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Jeg elsker dette julekort med denne børneteg-
ning, og ja, det er et julekort, selvom man ser 
Jesus hænge på korset. Opgaven var, at ele-
verne skulle tegne et julekort i skolen, og for 
den her elev blev det til denne tegning, som 
kombinerer kristendommens to store højtider, 
nemlig jul og påske. Og jul er det tydeligvis 
på kortet. Over Jesus lyser Betlehemsstjernen 
og englene er fuldt stede. Om det er Maria 
og Josef vi ser klædt i grønt, eller om det er 
Maria og Maria Magdalene, vi ser ved korsets 
fod, er lidt uvist. Men det gør ikke noget, for 
interessant kunst levner jo altid mulighed for 
tilskuerens fortolkning. En helt tredje tolk-
ning kunne også være, at de grønne skikkelser 
er krokodiller, og som sådan et symbol på den 
ondskab, der fik Jesus korsfæstet - skønt det 
selvfølgelig var en del Guds plan, at han skulle 
dø. 

At Jesus blev født, og at Jesus døde og opstod 
blev vores redning. At Gud kom til jorden 
som menneske, gik ind på vores livsvilkår, 
gik i døden og overvandt den, tænder et håb 
i os alle, som hverken corona eller al verdens 
ondskab kan formå at slukke. Og når julebud-

skabet kombineres så stærkt med påskebud-
skabet, som denne tegning gør, ja, så minder 
det os om, hvordan det hænger sammen i kri-
stendommen. Det lille barn, der fødes er ver-
dens frelser, og vores liv kan spejles i hans liv, 
også vi har en fødsel og en død, men på grund 
af påskens begivenheder med død og opstan-
delse, er alt ikke slut med døden. På grund af 
Jesus er den håbløshed, vi kan opleve, alligevel 
oplyst af stjernen. Julens budskab om den lille, 
der fødes, får virkelig bund og perspektiv ved 
at føje påsken ind i billedet. 

Grundtvig siger det på denne måde i salmen 
”Skyerne gråne og løvet falder:” 
Betlehems-barnet i krybberummet
det er den evige vår,
troende hjerter det har fornummet:
Jul gør lyksaligt nytår!
Derfor bære blus vi med glæde!

Med tegning og vers vil jeg gerne ønske jer 
alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Sognepræst Lene Sander 

Glædelig jul
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Omlægningen af kirkegårdene

Anvendelsen af kirkegårdene har ændret sig 
i de senere år. Hvor kistebegravelser og fami-
liegravsteder førhen var det almindelige, er 
der nu flere og flere der bliver urnebegravet. 
Det skyldes dels et ændret syn på selve begra-
velsen, men det skyldes nok væsentligst et 
ændret geografisk bosættelsesmønster.

Familiegravstedet gav rigtig god mening 
dengang generation efter generation boede 
i det samme lokalområde – evt. ovenikøbet 
på samme ejendom. Et besøg på gravstedet 
indgik i dagligdagen, og de pårørende tog sig 
selv af at passe det.

I dag flytter de unge væk for at uddanne sig 
og finde arbejde – nogen af dem meget langt 
væk. Og når forældrene dør, mister børnene 
ofte tilknytning til sognet.  Men også de 
ældre flytter væk. Enten for at komme i en 
mindre og mere tidssvarende bolig eller på 
plejehjem. Nogle ønsker at komme tilbage 
til sognet når de skal begraves, men andre 
vender ikke tilbage. 

Så dels de ændrede geografiske forhold og 
dels de ændrede begravelsesvalg, gør at der 
efterhånden er blevet langt mellem gravste-
derne på landsbykirkegårdene.

Kirken forsøger at holde udgifterne til grav-
steder nede, og det kan kun lade sig gøre 
hvis gravernes arbejde effektiviseres. Vi vil 
fortsat kunne imødekomme ønskerne fra 
sognets beboere om både kistebegravelse 
og urnebegravelse under forskellige former. 
Men af hensyn til den overordnede ”øko-
nomiske” plan, vil vi ikke længere kunne 
tilbyde så mange valgmuligheder om hvor på 
kirkegården man ønsker sit gravsted placeret.  

De enkelte kirkegårde har forskellige udfor-
dringer og derfor er der også valgt forskellige 
løsninger, men fælles for dem er at vi samler 
gravstederne, hvorved der opstår større frie 
arealer. 

