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Højskoleaftner

Foredrag med Jørgen Carlsen
Houlbjerg Sognehus
26. marts 2019 kl. 19.30
Jørgen Carlsen har opfundet et nyt 
ord: forundringsparathed. For ham 
at se er det langt vigtigere end det 
fortærskede ord forandringsparathed. 
Det er vigtigt at stimulere vores for-
nemmelse for livets underforståede 
under. Han vil i sit foredrag præsen-
tere en række eksempler på forun-
dringsparathed med baggrund i filo-
sofi, litteratur og højskolens univers.

Jørgen Carlsen (født 22. septem-
ber 1949) var forstander for Testrup 
Højskole 1986-2017 og medlem af Det 
Etiske Råd 2011-2017. Han er student 
fra Sønderborg Statsskole i 1968 og 
blev mag. art. i idéhistorie fra Aarhus 
Universitet i 1977. Jørgen Carlsen var 
derefter ansat på Aarhus Universitet 
og Danmarks Lærerhøjskole, indtil 

han i 1986 blev forstander for Testrup 
Højskole.
Formand for udvalget for den nye 
Højskolesangbog

Forundringsparathed

Sidste tirsdag i måneden i sognehu-
set 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 høj-
skoleaftenerne 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 højskoleaftenerne

Forundringsparathed 
Foredrag med 
Jørgen Carlsen 
Houlbjerg Sognehus 
26. marts 2019 kl. 19.30 
Jørgen Carlsen har opfundet et nyt ord: forundringsparathed. For ham at se er det langt vigtigere end det 
fortærskede ord forandringsparathed. Det er vigtigt at stimulere vores fornemmelse for livets 
underforståede under. Han vil i sit foredrag præsentere en række eksempler på forundringsparathed med 
baggrund i filosofi, litteratur og højskolens univers. 
 
Jørgen Carlsen (født 22. september 1949) var forstander for Testrup Højskole 1986-2017 og medlem af Det Etiske Råd 2011-

2017. Han er student fra Sønderborg Statsskole i 1968 og blev mag. art. i idéhistorie fra Aarhus Universitet i 1977. Jørgen 
Carlsen var derefter ansat på Aarhus Universitet og Danmarks Lærerhøjskole, indtil han i 1986 blev forstander for Testrup 
Højskole. 
 
Læs din bibel – forstå dig selv  
”Vejen, sandheden og livet” 
Præst, forfatter og åndelig vejleder Lene Højholt 
Onsdag den 20. marts kl. 19-21 ”Livet” i Sognehuset i Houlbjerg 

Bibeltekster er en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives de grundvilkår, vi alle er underlagt. 
Samtidig kan der hentes hjælp til at møde livet, som det er, men også til at finde mere mening i 
tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde. Der er meget vejledning at hente i teksterne. 

Samtalen mellem Jesus og Nikodemus 
Johannesevangeliet handler om, hvordan Jesus skridt for skridt fører disciplene ind i et dybere møde 

med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus viser disciplene, rummer en kilde til inspiration for 
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Præst, forfatter og åndelig vejleder 
Lene Højholt
Onsdag den 20. marts kl. 19-21 
”Livet” i Sognehuset i Houlbjerg
Bibeltekster er en kilde af livsvisdom. 
I levende billeder beskrives de grund-
vilkår, vi alle er underlagt. Samtidig 
kan der hentes hjælp til at møde livet, 
som det er, men også til at finde mere 
mening i tilværelsen og til at leve ud 
fra en større dybde. Der er meget vej-
ledning at hente i teksterne.
Samtalen mellem Jesus og Nikodemus 
Johannesevangeliet handler om, 
hvordan Jesus skridt for skridt fører 
disciplene ind i et dybere møde med 
ham selv og med Gud. Den vej, som 
Jesus viser disciplene, rummer en 

kilde til inspiration for ethvert søgen-
de menneske. Den konfronterer læse-
ren med personlige handlemønstre og 
problemstillinger, 
som ofte kaster 
skygger over livet, 
og den lærer os at 
se nye og ander-
ledes muligheder. 
Samtidig fører den 
frem til oplevelsen 
af, hvor nært vi 
mennesker er for-
bundet med Guds kærlighed.
Der har været to tidligere foredrag 
med Lene Højholt, men de kan sag-
tens høres hver for sig. Dette er det 
sidste.

