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Der er et yndigt land
at stat og kommune sørger for det hele, så vi
ikke behøver at gøre noget.
Intet velfærdssamfund kan erstatte næstekærlighed.

Af sognepræst
Lene Sander
Der er et yndigt land, især ved midsommertid.
Eller som forsangeren Steffen Brandt i bandet
TV-2 synger:
”Det er Danmark, når det er bedst.
Omkring Sankt Hans synes de flest´.
Om vinteren blir’ det træls igen.”
Sangen er fra 1998. En ubekymret tid synes vi
vel i dag.

Vil vi have velfærd og tryghed, kræver det først
og fremmest, at vi hver især færdes vel. At vi er
venlige, at vi åbner vores hjerter for smerten i
vore medmenneskers øjne. At vi undgår at fare
frem og dømme, hvad enten det er gennem
tasterne eller ”in real life”.
Danmark er dejlig omkring midsommer. Men
vi skylder at bygge videre på et samfund, der er
godt året rundt. For alle som er her, og for alle,
der kommer.
God sommer og held med at færdes vel! Held
med det, for vi ved alle af erfaring, at det er
svært, men det betyder ikke, at vi ikke skal
prøve igen og igen.

Vi står unægteligt foran større udfordringer
nu, end at det bliver træls igen om vinteren.
Det gjorde vi nu også i 1998. Dengang var
velfærdssamfundet også under pres. I min
studietid så jeg dengang hjemløse hver dag i
gadebilledet i Århus. Kirkens Korshærs varmestue var fyldt hver aften. Folk droppede ud af
studierne pga. mistrivsel og ensomhed.
Men vender vi kikkerten mod det positive lyspunkterne både dengang og nu, så var og er
vi stadig heldige og privilegerede.
Med disse privilegier følger også et stort
ansvar. Vi må f.eks. aldrig blive så magelige, at
vi bare læner os tilbage i betrygget vished om,
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Altertavlen i Houlbjerg Kirke

Tale ved alterlukningen i Houlbjerg Kirke d. 17.3. 2022
I Houlbjerg er der en altertavle med 2 sidefløje
som kan åbnes og lukkes. Fra gammel tid var
det skik at altertavlen var lukket i fastetiden,
dvs. perioden mellem fastelavn og påskesøndag. I de senere år har vi genoptaget denne skik
selvom det ikke altid sker præcis på de korrekte

datoer. I år holdt vi “lukkedag” 3 uger efter at
Rusland gik ind i Ukraine, og derfor viede vi
andagten til lystænding og bøn for Ukraine.
Artiklen her er en gengivelse af den tale som
blev holdt ved den lejlighed.

Tale ved alterlukningen i Houlbjerg Kirke
d. 17.3.2022

Englene sang den / først for markens hyrder/
skønt fra sjæl til sjæl det lød.
Fred over jorden / menneske fryd dig/
Os er en evig Frelser fød.

Af Marianne Jessen
Før vi om lidt klapper sidefløjene sammen på
altertavlen, skal vi sammen se godt og grundigt
på den. Josef og Maria, hyrderne, Jesus’ fætter
Johannes og to engle forsamlet om det nyfødte
Jesusbarn.
Det falder lige for at erindre sig Ingemanns
salme ”Dejlig er Jorden”:
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Fred og idyl hersker i denne stald. Og jeg
kan ret godt lide at det netop er hyrderne
- de almindelige mennesker- og ikke de 3
kloge-Åger fra Østerland der er til stede for
at bevidne dette fantastiske mirakel. For her i
kirken har det været bønder og husmænd der i

