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Af sognepræst 
Lene Sander

Da jeg forleden var på 
vej hjem fra Granslev 
kirke, og gav god gas op 
ad bakken – en lille bil 
skal jo have et vist tilløb for at forcere en bakke 
– så blev jeg på stykket ud for Vrangstrup 
tvunget til at sætte farten væsentligt ned, da 
der var en del mudder og småsten på vejen. 

Jeg kan ikke afvise, at jeg blev lettere irriteret 
over at skulle træde på bremsen, for hvad var 
nu det for noget? Her kom jeg jo med god fart 
på vej hjem, og så var der hindringer i vejen 
eller rettere på vejen. Jeg trådte let på bremsen. 
Kun lidt, kun lige det lille nødvendige tryk, så 
ikke småsten og jord skulle give unødige ridser 
i lakken. 

Det lille tryk på bremsen skulle dog vise sig at 
være til mere gavn end først antaget. Ja, mere 
end gavn, faktisk livreddende, i hvert fald 
for det rådyr, der i samme splitsekund, som 
jeg trådte på bremsen, kom bragende ind fra 
venstre. 

Lettere chokeret fik jeg foden over på bremsen 
igen og måtte sande, at hvis ikke der havde 
ligget mudder, jord og småsten på vejen, så var 
jeg kørt lige ind i rådyret, som jeg overhovedet 
ikke havde set komme løbende, før det næsten 
var lige ud foran bilen. Rådyret, bilen og jeg 
blev reddet af det, der lå på vejen. Det der kom 
i vejen. Rådyret, bilen og jeg blev reddet af at 
blive tvunget til at skulle sætte farten ned. 

Den lille hændelse fik mig til at tænke over, at 
mange og meget er blevet tvunget til at sætte 
farten ned her i corona-tiden. Dog er der und-

Reddet af småsten og mudder
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tagelser, og en af de vigtige undtagelser er hele 
sundhedssystemet, som vi virkeligt må prise os 
lykkelige for at have med alle de medarbejdere, 
der har løbet mere end stærkt. Men ellers har 
corona tvunget mange til at sætte farten ned. 
Der har ikke været andet at gøre, og der har 
ikke været ret mange steder at gå hen, hvis ikke 
det var for naturen. Den ro naturen kan give 
har mange genopdaget. Ja, den natur vi har, 
har mange genfundet. Det er ikke altid skidt at 
blive tvunget til at sætte farten ned og genfin-
de kilder til ro. 

Måske er noget blevet reddet i vores højha-
stighedssamfund ved, at vi har skullet gå ned 
i tempo. Ikke, at jeg på nogen måde mener, at 
corona er en god ting, langt, virkeligt langt fra! 
Men når det nu skal være sådan, kan vi jo ligeså 
godt høste de ”gode bivirkninger” så som roen 
i naturen, og det generelle velvære vi får, når vi 
sætter farten ned. 

Når vi lever forjagede, så får vi tit den følelse, 
at vi ikke rigtig er tilstede. Ja, at vi ikke engang 
rigtig er i live på den levende måde. Jeg har det 
selv sådan, at hvis jeg jager rundt, så kommer 
jeg væk fra noget, som jeg vil kalde livsånde-
drættet. Det er virkeligt ikke godt at komme 
væk fra livsåndedrættet. Det er en daglig øvelse 
at tænke over, hvad der er vigtigt. Tage en dyb 
og rolig indånding, komme tilstede og åbne 
sanseapparatet påny. Se de mennesker, der er 
omkring én. Høre dem. Opleve naturen. Høre 
fuglene. Mærke duften af sommer. Mærke 
vinden. At vi overhovedet evner dette, tænker 
jeg, er fordi Guds ånd er i verden og gør, at vi 
kan leve forbundne med alt levende og deri 
finde ro og fred. 

Så det er ikke så dårligt at blive reddet af små-
sten og mudder, som man måske skulle tro. 
Det kan give livsåndedrættet en chance. 

Rigtig god sommer
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Nyt samarbejde

Af sognepræst Lene Sander

Knapt var de nye menighedsråd kommet fra 
start, før vi her i de fire sogne fik en invitation 
fra Thorsø, Vejerslev og Aidt til at gå med i et 
fællesskab med disse tre sogne sammen med 
også Hvorslev, Gerning og Vellev sogne. Vores 
firkløver så bestemt nogle muligheder ved et 
udvidet fællesskab og en udvidet samarbejds-
kreds. Så vi takkede ja til invitationen. Set med 
præstebriller giver det også mulighed for en 
dybere kollegial sparring. En sparring, som vi 
håber kan blive til gavn og glæde for alle sogne-
ne. Det vil vi i hvert fald arbejde for. 