Læs din bibel – forstå dig selv
”Vejen, sandheden og livet”

Tirsdag den 30. april kl. 19.30
Organist og præst sammensætter et 
program med salmer og sange og 
slutter med muntre viser. Indimellem 
er der meget små meddelelser af 

læsefrugter, som præsten har fundet 
og gerne vil dele. Bagefter er der 
hjemmebagt brød med ost og dertil 
rødvin. 

Sangaften i Sognehuset

Forundringsparathed 
Foredrag med 
Jørgen Carlsen 
Houlbjerg Sognehus 
26. marts 2019 kl. 19.30 
Jørgen Carlsen har opfundet et nyt ord: forundringsparathed. For ham at se er det langt vigtigere end det 
fortærskede ord forandringsparathed. Det er vigtigt at stimulere vores fornemmelse for livets 
underforståede under. Han vil i sit foredrag præsentere en række eksempler på forundringsparathed med 
baggrund i filosofi, litteratur og højskolens univers. 
 
Jørgen Carlsen (født 22. september 1949) var forstander for Testrup Højskole 1986-2017 og medlem af Det Etiske Råd 2011-

2017. Han er student fra Sønderborg Statsskole i 1968 og blev mag. art. i idéhistorie fra Aarhus Universitet i 1977. Jørgen 
Carlsen var derefter ansat på Aarhus Universitet og Danmarks Lærerhøjskole, indtil han i 1986 blev forstander for Testrup 
Højskole. 
 
Læs din bibel – forstå dig selv  
”Vejen, sandheden og livet” 
Præst, forfatter og åndelig vejleder Lene Højholt 
Onsdag den 20. marts kl. 19-21 ”Livet” i Sognehuset i Houlbjerg 

Bibeltekster er en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives de grundvilkår, vi alle er underlagt. 
Samtidig kan der hentes hjælp til at møde livet, som det er, men også til at finde mere mening i 
tilværelsen og til at leve ud fra en større dybde. Der er meget vejledning at hente i teksterne. 

Samtalen mellem Jesus og Nikodemus 
Johannesevangeliet handler om, hvordan Jesus skridt for skridt fører disciplene ind i et dybere møde 

med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus viser disciplene, rummer en kilde til inspiration for 

Tirsdag den 28. maj kl. 19.30
Gudde Nielsen voksede op på lan-
det mellem Herning og Holstebro. 
Som 13-årig kom hun ud at tjene. 
Efter konfirmationen blev hun tje-
nestepige på en stor gård. Senere 
kom hun til København, hvor hun 
var ung pige i huset, inden hun kom 
på Salling Efterskole i Jebjerg, hvor 
hun fik arbejde i køkkenet og senere 
blev gymnastiklærer. Hun blev gift 

med Ejvind Nielsen og parret over-
tog Ejvinds fødehjem, Brunbjerg, ved 
Farre. Her var hun både landhusmor 
og kogekone og værtinde gennem 20 
år i Fare Forsamlingshus. Gudde har 
læst teologi for lægfolk i mange år. 
Har vendt sig udad mod det store liv. 
Har oplevet mange fyrtårne, som har 
oplyst hendes vej. Det er dem hun vil 
fortælle om i sit foredrag.

"Fyrtårne på min vej" ved Gudde Nielsen
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Påskens gudstjenester

Søndag d. 14. april kl. 11.00 - med 
let påskefrokost og koncert
Palmesøndag får vi besøg af et par 
særdeles kompetente og erfarne 
musikere, nemlig barytonsanger 
Lars Thodberg Bertelsen og pianist 
Gunhild Donslund.
 Lars Th. Bertelsen medvirker ved 
gudstjenesten, og herefter byder 
menighedsrådet på en let frokost i 
Sognehuset. 
 I umiddelbar forlængelse af froko-
sten er der koncert med de to musi-

kere i Sognehuset 
med sang og fly-
gel, og vi kom-
mer til at høre et 
blandet program 
med musik bl.a. 
fra operaens og 
operettens ver-
den, danske sange 
og måske lidt fra 
musical-genren.  

Lars Thodberg Bertelsen har gen-
nem en årrække sunget adskillige 

Palmesøndag i Houlbjerg Kirke

Derfor opfordrer vi alle danskere til at gå en tur for klimaet søndag den 10. marts. 
For dig selv. For vores klode. For verdens fattigste. For vores børn. For alt i 
verden.  
 