århundreder har siddet på kirkebænkene og set
op mod dette alterbillede.
Læg mærke til den dobbelte lyskilde. Et naturligt lys kommer ind fra højre, men der udgår
også lys fra Jesusbarnet. Han er så at sige
selv-lysende. Som der står i Johs. Evangeliet:
I ham var der liv, og livet var menneskenes lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det
ikke.
Så alt er såre godt MEN:
Lammet, der enten sover eller er dødt, symboliserer offerlammet; tegnet på at også Jesus
skal ende sit liv som offer. Jesus er fred, liv og
lys, men meningen bag det hele er at han skal
ofres. Jesus er her ikke anbragt i en krybbe; det
ser ud som om han (og ikke lammet) allerede
ligger på huggeblokken/offerbordet.
Billedet foregriber begivenhedernes gang - og
inden han kommer til sit Golgatha, går Jesus
alene ud i ørkenen (som den langt inde i billedet) fjernt fra mennesker, mad og bolig. Han
får af Satan gode tilbud der ville gøre hans liv
meget lettere, men han modstår, fordi han ved
hvad der kræves af ham. Han er nødt til at ofre
sig for alle os andre.
Grunden til at han kommer ind i verden for
at bringe det offer, ser vi dybt inde i billedet.
Der står 2 frysende mennesker ved foden af et
skaldet og skævt træ. Det ligner Adam og Eva
som er udvist af Edens Have pga. deres svigt tåbeligt, men desværre også såre menneskeligt.
Lige dér holdt freden op.
Kig nu på altertavlens højre fløj. De romerske
soldater med deres skjolde, daggerter, lanser
og spyd belejrer graven. Og det er dét soldater
gør: de omringer og belejrer byer og mennesker, og afskærer dem fra vand, mad, medicin
og varme.

Se teksten der lyder:
Og de skulle hudstryge og ihjelslå ham
og så kan I selv i jeres hoveder indsætte billeder
fra de seneste ugers TV- aviser.
Men der er en fortsættelse af teksten:
Og på den tredje dag skal han opstå
De romerske soldater kunne ikke forhindre
Jesus i at sprænge sig vej ud af dødsriget.
Og vi bliver nødt til at klynge os til det håb
at også de russiske soldater møder deres overmand, så de som her kastes til jorden og taber
deres våben.
Nationalmuseet har analyseret vores altertavle
med røntgen og har afsløret at der tidligere
har været en korsfæstelsesscene i stedet for.
Korsfæstelsen er til stede her i kirken med
trækrucifikset, men jeg er personligt SÅ glad
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for at de altdominerende motiver her i kirken
er dem der direkte peger - ikke på lidelsen, men
på håbet. Vi har brug for det håb. Ikke et naivt
håb om at alt nok skal gå godt, men et håb
som trodser den ondskab der får en leder til at
sende sit lands sønner i krig mod deres brødre.
Når altertavlen er lukket, ser man til højre
verdens magtsymboler i form af herremandens
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våbenskjold. Men til venstre ser man Gud
komme til syne ud af skyen med sin højre hånd
løftet til velsignelsestegn mod os. Og med
venstre arm omfavner han hele jordkloden. Og
det er den absurditet vi må leve med: verdens
herskere sætter sig selv på højde med Gud i
deres tåbelige behov for magt.
Tænk hvis vi kan samles her i kirken til 2.
påskedag, åbne fløjene igen og drage et lettelsens suk og sige: Se, livet vinder over døden,
freden vinder over striden. Det er nok for
meget at håbe, men under alle omstændigheder: vi bliver nødt til at håbe - og tro på
at det liv og det lys der stråler ud fra det lille
Jesusbarn også indebærer at lyset og livet er
stærkere end mørket og døden.

Skovbegravelse på Houlbjerg kirkegård

Skovbegravelse på Houlbjerg kirkegård
Hvem skal passe mit gravsted? Det er et
spørgsmål flere og flere stiller sig, for børnene er flyttet til storbyen eller udlandet, og
man vil nødig pålægge dem en forpligtelse
til at skulle vedligeholde et gravsted. I stedet
for et gravsted med én eller flere sten med
forfædrenes navne, kan man vælge at blive
begravet anonymt i kirkegårdenes fællesgrav.
Det synes mange (især børnene uanset alder)
til gengæld er lidt fattigt og tomt. I Houlbjerg
som så mange andre steder har vi derfor også
en mellemløsning, nemlig den hvor der bliver
nedlagt en plade med navn i plænen. Så er der
ikke noget for de efterladte at vedligeholde,
men man kan stadig komme forbi og ”hilse på”.
For et par år siden oprettede vi i Houlbjerg en
4. mulighed, som minder om den med plade i
plæne, men som giver lidt større mulighed for
et personligt aftryk.
Bag kirken, i kirkegårdens østlige ende dannes
grænsen ud mod det åbne land af høje gamle
træer og de gamle gravsten. Hele området