Konkret betyder det nye samarbejde, at vi her 
hos os ændrer navn. Sall-Haurum-Granslev-
Houlbjerg pastorat vil I fremtiden hedde Sall-
Haurum-Granslev-Houlbjerg distrikt. Og i 
praksis kommer vores distrikt til at tilhøre 
det nye fællespastorat, der ikke har fået navn 
endnu. Menighedsrådene arbejder lige nu på 
at finde et godt navn til det nye pastorat. Det 
nye navn skal godkendes af biskoppen, ligesom 
det også er biskoppen, der formelt har givet 
tilladelse til oprettelse af det nye fællespastorat.  

I praksis vil det være sådan, at præsterne pri-
mært arbejder i og er tilknyttet ”egne” distrik-
ter, samtidig vil vi have fokus på at finde ind i 
en kollegial sparring til gavn for hele pastorat. 

Thit Kirkeby-Hinrup 
i Hvorslev, Gerning, Vellev distrikt

Sara Holt Andersen 
er vikar i Thorsø, Vejerslev, Aidt 
distrikt (indtil den nye præst er 
fundet)

Lene Sander
i Sall, Haurum, Granslev, Houlbjerg 
distrikt

Eva Graabek 
i Laurbjerg, Værum, Ørum pastorat 
er ansat med 25% i fællespastoratet 

Oversigt over præsterne i fællespastoratet
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Nyt samarbejde

Da jeg for ca. 10 år 
siden flyttede her til 
egnen, begyndte en 
spændende udforsk-
ning af et naturskønt område.  Egnen er præ-
get af mange små veje, der på kryds og tværs 
forbinder vores 4 sogne. Og det har været 
fantastisk uden trafikproblemer at kunne slip-
pe de yngre børnebørn løs på banestien, der 
fra Laurbjerg kommer ind i vores sogne ved 
Granslev og forbi Bøstrup og Haurum bug-
ter sig videre ud mod så fjerne og fremmede 
egne som Thorsø sogn. Tunnelen ved Bøstrup 
virker altid dragende på både store og små 
cyklister, for hvad mon der er for enden af 
tunnelen? 

Den store by Thorsø, hvor man både kan få is 
og komme i friluftsbad. 

Sådan opdagede jeg lidt efter lidt egnens her-
ligheder, og cirklerne blev større og større. 
Lige ved siden af Thorsø ligger jo Aidt. Og 
så er der heller ikke langt til Vejerslev. Med el 
på cyklen kan selv jeg faktisk også forcere de 
stejle bakker, der kendetegner området mellem 
Granslev, Houlbjerg, Vellev og Hvorslev.

Så det er da bare helt naturligt, at vi nu også på 
kirkesiden skal bringes sammen. Hvert menig-
hedsråd vil stadig være knyttet til egne kirker. 
Men vi håber da, 
at der ikke kun 
bliver tale om 
et præstesam-
arbejde, men 
at også menig-
hedsrådene vil 
kunne få gavn 
af samarbejdet, 
så vores horisont 
vil udvides, og 
vi kan inspirere 
og hjælpe hinan-
den. Alt er indtil videre kun i støbeskeen, men 
det bliver spændende at være med til at udvikle 
projektet.

Af Marianne Jessen 
HGH menighedsråd
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Bålgudstjeneste

Bålgudstjeneste i 
Granslev
Søndag d. 27. juni kl. 19.00

Også i år inviterer menighedsrådet til bål-aften 
i Granslev på Lars’ eng, Møllegyden 1. 

Vi starter med en lille gudstjeneste, hvorefter 
der bydes på musikalsk underholdning, igen 
i år af det lokale Granslev Byorkester! Bandet 
består af Finn Rose, Torben Olsen, Villy 

Madsen og Jens Jensen, som synger og folder 
sig ud på guitar, saxofon, klarinet, harmonika, 
mundharpe og bas i egne arrangementer i 
folkelige genrer.

I forlængelse af musikken byder menighedsrå-
det på kaffe og kage. 
Alle er velkomne denne midsommeraften til 
stemningsfuldt samvær i Granslevs skønne 
natur!

