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Menneskets verdenshistoriske bekymring
Af sognepræst
Lene Sander
Tidligere præst og modstandsmand Vilhelm
Krarup, der var præst i
Hammelev lidt nord for
Grenå, talte om et fænomen, som han kaldte:
”Menneskets verdenshistoriske bekymring.”
Det er den bekymring, som sniger sig ind i os,
når vi bliver overvældede af alt det forfærdelige, der foregår i verden.
Pandemi, flygtningekrise, anspændt situation
ved Ukraines grænse, klodens stigende temperaturer, skyderier på åben gade. Listen er lang.
Når vi stirrer på alt det, bliver vi dybt forstemte.
Menneskets verdenshistoriske bekymring griber os om hjertet.
Og bekymringen skal også gribe os om hjertet, for vi må aldrig nogensinde bare blive
ligeglade.
Vi skal kæmpe. Vi skal på hver vores sted blive
ved med at arbejde for det gode.
Vilhelm Krarup arbejdede for det gode, og jeg
tænker, at det kunne han, fordi han havde et
kompas, som han sagde. Et kompas, hvor nålen
altid pegede et bestemt sted hen. I retning af
Jesus.
Gid vi alle måtte have sådan et kompas.
At når det hele sejler, og vi sejler med og bliver
helt søsyge og svimle, at vi så måtte have et
kompas, hvor nålen viser et bestemt sted hen.
Dér, hvor stormen tier, hvor bølgerne lægger
sig, og vi kan se klart og tænke klart og får fred
i hjertet.

Dåben giver os det kompas.
I dåben bliver der bundet et stærkt bånd
mellem os og Jesus, mellem os og vores far i
himlen.
Et bånd, der er så stærkt, at vores kompasnål
altid vil pege på Jesus.
Båndet er ikke skabt af os selv, men af Jesus,
der gik i døden for os, og altid møder os med
ordene: ”FRYGT IKKE.”
De ord holder vores verdens historiske bekymring i skak.
Grundtvig giver også en anvisning på en god
medicin mod den verdenshistoriske bekymring, når han siger:
”Når min sjæl blev af sin grublen træt, den hviled
sig ved Fadervor at bede.”
Med ord som FRYGT IKKE og en bøn givet
af Vorherre selv, går vi ikke modløse eller tomhændede dagen og vejen i møde.
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Nye ansigter

Præsentation af de nye medarbejdere
og præster i Høj Stene
I 2021 blev Sall, Haurum, Granslev og
Houlbjerg sogne del af et 10-sognspastorat
sammen med Hvorslev, Gerning og Vellev
sogne samt Vejerslev, Aidt og Thorsø sogne.
Pastoratet hedder Høj Stene Pastorat. Navnet
Høj Stene er godkendt af biskoppen, og henviser til en over tusind år gammel kongegrav
beliggende i Vejerslev sogn.
De tre distrikter Sall-Haurum-GranslevHoulbjerg (SHGH), Vejerslev-Aidt-Thorsø
(VAT) og Hvorslev-Gerning-Vellev (HGV)
betjenes af tre præster.
VAT har for nyligt indsat deres nye præst Gaute
Holm-Hansen, og præsterne Thit Kirkeby-

Gaute

Hinrup og Lene Sander,
der henholdsvis dækker
HGV og SHGH danner sammen med Gaute
Holm-Hansen et nyt
præsteteam. Herudover
har Høj Stene fået en ny
kordegn: Anja Prip Nipgaard, og Høj Stene
har også fået tilknyttet egen præstekadet,
Cecilie Juul Rasmussen.
Velkommen til alle.
Sognepræst Lene Sander

