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Redaktionens efterårstanker
Efterårets tid er eftertankens tid
Når de lyse nætter er forbi, kornet høstet og
træernes blade begynder at gulnes, så maner
det hos mange af os til eftertanke. Om foråret
springer vi jublende ud fra kakkelovnskrogen,
men ved efterårstid bliver vi stille og eftertænksomme.
”Tiden er noget mærkeligt noget”, sang Kaj &
Andrea. I deres sang handler det om hvordan
man som barn må lære at forstå relationen
mellem sekunder, minutter, timer og dage.
At der var noget, der var før – og noget der
er efter. Når man modnes, har man som en
selvfølge taget dimensionen ’tid’ ind i bevidstheden sammen med dimensionen ’rum’. Uden
at tænke over det opererer vi inden for disse
kategorier. Når vi ældes, bliver tiden dog ofte
igen genstand for vores interesse, men nu på
ganske anden vis. Vi er bevidste om at vores
egen personligt tilmålte tid er begrænset. Og
det kan vi så gå i panik over, eller vi kan tage
det med ophøjet ro, men vi kan ikke gøre
noget ved det. Dog finder mange af os trøst i
den tanke at vi er små tandhjul i en meget stor
maskine. At vi indgår i en større sammenhæng.
I den sammenhæng indgår også vores familie,

både dem der var her før os og dem der følger
efter. Og det er også en sammenhæng der
omfatter naturen. Og træer er så dejligt konkrete at se sig selv i familie med. Man husker
H. C. Andersens historie om grantræet der
havde så store forhåbninger om at komme til
stads og ære, og så ender det sørgeligt vissent,
og må se sit liv og sine drømme forspildt. Et
meningsløst liv, fordi grantræet ikke skønnede
på livet – mens tid var.
Min nabos liv er fyldt af mening og det var
Tove Ditlevsens også, skønt hun undervejs ofte
ikke selv kunne se det.
På dette sted kan det vel være på sin plads at
citere St. St. Blichers afslutning på Brudstykker
af en landsbydegns dagbog, hvor hovedpersonen Morten Vinge er løbet tør for ord efter
et langt liv i en særdeles omskiftelig verden,
og til sidst besinder sig og må ty til ordene fra
Davids Salmer:
”Anlangendes et Menneske, hans Dage ere som
Græs; som et Blomster paa Marken, saa skal
han blomstre. Naar Veiret farer over det, da er
det ikke mere, og dets Sted kjender det ikke mere.
Men Herrens Miskundhed er fra Evighed og
indtil Evighed.”
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Min nabos træ
Netop nu ved midsommer mens jeg skriver
dette, udstråler min nabos ahorn en livskraft
som den står dér saftig, grøn og mægtig. Som
en urokkelig kæmpe jeg hilser på, hver gang jeg
cykler forbi.
Min nabo fortæller at hans far plantede træet
for ca. 80 år siden - og jeg kan regne ud at min
nabo dengang har været en knægt på 7-8 år.
Er det ikke fint at tænke på, at dét træ og min
nabo har set hinanden an gennem alle de år?
Jeg kan selvfølgelig godt se at min nabo nu er
en gammel mand. Træet står derimod stadig i
al sin ungdommelige friskhed. Men når du har
modtaget kirkebladet, vil der ikke gå lang tid
før ahornen fuldstændig skifter udseende. Min
nabo derimod vil (forhåbentlig da!) ligne sig
selv så nogenlunde.

heller ikke! Tværtimod er det først på det
tidspunkt, at træet virkelig træder i karakter.
Lige som gamle mennesker er virkelig smukke
i kraft af den livsvisdom som har sat sig sine
spor i deres træk.
Efter dén kraftudfoldelse mister træet lidt
pusten, falmer, for til sidst at miste alle blade.
Jeg forestiller mig at min nabo fortsætter sin
tavse samtale med træet i bevidstheden om
at ahorntræet - i modsætning til ham selv - vil
undergå en foryngelseskur når foråret igen
stryger over landet. Og jeg tror han tænker: det
er jo sådan det er. Og det er godt nok!