De færre gravsteder giver imidlertid en posi-
tiv bivirkning. De øgede frie arealer ønskes 
indrettet sådan, at kirkegårdene i højere grad 
kommer til at stå som dels steder hvor man 
kan gå tur og finde ro og fred i den stres-
sede hverdag, dels rekreative områder hvor 
forbipasserende kan indtage madpakken, gå 
på opdagelse i ’haven’ eller blot puste ud på 
en af bænkene. Kirkegårdene skal behandles 
med den respekt som døden kræver, men 
døden er også en del af livet, og derfor ser vi 
gerne kirkegårdene indgå som en naturlig del 
af menneskers dagligdag.

Sall Kirkegård 
ligger på et let tilgængeligt og klart afgrænset 
fladt areal rundt om kirken.  Vi startede alle-
rede for ti år siden med gradvist at omlægge 
kirkegården, efterhånden som gravstederne 
blev nedlagt.

Vi arbejder målrettet på en plan, der på sigt 
vil samle gravstederne øst for kirken.  
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Efterhånden bliver hække fjernet, og de ned-
lagte gravsteder tilsået med græs. Nogle af 
de gamle planter bibeholdes, men der plan-
tes også nyt, så vi får en smuk og varieret 
beplantning.

Og det skaber rum til fred og fordybelse, 
mens man færdes rundt på gangene eller 
tager et hvil på en af bænkene.

Ved hovedindgangen til kirke og kirkegård har vi opsat en informationstavle, der foruden 
oplysninger om gudstjenester og øvrige begivenheder i sognene rummer en folder med noget 
om Sall Kirkes historie.
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Haurum Kirke 
ligger majestætisk på sin bakketop. Synlig 
langvejs fra. Men den stejle skråning giver 
graveren nogle udfordringer. 
Vi har valgt at de stejleste steder ikke længere 
bliver klippet så ofte. I stedet kan man glæde 
sig over de mange forskellige planter der 
dukker op af sig selv. I moderne havekunst 
kaldes det ”vild med vilje”. Og på de skrånen-
de partier er alle de gravsteder som var udlø-
bet, blevet fjernet og vil ikke længere kunne 
bruges som gravsted. Det giver nogle dejligt 

store (med tiden større og større) sammen-
hængende flader der bølger ned mod engen.

Den langsigtede plan er at samle gravsteder-
ne oppe på den nogenlunde flade bakketop 
rundt om kirken. 

På næste side ses på nordsiden af kirken  
nogle ledige gravsteder belagt med ral samt 
et nyt område for urnebegravelser – både til 
urnegravsteder, plader i plænen og fællesur- 
negrav.“
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Efterhånden som gravstederne udløber 
rundt på de skrånende arealer, vil nye blive 
placeret rundt om og tættest på kirken. Til 
gengæld bliver der nogle smukke grønne 
bølger at tumle på, og et sted med bord og 
bænke hvorfra man kan nyde den helt utro-
lige udsigt.

På denne måde håber vi at have tilgode-
set både en lettelse af graverens arbejde, 
en hensigtsmæssig og nemmere tilgængelig 
placering af gravsteder samt hensynet til de 
naturværdier Haurum Kirkegård byder på.

Granslev kirkegård 
er ændret på flere måder i forbindelse med 
omlægningen af pastoratets kirkegårde. 
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Begravelsespladser for kister og urner er sam-
let på et areal syd for kirken. Her er også et 
større område lagt ud i græs.

Langs det gamle kirkegårdsdige er der mod 
vest lavet supplerende beplantning med 
rhododendron, og det nye græsareal invi-
terer til et kig på lapidariet i kirkegårdens 
sydvestlige hjørne, som er blevet etableret 
som et sammenhængende område delvist 
også beplantet.

Omlægningen er også tænkt som en invitati-
on for kirkegårdens brugere til at slå sig ned 
på en af kirkegårdens bænke, nyde udsigten, 
drikke medbragt kaffe og reflektere over 
livets små og store spørgsmål.
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Houlbjerg Kirkegård 
råder over et meget varieret terræn. Det har 
vi udnyttet til også at lave en varieret kirke-
gård. Hovedprincippet er at samle gravste-
derne omkring kirken i det tempo de gamle 
gravsteder bliver nedlagt. Det har allerede 
givet langt større sammenhængende grønne 
områder især på skråningen mellem kirken 
og sognehuset.

På de udgåede gravsteder som stadig vil 
kunne erhverves, planter vi buske og blom-
ster så vi dels har noget smukt at se på, og 
dels  har noget at pynte kirken med, indtil 
gravstedet evt. igen skal i brug.

Vi opfordrer til at man går tur på disse par-
klignende arealer eller sætter sig og nyder sin 
medbragte madpakke.
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Også på kirkegårdens nordside, men tæt på 
indgangen til kirken bliver der etableret flere 
rækker af urnegravsteder.