 
Palmesøndag i Houlbjerg Kirke 
Søndag d. 14. april kl. 11.00 - med let påskefrokost og koncert 
Palmesøndag får vi besøg af et par særdeles kompetente og erfarne musikere, 
nemlig barytonsanger Lars Thodberg Bertelsen og pianist Gunhild 
Donslund. 

Lars Th. Bertelsen medvirker ved gudstjenesten, og herefter byder 
menighedsrådet på en let frokost i Sognehuset.  

I umiddelbar forlængelse af frokosten er der koncert med de to musikere i 
Sognehuset med sang og flygel, og vi kommer til at høre et blandet program 
med musik bl.a. fra operaens og operettens verden, danske sange og måske 
lidt fra musical-genren.   

Lars Thodberg Bertelsen har gennem en årrække sunget adskillige 
hovedroller på bl.a. Den Jyske Opera. Lars Th. Bertelsen har nu medvirket 
på mere end 25 CD–indspilninger. Foruden en omfattende 
koncertvirksomhed er Lars Th. Bertelsen ansat som docent i sang ved Det 
jyske Musikkonservatorium. 

Pianist Gunhild Donslund har siden 1973 været ansat på Det jyske Musikkonservatorium og 
har således haft en omfattende pædagogisk virksomhed ved siden af sit virke som solist, 
kammermusiker og akkompagnatør. Hun har i øvrigt i en periode i 90’erne hjulpet os ved at 
vikariere i vore fire kirker, idet hun har familie i Granslev.  

Alle er velkomne! Der er gratis adgang. 
 

Musikalsk sommeraften i Haurum Kirke 
Torsdag d. 23. maj kl. 19.30 
Kor og fællessang. 
Sognekoret afslutter forårssæsonen og vil denne aften synge nogle af de sange, vi har øvet på i 
forårets løb. Der bliver også lejlighed for alle til at røre stemmerne og synge med på en række 
sommerlige fællessange. Menighedsrådet serverer en forfriskning undervejs! 
 

Kom til gudstjeneste i Houlbjerg 
kirke kl. 10.00. Når gudstjenesten 
er forbi kører vi til Konfirmandstuen 
i Laurbjerg, hvor der en bid brød. 
Så vælger vi en rute, som vi kan 
samle ind på. Når vi afleverer det 
indsamlede beløb i Konfirmandstuen 
i Laurbjerg, får vi et stykke kage. Vi 
glæder os til at se konfirmanderne 
samt deres forældre og alle andre, 
som har lyst til at bruge et par timer i 
en god sags tjeneste.
 Folkekirkens Nødhjælp begrunder 
indsamlingen: Klimaforandringerne 
er her, og de er kommet for at blive. 
Millioner af mennesker er truet af sult 
og oversvømmelser, og allerede nu 
må mange forlade deres hjem for at 
finde mad og sikkerhed. I verdens 
fattigste lande mangler man alt det, 
der beskytter os danskere mod kli-
marelaterede katastrofer. Men med 

klimatilpasning kan vi klæde verden 
på til et klima i forandring.
 Folkekirkens Nødhjælp arbejder i 
verdens fattigste lande, hvor klimafor-
andringerne slår meget hårdere, end 
de gør i Danmark.
 Vi gør det for verdens fattigste, men 
vi gør det også for vores egen skyld. 
Kloden er nemlig noget, vi deler, og 
klimaforandringerne er hele klodens 
problem. På sigt vil vi alle komme 
til at mærke konsekvenserne af de 
globale temperaturstigninger på egen 
krop.
 Derfor opfordrer vi alle danskere til at 
gå en tur for klimaet søndag den 10. 
marts. For dig selv. For vores klode. 
For verdens fattigste. For vores børn. 
For alt i verden.

Sogneindsamling søndag den 10. marts

Konfirmander i Houlbjerg kirke Bededag den 17. maj kl. 10.30 
Viola Kamp Jønsson 
Nicolai Holm Jørgensen 
Malou Rosborg Rafn 
Malthe Bruun Kristensen 
 
”Fyrtårne på min vej” ved Gudde Nielsen 
Tirsdag den 28. maj kl. 19.30 
Gudde Nielsen voksede op på landet mellem Herning og Holstebro. Som 13-årig kom hun ud at 
tjene. Efter konfirmationen blev hun tjenestepige på en stor gård. Senere kom hun til 
København, hvor hun var ung pige i huset, inden hun kom på Salling Efterskole i Jebjerg, hvor 
hun fik arbejde i køkkenet og senere blev gymnastiklærer. Hun blev gift med Ejvind Nielsen og 
parret overtog Ejvinds fødehjem, Brunbjerg, ved Farre. Her var hun både landhusmor og 
kogekone og værtinde gennem 20 år i Fare Forsamlingshus. Gudde har læst teologi for lægfolk i 
mange år. Har vendt sig udad mod det store liv. Har oplevet mange fyrtårne, som har oplyst 
hendes vej. Det er dem hun vil fortælle om i sit foredrag. 
 