Ahornen bliver nu ikke mindre smuk af at
skifte til efterårsklæder. Og det gør min nabo
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Tove Ditlevsens træ
I sin første digtsamling, Pigesind der udkom i
1939, bringer Tove Ditlevsen, som på det tidspunkt var 22 år, et digt med titlen Livets træ.
Det lyder umiddelbart som en henvisning til
biblen hvor betydningen af Livets træ symboliserer hele skaberværket - til alle tider. Men helt
så entydigt er det nu ikke.

“På skillelinjen mellem lys og skygge
ved skovens grænse står et ensomt træ
og hvisker stille om en svunden lykke.”
For træet er sygt, og naturens kræfter rækker
ikke til at redde det:
“Og dybt fra jordens underfulde indre
de stærke rødder henter livets kraft,
men ingen kraft det syge træ kan lindre.”
Tove Ditlevsen mener altså ikke at livets/
naturens kræfter kan overvinde sygdommen,
og allerede fra starten får vi også et fingerpeg
om at træet udtrykker noget andet og mere
end blot et naturfænomen. Et træ kan blive

sygt - ja, og et træ kan stå alene, men det får
næppe træet til at føle sig “ensomt “- endsige
tænke over “en svunden lykke”. Den slags er
forbeholdt mennesker. Så vi kan tillade os
at opfatte træet som et billede på et menneske, hvis liv ikke længere er lykkefyldt, men
tværtimod præget af ensomhed og resignation
overfor livet som ikke blev, som jeg’et engang
forestillede sig. Det er mistrøstig tale for en
debuterende digter på bare 22 år!
Men heldigvis er der alligevel håb. Det finder
Tove Ditlevsen ikke i biblens tale om livets
træ og heller ikke i naturens evige kredsløb.
Grunden til at hun har valgt at tage udgangspunkt i netop dette træ er, at “midt på stammen gror et vildsomt skud”. Det vil altså sige
at mens resten af træet står med bare grene,
så vokser denne ene lille sidegren lige som i
trods. Vi ville nok mene at det så alligevel er
naturens evige kræfter der er på spil, men Tove
Ditlevsen skal bruge vildskuddet til noget
andet. Hun holder fast i at menneskeliggøre
det samtidig med at hun anerkender eksistensen af en livskraft:
“Syng, vilde skud på livets store stamme,
i længsel født, foragtet, ensom, elsket.
Velsignet du, der bærer kunstens flamme.”
Men livskraften findes for hende i kunsten,
m.a.o. i hendes egen digtning.
Og vi ved vist alle sammen så meget om Tove
Ditlevsens liv at vi er klar over, at hun voksede
op i et fattigt miljø hvor digtning ikke var
noget der figurerede højt på ranglisten over fritidsbeskæftigelser. Og det var især utænkeligt
at man skulle kunne gøre det til sit levebrød
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- og da slet ikke som kvinde. Tove Ditlevsen
havde fra en tidlig alder en hang til læsning
og skriverier. Når hun flygtede ind i poesiens
verden, blev det nemmere at udholde hverdagen. Og med den viden i baghovedet, forstår
man hvorfor hun kan finde inspiration i et træ

som det i digtet. Og hvorfor hun kalder digtet
“Livets træ”, for digtningen blev hendes overlevelsesstrategi i et liv der selv efter at hun havde
forladt barndommens gade, vedblev at være
fyldt med skuffelser, mismod og depressioner.

Særlige gudstjenester

Familiegudstjeneste
Onsdag d. 12. oktober kl. 16.45
i Haurum Kirke

FAMILIEGUDSTJENESTE
d.12/10 kl.16.45

Kom til en hyggelig aften og bliv klogere på, hvorfor

Kom til en hyggelig aften og bliv klogere på, hvorfor kirkeklokkerne ringer og hvor mange gange de
ringer.
Børnene får mulighed for at komme op i tårnet,
hvor de kan se den store klokke - inden gudstjenesten.
Bagefter bydes der på børnevenlig spaghetti og kødsovs i forsamlingshuset i Haurum.
Vi glæder os til at se jer.
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kirkeklokkerne ringer og hvor mange gange de ringer...
Børnene får mulighed for at komme op i tårnet, hvor de
kan se den store klokke - inden gudstjenesten...
Bagefter bydes der på børnevenlig spaghetti og kødsovs i forsamlingshuset i Haurum...
Vi glæder os til at se jer...