PS. Vejret plejer altid at være med os, men hvis 
det bliver for dårligt, forflytter vi arrangementet 
til Granslev Kirke. 
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Højskoleaftener
Sted: Sognehuset
Tid: Kl. 19.30
Kaffen koster 20 kr.
Tilmelding: jessen.marianne@gmail.com

Tirsdag d. 25. maj
Lene Sander fortæller om vikingekongen 
Harald Blåtand, Jellingstenene og kristendom-
mens indførelse. Men nye fund viser, at kri-
stendommen allerede var i landet før Harald. 
Så hvad gik Harald egentligt og lavede dernede 
i Jelling?

Vi håber, at vi kan få de aflyste arrangementer 
gennemført i løbet af efteråret. 

Så hold øje med vores hjemmeside, Facebook 
og nyhedsmail. Er du ikke allerede tilmeldt 
vores nyhedsmail, kan du sende en mail til 
jessen.marianne@gmail.com, så får du besked 
ca. en uges tid før hvert arrangement.

Vi åbner efterårssæsonen d. 28. september. 
Henrik Axelsen kommer denne aften og for-
tæller om sin hobby med at gå med metalde-
tektor, og han vil komme ind på sine fund på 
præstegårdsjorden.

I sognehuset
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Sognekoret
Sognekorets efterårssæson går i gang 
torsdag d. 2. sep. kl. 19.30-21.30.
Sangaftenerne foregår i Sognehuset i 
Houlbjerg, og nye sangere er hjerteligt vel-
komne! 
Koret synger ofte 3-stemmigt, og repertoiret 
er en bred blanding af sange og musik fra fol-
kelige, klassiske og rytmiske traditioner, og der 
er både kirkelig og verdslig musik på program-
met. Vi medvirker ved udvalgte gudstjenester 
og arrangementer i løbet af året.

Sognekoret er et glad og hyggeligt kor, og 
ideen er, at det skal være både sjovt og udvik-
lende at gå til kor. Hver sangaften har vi 
stemmeopvarmning og korøvelser, men man 
behøver ikke kunne noder for at være med. 
Der er altid en hyggestund undervejs – med 
kaffe og kage! Vi synger gerne sange fra høj-
skolesangbogen undervejs.

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 torsdag kl.15.15-
16.15 i Laurbjerg konfirmandstue.
Første gang efter sommerferien er torsdag d. 
19. august.

Koret medvirker nogle gange i årets løb ved 
koncerter og gudstjenester.

Vi har også forskellige sociale aktiviteter, bl.a. 
korlejr og deltagelse i korstævner. Løvsangerne 
har to korledere, nemlig Martin Nipgaard 
Hansen, organist i Laurbjerg, Ørum og Værum 
og Birgitte Østergaard herfra. 

Man er velkommen til at komme på besøg i 
koret, før man beslutter sig endeligt for, om 
man vil være med.

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

I sognehuset Kor - Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring 
Søndag d. 29. august 
I år arrangerer aktivitetsudvalget en pil-
grimsvandring ud fra Haurum kirke. 
Vandringen ledes af Steen Rasmussen, som 
tidligere har ledet vores pilgrimsvandringer. 
Vandringen indledes med en kort gudstjeneste 
med start kl. 9.30. 
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Sogneudflugt
Torsdag d. 26. august
Den populære sogneudflugt går i år til 
Djursland. Vi skal ind at se og høre om Kalø 
Jagtslot og Bregnet kirke. Vi finder forhå-
bentlig også et sted, hvor vi kan få kaffe og 
lagkage.

Bussen kører fra Sognehuset i Houlbjerg 
kl. 12.30, og vi forventer at være hjemme 
inden kl. 18.00.

Pris for at deltage er 50,- kr.

Tilmelding til jonna@granum.dk 
senest d. 17. august i øvrigt efter 
”først til mølle” princippet. 

Sogneudflugt
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Bagest i haven der sidder jeg titKoncert

Koncert med Anna Lystbæk 
i Houlbjerg kirke 
Torsdag d. 23. september kl. 20.00

Koncerten var oprindeligt planlagt til marts 
2021, men vi er så heldige at have fået en ny 
aftale med Anna Lystbæk. Mere om koncerten 
i næste kirkeblad. 

