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Er der håb for verden?
Af sognepræst
Lene Sander
Er der håb for verden?
En pandemi tester
vores håb. Flere steder
er demokratiet under
pres. Kloden sveder, skove brænder, havene
stiger. Vi behøver ikke at betragte verden
længe for at komme i tvivl. Men pudser vi
brillerne, kan man jo også hævde det modsatte.
Selvfølgelig er der håb. Foråret så sagte kommer. Sagte, ja, men det kommer. Vi må væbne
os med tålmodighed, mens foråret kommer.
For fuglene vil synge igen. Vi skal synge igen.
Træerne springer ud, og det samme vil vi gøre.
Vi vil springe ud og mødes på ny.
Kloge mænd og kvinder arbejder verden over
for at bekæmpe pandemien, det giver håb.
Diplomatiske mennesker verden over kæm-

per for demokrati, frihed og retfærdighed.
Ungdommen har sat kloden øverst på dagsorden. Det giver alt sammen håb.
Men ingenting kommer uden arbejde. Den
erfaring har vi alle gjort mangen gang. Alting
forfalder uden arbejde. Selv postkassen ruster.
Det synes måske ikke som et af livets største
problemer, men da jeg fik øje på det den anden
dag, gik det bare op for mig i al sin rå sandhed,
at alting forfalder uden vedligehold.
Vil det være for deprimerende at påstå, at
alting er håbløst uden vedligehold? Krop og
sjæl skal vedligeholdes for at modstå virus
og anden dårligdom. Samtalen skal holdes
i gang for dæmme op for tab af demokrati.
Moderjord skal behandles med omtanke og
kærlighed, for ikke at gå i stykker. Vedligehold.
Spørgsmålet er bare om vi kan?
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Selvfølgelig gør vi, hvad vi kan, og det skal
vi også gøre. Men der kommer en grænse for
vores kunnen. Der kommer en grænse for, hvor
langt vi kan nå om end med nok så god vilje.
Jeg hørte engang en læge sige: ”Nu har jeg
gjort, hvad jeg kan, nu er det på sin plads med
en bøn.” Vores egen kunnen gør det ikke alene.
Selv ikke den dygtigste diplomat kan redde
verden, hvis ikke mennesker vil være diplomatiske. Den, der planter et træ, kan ikke selv få
det til at gro. Vi kan sætte et frø og håbe det
spirer, men vi kan ikke selv skabe liv. Der er
en grænse for vores formåen. At kunne sige af
hjertet: ”Vi har gjort, hvad vi kunne,” det kan
både være en fred og en fortvivlelse.

Har du brug for en snak?

Men kristendommens briller bliver der dog sat
en grænse for fortvivlelsen, for kristendommen
fortæller os, at der er håb, at der vil altid være
håb. For der findes en, der ikke nøjes med at
vedligeholde, der findes en, der frelser, og det
er ham, der var og er den læge, der skaber liv på
ny. Ham, der var og er den mand, der satte al
uretfærdighed fra tronen og indsatte kærligheden. Ham, der fik og får menneskers forkomne
blade til at folde sig ud, fordi han giver dem
håb. Sønnen. Han står og rækker hånden ud
mod os altid, også når vi står ved grænsen.

Har du brug for en at tale med, om noget du bakser med i dit liv, så tøv ikke med at skrive eller
ringe. Corona-tiden presser rigtig mange mennesker. Jeg tager gerne en snak, og de corona-sikre rammer skal vi nok finde ud af. Præster har tavshedspligt og kan lægge ører og skuldre til
det, som man bakser med. Giv også gerne et hint, hvis du hører om en, der gerne vil i kontakt.
Jeg kan kontaktes på telefon: 29 17 40 24 eller mail: lesa@km.dk
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Præsentation af de nye menighedsråd
Indledning v. Lene Sander:

Præsentation af de nye menighedsråd er et
oplagt tema for denne udgave af kirkebladet,
da de nye råd tiltrådte 1. søndag i advent. Jeg vil
gerne benytte lejligheden til at sige en kæmpe
stor tak til jer ALLE for jeres indsats, både
afgående medlemmer som nytiltrådte og til jer,
som er med til at binde det hele sammen ved
at lade jer genvælge. Det er så vigtigt, at vi har
fået pladserne besat. Menighedsrådsarbejdet er
et vigtigt og værdifuldt arbejde.