mellem kirken og denne grænse er udlagt til
skovbegravelse. Foran de gamle træer har vi har
plantet nye, meget forskelligartede træer med
hvert deres farvespil og kronestruktur. Mellem
træerne slynger sig en slået sti, og ellers får græs
og planter lov at vokse vildt. På dette område
kan man få en skovbegravelse. Træerne er ikke
så store endnu, men de vokser godt og vil med
tiden give en mere og mere varieret naturoplevelse. Under et sådant træ – eller i området
mellem dem, kan man blive urnebegravet. OG
de efterladte kan sætte en lille natursten med
navn på afdøde på stedet for urnenedsættelsen.
En sådan sten må måle op til ca. 30cm i længden og ca. 23cm i højde og dybde. Det kan
f.eks. være en marksten.
Vi håber med dette nye begravelsesområde på
Houlbjerg Kirkegård at kunne imødekomme
flere og flere menneskers ønske om en naturbegravelse; og samtidig kan de efterladte finde
deres afdøde.
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Musik

Pinsedag d. 5. juni kl. 11.00 i Sall Kirke
Ved højmessen pinsedag i Sall Kirke får vi i år besøg af
Joye Ravn Simonsen Andersen, en af vore lokale musikere, født og opvokset i Haurum og nu bosiddende i Sall
sogn. Joye spiller trompet og kornet - og så spiller hun i
øvrigt en vigtig rolle i vores sognekor.
Pinsedag vil Joye medvirke til at skabe en festlig gudstjeneste i Sall med sit trompetspil.
Velkommen til pinsedag i Sall kirke!

Bålgudstjeneste i Granslev
Søndag d. 19. juni kl. 19.00 på Lars’ eng,
Møllegyden 1
Atter en gang rykker vi ud i Granslevs skønne
natur og holder en lille gudstjeneste på en
midsommeraften.
Lars vil igen hygge om os på sin eng med bål,
natur-tribune og sø-alter, og vi får besøg af
Gjern Spillemænd, som spiller en mini-koncert.
Gjern Spillemænd er en folkemusikgruppe,
som har eksisteret siden 1979 med base i
og omkring Gjern. I de første 11 år var Lars
Lilholt leder og arrangør af deres numre, og
siden har primært fløjtenist Pia Brun Jørgensen
stået i spidsen for orkesteret.
Gjern Spillemænd skriver om sig selv:
”Med violiner, fløjter, klarinet, harmonika,
sang, bas og klaver fremfører Gjern Spillemænd
musik, der klangmæssigt lyder som en blanding af barok- og traditionel spillemandsmu-
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sik. Vi kalder det ”symfonisk folkemusik med
drev”. Der er på denne måde ikke tale om
traditionel spillemandsmusik.”
Efter koncerten serverer vi kaffe/te og kage.
Vi forventer godt vejr – det har vi haft i alle
de 10 år vi har holdt bålgudstjeneste. Hvis
det skulle blive for dårligt vejr, rykker vi ind
i kirken.
Vel mødt til en stemningsfuld sommeraften!

I sognehuset
Lær dine kirker at kende

Kom med på en guidet tur til Haurum,
Granslev og Houlbjerg kirker.
Torsdag d. 2. juni kl. 18.30 mødes vi uden
for Haurum Kirke (i tilfælde af regn: gå ind i
kirken). Vi kører i privatbiler fra kirke til kirke.
Har du ikke selv bil, skal vi nok sørge for et lift.
Vi slutter af i Sognehuset hvor vi nyder en kop
kaffe og et stykke kage, og hvor menighedsrådet fortæller lidt om hvad vi går og laver. Der
bliver også mulighed for at komme med ris og
ros, samt gode råd til det lokale kirkeliv.
Ønsker man et lift, bedes man kontakte Kirsten
Larsen tlf. 24 46 65 39 senest dagen før.
JUNI

2
Højskoleaften d. 31. maj kl. 19.30
i Sognehuset

Syng sommeren ind – sammen med sognekoret
Denne tirsdag har vi forårssæsonens sidste
højskoleaften før vi holder sommerpause, og
vi indbyder alle til at komme og få rørt stemmebåndene!
Der bliver fællessange med frit valg fra højskolesangbogen – og sognekoret synger forårs- og
sommersange.
Der er kage og kaffe/te på kanden.