 
 
Sogneindsamling søndag 10. marts 
Kom til gudstjeneste i Houlbjerg kirke kl. 10.00. Når gudstjenesten er forbi kører 
vi til Konfirmandstuen i Laurbjerg, hvor der en bid brød. Så vælger vi en rute, som 
vi kan samle ind på. Når vi afleverer det indsamlede beløb i Konfirmandstuen i 
Laurbjerg, får vi et stykke kage. Vi glæder os til at se konfirmanderne samt deres 
forældre og alle andre, som har lyst til at bruge et par timer i en god sags tjeneste. 

Folkekirkens Nødhjælp begrunder indsamlingen: 
Klimaforandringerne er her, og de er kommet for at blive. Millioner af 

mennesker er truet af sult og oversvømmelser, og allerede nu må mange forlade 
deres hjem for at finde mad og sikkerhed. I verdens fattigste lande mangler man alt 
det, der beskytter os danskere mod klimarelaterede katastrofer. Men med 
klimatilpasning kan vi klæde verden på til et klima i forandring. 

Folkekirkens Nødhjælp arbejder i verdens fattigste lande, hvor 
klimaforandringerne slår meget hårdere, end de gør i Danmark. 

Vi gør det for verdens fattigste, men vi gør det også for vores egen skyld. Kloden 
er nemlig noget, vi deler, og klimaforandringerne er hele klodens problem. På sigt 
vil vi alle komme til at mærke konsekvenserne af de globale temperaturstigninger 
på egen krop. 
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18. april kl. 17.00 
ved sognepræst Karsten Erbs
med lidt lam, vin og brød. Vi markerer 
med dette lille måltid Skærtorsdag, 
som 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.

Skærtorsdag i Granslev Kirke

22. april kl. 9.30
Højmesse ved Karsten Erbs

2. Påskedag i Granslev Kirke

19. april kl. 9.30
Langfredagsgudstjeneste ved Eva Graabek

Langfredag i Haurum Kirke

21. april kl. 11.00 
ved sognepræst Karsten Erbs
Sognekoret medvirker med festlig 
påskemusik

Menighedsrådet serverer efter guds-
tjenesten en kop kaffe

Påskedag i Sall Kirke

hovedroller på bl.a. Den Jyske Opera. 
Lars Th. Bertelsen har nu medvirket 
på mere end 25 CD–indspilninger. 
Foruden en omfattende koncertvirk-
somhed er Lars Th. Bertelsen ansat 
som docent i sang ved Det jyske 
Musikkonservatorium.
 Pianist Gunhild Donslund har siden 
1973 været ansat på Det jyske 
Musikkonservatorium og har således 

haft en omfattende pædagogisk virk-
somhed ved siden af sit virke som 
solist, kammermusiker og akkom-
pagnatør. Hun har i øvrigt i en periode 
i 90’erne hjulpet os ved at vikariere i 
vore fire kirker, idet hun har familie i 
Granslev. 

Alle er velkomne! 
Der er gratis adgang.
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Vi er nogle stykker der har fået lyst 
til at sætte os sammen for at tale 
om noget der har med kristendom at 
gøre. I Tidsånd på radioens P1 har 
der været et tema hvor forskellige 
mennesker har formuleret bud på 
en ny trosbekendelse. De forskellige 
eksempler vil vi gerne læse, sam-
menligne og diskutere. Der er de 
senere år lavet mange nye bønner til 
brug i gudstjenesten. Dem vil vi også 
gerne se på og sammenligne med 
de gamle. Måske læser én en dag en 
artikel eller en bog med et relevant 
emne for kristendommen, og så vil 
vi tage det på programmet. Der er 
med andre ord ikke et fuldt færdigt 
program, men vi vil hen ad vejen i 
fællesskab finde ud hvad vi tager op 
til diskussion eller som samtaleemne. 
 I skrivende stund er det også uklart 
hvor ofte vi vil mødes – og hvornår. 