Det er en stor fornøjelse at skrive i jeres kirkeblad som ny
præst i Høj Stene Pastorat.
Mit navn er Gaute Lyhne Holm-Hansen, det er norsk, og er
igennem mit liv blevet forsøgt udtalt som ”Gitte” og ”gå til”.
Der er altså ingen grund til at frygte, om man nu udtaler det
korrekt, da jeg allerede har hørt de værste forsøg.
Jeg er flyttet ind i præstegården i Thorsø med min kone,
Lærke, som er uddannet fysiker, og som i dag arbejder som
IT-konsulent.
Jeg valgte at læse teologi og blive præst, da mennesker og
spørgsmålet om hvad det gode menneskeliv er, altid har fyldt
i mit liv. Politik og politikerne skuffede mig, så jeg søgte
derfor et sted, hvor genvalg og hurtige løsninger ikke var på
programmet. Jeg fandt en ro i teologien, en ro som jeg håber
gør mig til en præst I har tillid til at tale med, når livet gør ondt, når det er fantastisk og når der
bare skal købes ind til aftensmaden.
Lærke er født og opvokset i Ribe, mens jeg er fra Hadsten. Jeg er således ikke direkte fra egnen,
men jeg har da engang både købt fra BJ-Trading og været til hestemarked i Hammel, det håber jeg
tæller for en smule.
Jeg glæder mig til at møde jer alle!
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distrikt er Hvorslev,
og Vellev
sogne.
Jeg har
siden
2014
præst
i i
Gerning
og Vellev
sogne.
Jeg har
sidenværet
2014 været
præst
, Gerning
og Vellev,
men
medmen
bistandsforpligtigelse,
Hvorslev,
Gerning
og Vellev,
med bistandsforpligtigelse,
etyder athvilket
jeg også
haft
gang
Aidt
betyderhar
at jeg
ogsåmin
har haft
mini Vejerslev,
gang i Vejerslev,
Aidt
Thorsø, samtSdr.
Ulstrupbro,
og V. Velling.
ø, samtog
Ulstrupbro,
VingeSdr.
og Vinge
V. Velling.
Med Med
det nye
samarbejde
jeg mig
at lære menighedersamarbejde
glæder
jeg glæder
mig over
at over
lære
ne, medarbejderne og
i Sall,
Haurum,
Granslev og
derne, medarbejderne
ogkirkerne
kirkerne
i Sall,
Haurum,
Houlbjerg
bedre
at
kende.
v og Houlbjerg bedre at kende.
JegPræstegård
bor i Hvorslevsammen
Præstegårdmed
sammen
min mand
Hvorslev
min med
mand
Asger,
der
arbejder
som
forsker
ved
Center
for
Functionally
er arbejder som forsker ved Center for Functionally
Integrative Neuroscience
ved Århus Universitet.
Sammen
ve Neuroscience
ved Århus Universitet.
Sammen
har
har
vi
3
børn,
på
6,
11
og
14
år.
Inden
vi
flyttede
til
Hvorslev, boede vi i Sverige (i byen Lund),
, på 6, 11 og 14 år.
hvor
jeg arbejdede
som gymnasielærer.
kommerhvor
jeg frajeg
Viborg,
og det har
været en
flyttede til
Hvorslev,
boede
vi i SverigeOprindeligt
(i byen Lund),
arbejdede
som
stor
glæde
for
os
at
flytte
tilbage
til
Jylland.
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moren, jeg var præsten og bamserne og dukkerne blev døbt og velsignet efter tur.
Jeg er ikke så diktatorisk mere, men glæder mig stadig over at have et arbejde hvor jeg med folkekirkens smukke ritualer inviteres til at dele menighedens glæder og sorger, det giver håb og
fællesskab. I 2021 indgik vores sogne i et tættere samarbejde, idet vi blev en del af fællespastoratet
Høj Stene. Det er en stor glæde for os som præster ved de små sognekirker at kunne indgå i et
fællesskab med kolleger. Det nye samarbejde giver bedre tid og struktur, hvilket kan afspejles i
flere muligheder for kirkerne.
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Gaute Lyhne Holm-Hansen
bydes velkommen her i vores fire sogne
ved gudstjenesten i Sall Kirke
søndag d. 6. marts kl. 19.00
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ert skal stå i bjælken øverst)

Koncert

erg Kirke

l. 20.00Koncert
med Esteri
00 kr.

Houlbjerg Kirke

Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 20.00
med Ester Brohus.
æster Houlbjerg
på

landet.Entré
Hun
100 kr.
reas Hatholt - bas,
EsterMikkel
Brohus gæster Houlbjerg på sin turné
- piano,
rundt i landet. Hun ledsages af Andreas
abrina Hatholt
Brohus
- kor
- bas, Kristian Karottki - piano,
Mikkel Grue - guitar, Sabrina Brohus - kor

med sange fra
Hun vil optræde med sange fra tidligere udgiser, sange
som
velser, sange
som flere sikkert vil huske.
uske. Men også sange, der endnu ikke er udgivet skrevet i denikke
tid, hvor
e, der endnu
ercorona har holdt hende
hjemme.
t i den tid, hvor
Hvis
man vil sikre sig adgang til koncerten
t hende
hjemme.

på forhånd, kan man købe billet hos Ketty
Schougaard. Der er mulighed for at komme
forbi Bavnshøjvej 9, bestille og betale på tlf.
23 39 44 94 eller sende en mail til kettyschougaard@gmail.com. Det er muligt at betale
med mobilepay på tlf. 42 52 44 94.