Der mangler stadig lidt hække og enkelte 
planter før denne etape er tilendebragt. Men 
disse ændringer vil sammen med den fremti-
dige videreførelse af planen, lette graverens 
arbejde en hel del. Jo flere sammenhængende 
grønne flader, jo nemmere vedligeholdelse. 
Men samtidig har det været os magtpåliggen-
de at vores kirkegård ikke må komme til at 
ligne en fodboldbane, og derfor er der satset 
på træer og buske for at bryde fladerne – og 
forhåbentlig indbyde til at man føler at det 
rart at opholde sig her.

De hidtil beskrevne ændringer har mest 
været en omfordeling af allerede eksisteren-
de elementer. Vi kan dog også byde på en 
nyskabelse.
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Alle de gamle gravsten er samlet langs øst-
siden – en udvidelse af det hidtidige lapida-
rium (fint latinsk ord der betyder ”stensam-
ling”).  

Og så har vi foran dem påbegyndt en lille 
”skov-kirkegård”.  De nye træer er ikke så 
store endnu, og de er også valgt ud fra at de 
aldrig bliver  virkeligt høje, så det ikke skal 
blive alt for voldsomt. Desuden er de nøje 
udvalgt, så de er forskellige, med forskelligt 
farvet løv, forskelligt farvede blomster og 
bær, forskellige kronestrukturer osv., således 
at det kan blive en varieret oplevelse at ’gå 
tur’ i skoven ad den slyngede græssti. Det 
øvrige græsareal mellem træerne vil få lov at 
vokse vildt. Med andre ord et lille biodiver-

sitets-eksperiment i den østlige ende af kir-
kegården. 

Der er flere og flere som ønsker at blive 
begravet ’i naturen’. Dette ønske kan vi frem-
over imødekomme idet man i stedet for en 
’plade i plænen’ kan få en lille ’natursten i 
skoven’.

Bagest i haven der sidder jeg tit
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I sognehuset

Julehygge for alle
Torsdag d. 10. december kl. 19.30 
i Houlbjerg Kirke og Sognehuset

Menighedsrådene inviterer traditio-
nen tro til julehygge med fællessang, 
kaffebord, hyggeligt samvær og lotteri.
P.gr.a. coronaforholdsreglerne star-
ter vi i år med fællessang i kirken og 
går derefter i Sognehuset til resten af 
arrangementet. 

Tilmelding senest tirsdag d. 8. dec. 
til tlf. 64 63 28 48, mail aol@km.dk

Nørklegruppe
Hver torsdag kl. 10.00 – 12.00, 
nørkles der i sognehuset bl.a. til fordel 
for Røde Kors´ hjælpearbejde. 

Pensionistsamvær
Onsdag ulige uger kl. 10.00.

Højskoleaftener
Sted: Sognehuset
Tid: Kl. 19.30
Kaffen koster 20 kr
Tilmelding: 64 63 28 48 eller
aol@km.dk

Tirsdag d. 26. januar:
Henrik Axelsen fortæller om sin hob-
by med at gå med metaldetektor og 
om sit fund på præstegårdsjordene.

Tirsdag d. 22. februar
Lene Sander fortæller om viking kon-
gen Harald Blåtand, Jellingstenene og 
kristendommens indførelse. Men nye 
fund viser, at kristendommen allerede 
var i landet før Harald. Så hvad gik 
Harald egentligt og lavede dernede i 
Jelling?

Tirsdag d. 30. marts
Ole Ravn-Nielsen kommer med sit 
foredrag om ”Noble damer og døde 
libertinere med tilknytning til Frjijsen-
borg Gods” 
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I sognehuset

Adventsgudstjenester
1. søndag i Advent
Gudstjeneste kl. 19.00 i Haurum 
Kirke
Vi markerer 
adventstidens 
begyndelse ved 
denne aften-
gudstjeneste i 
Haurum, hvor 
den lokale 
vokal-kvartet, 
”Småt & Brændbart” medvirker med 
Adventsmusik.

2. søndag i Advent
Musikgudstjeneste i Houlbjerg Kirke 
kl. 11.00
Sognekoret medvirker med julemusik

3. søndag i Advent
Præstekadet Gaute 
Holm-Hansen 
prædiker i Sall kirke 
kl. 9.30

4. søndag i Advent
Rolig, liturgisk, meditativ gudstjene-
ste i Granslev kirke kl. 11.00. Et lille 
åndehul i en travl måned. 