Det må komme an på hvem der duk-
ker op som interesserede. Man behø-
ver heller ikke være med hver gang.
 Men vi starter med at se på tros-
bekendelser onsdag d. 20. februar 
kl. 13.00 i sognehuset. Vi går ud 
fra at det nok mest er pensionister 
der kunne være interesserede, men 
hvis nogen på arbejdsmarkedet gerne 
vil være med, lægger vi naturligvis 
møderne efter arbejdstid.  
 Hvis dette skulle have din interesse, 
vil jeg bede om at du sender mig en 
mail med din mail, så jeg kan sende 
besked om hvornår vi vil mødes. Og 
du kan tilkendegive om det skal være 
om aftenen i stedet for etc.

Jeg håber I er nogen der kunne have 
lyst til at være med.
Send en mail.
jessen.marianne@gmail.com

Studiekreds i Houlbjerg sognehus

Torsdag d. 23. maj kl. 19.30
Kor og fællessang.
Sognekoret afslutter forårssæsonen 
og vil denne aften synge nogle af de 
sange, vi har øvet på i forårets løb. 
Der bliver også lejlighed for alle til 
at røre stemmerne og synge med på 
en række sommerlige fællessange. 
Menighedsrådet serverer en forfrisk-
ning undervejs!

Musikalsk sommeraften i Haurum kirke
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Hver anden onsdag (i de ulige uger) 
kl. 10 - 12 har vi nu i et års tid mødtes 
og udvekslet erfaring, viden og gode 
råd om IT – eller i hvert fald forsøgt. 
Alle kan ikke altid alt, og når det 
gælder os pensionister og IT kan vi 
næsten vende den om: alle kan aldrig 
alt. Men nogen kan noget og nogen 
andre noget andet, og så støtter vi 
hinanden som vi nu bedst kan. Hen 
igennem efteråret har der imidlertid 
udviklet sig en hyggelig tradition med 
at vi efter et par timer med IT har spist 
frokost sammen. 
Det koncept udvikler vi nu videre på.
I dag havde Nanny Lægdsgård købt 
ind til kartoffelporresuppe med sprød 
bacon. Og mens nogen talte om IT i 

salen, gik andre i gang med kartof-
felskrællere og urteknive i køkkenet. 
Klokken 12 sad vi og sagde uhmm 
og eihh. Det var lækkert og hyggeligt. 
Og så hjalp vi hinanden med at rydde 
op, og betalte en 10’er.
Næste gang tager Bodil ingredienser 
med. Og det bliver spændende hvad 
vi så skal lave.
Alle er velkomne til at deltage. Man 
behøver ikke have et IT-problem, 
man kan bare være ude efter lidt god 
mad og hyggeligt samvær, og man 
behøver heller ikke være vaks med en 
skrællekniv. Måske kunne man have 
lyst til at spille et brætspil eller tage 
et spil kort, mens duften fra køkkenet 
breder sig. 

Suppe i sognehuset

Alexander Dimitri Dannerfjord Lysdal
Alma Esther Roldskov Ibsgaard
Emmelie Hundevad Jensen
Helene Bach Holm
Iris Naja Grusgaard Andersen
Julia Jacintha Dalsgaard Karstensen
Liv Elisabeth Bruun
Lukas Krog Skovsende

Maj Victoria Bruun
Niels Johan Kirkegaard
Noa Pedersen
Patrick René Christensen
Sofie Hee Sørensen
Viktor Sønderby Koll
William Bryndum Bested

Har du lyst til at deltage, når der er enten Røde Kors-nørkleklub hver torsdag 
formiddag eller IT-suppe-spil-mm hver anden onsdag, kan du, hvis du bor i et 
af vores 4 sogne , blive hentet hvis du ikke er i stand til at transportere dig selv.
Ring til Doris Thomsen 61 28 42 53.

Transport til Sognehus

Konfirmander i Sall kirke søndag den 19. maj kl. 10.30

Viola Kamp Jønsson
Nicolai Holm Jørgensen

Malou Rosborg Rafn
Malthe Bruun Kristensen

Konfirmander i Houlbjerg kirke, Bededag den 17. maj kl. 10.30
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Kor i kirkerne

Sognekoret er et kor for alle beboere 
i vore fire sogne - og interesserede fra 
vore nabosogne er også velkommen 
i koret!
 Vi øver hver torsdag kl. 19.30-21.30 
i Sognehuset i Houlbjerg.
Koret synger for det meste 3-stem-
migt, og repertoiret er en blanding af 
nyt og gammelt, klassisk og rytmisk. 
Vi medvirker ved udvalgte gudstjene-
ster og arrangementer i løbet af året.