Her kommer først en præsentation fra Sall
menighedsråd, der har lavet en fælles en af
slagsen. I Sall menighedsråd har der ikke være
så stort et skifte, men i Haurum-GranslevHoulbjerg menighedsråd har der været et stort
skifte, og de enkelte rådsmedlemmer præsenterer sig selv i det følgende.
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Sall menighedsråd

Lars Jørgen Helbo, formand
Jonna Granum, kirkeværge
Oskar Holm, næstformand, kontaktperson
Minna Nørgaard, kasserer
Heidi Holm
Susan Kjær, suppleant
Lene Sander, sognepræst
Sall sogn har sit eget menighedsråd med fem valgte medlemmer plus sognepræsten,
som er født medlem. Rådet vælges for 4 år af gangen. Der var senest valg i 2020
og det nye råd tiltrådte første søndag i advent.
Nogle af rådets medlemmer har været med i mange år, andre er helt nye.
Menighedsrådet er ansvarligt for den daglige drift af kirken, med undtagelse af det teologiske,
som sorterer under sognepræsten. Rådet er arbejdsgiver for alle ansatte
med undtagelse af sognepræsten.
Sall menighedsråd samarbejder med de øvrige tre sogne i pastoratet.
Det betyder bl.a. at vi er fælles om organist og kordegn.
Derimod har vi i Sall vores egen graver, kirkesanger og regnskabsfører.
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Haurum-Granslev-Houlbjerg menighedsråd

Kirsten Larsen. Jeg er forJohanne Krogh. Jeg er ny i
mand for menighedsrådet.
menighedsrådet.
Jeg er valgt i Granslev sogn,
Jeg har boet i Haurum siden
blev valgt første gang i 2004.
2008, lige i ly af kirken. Jeg
Jeg er uddannet sygehjælper
arbejder til dagligt som ingeog har arbejdet det meste af
niør ved Randers Kommune.
tiden på plejehjem. De sidste
Mine børn er for længst flytår af mit aktive arbejdsliv var
tet hjemmefra, og forkælet
Johanne Krogh
jeg ansat i skånejob hos Aarhus Brandvæsen.
mig med børnebørn.
Jeg blev valgt som formand i 2012. Jeg er med i Jeg nyder meget at færdesJeg
i naturen
i min fritid
er ny i menighedsrådet.
kirke- og kirkegårdsudvalget, og hvor der ellers både i vores sejlbåd, på ski og på cykel. Jeg har
Jeg har
boet
2008, l
menighedsrådet, jeg er valgt i Granslev
sogn,
blevi Haurum
valgt førstesiden
er behov for en hjælpendeKirsten
hånd.Larsen og er formand for meldt
mig til menighedsrådet,
fordi
jeg føler,gang i 2004.
Kommune. Mine børn er for længst
sygehjælper og har arbejdet det meste af tiden på plejehjem. De sidste år at mit aktive
Jeg har været med tilJeg er
atuddannet
sammenlægge
at det er vigtigt med fællesskab og samarbejde.
arbejdsliv var jeg ansat i skånejob hos Aarhus Brandvæsen.
menighedsrådene for Haurum, Granslev og Dette vil jeg gerne bidrageJegtil.nyder meget at færdes i naturen
menighedsrådet,
fordi jeg føler
at d
Jeg blev valg som formand i 2012 – jeg er fra denne valgperiode med
i kirke- og kirkegårdsudvalget
og ellers
Houlbjerg til et fælles menighedsråd,
i daglig Jeg er næstformand, medlem af budgetudvalg,
med hvor der er behov for en hjælpende hånd.
til.
tale kaldet HGH.
præstegårdsudvalg og valgbestyrelse.
Jeg har været med til at sammenlægge menighedsrådene for Haurum-Granslev og Houlbjerg i et fælles
menighedsråd, i daglig tale kaldet HGH.