Resterende billetter sælges ved indgangen enten kontant (aftalte penge!) eller via mobilepay.
Dørene åbnes kl. 19.15.
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pianist for flere kongehuse.
17 år gammel fik han stilling i Salzburg, men søgte sna
endte i 1781 i Wien, blandt andet fordi man her havde e
Koncert
tradition for at spille opera end ved det ærkebiskoppelig
genre Mozart elskede og skulle skrive nogle af sine mes

Koncert med Den jyske Sinfonietta
I Wien
klarede han sig på egen hånd uden fast stilling og
sognekoret
men under meget usikre økonomiske forhold.

Palmesøndag d. 10. april kl. 16.00
i Houlbjerg kirke

deltager med kormusik, bl.a. Mozarts dejlige
”Ave Verum Corpus”, som bliver akkompagneaf ensemblet. Vi skal også høre ”Eine
kleine
Mozarts musik favner heleretfølelsesspektret,
men
føles
Nachtmusik”, et af Mozarts mest kendte og
t med en koncert i oftest opførte værker.
I tår markerer vi påsken
Houlbjerg Kirke Palmesøndag kl. 16.00.
Vel mødt til en dejlig musikoplevelse, hvor
”Den jyske Sinfonietta” spiller ”let og liflig” der også bliver serveret en ”let og liflig” formusik primært af W. A. Mozart. Sognekoret friskning!

MOZART:

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91) hører til den klassiske æras største genier. Hans produktion var
enorm, og man finder nogle af musikhistoriens mesterværker i mange genrer hos ham.
17 år gammel fik han stilling i Salzburg, men søgte snart bort fra byen og endte i 1781 i Wien, blandt
andet fordi man her havde en langt større tradition for at spille opera end ved det ærkebiskoppelige hof
i Salzburg; en genre Mozart elskede og skulle skrive nogle af sine mesterværker i.
I Wien klarede han sig på egen hånd uden fast stilling - nød stor popularitet, men under meget usikre
økonomiske forhold.
Mozarts musik favner hele følelsesspektret, men føles altid let og transparant.
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Påskemusik

Påskedag d. 17. april kl. 11.00 i Granslev kirke

ril kl. 11.00 i Sall Kirke

g af fløjtenist
Trine
Påskedag får
vi besøgGeltzer
af fløjtenistDinesen,
Trine Geltzer
åskemusik
for
ledsage
Dinesen,
somos
vil samt
spille dejlig
påskemusik for os
samt ledsage salmesangen.

Trine Geltzer Dinesen har diplomeksamen
n har diplomeksamen
fra Det jyske
fra Det jyske Musikkonservatorium, og har
, og har
foretaget
videregående
foretaget
videregående
studier i Berlin. Trine
har også
gåetmere
mere utraditionelle
veje, og har
har også
gået
utraditionelle
arbejdet
meget
med
improvisation
intuitiv
meget med improvisation ogogintuitiv
musik. Hun har bl.a. studeret improvisation
studeret
hos
hos improvisation
Majbritte Ulrikkeholm.
I dagMajbritte
er hun en af
hun enlandets
af landets
førende
intuitive
førende intuitive
fløjtenister,
og hun
bruger
gerne
sit
fløjtespil
i
musikterapeutiske
ruger gerne sit fløjtespil i
sammenhænge. Bl.a. har hun arbejdet som
mmenhænge.
Bl.a. har hun arbejdet
”musik- og livsglædemedarbejder ” på et plejelædemedarbejder
center i Hammel. ” på et plejecenter i
Velkommen til påskedag i Granslev Kirke!

dag i Sall Kirke!

ehuset skal stå i bjælken øverst)

R

ET

servering i pausen

s
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I sognehuset

Højskoleaftener
STED: SOGNEHUSET
TID: 19.30

Tirsdag d. 26. april

Karin Esmann Knudsen fra Vissing kommer
og fortæller om haver i ord og billeder.