 Vi har hver sangaften stemmeop-
varmning og korøvelser, 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!

Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653, 
Mail: birgitteoep@gmail.com

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!  
 

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  

FUKs 50 års jubilæumsstævne i nov. i Randers, 
hvor Løvsangerne deltog

Lukas Krog Skovsende 
Maj Victoria Bruun 
Niels Johan Kirkegaard 
Noa Pedersen 
Patrick René Christensen 
Sofie Hee Sørensen 
Viktor Sønderby Koll 
William Bryndum Bested 
 
 
Kor i kirkerne 
 

 
Sognekoret 
er et kor for alle beboere i vore fire sogne - og interesserede fra vore nabosogne er også velkommen i 
koret! 

Vi øver hver torsdag kl. 19.30-21.30 i Sognehuset i Houlbjerg. 
Koret synger for det meste 3-stemmigt, og repertoiret er en blanding af nyt og gammelt, klassisk og 

rytmisk. Vi medvirker ved udvalgte gudstjenester og arrangementer i løbet af året. 
Vi har hver sangaften stemmeopvarmning og korøvelser, 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! 
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653,  
Mail: birgitteoep@gmail.com 

 
 
(Billede fra FUKs 50 års jubilæumsstævne i nov. i Randers, hvor Løvsangerne deltog) 
 
Børnekoret Løvsangerne 
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Kirkernes hjemmesider
haurumkirke.dk - sallkirke.dk - houlbjergkirke.dk - granslevkirke.dk

Børnekoret Løvsangerne er et til-
bud til alle børn fra 2.-6. klasse 
i Houlbjerg, Granslev, Haurum og 
Sall samt vores nabosogne Laurbjerg, 
Værum og Ørum. Løvsangerne har 
to korledere, nemlig Martin Nipgaard 
Hansen, organist i Laurbjerg, Ørum 
og Værum og Birgitte Østergaard 
herfra. 
 Løvsangerne øver hver tors-
dag kl. 15.15-16.15 i Laurbjerg 
Konfirmandstue.
 Koret medvirker nogle gange i årets 
løb ved koncerter og gudstjenester.
Vi har også forskellige sociale aktivi-
teter, fx deltager vi i større kor-stæv-
ner og arrangerer en årlig kor-lejr.
 I forårssæsonen medvirker Løvsang-

erne ved Fastelavnsgudstjenesten i 
Laurbjerg søndag d.3. marts kl. 14.
 Lørdag d. 16. marts drager vi til 
korstævne i Silkeborg, hvor vi mødes 
med en masse andre korsangere fra 
Århus Stift. Stævnerne arrangeres 
af FUK, Folkekirkens UngsdomsKor, 
som vi er medlem af. 
 I år har vi kor-lejr d.27.-28.april i 
Sognehuset i Houlbjerg, som munder 
ud i opførelsen af mini-musicalen 
”Jonas” i Houlbjerg Kirke søndag 
d.28. april kl. 11. 
 Løvsangerne har indspillet nogle 
sange, som man kan høre på Youtube 
ved at søge på Løvsangerne. Det er 
Martin, der står for dette projekt.

Børnekoret Løvsangerne

Helt små børn er utroligt lydhøre 
over for sang og musik, og gen-
nem aktiviteterne til babysalmesang 
stimulerer barnets sansemotoriske, 
følelsesmæssige, sociale og sproglige 
udvikling.
Til babysalmesang synger vi salmer, 
danser, vugger og laver andre aktivi-
teter i en hyggelig atmosfære i kirke-
rummet.
Babysalmesang varetages af organist 
Martin Nipgaard Hansen.