Jeg er næstformand, medlem af bud

Jeg hedder Lisbeth Troelsen
Bloch og er 56 år og bor i
Bøstrup.
Jeg er valgt til menighedsrådet for Houlbjeg sogn.
Jeg har tidligere været aktiv
i vort lokale forsamlingshus
samt været med til at stifte
landsbyklyngen Favrskov4ren, og blev nu opfordret til at stille op til menighedsrådet. Jeg
vil gerne yde et stykke frivilligt arbejde for det
lokalsamfund jeg bor i.
Jeg er uddannet som registreret revisor, og har
arbejdet med regnskaber hele mit arbejdsliv.
Derfor var det helt naturlige valg for mig at få
posten som kasserer.

7

Anette Mathiessen. Jeg er ny
i menighedsrådet og repræsenterer Haurum.
Jeg er født og opvokset på
Djursland, men har boet de
fleste af mine voksne år i Århus. For to år siden flyttede
vi til Haurum. Vi ønskede at
komme væk fra byen og ud på landet, tæt på
skov og natur, med luft og plads omkring os. Vi
er faldet godt til og holder meget af omgivelserne herude - særlig skoven. Haurum, Thorsø
og Hammel er blevet vores ”område”, hvor vi
finder alt, hvad vi har brug for i dagligdagen.
Jeg har arbejdet som sygeplejerske i mere end
25 år. Sidste år blev jeg uddannet stråleterapeut, og i dag arbejder jeg på Danmarks nye
Partikelcenter på Århus sygehus i Skejby.
Kort efter vi flyttede til Haurum, modtog vi et
brev som indeholdt en afstemning, om hvorvidt der fortsat skulle være gudstjeneste i Haurum Kirke. Det fik mig til at tage til mit første
menighedsrådsmøde og efter dette møde, hvor
jeg mødte mange flinke og imødekommende
mennesker, meldte jeg mig som kandidat til
menighedsrådet.
Jeg er nu med i Aktivitetsudvalget og vil udover
arbejdet der hjælpe hvor jeg kan. Give en hånd
med, hvor der er brug for min hjælp for at sikre,
at vi i Haurum fortsat kan have vores smukke
og aktive kirke til glæde for alle i sognet.
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Ketty Schougaard. Egentlig
var det ikke min plan at skulle i menighedsrådet. Jeg havde indvilliget i at være suppleant, men da der ikke blev
fundet andre interesserede,
lod jeg mig overtale til at tage
en periode som repræsentant
for Houlbjerg sogn.
Jeg har oprindelig en uddannelse som sætter,
men efter at have arbejdet med det grafiske fag
i ca. 15 år fandt jeg administrative jobs mere interessante og bestred en række af disse, indtil jeg
gik på efterløn i 2013. Jeg driver i dag Syværkstedet Houlbjerg som bibeskæftigelse ved siden
af min pensionisttilværelse. Det giver liv i huset
og lidt struktur på hverdagen, som jeg er meget
tilfreds med.
Jeg har boet i Houlbjerg siden 1975 og har næsten lige så længe været med i mindst én af foreningerne i byen.
Mine interesser i menighedsrådet går mere på
”folke” end på ”kirke”. Det betyder, at jeg er meget interesseret i, at kirken og ikke mindst sognehuset skal været et aktivt sted for alle - fra alle
de 4 sogne. Det første år i menighedsrådet skal
jeg være sekretær, medlem af aktivitetsudvalget
og medlem af valgbestyrelsen. Jeg ser nu frem
til arbejdet i en for mig ny organisation og ikke
mindst til at lære de øvrige medlemmer m.fl. at
kende.

Jeg hedder Mette, er er 49 år og er født og opvokset i Ølgod, Vestjylland. Jeg har altid været klar på et
eventyr og det har sendt mig lidt omkring i verden. Jeg er uddannet på Odense håndarbejdsseminarium, og
har bl.a. arbejdet i børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense, på pub i London, undervist 3 år i nordvest Grønland,
og landede derefter i Århus som souschef i Stof og Stil. Nu bor vi, min mand Peter og vores to børn, på
bakken mellem Granslev og Bøstrup, og jeg arbejder på Frijsendal Friskole med Værksted og design,
skolespire voksen og i SFO´en. Jeg glæder mig til denne nye udfordring.