VI

mødes ved
Haurum Kirke
Dernæst kører vi til
Granslev og Houlbjerg.
Vi slutter af med
kaffe og kage
i Sognehuset

GUIDET AFTENTUR
KL 18.30
Benyt lejligheden til at
lære dine lokale kirker
at kende.

Under kaffen
fortæller
menighedsrådet
lidt om hvad vi
går og laver, og
du får mulighed
for at komme med
gode råd.
Vi kører i private
biler. Er du ikke
selv i bil, får du et
lift.
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Sogneudflugt

Sogneudflugt
Torsdag d. 25. august
Årets sognetur går til Støvringgård Kloster
nord for Randers. Her får vi en rundvisning
i parken og på klosteret. Støvringgård er et
gammelt jomfrukloster, som med tiden er
moderniseret og omdannet til lejligheder.
Efter rundvisning går turen videre til Hvidsten
Kro, hvor kaffe og lagkage venter – her er
der også mulighed for at besøge deres lille
museum.
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Bussen kører fra sognehuset i Houlbjerg
kl. 12.30 og vi forventer at være hjemme
omkring kl. 18.00
Pris kr. 50,- pr. deltager
Tilmelding:
Kirsten Larsen tlf. 24466539
eller mail vm30@privat.dk
efter «først til mølle» princippet
Sidste tilmelding d. 17. august 2022

Bagest i haven
sidder
jeg tit
Korder
i kirken
- Sæsonstart
Sognekoret
Sognekorets efterårssæson begynder
torsdag d. 25. august kl. 19.30-21.30
Sangaftenerne foregår i Sognehuset i
Houlbjerg, og nye sangere er hjerteligt velkomne!
Koret synger ofte 3-stemmigt, og vi synger en
blanding af folkelig, klassisk og rytmisk musik.
I løbet af året medvirker vi ved forskellige
arrangementer og gudstjenester.

Sognekoret er et glad og hyggeligt 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! Og så synger vi
også gerne sange fra højskolesangbogen.
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.15.1516.15 i Laurbjerg Konfirmandstue.
Koret medvirker nogle gange i årets løb ved
koncerter og gudstjenester, og vi har også forskellige sociale aktiviteter, bl.a. korlejr og deltagelse i korstævner. Løvsangerne har to korledere, Martin Nipgaard, organist i Laurbjerg,
Ørum og Værum og Birgitte Østergaard fra
vore egne sogne.

Man er velkommen til at komme på besøg i
koret, før man beslutter sig endeligt for, om
man vil være med.
Tilmelding til:
Birgitte Østergaard Petersen, tlf. 6177 7653,
eller mail: birgitteoep@gmail.com
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Babysalmesang - Pensionistsamvær - Nørklegruppe

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.
Babysalmesang varetages af organist
Martin Prip Nipgaard.

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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Praktisk info
Hvem?
For børn mellem 0-12 mdr. og far eller mor
Hvornår?
8 torsdage fra 11. august til 29. september kl.
13.00
Hvor? I Laurbjerg Kirke
Tilmelding? Er gratis men nødvendig pga.
begrænset deltagerantal og sker til Martin Prip
Nipgaard på mail organist8870@gmail.com
eller tlf. 61 77 05 78

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

Dåbsgudstjeneste i Høj Stene Pastorat
I Høj Stene Pastorat tilbyder vi lørdagsdåb.
Lørdagsdåbene finder sted på udvalgte lørdage. Her laver vi en gudstjeneste, hvor dåben
er i fokus.
Vi har normalt flere dåbsbørn, der skal døbes.
Det er en fin mulighed for at fejre dåben sammen med andre familier. Gudstjenesten varer
ca. 45 min. og indeholder salmer, tale, bønner
og selve dåben. Det er en festlig formiddag.
Præsterne i Høj Stene skiftes til at afholde
dåbsgudstjenesterne.
Dåbsgudstjenesterne afholdes efter ønske i én
af pastoratets kirker efter først-til-mølle-princippet.
Der er plads til 2 familier pr. kirke med dåbsfølge.
Det er kun én af pastoratets præster, der holder
lørdagsdåb ad gangen, af hensyn til muligheden for at kunne afholde bisættelser/begravelser/vielser i andre kirker.
Vi holder 3 dåbslørdage i efteråret (3. september (Gaute), 15. oktober (Thit), 19. november
(Lene)).
Og 3 dåbslørdage i foråret 2023. Datoerne er
endnu ikke fastlagt.
Tidspunkterne er fastsatte til kl. 9:30 og 11:00.
Eksempel:
Den 11. juni er der mulighed for at to børn kan
blive døbt kl. 9:30, og der er mulighed for at to