Sogneudflugt



12

Konfirmander

Lørdag d. 21. august: 
Konfirmation i Houlbjerg kirke kl. 10.30
Her konfirmeres:
Viola Josephine Duelund Sandholm 
Emil Skandshus Daugaard
Kristian Grenaa Andersen  

Søndag d. 22. august: 
Konfirmation i Sall kirke kl. 10.30 
Her konfirmeres:  
Alberte Strathe Sørensen
Anton Mehl Løgager
Carl Borup Sønderkjær
Conrad Svane Christensen
Daniel Lykke Laursen
Frederik Mølgaard Duelund 
Freja Brun Hansen
Gustav Pape Madsen
Liva Storgård Nielsen
Maja Hee Sørensen 

 
Margit Grusgaard Andersen
Marie Bach Holm
Marie Aagaard Laursen
Signe Egebjerg Jensen
Sofie Liss Defeuth Christensen
Thea Frøkjær Michaelsen
Theis Junge
Tilde Poulsen
Tobias Toustrup Sørensen
Victoria Hundevad Jensen
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Konfirmander Babysalmesang - Menighedsrådsmøder

Helt små børn er utroligt lydhøre over for sang 
og musik, og gennem aktiviteterne til baby-
salmesang 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.

Babysalmesang varetages af organist Martin 
Nipgaard Hansen.

Praktisk info:
For børn mellem 0-12 mdr. og far eller mor

Torsdage fra d. 19. august til d. 7. oktober kl. 
13.00 i Laurbjerg kirke.

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. 8. juni, Sognehuset i Houlbjerg
Haurum-Granslev-Houlbjerg kl. 19.30-21.30

D. 10. august, Sognehuset i Houlbjerg 
Sall menighedsråd kl. 16.30-18.30
Fællesrådsmøde kl. 18.30-19.30
Haurum-Granslev-Houlbjerg kl. 19.30-21.30

 



Har du brug for en snak?
Har du brug for en at tale med, om noget du bakser med i dit liv, så tøv ikke med at skrive eller 
ringe til præsten. Vi har tavshedspligt og kan lægge ører og skuldre til. Giv også gerne et hint, 
hvis du hører om en, der gerne vil I kontakt. 
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Sket i kirkerne 

Døbte
Maria Zoey Bridget Dyrendom Larsen i Granslev kirke 

Bisatte og begravede
Robert Dietrich i Haurum kirke 
Viggo Brandsen Sørensen i Houlbjerg kirke 
Rasmus Alexander Rasmussen i Sall kirke 
Leif Nørskov Pedersen i Haurum kirke 
Bill Sejer Nielsen i Sall kirke 
Ellen Margrethe Pedersen i Haurum kirke 
Karl Aage Nielsen i Haurum kirke 

Kirkebil
Kirkebil kan bestilles af alle med tilknytning til sognene, så ønsker man transport til og fra 
søndagens gudstjeneste – eller til og fra et andet arrangement beskrevet i kirkebladet, skal 
henvendelse ske til lesa@km.dk eller 29 17 40 24 senest fredag kl. 10.00. 

Ved overgangen til det nye fællespastorat har 
vi måttet sige farvel til vores kordegn Alice 
Olsen. Vi ønsker Alice alt det bedste fremover 
og takker for indsatsen her. Asbjørn Rosendal 

bliver ny personregisterfører. Asbjørn bliver 
fælles personregisterfører for alle ti sogne i 
fællespastoratet samt i Laurbjerg, Værum og 
Ørum.

Velkommen til ny personregisterfører 
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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 
Telefon: 61 67 90 41      Mail: egr@km.dk 

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

Personregisterfører: 
Asbjørn Rosendal
Telefon: 29 77 82 34      Mail: asros@km.dk

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
6. juni kl. 11.00 i Sall kirke  
1. s. e. trin, LS

13. juni kl. 9.30 i Haurum kirke 
2. s. e. trin, LS

20. juni kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
3. s. e. trin, LS 

27. juni kl. 19.00 Møllegyden 1, Granslev
Bålgudstjeneste, LS

4. juli kl. 9.30 i Sall kirke 
5. s. e. trin, LS

11. juli kl. 9.30 i Houlbjerg kirke 
6. s. e. trin, LS

18. juli kl. 11.00 i Haurum kirke 
7. s. e. trin, LS

25. juli kl. 9.30 i Granslev kirke 
8. s. e. trin, EG

1. august kl. 9.30 i Sall kirke 
9. s. e. trin, EG

8. august kl. 11.00 i Houlbjerg kirke 
10. s. e. trin, EG

15. august kl. 9.30 i Granslev kirke 
11. s. e. trin, LS 

21. august kl. 10.30 i Houlbjerg kirke 
Konfirmation, LS

22. august kl. 10.30 i Sall kirke 
Konfirmation, LS

29. august kl. 9.30 i Haurum kirke 
Pilgrimsvandring, LS 

Forkortelser:
LS: Lene Sander
EG: Eva Graabek

Gudstjenester på Sall Friplejehjem:
Aftales direkte med plejehjemmet