Mit navn er Sine Nora Christiansen. Jeg blev opfordret
til at stille op til menighedsrådet og blev valgt.
Jeg repræsenterer Granslev.
Jeg er født, opvokset, uddannet og har haft mit arbejdsliv
i Århus indtil 2008, hvor min
mand Erik og jeg flyttede til Bøstrup. Vi købte
min far, Tage Jørgensens hus. Jeg er tredje generation i huset, som blev bygget til min farmor
og farfar i trediverne.
Jeg arbejdede som social- og sundhedsassistent
til jeg gik på efterløn.
Gennem frivilligt arbejde i Hammel og aktiviteter i både sognehuset og i forsamlingshusene,
har jeg fået et rigtig godt lokalt netværk.
Jeg nyder den skønne natur, vi er omgivet af,
samt vores hjem og vores store familie.
Jeg begynder mit virke i menighedsrådet som
kirkeværge.

Jeg hedder Mette, er er 49
år og er født og opvokset i
Ølgod, Vestjylland. Jeg har
altid været klar på et eventyr, og det har sendt mig
lidt omkring i verden. Jeg er
uddannet på Odense håndarbejdsseminarium, og har bl.a.
arbejdet i børnekulturhuset Fyrtøjet i Odense, på pub i London, undervist 3 år i nordvest
Grønland, og landede derefter i Århus som
souschef i Stof og Stil. Nu bor vi, min mand
Peter og vores to børn, på bakken mellem
Granslev og Bøstrup, og jeg arbejder på Frijsendal Friskole med Værksted og design, som skolespire voksen og i SFO´en. Jeg glæder mig til
denne nye udfordring. Hverv: Kontaktperson
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Gitte Kruse Rasmussen. Jeg
er kommet ind i menighedsrådet år 2021, så jeg er helt
grøn på området og repræsenterer Haurum. Jeg flyttede til
Haurum år 2018 om sommeren, hvor jeg flyttede sammen
med min kæreste.
I hverdagen arbejder jeg, som erhvervsmedarbejder i en revisorvirksomhed. Det har den
betydning, at jeg har en forståelse for regnskab
samt øvrige administrative opgaver. Min uddannelsesmæssige baggrund er finansøkonom.
Jeg har været trainee som revisor, og er dermed
uddannet revisor/revisorsekretær.
I min fritid bruger jeg meget tid sammen med
min ”i dag” forlovede på at renovere huset vi
bor i, og hvor der hver anden weekend er liv og
glade dage, da min forlovedes søn er hos os. I
den tid, hvor min bonussøn ikke er her, holder
vores hund Bob mig godt i gang med diverse
gåture mv.
Med min arbejdserfaring er jeg med i budgetudvalg, kirke- og kirkegårdsudvalget samt
præstegårdsudvalg.

Marianne Jessen. Jeg har
været med i menighedsrådet
siden 2013 og repræsenterer
Houlbjerg.
Jeg er opvokset i Aarhus,
men flyttede som pensionist
ud i naturen i nærheden af
Houlbjerg. Jeg har undervist
i dansk og historie på gymnasiet og interesserer mig generelt meget for kulturhistorie som
litteraratur, kunst, arkitektur og musik. Derfor
har meget af det jeg forsøger at bidrage med i
menighedsrådsarbejdet da også ligget inden for
disse emner. Jeg har været aktiv i udformningen
af vores fælles sognehus og fortsætter med at
arrangere højskoleaftner med skiftende emner
af almen kulturel interesse, lige som jeg prøver
at formidle kontakt til (lokale) kunstnere så vi
har skiftende kunstudstillinger i huset. Desuden finder jeg det vigtigt at sognehuset også
er åbent for grupper af personer med en fælles
’interesse’ og som har brug for et sted at udfolde sig. Der er en nørkleklub, der øves kor, og
pensionister mødes til brætspil og frokost, og
nogen samles til studiekreds.
Jeg føler mig således godt placeret i Aktivitetsudvalget, kirkebladsredaktionen samt i Kirke-og kirkegårdsudvalget.

