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Særlige gudstjenester 
i juletiden samt i januar og februar

Søndag d. 2. december kl. 19.00
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 fredsgudstjenesten medvirker Sognekoret med 
julemusik.
Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe efter gudstjenesten.
Alle er velkomne. 

Fredsgudstjeneste i Haurum Kirke

Søndag d. 9. december kl. 11.00
Denne søndag afholdes der høj-
messe i Sall Kirke, hvor "Jule-
koret" fra Frijsendal Friskole 
medvirker med Lucia-optog og 
julemusik. "Julekoret" har øvet 
efter skoletid i løbet af november/
december sammen med Birgitte. 
Menighedsrådet er vært ved en 
kop kaffe efter gudstjenesten.

Lucia-gudstjeneste 
i Sall kirke

Børnehaven Trekløveren gæster Sall 
kirke tirsdag d. 18. december kl. 
10.00. Dagpleje-børn og 
-mødre, bedsteforældre, 
forældre og andre inte-
resserede er meget vel-
komne til denne hygge-
lige gudstjeneste. 

Julegudstjeneste med 
børnehaven Trekløveren

Gospelkoret Sallvation holder sidste 
øve gang inden jul / juleafslutning i 
Sall kirke mandag d. 10. december 
kl. 19.30.
Alle er velkomne 
til at komme og 
lytte og få drys-
set skønne toner, 
hygge og jule-
stemning ned 
over sig.

Gospelkoret
Sallvation
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I samarbejde med Frijsendal Friskole er der 
juleafslutnings-gudstjeneste for skolebørnene 
og lærerne i Sall kirke torsdag d. 20. decem-
ber kl.10.30. 

Juleafslutningsgudstjeneste 
med Frijsendal Friskole

Vi forventer, at den nystartede medi-
tationsgruppe fortsætter efter jul i 
Granslev kirke. Alle kan være med, 
der kræves ingen forudsætninger. 
Metoden er enkel og åben, men sam-
tidig også udfordrende og givende. 

Meditationsformen kaldes også cen-
trerende bøn og har rødder i den 
kristne tradition. 
For flere informationer kontakt tov-
holder: Steen Rasmussen: 3034 5269 
eller steen@europilgrim.dk 

Kristen meditation

Fredag d. 1. februar kl. 20.00 i 
Granslev kirke
Også i år åbner Granslev Kirke dørene 
og inviterer til natkirke. 
Medvirkende i natkirken er Birgit 
Sofia Kjær på fløjte og Birgitte 
Hyldgaard Rathje på orgel. Natkirken 
er inspireret af de liturgier, der bruges 
i de store keltiske fællesskaber i 
England med musik, læsninger, bøn 

og stilhed og fællessang. Inspiration 
er konkret fundet i Ray Simpsons bog 
”Du er min ø i havet.” Bønnerne og 
musikken inviterer os til at blive stille 
og lyttende. Natkirken byder på ro og 
tid til eftertanke i en atmosfære, hvor 
alle kan føle sig trygge og velkomne. 
Efter gudstjenesten bydes der på en 
lille forfriskning. 

Keltisk inspireret Natkirke
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Arrangementer og Aktiviteter 
i sognehuset i Houlbjerg

Alle inviteres til julehygge i sognehu-
set torsdag d. 6. december kl. 19.30. 
Der vil være kaffe, godter, fælles-
sange, julefortælling og lotteri. Som 
noget nyt i år får vi besøg af en for-
tæller fra Viborg fortællekreds, som 

vil fortælle en julehistorie. Tilmelding 
til kaffen senest den 4. december 
til Kirsten Larsen: 30 34 27 95 eller 
vm30@privat.dk 

Velmødt, aktivitetsudvalget

Julehygge

Hjælp- til- IT-gruppen mødes hver 
anden onsdag i ulige uger fra kl. 
10.00-12.00. 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. 
Kontaktperson: 
Doris Thomsen: 6128 4253

Hjælp-til-IT-gruppen

Nørklegruppen mødes hver torsdag 
formiddag kl. 10.00-12.00 i sogne-
huset. Der strikkes, hækles og sys til 
Røde kors. Så har du tid til lidt velgø-
renhedsarbejde 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

Nørklegruppen
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Højskoleaftner

Noget om Syditaliens historie, 
nogle kirker og 2 helte. 
Fortalt af en glad turist. 
Mon ikke der bliver serveret 
lidt italiensk rødvin undervejs.  