- og der er altid en lille servering i pausen

Tirsdag d. 29. marts

Jens Espensen var i 40 år ansat i politiet. De
sidste 11 år var han som politikommissær leder
af lokalpolitiet i Århus Vest. Han kommer og
fortæller om sit arbejde i Gjellerup, om de
”kampe” han deltog i – og dem han afstod fra.
Hans indsats i den på mange måder belastede
bydel, kan næppe overvurderes. Sådan stod at
læse i forbindelse med hans afskedsreception:
”Gellerup græd, da de tog afsked med Jens
Betjent.” Jens stammer fra og er opvokset i
Vellev og bor nu i Hadsten. I sidste halvdel af
70’erne spillede han fodbold i Houlbjerg, da
han vendte tilbage fra Politiskolen.

sdag d. 26. april

n Esmann Knudsen fra Vissing kommer og fortæller om haver i ord
illeder.
n har gennem mange år studeret haver i Italien, Frankrig, Tyskland,
and og Danmark og har skrevet en bog om det som hedder Paradis
ord - Havernes kulturhistorie. I bogen gennemgår hun hvordan ideen
en have opstod, og hvordan idealerne for, hvordan en have bør se
har ændret sig gennem tiden i overensstemmelse med den historiske
kling i øvrigt.
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Karin har gennem mange år studeret haver
i Italien, Frankrig, Tyskland, England og
Danmark og har skrevet en bog om det som
hedder Paradis på jord - Havernes kulturhistorie. I bogen gennemgår hun hvordan ideen om
en have opstod, og hvordan idealerne for, hvordan en have bør se ud, har ændret sig gennem
tiden i overensstemmelse med den historiske
udvikling i øvrigt.

ind.
Så titlen på foredraget kunne udmærket
være: Fra Edens Have til Karins have i
Vissing.

Bagest i haven der sidder
jeg tit
I sognehuset
Op igennem historien har det været de store
herregårde og palæer der har været toneangivende, og heldigvis findes tidligere tiders haveanlæg stadig mere eller mindre velbevarede.
Det vil vi se eksempler på. Men vi vil også få at
se, hvordan vores haver i dag ligeledes undergår
ændringer i takt med modestrømningerne og
hvordan problemstillinger vedrørende klimaTirsdag d
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Så titlen på foredraget kunne udmærket
være: Fra Edens Have til Karins have i
Vissing.
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Denne højskoleaften skal vi synge! – der er frit
valg og kaffe på kanden.

Sognehuset i Houlbjerg fylder 5 år!

D. 7. maj 2017 kunne vi endelig indvie vores sognehus efter mange forhindringer undervejs i
byggeprocessen.
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synge om alt det dejlige, der sk
sommer.
Denne højskoleaften skal vi syn

I sognehuset

Sognehuset i Houlbjerg fyl

D. 7. maj52017
Sognehuset i Houlbjerg fylder
år kunne vi endelig indvie
D. 7. maj 2017 kunne vi endelig indvie vores
sognehus efter mange forhindringer undervejs
i byggeprocessen.
Vi har haft rigtig meget glæde af huset i de 5
år der er gået, og derfor synes vi også, at det er
værd at fejre det lille jubilæum.

SØNDAG d. 8. MAJ
Der vil være gudstjeneste med kor-medvirken i
Houlbjerg Kirke kl. 11.00
Dernæst byder vi på frokost og lidt underholdning i sognehuset.
Vi håber, at alle I der bruger, og har brugt huset
gennem årene, vil møde op og være med til at
fejre det.
Og har du aldrig været i huset, så benyt lejligheden til at komme på besøg.
Alle er velkomne - men af hensyn til maden vil
vi bede dig tilmelde dig inden d. 4. maj 2022 til
Ketty Schougaard på mail: kettyschougaard@
gmail.com eller sms/tlf. 23 39 44 94.

Pensionistsamvær

Onsdag i ulige uger kl. 10.00 – 13.00
Et tilbud til alle om at tilbringe et par hyggelige og uforpligtende timer i godt selskab.
Kontaktperson:
Doris Thomsen, tlf. 61 28 42 53
Mail: doris.mth@gmail.com
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Nørklegruppe

Hver torsdag kl. 10.00 – 12.00
nørkles der i sognehuset bl.a. til fordel for
Røde Kors´ hjælpearbejde.
Kontaktperson:
Doris Thomsen, tlf. 61 28 42 53
Mail: doris.mth@gmail.com

Kor i kirken

Sognekoret
- synger som sædvanligt hver torsdag kl. 19.30-21.30 i Sognehuset i
Houlbjerg.
Koret er altid åbent for nye sangere, og også
interesserede fra vore nabosogne er velkomne!
I dette forår er vi i gang med et spændende

projekt. Vi skal nemlig synge koncert sammen
med ”Den Jyske Sinfonietta” Palmesøndag d.
10. april kl. 16 i Houlbjerg kirke.
Desuden medvirker sognekoret ved et par
andre arrangementer i forårets løb, bl.a. sognehusets 5-års jubilæum d. 8. maj og en ”sommersangsaften” i juni.

