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Fotos i dette kirkeblad
Det begyndte med en vandretur med 
Jan Daugaard i hans skov på Frislund-
vej. Jeg var senere ude for at tage fotos 
af  hans træer. Så traf  jeg Jans skov-nabo 
Christian Brødsgaard som bor på Fris-
lund. Han tog mig med rundt på sit om-
råde i dagens sidste lys. Englene i bladet 
er lavet af  børn på Sall Friskole til en 
temagudstjeneste om engle i maj måned 
2018.

Julenats budskab fortæller at Gud 
dukker op som et spædbarn midt 

om natten, mellem sin mor og sin far, 
oksen og æslet, hyrdernes og kongernes 
tilbedelse; det er den Evige, der fortæl-
ler os, at det er godt at være menneske, 
at have en krop, arbejde med sine hæn-
der, at tale om det himmelske gennem 
Jordens simple ting, og selv hvis Jorden 
går under i morgen så skal man stadig 
blive på sin post, plante træer, opdrage 
sine børn, lære dem om lovsangens og 
bønnens poesi.

Det er den franske filosof  Fabri-
ce Hadjadj, der formulerer det sådan. 
Hans formulering af  julens fødsel med 
Gud der dukker op som et spædbarn 
er god. Det er bestemt også sådan, jeg 
tror, vi skal forstå kristendommen. Gud 
vil fortælle os at det er godt at være et 
menneske, at have en krop som kan fav-
ne et barn og som kan gøre et stykke ar-
bejde, så dagene bliver bedre for dem vi 
holder af, at det er godt at arbejde med 
vores hænder, og at vi skal sætte pris 
på at blive på vores post, plante træer 
og give en arv til vores børn som både 
er håndgribelig og fyldt med bønnens 
poesi. At de skal turde ønske sig noget 
af  livet. Det her liv. At de skal bevare 
barndommens lys alle dage.

Jens Christian Grøndahl husker i sin 
bog ’Hjemme i Europa’ på en sang af  
Poul Henningsen, som han citerer fordi 
den så fint viser, hvad det almindelige 
gode menneskeliv indeholder af  mirak-
ler:

”Man varmes ved de små tings sammenspil,
og man har lyst til det, den anden vil,
så man stilfærdigt si’r de store ting,
og deler bord og seng.
Almindeligt, ganske almindeligt,
og varsomt, og stille og smukt.
Fornemme, at man hører hjemme,
et sted ved den grå viadukt.”

- I mange år har jeg haft et blødt 
punkt for de små tings sammenspil, 
kærlighedens hverdag. Det vigtige er 
ikke at være noget særligt. Det vigtige 
er jo bare at være, sådan helt anonymt 
og almindelig. Og jeg tror, at det er i 
hverdagene og i det almindelige alt det 
gode og store findes, siger Jens Christi-
an Grøndahl videre.

Det er i det almindelige at mirakler-
ne findes. Vi skal ikke lede efter him-
len alle mulige andre steder. Men lige 
nøjagtig i juletiden sammen med dem vi 
holder af. I juletiden skal vi have lyst til 
det, den anden vil. Omkring julebordet 
skal vi stilfærdigt sige de store ting. Var-
somt, stille og smukt sige til hinanden, 
at vi hører sammen og at vi hører hjem-
me i det her liv.

Kære menighed
Må I have en god adventstid og jule-

tid fyldt med lys, som vil lyse i mange år. 
Og som må lyse også dér, hvor I mang-
ler et menneske, I havde kær.

Glædelig jul!
Og godt Nytår!
Med kærlig hilsen
Karsten Erbs, pastor emeritus

Glædelig jul!
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PræstekadetterOmlægning af  kirkegårdene i Haurum, Granslev og Houlbjerg

I løbet af  2020 vil der ske en omlæg-
ning af  de tre kirkegårde, som menig-

hedsrådet er ansvarlig for. I samarbejde 
med kirkegårdskonsulent Anne-Marie 
Møller har menighedsrådet udarbejdet 
fremtidsplaner for de tre kirkegårde.