Natkirke
i Granslev Kirke søndag d. 7. februar 
kl. 19.00
Vi holder vores årlige natkirke, en 
gudstjeneste med musik, sang og 
refleksion.
Nærmere information følger.

Julegudstjenester
Vi ønsker at gennemføre de fire jule-
gudstjenester d. 24. december, som vi 
plejer, men i år skal man tilmelde sig 
for at sikre sig en plads, da vi stadig 
kun må være et vist antal mennesker i 
kirkerne.

Tilmelding: Send en mail til 
sognepræst Lene Sander 
Mail: lesa@km.dk 

Pladsreservationen sker efter ”først til 
mølle.”

Vi opfordrer samtidig til at se med 
interesse på de øvrige gudstjenester i 
december. 
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Konfirmerede 2020

Konfirmationerne blev som bekendt udskudt, men det hele klappede heldigvis.
Sidste kirkeblad var gået i trykken, da disse hold blev konfirmeret, men de skal 
ikke snydes for at komme en tur i bladet. 

Konfirmation i Granslev kirke d. 22. august
Nederst fra venstre: Jasmin Carlsen, Kaya Nørgaard, Frederik Holm Jensen, 
Christian Jakobsen Løber, Anne Kirstine Ransborg Pedersen. 
Øverst fra venstre: Vilhelm Tycho Olsen, Benjamin Bjørn Sonne Graversen, 
Niklas Brøgger Jensen, Clara Zacho Rix Hedegaard.
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Konfirmation i Houlbjerg kirke d. 23. august
Nederst fra venstre: August Kruse Olesen, Isabel Sloth Jensen, Alexander Moes-
lund Skau Rasmussen.
I midten fra venstre: Camilla Rahbek Stidsen, Suzy Thiesen Pedersen, Amalie 
Midtgaard Skov, Cecilia Sofie Ellegaard Kolling, Laura Engedal Vestergaard, 
Andreas Øllgaard Kyhl.
Øverst fra venstre: Maximilian Schulze, Lasse Sloth Michelsen, Rune Marius 
Mikkelsen, Elias Birk Levinsen. 
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Nuværende konfirmander fra Frijsendal Friskole v. Sall kirke

Kor i kirkerne
Sognekoret synger hver torsdag kl. 19.30-21.30 i Sognehuset i Houlbjerg
Løvsangerne – børnekoret for vores sogne samt Laurbjerg-Ørum-Værum 
øver i Laurbjerg Konfirmandstue torsdag kl. 15.15-16.15

Nærmere information hos 
Birgitte, 
tlf. 6177 7653, 
mail birgitteoep@gmail.com
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Hej Sall sogn og menighed 

Mit navn er Julie Dahl, og jeg er jeres 
nye kirkesanger. Jeg glæder mig meget 
til at hilse på jer til kirkelige arrange-
menter fremover. Hvis I gerne vil vide 
lidt om mig, så kan I med rette læse 
videre: 

Jeg har sunget siden jeg var 8 år – jeg 
er nu 23 år – og har både klassisk og 
rytmisk træning bag mig. Musikken og 
sangen for mig tog for alvor fat, da jeg 
gik i 9. Klasse på Viby Efterskole. Her 
var jeg en del af et par bands, og fik lov 
at gøre det jeg brænder for – nemlig 
at synge! Derefter stod den på gym-
nasiet, hvor jeg hurtigt fandt et dejligt 
band, som jeg sang i alle 3 år. 

Jeg læser teologi på 3. Semester inde 
i Århus, men inden da måtte jeg lige 
prøve en sangkarriere af, og give det et 
skud – det endte med et år i Berlin på 
et engelsk musikakademi kaldet Bri-
tish and Irish Modern Music Institute, 
eller BIMM. I løbet af det år fandt 
jeg ud af, at musik og sang er noget 
der skal komme fra hjertet, og derfor 
sadlede jeg om til en uddannelse som 
teolog – 4. Generation i min familie, 
og så synger jeg når jeg kan komme til 
det. Det giver mig en kæmpe glæde, at 
kunne synge med og for andre men-
nesker, og jeg glæder mig meget til at 
synge med jer i Sall. 

Kære Julie, tak for denne præsentati-
on, og fra Sall skal der lyde en varm 
velkomst! 