Børnekoret Løvsangerne
- er for alle børn fra 2.-6. klasse i vore sogne,
samt vores nabosogne Laurbjerg, Værum og
Ørum. Vi synger hver torsdag kl.15.15-16.15 i
Laurbjerg Konfirmandstue.
Nye sangere er altid velkomne!

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

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.

Praktisk info
Hvem?

Til babysalmesang synger vi salmer, danser,
vugger og laver andre aktiviteter i en hyggelig
atmosfære i kirkerummet.

8 torsdage fra 31. marts til 2. juni kl. 13.00

Babysalmesang varetages af organist
Martin Prip Nipgaard.

Tilmelding?

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

Hvornår?
Hvor?

I Laurbjerg Kirke
Er gratis men nødvendig pga. begrænset deltagerantal og sker til Martin Prip Nipgaard på
mail organist8870@gmail.com
eller tlf. 61 77 05 78
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Sket i kirkerne - Samtale - Kirkebil - Lørdagsdåb

Døbte

Ann Lysdal Thonesen, Sall Kirke
Charley Günzel Christensen, Granslev Kirke
Charlie James Nisted Holm Talbot, Granslev Kirke

Bisatte og begravede

Ernst Glargaard Jensen, Houlbjerg Kirke
Hans Henrik Georg Demant, Sall Kirke
Eigil Laursen Møller, Sall Kirke
Jytte Damgaard Dornhoff, Granslev Kirke
Inga Marie Sønderlund Jørgensen, Granslev Kirke

Har du brug for en snak?

Har du brug for en at tale med, så tøv ikke med at skrive eller ringe til præsten. Det kan også
være du kender en, som gerne vil i kontakt? En henvendelse er altid velkommen.

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 2 dage før.

Lørdagsdåb

Der er mulighed for lørdagsdåb følgende datoer:
5. marts, 11. juni, 3. september

Menighedsrådsmøder
8. marts, Sall menighedsråd kl. 17.00-19.00
8. marts, Haurum-Granslev-Houlbjerg kl. 19.00-21.00
10. maj, Sall menighedsråd kl. 16.30-18.30
10. maj, Fællesrådsmøde kl. 18.30-19.30
10. maj, Haurum-Granslev-Houlbjerg kl. 19.30-21.30
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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 kan henvendelse ske til sognepræst Thit Kirkeby-Hinrup
Telefon: 24 23 10 26  Mail: thk@km.dk
eller til sognepræst Gaute Lyhne Holm-Hansen
Telefon 30 70 78 15

Organist:

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

Personregisterfører og præstesekretær:

Anja Prip Nipgaard
Telefon: 50 75 01 10  Mail: anpo@km.dk eller houlbjerg.sogn@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/vikar for Houlbjerg kirke
Telefon: 25 30 55 67  Mail: larsdaglejer@gmailcom

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. marts kl. 19.00 i Sall kirke
1. s. i fasten, GH

1. maj kl. 9.30 i Sall kirke
2. s. e. påske, TK

13. marts kl. 11.00 i Laurbjerg kirke
2. s. i fasten, EG+LS
Fællesgudstjeneste med Laurbjerg i anledning
af Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling

8. maj kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
3. s. e. påske, LS
Sognehus Jubilæum

20. marts kl. 9.30 i Haurum kirke
3. søndag i fasten, GH
27. marts kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
Midfaste, LS
3. april kl. 9.30 i Granslev kirke
Mariæ Bebudelses dag, TK
10. april kl. 16.00 i Houlbjerg kirke
Påskekoncert, se omtale
14. april kl. 11.00 i Sall kirke
Skærtorsdag, LS
15. april kl. 11.00 i Haurum kirke
Langfredag, LS
17. april kl. 11.00 i Granslev kirke
Påskedag, LS, Fløjtenist medvirker
18. april kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
2. Påskedag, GH
24. april kl. 11.00 i Haurum kirke
1. s. e. påske, LS

13. maj kl. 10.30 i Houlbjerg kirke
Store bededag, LS
Konfirmation
15. maj kl. 10.30 i Sall kirke
4. s. e. påske, LS
Konfirmation
22. maj kl. 11.00 i Granslev kirke
5. s. e. påske, LS
26. maj kl. 11.00 i Haurum kirke
Kr. Himmelfartsdag, LS
29. maj kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
6. s. e. påske, TK
5. juni kl. 11.00 i Sall kirke
Pinsedag, LS
Forkortelser:
LS: Lene Sander
TK: Thit Kirkeby-Hinrup
GH: Gaute Lyhne Holm-Hansen
EG: Eva Graabek

Sall Friplejehjem, følgende fredage kl. 11.00:
25. marts, 22. april, 20. maj
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