Fremtidsplanerne indeholder stør-
re eller mindre forandringer af  de tre 
kirkegårde, og fælles for dem alle er, at 
kirkegårdene fremover vil rumme spe-
cifikke områder for kistebegravelser og 
urne-nedsættelser. Kirkegårdene er til-
stræbt harmoniske med flere helt grøn-
ne områder, ligesom der bliver etableret 
steder med bord-bænke-sæt til stilfær-
dig refleksion for kirkegårdens brugere.

Hver kirkegård får sit særlige præg, 
som bl.a. kommer til udtryk ved et 
’skov-lignende’ område på Houlbjerg 
kirkegård, grønne gange og skrænter i 
Haurum og et område i Granslev, hvor 
træer og buske danner en mini-allé.

I forbindelse med omlægningen 
af  kirkegårdene er der sket en ikke 
uvæsentlig reduktion af  gravernes ar-
bejdstid til ren- og vedligeholdelse af  
kirkegårdene, og denne reduktion træ-
der i kraft den 1/1 2020. Som følge 
af  arbejdet med omlægningerne samt 
nedsættelse af  gravernes arbejdstid vil 
der være perioder, hvor kirkegårdene 
ser lidt rodede ud, og ikke helt lever op 
til de kvalitetsnormer, som har været 
gældende hidtil. Dette beklager vi, li-
gesom det er vanskeligt på nuværende 
tidspunkt helt at kende konsekvenserne 
af  nedsættelsen af  gravernes arbejdstid. 

Skulle besøgende på kirkegården få lyst 
til at udtrykke kritik af  standarden på 
kirkegården, beder vi fra menighedsrå-
dets side om, at denne kritik rettes til 
menighedsrådet og ikke imod de ansat-
te gravere.

Vi er fra menighedsrådet overbevi-
ste om, at den langsigtede proces med 
omlægning og fremtidssikring af  kirke-
gårdene vil føre til kirkegårde med et 
smukt og harmonisk udtryk til glæde 
for alle borgere i de enkelte lokalområ-
der.

Steen Rasmussen
Kirkeværge ved Granslev kirke

Unik mulighed for studerende
Favrskov Provsti har fra dette efterår 
oprettet et Akademi for Præstekadetter. 
Det er målrettet kandidatstuderende på 
teologi, som ønsker at få erfaringer med 
konkret præstearbejde.

Præstekadetterne bliver ansat i op til 
2 år med et ugentligt timetal på ca. 10 
timer.

Akademiet bygger bro
Som præstekadet bliver man en del af  
den folkekirkelige hverdag og kommer 
i nærkontakt med de opgaver og udfor-
dringer, der er som folkekirkepræst. 

Det betyder, at man allerede som 
studerende får en unik mulighed for at 
opøve kompetencer i grundlæggende 
præsteopgaver – det kan være sjælesorg, 

prædikenskrivning, tilrettelæggelser af  
gudstjenester mm. 

Faglig tyngde 
og personlig udvikling
Akademiet tilbyder et samlet forløb, 
der opdeles  i moduler, hvor præste-
kadetterne kommer igennem en række 
pastoralteologiske refleksioner i akade-
miet - i en vekselvirkning med praksis 
ude i menighederne i tilknytning til præ-
sterne på stedet. 

Det sikres, at kadetterne har over-
skuelige arbejdsopgaver og opgaverne 
for den enkelte kadet bliver fastlagt i 
samspil mellem akademileder, kadet og 
den lokale  præst/kirke.

Præstekadet Valdemar medvirkede i 
Sall kirke 10. november.
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Koncert med Indra Trio i Sall Højskoleaftener kl. 19.30 og Julehygge
Forårets tema er ”Erindringer”
Husk 20 kr til fortæringen (enten kaffe-
bord eller ost/rødvin

Torsdag d. 16. januar
Borgmester Niels Borring
Nils Borring har lovet at komme og 
bidrage med ”Sange og anekdoter fra 
borgmesterkontoret”, så der er lagt op 
til en aften med fortælling, sang og hyg-
geligt samvær.