Ny kirkesanger ved Sall kirke
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Sket i kirkerne

Døbte
Mikkel Krogh Sund Nielsen i Sall kirke 
Malte Spangsberg Elgaard i Sall kirke
August Ernst Vinther-Jensen i Haurum kirke
Harald Klitgaard i Haurum kirke
Asta-Marie Bastrup Dalsgaard i Haurum kirke
Victor Rosendahl Lund i Haurum kirke
Carl Ryge Petersen i Houlbjerg kirke
Lauge Ryge Petersen i Houlbjerg kirke
Thea Agnete Konge Gulev i Houlbjerg kirke
Malte Kristoffer Larsen i Granslev kirke

Viede
Helle Rigmor Hørmann Madsen og Bent Sander Hørmann Madsen
i Granslev kirke

Bisatte og begravede
Michael Petersen i Houlbjerg kirke
Orla Duelund i Granslev kirke
Bente Smed i Granslev kirke
Geert Faurskov Honnens de Lichtenberg i Granslev kirke
Bent Thomsen i Granslev kirke
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Kirkernes ansatte

Sognepræst 
Lene Sander, Niærvej 7, 8450 Hammel.
Telefon: 29 17 40 24      Mail: lesa@km.dk      Mandag fridag
I Lenes Sanders ferier passes embedet af sognepræst Eva Graabek.
Telefon: 61 67 90 41      Mail: egr@km.dk 

Organist 
Birgitte Østergaard Petersen
Telefon: 61 77 76 53      Mail: birgitteoep@gmail.com

Kordegn 
Alice Olsen
Telefon: 64 63 28 48      Mail: aol@km.dk
Træffes i sognehuset: Mandag-fredag kl. 9.00-12.00, samt torsdag kl. 15.00-17.00
Sognehusets adresse: Villungsvej 16, 8870 Langå 

Kirkesangere:
Steen Bjørn Søndergaard for Haurum, Granslev, Houlbjerg kirker
Telefon: 26 44 89 34      Mail: Steen.bjoern.soendergaard@hotmail.dk 
Julie Dahl for Sall kirke
Telefon: 42 65 50 59      Mail: juliemusaeus@hotmail.com 

Gravere:
Trine Leisgård Jakobsen for Sall kirke 
Telefon: 26 25 01 88      Mail: trinesallkirke@outlook.dk
René Gulev for Haurum kirke
Telefon: 86 96 94 69      Mail: graverhaurum@outlook.dk
Lars Mørk Andersen for Granslev kirke
Telefon: 25 30 55 67      Mail: larsdaglejer@gmailcom 
Anja H. Talbot for Houlbjerg kirke
Telefon: 21 17 05 31      Mail: anjatalbot@icloud.com

Menighedsrådsformænd:
Kirsten Larsen for Haurum-Granslev-Houlbjerg sogne
Telefon: 86 96 44 97      Mail: vm30@privat.dk
Lars Helbo for Sall sogn
Telefon: 86 96 93 15      Mail:lars.helbo@gmail.com 
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Gudstjenesteliste
29. november kl. 19.00 i Haurum kirke 
1. s. i advent, LS
”Småt og brandbart” medvirker

6. december kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
2. s. i advent, LS
Sognekor medvirker

13. december kl. 9.30 i Sall kirke
3. s. i advent, EG og GHH
Præstekadet: Gaute Holm-Hansen prædiker 

20. december kl. 11.00 i Granslev kirke
4. s. i advent, LS 
Liturgisk 

24. december, juleaften
Tilmelding: Send en mail til 
sognepræst Lene Sander 
Mail: lesa@km.dk
Kl. 13.00 i Houlbjerg kirke, LS
Kl. 14.00 i Sall kirke, LS
Kl. 15.00 i Haurum kirke, LS
Kl. 16.00 i Granslev kirke, LS

25. december kl. 11.00 i Houlbjerg kirke 
Juledag, LS

26. december kl. 11.00 i Haurum kirke
2. Juledag, EG

31. december, Nytårsaften
KL. 14.30 i Sall kirke, LS
Kl. 15.30 i Houlbjerg kirke, LS

3. januar kl. 19.00 i Haurum kirke 
Helligtrekongers søndag, EG

10. januar kl. 9.30 i Granslev kirke
1. s. e. Helligtrekonger, EG

17. januar kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
2. s. e. Helligtrekonger, LS

24. januar kl. 11.00 i Sall kirke
S. s. e. Helligtrekonger, LS

31. januar kl. 11.00 i Haurum kirke
Septuagesima, LS

7. februar kl. 19.00 i Granslev kirke
Natkirke

14. februar kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
Fastelavn, LS

21. februar kl. 9.30 i Sall kirke
1. s. i fasten, LS

28. februar kl. 11.00 i Granslev kirke
2. s. i fasten, EG

Forkortelser:
LS: Lene Sander
EG: Eva Graabek og GHH: Gaute Holm-Hansen 

Gudstjenester på institutioner aftales direkte med 
dem.  