De nye menighedsråd kan kontaktes på
Sall: 8495@sogn.dk
Haurum-Granslev-Houlbjerg: 8494@sogn.dk
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Bagest i haven der sidderKoncert
jeg tit
Koncert med Anna Lystbæk i Houlbjerg
Kirke d. 18. marts kl. 20.00
Den 34-årige vestjyde har vist sig som en mange-facetteret sanger, pianist og sangskriver, der
har en bred vifte af koncerter bag sig. Både som
akkompagnatør og med egne projekter.
I februar 2018 udgav hun det stemningsmættede debutalbum Myth House, og i marts
2021 tager hun på turné med opfølgeren
’Room for Love.’ Med sig har hun guitaristen
Rune Kjeldsen (Steen Jørgensen, The Savage
Rose, Carl Emil Petersen), som også har været
medproducer på albummet, der er indspillet
på tværs af landet fra hver deres hjemmestudie
i henholdsvis Spjald og København.
Når man lytter til Annas musik, er det de brede
klange, de stærke og sarte toner, den varme og
modne vokal og en legende tilgang til musikken, man hører.

Lyden er atmosfærisk og trækker tråde tilbage
til folkemusikken, jazz, afro og blues, men
med en lyrisk og nordisk tone. Den spænder
mellem det let tilgængelige og det mere eksperimenterende udtryk. Det mørke og det lyse.
Det triste og det smukke.
Koncerten vil bygge på de to albums ”Myth
House” og ”Room for Love” – med Annas
nærværende vokal i front, hendes fantasifulde
touch på tangenterne samt Runes sublime
guitarspil.
Koncerten er gratis, men tilmelding er nødvendig til aol@km.dk eller 64632848
Forbehold: Gennemføres kun, hvis covid19
situationen tillader.
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I sognehuset - Nye konfirmationsdatoer
Højskoleaftener
Sted: Sognehuset
Tid: Kl. 19.30
Kaffen koster 20 kr.
Tilmelding: 64 63 28 48 el. aol@km.dk
Tirsdag d. 30. marts
Ole Ravn-Nielsen kommer med sit foredrag
om ”Noble damer og døde libertinere med
tilknytning til Frijsenborg Gods.”
Tirsdag d. 27. april:
Henrik Axelsen fortæller om sin hobby med
at gå med metaldetektor og om sit fund på
præstegårdsjordene.
Tirsdag d. 25. maj
Lene Sander fortæller om viking kongen
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?

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.
Kor
Sognekoret synger hver torsdag kl. 19.3021.30 i Sognehuset i Houlbjerg. Løvsangerne
– børnekoret for vores sogne samt LaurbjergØrum-Værum øver i Laurbjerg konfirmandstue torsdag kl. 15.15-16.15.
Nærmere information hos Birgitte:
67 77 76 53 el. birgitteoep@gmail.com
Forbehold:
Alle aktiviteter i sognehuset er i skrivende stund
sat på pause pga. covid19 situationen. Hold øje
med hjemmeside og Facebook. Her skriver vi nyt
om genåbning af aktiviteter i sognehuset.

Nye konfirmationsdatoer

Grundet den uvisse covid19 situation er alle
konfirmationer i Favrskov Provsti udsat.
Hos os er de nye datoer:
Lørdag d. 21. august:
Konfirmation i Houlbjerg kirke kl. 10.30
Søndag d. 22. august:
Konfirmation i Sall kirke kl. 10.30
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Babysalmesang - Menighedsrådsmøder
Babysalmesang
Helt små børn er utroligt lydhøre over for sang
og musik, og gennem aktiviteterne til babysalmesang stimuleres barnets sansemotoriske,
følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling.
Til babysalmesang synger vi salmer, danser,
vugger og laver andre aktiviteter
i en hyggelig atmosfære i kirkerummet.