Tirsdag d. 28. januar
Marianne Jessen
I 1952 og -53 blev Danmark ramt af  
voldsomme polioepidemier – også 
kaldet børnelammelse. I tusindvis af  
fortrinsvis børn blev angrebet af  vi-
russygdommen med flere eller færre 
lammelser til følge. Adskillige døde 
som konsekvens af  lammet åndedræts-
muskulatur.  Da jeg var ét af  de børn 
der slap  med livet i behold, vil jeg med 
udgangspunkt i egne erindringer fortæl-
le historien om polio i Danmark. 

Tirsdag d. 25. februar
Henninng Lindberg
Henning Lindberg står i spidsen for ar-
bejdet med den lejlighed man har ind-
rettet i Den Gamle By som hvert år be-
søges af  en lang række institutioner og 
grupper af  demente.

Henning Lindberg har mange års 
erfaring med arbejdet med demente, og 
han kommer og fortæller om hvordan 
der arbejdes med problematikken i  Den 
Gamle By. 

Tirsdag d. 31. marts
Anna Elisabeth Jessen
Sidste år udkom Anna Elisabeth Jes-
sens roman Om hundrede år og den 
blev øjeblikkeligt en publikumssucces. 
Da Anna Elisabeth flyttede ind på fami-
liens gamle slægtsgård i Sønderjylland, 
fandt hun i en glemt skuffe en bunke 
gamle breve. Med inspiration i disse 
gamle familiebreve har hun kompo-
neret en roman der år for år følger en 
families historie samtidig med at Dan-
marks historie fra 1914 med 1. verdens-
krigs udbrud og til 2014 oprulles.
Anna Elisabeth Jessen er denne aftens 
fortæller.
Og da emnet er ekstra aktuelt her i 
100året for genforeningen, serveres der 
noget i retning af  ”et sønderjysk kaffe-
bord”.

Indra Trio - God in America
Lyden af  Indras barndom

Denne aften byder på en intim oplevelse med den amerikanske sangerinde Indra. 
Indra er vokset op i hjertet af  Manhattan i New York. Indra kommer fra den puer-
torikanske bydel ”Lower East Side” omringet af  forskellige kulturer og religioner.
Hun er vokset op med den afro puertorikanske religion ”Santaria” og den katolske 
religion tæt inde på livet. Hendes nære venner i barndommen var bl.a. afroame-
rikanere, jøder, kinesere og indere. Hver især er de kommet til USA med deres 
kultur og religion, og mødet i gaderne og på legepladsen var i hendes barndom et 
sammensurium af  sprog, musik og mad. Og på grund af  Indras berøring med disse 
forskellige kulturer er hun vokset op med at fejre kinesisk nytår, den jødiske Hanu-
hka. Desuden har hun tilbragt mange søndage i Harlem i afroamerikanske kirker 
til gudstjenester med gospelmusikken i centrum. Det er med andre ord lyden af  
Indras barndom, et sammensurium af  den folklore, der kendetegner de forskellige 
religioner, som er på programmet i aften. Desuden har mødet med den danske 
kultur og ikke mindst saxofonisten og ægtemanden Benjamin Trærup i den grad 
farvet hendes musik gennem de sidste 13 år.

Repertoiret vil være en blanding af  afroamerikanske spirituals, puertoricanske 
spirituals og sange fra forskellige religioner og traditioner.

Lineup:  Indra, vokal; Benjamin Trærup, sax; Thomas Sejthen, bas.

Julehygge Sognehuset 
torsdag 12. dec. kl. 19.30

Traditionen tro mødes vi til en hygge-
lig aften med vægten lagt på fællessang, 
hyggelig samvær, lotteri og kaffebord. 

Af  hensyn til borddækning tilmelding til 
Alice Olsen senest tirsdag d. 10. dec. 