Praktisk info:
Hvem?  
For børn mellem 0-12 mdr. og far 
eller mor
Hvornår?  
8 tirs dage fra 23. april til 11. juni kl. 
11.00
Hvor?  
I Laurbjerg Kirke kl. 11.00
Tilmelding? 
Er gratis men nødvendig pga. begræn-
set deltagerantal og sker til  
Martin Nipgaard Hansen: 
organist8870@gmail.com 
eller 61 77 05 78

Babysalmesang
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Holger Laurits Sørensen
Laurits Christian Rasmussen Buch
Knud Aage Jensen
Kristian Nørgaard
Kaj Just Mikkelsen
Rita Bastrup Rasmussen

Døde
Sejer Mørk Dons, Granslev Kirke
Asger Balleby Pilgaard, Granslev Kirke
Niels Johan Kirkegaard i Haurum kirke
Iris Naja Grusgaard Andersen i Sall kirke
Margit Pil Grusgaard Andersen i Sall kirke

Døbte

Kirkelige handlinger

Hist hvor vejen slår en bugt...
I går lå der et hus. I dag – d.16. januar 
kl. 16 – er det væk. Menighedsrådet 
købte det lille hus beliggende op 
til kirken og overfor sognehuset i 
Houlbjerg med henblik på nedrivning. 
Det er nu sket, og vi skal snarest have 

etableret båse til grus og ral mm til 
brug på kirkegården, men der bliver 
samtidig plads til lidt flere parkerings-
pladser til kirkens og sognehusets 
gæster og personale. 

er et tilbud til alle børn fra 2.-6. klasse i Houlbjerg, Granslev, Haurum og Sall samt vores nabosogne 
Laurbjerg, Værum og Ørum. Løvsangerne har to korledere, nemlig Martin Nipgaard Hansen, organist i 
Laurbjerg, Ørum og Værum og Birgitte Østergaard herfra.  

Løvsangerne øver hver torsdag kl.15.15-16.15 i Laurbjerg Konfirmandstue. 
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. 
I forårssæsonen medvirker Løvsangerne ved Fastelavnsgudstjenesten i Laurbjerg søndag d.3. marts kl. 

14. 
Lørdag d. 16. marts drager vi til korstævne i Silkeborg, hvor vi mødes med en masse andre korsangere 

fra Århus Stift. Stævnerne arrangeres af FUK, Folkekirkens UngsdomsKor, som vi er medlem af.  
I år har vi kor-lejr d.27.-28.april i Sognehuset i Houlbjerg, som munder ud i opførelsen af mini-

musicalen ”Jonas” i Houlbjerg Kirke søndag d.28. april kl. 11.  
Løvsangerne har indspillet nogle sange, som man kan høre på Youtube ved at søge på Løvsangerne. 

Det er Martin, der står for dette projekt. 
 
Babysalmesang 
Helt små børn er utroligt lydhøre over for sang og musik, og gennem aktiviteterne til babysalmesang 
stimulerer barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. 

Til babysalmesang synger vi salmer, danser, 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 tirsdage fra 23. april til 11. juni kl. 11.00 
Hvor?  I Laurbjerg Kirke kl. 11.00 
Tilmelding? Er gratis men nødvendig pga. begrænset deltagerantal og sker til    
 Martin Nipgaard Hansen: organist8870@gmail.com eller 61 77 05 78 
 
Hist hvor vejen slår en bugt… 
 

 
 

  
 
  
I går lå der et hus. I dag – d.16. januar kl. 16 – er det væk. Menighedsrådet købte det lille hus beliggende 
op til kirken og overfor sognehuset i Houlbjerg med henblik på nedrivning. Det er nu sket, og vi skal 
snarest have etableret båse til grus og ral mm til brug på kirkegården, men der bliver samtidig plads til 
lidt flere parkeringspladser til kirkens og sognehusets gæster og personale.  
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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 ansvarserklæ-
ring” 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 gudstjeneste-
oversigten på hjemmesiderne: 
www.haurumkirke.dk www.sallkirke.dk www.houlbjerg-
kirke.dk www.granslevkirke.dk 
- Der er mulighed for en separat dåbsgudstjeneste på de 
fleste søndage kl. 12.30 i ønsket kirke.
- Der er mulighed for lørdagsdåb følgende datoer: 11. 
maj i Houlbjerg kirke, 31. august. Eller ring og aftal med 
præsten, hvad der er muligt. ”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 endvi-
dere 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, anmel-
des 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 bor-
ger.dk. Næsten alle navneændringer undtagen i forbin-
delse med vielse koster gebyr.

Generelt skal alle anmeldelser om registrering af navne, 
faderskab og dødsfald foretages på www.borger.dk. 

Konstitueret sognepræst Karsten Erbs, 
Nørgårdsvej 38, Værum. 
8940 Randers SV.
Telefon 51512743. Mail: ke@km.dk eller 
erbs@pibekraver.dk 
Friweekend: 5. – 7. april og 1. – 2. juni. 
Mandag er fridag.
I disse perioder passes embedet af sog-
nepræst Eva Graabek, Laurbjerg.
Telefon 86468032 eller 61679041. 
Mail: egr@km.dk. Mandag fridag.

