

Børn på 3. klassetrin fra Houlbjerg og 
Granslev sogne tilbydes minikonfirmand-
undervisning i weekenden d. 24., 25. 
og 26. august i samarbejde med sogne-
præst Eva Graabek. Familierne får direkte 
besked.

Børn på 4. og 5. klassetrin på Frijsendal 
Friskole tilbydes minikonfirmandunder-
visning weekenden d. 5. 6. og 7. oktober. 
Familierne får direkte besked.  

Mini-konfirmander
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Kirkelige handlinger

Jens Anton Petersen
Laurits Skouboe Jensen
Jens Christian Johansen
Erik Lægdsgaard Madsen

Død, bisat 
eller begravet



Døbte og viede

Walter Dahl Askanius, 
Sall kirke d. 26. maj

Theodor Bastrup 
Meulengracht, 
Haurum kirke d. 26. maj

Magnus Ernst Juul Wils, 
Houlbjerg kirke d. 17. jun

Sofie Lykke Winkel 
Christensen og Mathias 
Winkel Christensen, 
Sall kirke d. 5. maj.

Mary Jane og Torben 
Christensen, 
Haurum kirke d. 19. maj

Majken og Thomas 
Thommasen, 
Haurum kirke d. 26. maj 

Tania Berg Pedersen 
og Simon Pedersen, 
Houlbjerg kirke d. 23. juni 

Bente og Lars Henriksen
Houlbjerg kirke d. 2. juni
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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 pl  anlagt 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 2018, d. 2. februar 2019, d. 25. maj 2019 
og d. 31. august 2019. ”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.

BESØG AF PRÆSTEN: En henvendelse er altid velkommen, 
hvis nogen ønsker - eller hører om én, der ønsker - en snak.

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, e-mail 
LESA@KM.DK     Mandag fri.
Fri: d. 15. – 23. september, d. 15. – 21. 
oktober samt d. 17. – 18. november
I disse perioder passes embedet af sog-
nepræst Eva Graabek, Laurbjerg, tlf.: 86 
46 80 32 eller 61 67 90 41. Mail: EGR@
KM.DK     Mandag fri.

HAURUM KIRKE:
Graver: René Gulev, tlf. 8696-9469
Graverafløser: 
Asger Borgbjerg, tlf. 4055-9052
Sanger: Sine Smed, tlf. 4234-6564 (ORLOV)
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. 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
i Sognehuset i Houlbjerg

Tirsdag d. 14. august:
Kl.16.30-18.15:  Sall menighedsråd
Kl. 18.30-19.25:  Fællesmøde 
Kl. 19.35-21.30:  Haurum, Granslev, 
 Houlbjerg menighedsråd



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev

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

9.30 LS, Kaffe
Pilgrimsvandring

9/9 15. s. e. trin
Luk 10, 38-42

11.00 LS
Høst, Kaffe

13/9 Torsdag 17.00 LS
Høst, Sognekor
Fællesspisning

16/9 16. s. e. trin.
Joh 11, 19-45

9.30 EG

23/9 17. s. e. trin
Mark 2, 14-22

11.00 EG

30/9 18. s. e. trin.
Joh 15, 1-11

11.00 LS
Høst, Kaffe
LØVsangere

7/10 19. s. e. trin. 
Joh 1, 35-51

11.00 LS
Høst, Frokost 
Minikonfirmand

14/10 20. s. e. trin. 
Matt 21, 28-44

9.30 LS
Kaffe

21/10 21. s. e. trin.
Luk 13, 1-9

9.30 EG
Kaffe

28/10 22. s. e. trin.
Matt 18, 1-14

11.00 LS

4/11 Alle Helgen
Matt 5, 13-16 el
Matt 5,1-12

19.00 LS
Alle Helgen
Kaffe

11/11 24. s. trin. 
Joh 5,17-29

11.00 LS
Sognedag, Frokost

18/11 25. s. e. trin
Luk 17, 20-33

11.00 EG
Kaffe

20/11 Tirsdag Julekoncert
19.30

25/11 s. s. i kirkeåret
Matt 11, 25-30

11.00 LS
Kaffe

2/12 1. s. i advent
Matt 21, 1-9

19.00 LS
Fredsgudstj 
Sognekor, Kaffe

Gudstjenester

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

N.B. Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00

Plejehjemsgudstjenester på Sall Friplejehjem:
Fredag d. 5. oktober kl. 11.00, Fredag d. 7. december kl. 11.00