Vel mødt. Menighedsrådene
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Musikgudstjenester, koncert, natkirke og korene
Døbte 
Aura Fussing Rix i Haurum
Kalle August Linå Hougaard i 
Granslev
Asta Westergaard Kristensen i 
Granslev
Benjamin Steen Kofod Andreassen og
Emilie Anna Kofod Andreassen i Sall
Aya Ania Søholt i Sall 
Wigga Skriver Thøgersen i Sall

Viede
Pernille Thougaard Petersen og Anders 
Klitgaard i Haurum 
Caroline Bilde Krogh-Jensen og Hans 
Henrik Honnens de Lichtenberg i 
Granslev

Bisatte og begravede 
Inga Marie Agerholm i Sall
Bent Mortensen i Granslev
Alice Holt Jensen i Sall
Jørgen Rasmus Andersen i Houlbjerg

Julekoncert med 
Djurs Swingbanden
9. december kl. 19.00
For et års tid siden havde vi koncert i 
Houlbjerg – først i kirken, bagefter i 
sognehuset med Djurs Swingbanden. 
Dengang fremsatte I ønske om at ban-
den skulle komme igen til jul.  Og det 
gør de så!

Det bliver efter samme opskrift som 
sidst med en times koncert i kirken ef-
terfulgt af  en mere sing along-agtig af-
deling i sognehuset hvor der kan købes 
øl og vand til ”ågerpriser”. Overskud-
det er orkestrets honorar. 

Så kom og vær en del af  den lystige 
stemning i selskab med Djurs Swing-
banden. Fri entré.

Musikgudstjeneste i
Granslev kirke 
15. december kl. 19.30
Denne aftengudstjeneste tredje søn-
dag i Advent står i julemusikkens tegn: 
Sognekoret synger dejlig julemusik og 
vil gøre deres bedste for at sprede en 
hyggelig og varm stemning som optakt 
til julen, der nu nærmer sig med hastige 
skridt! 

Natkirke i Granslev Kirke
Søndag d. 02. februar kl. 19.00
Indhold og opslag kommer senere.

Sognekoret
- synger stadig hver torsdag aften i Sog-
nehuset i Houlbjerg kl. 19.30-21.30.

Efter en god lang juleferie starter vi på 
forårssæsonen d. 23. januar. Nye kor-
sangere er meget velkomne! - også til 
at komme på et uforpligtende besøg. 
Koret synger normalt 3-stemmigt, og 
repertoiret er en bred blanding af  nyt 
og gammelt, klassisk og rytmisk. Kon-
takt Birgitte for yderligere information. 
NB! Sognekoret medvirker med dejlig 
julemusik d.15. dec. i Granslev Kirke.

Løvsangerne
- børnekoret for alle børn fra 2.-6. klas-
se  i vore sogne - synger hver torsdag kl. 
15.15-16.15 i Laurbjerg Konfirmand-
stue. Nye sangere er meget velkomne!

Løvsangerne har to korledere, nem-
lig Martin Nipgaard Hansen, organist i 
Laurbjerg, Ørum og Værum og Birgitte 
Østergaard herfra. Kontakt Birgitte for 
yderligere information.

Fredsgudstjeneste 
Haurum kirke
1. december kl. 19.00
Første søndag i Advent vil traditionen 
tro blive markeret ved en fredsguds-
tjeneste i Haurum kirke. Fredslyset fra 
Jesu fødselsgrotte i Betlehem er på Sct. 
Georgsgildernes foranledning blevet 
bragt til Hammel onsdagen forinden, 
og det vil denne aften blive bragt ind i 
Haurum kirke. 

Ved fredsgudstjenesten medvirker 
Jørgen Brouer Lundholm, vores lokale 
tenor, med adventsmusik. Jørgen Lund-
holm har været kirkesanger og kordegn 
i Hammel Kirke gennem 12 år. Han 
har bl.a. taget undervisning hos Jesper 
Bruun-Jensen og Jesper Krogsgaard, og 
han har ved flere lejligheder glædet os 
med sin smukke stemme. Jørgen har for 
nylig genoptaget trompetspillet og vil 
også spille med på søndagens salmer. 
Menighedsrådet er vært ved en kop kaf-
fe efter gudstjenesten.

Luciagudstjeneste
Sall kirke 8. december kl. 11.00
Anden søndag i Advent afholdes guds-
tjeneste i Sall Kirke, hvor ”Jule-koret” 
fra Frijsendal Friskole medvirker med 
Lucia-optog og julemusik. ”Julekoret” 
har øvet efter skoletid i løbet af  no-
vember/december sammen med Birgit-
te. Menighedsrådet er vært ved en kop 
kaffe efter gudstjenesten. Julekoret går 
også Lucia-optog og synger på Sall Frip-
lejehjem fredag d. 6.dec. kl. 11.