Praktisk info:
For børn mellem 0-12 mdr. og far eller mor
Torsdage fra d. 8. april til d. 3. juni kl.
13.00 i Laurbjerg kirke (undtagen Kristi
Himmelfartsdag)

Babysalmesang varetages af organist Martin Nipgaard Hansen.

Er gratis men tilmelding nødvendig pga. begrænset deltagerantal,
og det sker til Martin Nipgaard
Hansen organist8870@gmail.
com eller 61 77 05 78.

Menighedsrådsmøder

Mødekalender:

D. 9. marts samt d. 11. maj, Sognehuset i Houlbjerg
Sall menighedsråd kl. 16.30-18.30
Fællesrådsmøde kl. 18.30-19.30
Haurum-Granslev-Houlbjerg kl. 19.30-21.30
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I Laurbjerg-Værum-Ørum har sogn
april. I den periode vil Sara Holt An
Sket i kirkerne - Studieorlov
- Kirkebil
eller på
saha@km.dk.
Sara skriver:
Døbte

Jeg glæder mig til at være sognep
Bisatte og begravedeKort om mig: Jeg er 52 år. Bor i Vo
hund, katte og høns. Tidligere har
Erik Ditlevsen i Sall kirke
Lis Rasmussen i Sall kirke
har jeg lige færdiggjort pastoralsem
Ella Broberg Jensen i Sall kirke
Mathilde With Fogholm Arendtsen i Sall kirke

Eva Graabek har studieorlov

I Laurbjerg-Værum-Ørum har sognepræst Eva
Graabek studieorlov fra 1. februar til 30. april. I den
periode vil Sara Holt Andersen vikariere. Sara kan
kontaktes på 2245 6425 eller på saha@km.dk.

Sara skriver:

Jeg glæder mig til at være sognepræst-vikar hos jer i
Sall og Haurum-Granslev-Houlbjerg. Kort om mig:
Jeg er 52 år. Bor i Voldum sammen med min mand
og datter - og vores hund, katte og høns. Tidligere
har jeg arbejdet som gymnasielærer og konsulent,
og nu har jeg lige færdiggjort pastoralseminariet for
at blive præst.

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles til alle med tilknytning til sognene, så ønsker man transport til og fra
søndagens gudstjeneste – eller til og fra et andet arrangement beskrevet i kirkebladet, kan
henvendelse ske til kirkekontoret 64 63 28 48.
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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 Lene Sanders ferier passes embedet af sognepræst Eva Graabek / Sara H. Andersen.
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
7. marts kl. 11.00 i Haurum kirke
3. s. i fasten, LS

2. maj kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
4. s. e. påske, LS

14. marts kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
Midfaste, LS

9. maj kl. 11.00 i Haurum kirke
5. s. e. påske, LS

21. marts kl. 11.00 i Granslev kirke
Mariæ bebudelsesdag, SHA

13. maj kl. 11.00 i Granslev kirke
Kr. Himmelfartsdag, LS

28. marts kl. 11.00 i Sall kirke
Palmesøndag, LS

16. maj kl. 9.30 i Sall kirke
6. s. e. påske, SHA

1. april kl. 11.00 i Haurum kirke
Skærtorsdag, LS

23. maj kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
Pinsedag, LS

2. april kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
Langfredag, SHA

24. maj kl. 9.30 i Haurum kirke
2. Pinsedag, EG

4. april kl. 11.00 i Granslev kirke
Påskedag, LS

30. maj kl 11.00 i Granslev
Trinitatis søndag, LS

5. april kl. 11.00 i Sall kirke
2. Påskedag, LS

Forkortelser:
LS: Lene Sander
SHA: Sara Holt Andersen
EG: Eva Graabek

11. april kl. 9.30 i Haurum kirke
1. s. e. påske, SHA
18. april kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
2. s. e. påske, LS
25. april kl. 11.00 i Granslev kirke
3. s. e. påske, LS
30. april kl. 11.00 i Sall kirke
Store bededag, LS
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Covid19 restriktioner skal påregnes
Gudstjenester på Sall Friplejehjem:
Aftales direkte med plejehjemmet