Vejviser

 
 
Døbte i sognene: 
Niels Johan Kirkegaard i Haurum kirke 
Iris Naja Grusgaard Andersen i Sall kirke 
Margit Pil Grusgaard Andersen i Sall kirke 
Døde i sognene: 
Kristian Nørgaard i Houlbjerg kirke 
Rita Bastrup Rasmussen i Granslev kirke 
Kaj Just Mikkelsen i Houlbjerg kirke 
Knud Aage Jensen i Sall kirke 
 
 
Konstitueret sognepræst Karsten Erbs, Nørgårdsvej 38, Værum. 8940 Randers SV. 
Telefon 51512743. Mail: ke@km.dk eller erbs@pibekraver.dk  
Friweekend: 5. – 7. april og 1. – 2. juni. Mandag er fridag. 
I disse perioder passes embedet af sognepræst Eva Graabek, Laurbjerg. 
Telefon 86468032 eller 61679041. Mail: egr@km.dk. Mandag fridag. 
 
Fotos i dette nummer af kirkebladet er fra sidste forår. Palmesøndag i Granslev og 
Englegudstjeneste i Sall. (Foto: Jette Lyngby Erbs) 
 
Vejviser 
Der er mulighed for lørdagsdåb følgende datoer: 11. maj i Houlbjerg kirke, 31. august. Eller ring 
og aftal med præsten, hvad der er muligt. 
For alle kirker: 
Organist: Birgitte Østergaard Petersen, telefon: 61777653 
Præstesekretær: Jens Jørgen Refshauge 
Telefon 64632848, tirsdage og fredage kl. 9.00 – 12.00. Mail: jjr@km.dk  

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: Jens Jørgen Refshauge
Telefon 64632848, tirsdage og fredage 
kl. 9.00 – 12.00. Mail: jjr@km.dk
Sanger for Sall, Houlbjerg og Granslev kirker:
Steen Bjørn Søndergaard, tlf. 2644-8934 
Kirkesangervikar i Haurum:
Helle Pedersen, mobil 3029-1230

KIRKEBIL:
Ønsker du transport til en gudstjeneste, så ring 
til Karsten Erbs, mobil 5151-2743.
Så finder vi ud af noget.



Gudstjenester

3. marts 2019
Fastelavn søndag i Sall kirke kl. 11.00 
10. marts 2019
1. søndag i fasten i Houlbjerg kirke kl. 10.00. Sogneindsamling, Folkekirkens Nødhjælp
17. marts 2019
2. søndag i fasten i Haurum kirke kl. 11.00
24. marts 2019
3. søndag i fasten i Granslev kirke kl. 11.00
31. marts 2019
Midfaste søndag i Haurum kirke kl. 11.00
7. april 2019
Mariæ bebudelses dag i Sall kirke kl. 9.30 ved Eva Graabek
14. april 2019
Palmesøndag i Houlbjerg kirke kl. 11.00. Efterfølgende påskefrokost og koncert i Sognehuset. 
18. april 2019
Skærtorsdag i Granslev kirke kl. 17.00. Der serveres et lettere skærtorsdagsmåltid i kirken
19. april 2019
Langfredag i Haurum kirke kl. 9.30 ved Eva Graabek
21. april 2019
Påskedag i Sall kirke kl. 11.00. Koret medvirker. Kirkekaffe
22. april 2019
2. påskedag i Granslev kirke kl. 9.30
28. april 2019
1. søndag efter påske i Houlbjerg kirke kl. 11.00
5. maj 2019
2. søndag efter påske og befrielsesdag i Haurum kirke kl. 11.00
12. maj 2019
3. søndag efter påske i Sall kirke kl. 11.00
17. maj 2019
Bededag. Konfirmation i Houlbjerg kirke kl. 10.30
19. maj 2019
4. søndag efter påske. Konfirmation i Sall kirke kl. 10.30
26. maj 2019
5. søndag efter påske i Granslev kirke kl. 11.00
30. maj 2019
Kristi Himmelfarts dag i Haurum kirke kl. 11.00
2. juni 2019
6. søndag efter påske i Sall kirke kl. 11.00 ved Eva Graabek

Gudstjenester på Sall Friplejehjem fredage kl. 11.00: 15. marts; 12. april; 10. maj.