Sket i kirkerne
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Sognepræst 
Lene Sander 
Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet:
8696 4024, mobil: 2917 4024, 
Mail: lesa@km.dk Mandag fri.
Friweekend den 14.-15. december 
og ferie den 2.-12. januar. 
I disse perioder passes embedet af  sog-
nepræst Eva Graabek, Laurbjerg, tlf.: 
8646 80 32 eller 61 67 90 41. 
Haurum kirke
Graver: 
René Gulev, tlf. 86969469
Mail: graverhaurum@outlook.dk
Graverafløser: 
Steen Bjørn Søndergaard, tlf. 6448934.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497 
og mobil 24466539
Nøgle til kirken kan lånes hos Han-
ne Hounsgaard, Nørrevænget 6, tlf. 
86964626

Sall kirke
Graver og kirkesanger: 
Steen Bjørn Søndergaard, 
Mobil 26448934. Mail: 
steen.bjoern.soendergaard@hotmail.dk
Graverafløser: René Gulev, 86969469
Menighedsrådsformand: Lars Helbo, 
tlf. 86969315. lars.helbo@gmail.com
Sall kirke kan ses i graverens arbejdstid.
Houlbjerg Kirke
Graver: Anja H. Talbot, tlf. 21170531.
Mail:anjatalbot@icloud.com 
Graverafløser: Lars Mørk Andersen, 
tlf. 86964213 el. 25305567

Kirkesanger
Steen Bjørn Søndergaard, 
tlf. 26448934.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497 og mobil 
24466539. Houlbjerg kirke kan ses fra 
kl. 8.00-16.00.

Granslev kirke
Graver: Lars Mørk Andersen,
tlf. 86964213 el. 25305567. 
Graverafløser: Anja H. Talbot, 
tlf. 21170531
Kirkesanger Steen Bjørn Søndergaard, 
tlf. 26448934.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497 og mobil 
24466539. Mail: vm30@privat.dk
Nøgle til kirken kan lånes hos graveren 
eller hos Kirsten Larsen, Voer Møllevej 
30, Granslev..

For alle kirkerne
Organist: Birgitte Østergaard Petersen, 
tlf. 61777653
Mail: birgitteoep@gmail.com

Præstesekretær og kordegn
Alice Olsen,  træffes i Sognehuset 
Man-fre 9 – 13 samt tors 15 – 17
Telefon 64632848. Mail: aol@km.dk

Skiftedag
I næsten et år har Karsten Erbs været 
præst i vores sogne. Vi takker ham for 
en arbejdsindsats præget af  veloplagt-
hed, imødekommenhed, omhu, inspira-
tion. Af  hjertet tak. Samtidig vil vi gerne 
byde Lene Sander velkommen tilbage.

Fødsel og faderskab
Såfremt man er gift og har født på et sy-
gehus, skal man intet foretage sig. Syge-
huset melder fødslen til sognet, og ægte-
fællen bliver automatisk registreret som 
far. Ugifte forældre skal via borger.dk 
sende en ”Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring” til bopælssognet inden 14 dage ef-
ter fødslen, hvis faderskabet anerkendes 
og fælles forældremyndighed ønskes.

Dåb
Anmeldes til sognepræsten.Der er føl-
gende muligheder for dåb:
- I en allerede planlagt gudstjeneste. Se 
gudstjenesteoversigten på hjemmesider-
ne.
- Der er mulighed for en separat dåbs-
gudstjeneste på de fleste søndage kl. 
12.30 i den kirke, hvor der er tjeneste.
- Der er mulighed for lørdagsdåb. ”Først 
til mølle” bestemmer i hvilken kirke og 
dato, der bliver afholdt dåbsgudstjene-
ster disse lørdage (max. 2 dåbsgudstje-
nester i foråret).