Tirsdag d. 29. januar kl. 19.30

Sidste tirsdag i måneden 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 
opkræve 20 kr. pr. gang. Princippet 
for højskoleaftenerne er, at vi har 
én betalt foredragsholder i hver 
sæson. Resten varetages af frivillige 

kræfter. Har DU noget, du gerne vil 
fortælle om, eller på anden måde 
delagtiggøre andre i, så henvend dig 
til Marianne Jessen sms 61 54 15 
56 eller mail jessen.marianne@gmail.
com Vi udsender en mail op til hvert 
arrangement som en reminder, eller 
hvis der skulle opstå noget spontant, 
som ikke er nået med i kirkebladet.  

Generelt om højskoleaftenerne

Sangaften med Pastor Emeritus Karsten Erbs og 
organist Birgitte Østergaard. 

Tirsdag d. 26. februar kl. 19.30

  
  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sognenes kor 
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Løvsangerne, børnekoret for 
vore fire sogne samt Laurbjerg, 
Ørum og Værum, øver stadig hver 
torsdag kl. 15.15-16.15 i Laurbjerg 
Konfirmandstue.
I dette efterår har Folkekirkens 
Ungdomskor, FUK, haft 50-års-
jubilæum og det fejrede vi ved et 
korstævne i St. Peders Kirke i Randers 
lørdag d. 10. nov.
Løvsangerne medvirker med dej-
lig julemusik ved gudstjenesten i 
Laurbjerg Kirke søndag d. 2. decem-
ber kl. 15.30. 

Alle børn fra 2. til 6. klasse i vore 
sogne er velkomne i koret! 
Yderligere oplysning hos korlederne
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653 og 
Martin Nipgaard, tlf. 6177 0578

Børnekoret Løvsangerne

- 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. 19.30-21.30 
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. 

Nu i december medvirker koret ved 
Fredsgudstjenesten i Haurum Kirke 
søndag d. 2. dec. Kl. 19.00 og besøger 
Sall Friplejehjem d. 13. dec. 
Vi har hver sangaften stemme-
opvarmning 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!

Sognekoret

Kor i kirkerne
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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NYHEDSMAIL
Sognene sender nyhedsmail. Send en sms 61 54 15 56 eller 
mail jessen.marianne@gmail.com, hvis du vil tilmeldes. Der 
kan nemlig opstå et spontant arrangement, som primært 
annonceres via nyhedsmail. 

Også i år har vi et lejligheds-julekor 
med børn fra Frijsendal Friskole.
Vi har øvet på skolen i november/
december og medvirker ved Lucia-
gudstjenesten i Sall Kirke søndag d. 
9. december kl. 11.00.

Julekoret tager også på besøg på 
Sall Friplejehjem i begyndelsen af 
december. 

Julekor på Frijsendal Friskole

 
 
 
 
 
 
 
 
Sognenes kor 
 
 

 
 
 
 

 

 

Redigeret af: Charlotte Jørgensen og Lene Sander
Layout og tryk: Vitten Grafisk A/S tlf.: 87 57 60 00, info@vittengrafisk.dk

Deadline til næste kirkeblad: senest 15. januar 2019
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Årets minikonfirmander fra Frijsendal 
Friskole havde en god weekend d. 
5.-7. oktober
Tak fordi I kom minikonfirmander, det 
var skønt at være sammen med jer.
I var mega seje og malede nogle flotte 
ikoner! 

Næste minikonfirmandforløb med 
børn fra Frijsendal Friskole finder sted 

i 2020 for 3. og 4. kl. Familierne får 
direkte besked. 

Børn på 3. klassetrin fra Houlbjerg 
og Granslev sogne tilbydes 
minikonfirmandundervisning hvert 
år i samarbejde med sognepræst 
Eva Graabek. Familierne får direkte 
besked.