børn kan blive døbt kl. 11:00. Det er Gaute,
der har denne dåbslørdag. Kirkerne afhænger
af familiernes ønsker efter først-til-mølle-princippet. Den første familie, der ringer, får lov
til at bestemme kirke og kan vælge mellem
tidspunkterne 9:30 eller 11:00. Den næste
familie, der ringer, kan enten vælge samme
kirke som den første familie og samme tidspunkt, eller der kan vælges en anden kirke, og
det tidspunkt, som endnu ikke er taget. Ringer
en tredje og fjerde familie, kan man godt få
dåb denne lørdag, men kun ved at koble sig på
allerede valgt kirke.
Næste mulighed for lørdagsdåb er
d. 11.06.22 kl. 9:30 og kl. 11:00 v. Gaute.
Kontakt din lokale sognepræst eller det fælles kirkekontor for nærmere aftale.
Gaute: 30 70 78 15
Thit: 24 23 10 26
Lene: 29 17 40 24
Kirkekontoret: 50 75 01 10
Høj Stene Pastorat består af: Vejerslev, Aidt,
Thorsø, Hvorslev, Gerning, Vellev, Sall,
Haurum, Houlbjerg og Granslev kirker, og betjenes af præsterne: Gaute Lyhne Holm-Hansen,
Thit Kirkeby-Hinrup og Lene Sander
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Sket i kirkerne - Samtale - Kirkebil

Døbte

Benjamin Borgbjerg, Sall Kirke
Valdemar With Fogholm Arendtsen, Sall Kirke
Oliver Bækgaard Jakobsen, Houlbjerg Kirke
Mynthe Hoffmann Jensen, Haurum Kirke

Bisatte og begravede
Bodil Sørensen, Sall 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 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, skal
henvendelse ske til kirkekontoret på hverdage (dog ikke mandag) mellem kl. 9.00 og kl. 14.00
på telefon: 50 75 01 10. Bemærk kirkekontoret har lukket i weekender og på helligdage.

Lørdagsdåb 2022

Der er mulighed for lørdagsdåb følgende datoer:
11. juni, 3. september, 15. oktober, 19. november efter først til mølle princippet.

Menighedsrådsmøder
7. juni, Haurum-Granslev-Houlbjerg kl. 19.00-21.30
16. august, Sall kl. 17.00-19.00
16. august, 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
5. juni kl. 11.00 i Sall kirke
Pinsedag, LS. Trompetist medvirker.
6. juni kl. 11.00, Friluftsgudstjeneste
Gammel Tungelundvej, Thorsø, ved slugten
og bækken, GLH
12. juni kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
Trinitatis søndag, CJR
19. juni kl. 19.00, Bålgudstjeneste
Møllegyden 1, Granslev
1. s. e. trin, LS. Gjern Spillemænd medvirker.
26. juni kl. 11.00 i Haurum kirke
2. s. e. trin, GLH
3. juli kl. 9.30 i Sall kirke
3. s. e. trin, TK
10. juli kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
4. s. e. trin, GLH

31. juli, Ingen
7. august kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
8. s. e. trin, GLH
14. august kl. 11.00 i Granslev kirke
9. s. e. trin, LS
21. august kl. 11.00 i Haurum kirke
10. s. e. trin, LS
28. august kl. 9.30 i Sall kirke
11. s. e. trin, GLH
Forkortelser:
LS: Lene Sander, sognepræst
GLH: Gaute Lyhne Holm-Hansen,
sognepræst
TK: Thit Kirkeby-Hinrup, sognepræst
CJR: Cecilie Juul Rasmussen, præstekadet

17. juli, Ingen
24. juli kl. 11.00 i Sall kirke
6. s. e. trin, LS

Sall Friplejehjem, følgende fredage kl. 11.00:
17. juni og 19. august
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