Vielse
Vielse anmeldes hos sognepræsten. Der 
skal endvidere via borger.dk indsendes 
ægteskabserklæring til bopælskommu-
nen, hvorefter kommunen udsteder en 
prøvelsesattest (gyldig i 4 mdr.). Ønskes 
navneændring i forbindelse med vielse, 
anmeldes dette i god tid til bopælssog-
net via borger.dk

Dødsfald 
- anmeldes inden 2 dage til sognepræ-

sten samt via borger.dk.
Kontakt evt. en bedemand.
Navneændring 
- anmeldes til bopælssognet via borger.
dk. Næsten alle navneændringer und-
tagen i forbindelse med vielse koster 
gebyr. Generelt skal alle anmeldelser 
om registrering af  navne, faderskab 
og dødsfald foretages på www.borger.
dk. Ring kordegn Alice Olsen,  træffes 
man-fre 9 – 13 samt tors 15 – 17. 
Telefon 64632848. Mail: aol@km.dk

Kære menigheder
Nu har jeg fået lov til at være præst i 
jeres sogne siden december sidste år. 
Jeg har bare været så glad for det år der 
er gået. Det er et område af  Danmark, 
som jeg er kommet til at holde rigtigt 
meget af. Menneskene, kirkerne, natu-
ren og mentaliteten. 

I har bare så fine kirker og så gode 
medarbejdere. Organist Birgitte og kir-
kesangerne og graverne. Det har været 
helt vidunderligt at arbejde sammen 
med jer. Tusind tak for samarbejdet.

Og menighedsrådene med deres 
dygtige medlemmer. Tak for samarbej-
det og tilliden fra jer.

Og endelig tak til jer jeg fik lov til at 
arbejde sammen med om dåb og vielser 
og bisættelser. Og tak til jer der kom til 
gudstjenesterne. 

Tak fra Karsten Erbs
Seneste nyt: 
Jeg bliver lidt hos jer endnu på halv 

tid - indtil året er omme.

Kirkens ansatte Kirkekontoret med mere



Gudstjenesteliste
1. december kl. 19.00 i Haurum 
1. søndag i advent
Fredsgudstjeneste 

8. december kl. 11.00 i Sall (KE)
2. søndag i advent
Lucia-gudstjeneste med Lucia-koret

15. december kl. 19.30 i Granslev (KE)
3. søndag i advent 
Sognekoret medvirker med julemusik

20. december kl. 10.30 (KE)
Juleafslutning med Frijsendalskolen

22. december kl. 11.00 i Houlbjerg
4. søndag i advent

24. december – Juleaften
Sall kl. 13.00 - Haurum kl. 14.00 
Granslev kl. 15.00 - Houlbjerg kl. 16.00

25. december kl. 11.00 i Granslev
Juledag 

26. december kl. 11.00 i Houlbjerg (EG)
2. juledag 

31. december – nytårsaften (KE)
Haurum kl. 14.30 med kransekage
Granslev kl. 16.00 med kransekage

5. januar kl. 19.00 i Sall (KE)
Helligtrekongers søndag 

12. januar kl. 9.30 i Haurum (EG)
1. søndag efter helligtrekonger

19. januar kl. 11.00 i Granslev
2. søndag efter helligtrekonger

26. januar kl. 11.00 i Houlbjerg
3. søndag efter helligtrekonger

2. februar kl. 19.00 i Granslev
Sidste søndag efter helligtrekonger 
Natkirke

9. februar kl. 11.00 i Sall
Septuagesima

16. februar kl. 11.00 i Haurum
Seksagesima

23. februar kl. 11.00 i Houlbjerg
Fastelavn

1. marts kl. 11.00 i Granslev
1. søndag i fasten
EG = Eva Graabek
KE = Karsten Erbs
Gudstjenester på Sall Friplejehjem
Fredag den 6. december kl. 11.00 (KE)
Fredag den 17. januar kl. 11.00
Fredag den 7. februar kl. 11.00

Kære alle
Jeg glæder mig til at komme tilbage. De første 

par måneder er på halv tid. Tak til Karsten 
for at blive her lidt endnu, mens jeg ”fletter” 
ind. Glæder mig til at se alle igen. De bedste 

hilsener Lene