Minikonfirmander
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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 indeholde de samme informationer som før, 
ligesom også kirkernes hjemmesider vil blive opdateret som normalt. 

Fra sognene

Vores præstesekretær Mariann 
Pedersen går på pension primo 2019. 
Der skal lyde en kæmpe stor tak til 
Mariann for den store indsats gen-
nem årene. Der er og har altid  været 
mange bolde i luften over Marianns 
skrivebord, men ingen bold har fået 
lov til at falde på gulvet. Tak kære 
Mariann, for din grundighed, din loya-

litet, din ihærdighed og ikke mindst 
din omsorg for alle, du taler med. Vi 
kommer til at savne dig rigtig meget. 
Heldigvis har Mariann lovet at træde 
til som kirkesanger vikar ved behov, 
og det er vi meget glade for. 
Kære Mariann, vi ønsker dig alt godt 
i dit otium. 

En stor tak til Mariann

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

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

Tage Ingemann Jensen
Jørn Quottrup Jørgensen
Sonja Hadbjerg
John Steen Jørgensen
Anders Richard Pedersen
Per Hermansen

Død, bisat 
eller begravet



Døbte og viede

Kamma Touborg 
Tønnesen, 
Granslev kirke d. 29. juli

Rosa Bech Jensen, 
Granslev kirke 
d. 29. juli

Ellen Adelhart Kudsk, 
Granslev kirke 
d. 26. august

Albert Jensen, 
Haurum kirke 
d. 23. september

Asger Mejer Hessels, 
Granslev kirke 
d. 30. september
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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. Mail: 
LESA@KM.DK  /  Mandag fri.
Fri: D. 11 – 16. december. D. 26. 
december. D. 12. – 13. januar. D. 9. – 
10. februar.
I disse friperioder passes embedet af 
sognepræst 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

Glædelig nyhed 
fra præstefamilien

Vores lille familie på tre udvides forven-
teligt i tidsummet ultimo november – 
ultimo januar med en lille dreng på 3 år 
fra Filippinerne, som vi er lykkelige for, at 
vi har fået lov til at adoptere. Vi er meget 
glade. Det betyder, at jeg skal på barsels-
orlov, og at der skal findes en vikar. 



Dato Haurum Sall Houlbjerg Granslev

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

19.00 
Fredsgudstj.,  Kaffe

9/12, 2. s. i advent
Luk 21,25-36

11.00 
Luciaoptog, Kaffe

16/12, 3. s. i advent
Matt 11,2-10

9.30 EG
Kaffe

23/12 4. s. i advent
Joh 1,19-28

11.00
Kaffe

24/12, juleaften
Luk 2,1-14

13.00 16.00 15.00 14.00

25/12, Juledag
Luk 2,1-14

11.00

26/12, 2. Juledag
Matt 23,34-39

9.30 EG

31/12, Nytårsaften
Luk 2,21

14.30
Kransekage m.m.

16.00 
Kransekage m.m.

6/1, Hellig 3 konger
Matt 2,1-12

11.00

13/1, 1.s.e.h3konger
Luk 2,41-52 el.
Mark 10,13-16

11.00 EG

20/1, 2.s.e.h3konger
Joh 2,1-11

11.00

27/1, 3.s.e.h3konger
Matt 8,1-13

11.00
Kaffe

1/2 FREDAG 20.00
Natkirke, Kaffe

3/2 4. s.e.h3konger
Matt 8,23-27

11.00

10/2 s.s.e.h3konger
Matt 17,1-9

9.30 EG

17/2 Septuagesima
Matt 20,1-16

11.00
Kaffe

24/2 Seksagesima
Mark 4,1-20

11.00

Gudstjenester

N.B. Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00     -     EG: Sognepræst Eva Graabek
Plejehjemsgudstjeneste på Sall Friplejehjem fredag d. 7. december kl. 11.00 og fredag d. 8. februar kl. 11.00

Gospelkoret Sallvation synger i Sall kirke d. 10. dec. kl. 19.30

Julegudstjenester i Sall kirke med børnehave og skole: D. 18. december kl. 10.00 med børnehaven, Trekløveren
 D. 20. december kl. 10.30 med Frijsendal Friskole