Allehelgen
Søndag d. 6. november kl. 19.00 i
Granslev Kirke.
Også i år vil der blive afholdt en særlig
Allehelgens-gudstjeneste her i pastoratet.
Ved denne gudstjeneste vil vi mindes de personer, som er døde siden sidste Allehelgensdag.
I gudstjenesten sætter vi ord på smerten og
døden, og navnene på alle, der er døde eller er
blevet begravet i vore 4 sogne det forløbne år
vil blive læst op. Vi vil mindes dem og takke
for, hvad de fik lov til at betyde.
Cellist Maria Isabel Edlund medvirker ved
gudstjenesten.

I efteråret 2021 var Maria solist i en cellokoncert skrevet af Britta Byström til hende og
Athelas Sinfonietta, og i efteråret 2022 barsler
hun med sin første udgivelse som solist på
pladen Applause, der præsenterer hendes store
kærlighed til ny kompositionsmusik og barokken på én og samme tid.
Maria nærer en stor kærlighed til celloens
væsen, og formidler med respekt, nysgerrighed
og spilleglæde de mange facetter instrumentet
byder på. Hun arrangerer og deltager gerne
i eksperimenterende projekter, bl.a. med sin
strygekvartet Taîga, hvor krydsfeltet mellem
ny kammermusik, lys og design bliver udforsket og udfordret.
Alle er velkomne!

Maria Isabel Edlund er kandidatuddannet
fra konservatoriet i Malmø og færdiggjorde i
2020 sine studier i solistklassen på Det Jyske
Musikkonservatorium. Hun har bl.a. modtaget Harby-legatet på 250.000 kr., hvilket
har muliggjort videre studier og projekter i
udlandet.

Familiegudstjeneste
1. søndag i advent d. 27. november
kl. 17.00 i Haurum Kirke
Vi holder familiegudstjeneste i Haurum
kirke 1. søndag i advent. Her vil vi markere,
at lyset vil blive tændt i kirkerummet. Lyset
vil være tændt helt frem til Helligtrekonger.
Gudstjenesten er for alle generationer med
god plads til børnene.
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Højskoleaftener
Højskoleaften
torsdag d. 29. september kl. 19.30
Træer, tid, erindring – Om Tove Ditlevsen
Vi starter højskolesæsonen med en aften i Tove
Ditlevsens univers.
Hun brugte sit eget liv som grundstof i de
allerfleste af sine bøger, så vi fokuserer på at
fortælle om hendes livs drømme og skuffelser.
Vi tager udgangspunkt i Line Jensens børnebog “Tove - en lille digter”.
Efter Tove Ditlevsens død blev mange af hendes digte sat i musik af flere forskellige musikere. Mest kendt herfor er nok Anne Linnet.
Sognekoret vil til lejligheden indstudere nogle
af disse sange, lige som vi vil synge nogle af de
kendteste som fællessange.
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Vi kan (desværre) ikke bryde rygeforbuddet
i Sognehuset, men i Toves ånd vil der blive
serveret rødvin.

Højskoleaften
d. 25. oktober kl. 19.30
”Mit liv som nødhjælpsarbejder” ved
Aage Jørgensen,
Ulstrup
Aage Jørgensen har
arbejdet i entreprenør virksomheder indtil 1990,
hvorefter han blev
ansat i Røde Kors
Asylafdeling, først
med indkvartering af bosniske flygtninge i
Danmark.
I 1996 kom han med i beredskabet med udstationeringer til konflikt og katastrofeområder i
FN-regi. Her er man til rådighed med henblik

på at være de første til opstart af katastrofebistand inden for 72 timer.
Udstationeringerne har været mangeartede: Modtagelse af flygtninge i krigsområder, hungersnød, oversvømmelser, jordskælv,
Tsunamier, repatriering, rådgivning på ministerplan, koordinering, undervisning og andet
aktuelt i en nødhjælpssituation.
Aage Jørgensen vil fortælle om sine oplevelser
og udfordringer i dette arbejde. Der er mulighed for at stille spørgsmål efter kaffepausen.

Højskoleaften
d. 22. november kl. 19.30

Fra kriminel til kristen
Vi får besøg af Martin Karyo Bentsen, som
fortæller om sit meget usædvanlige livsforløb.
Hans opvækst var præget af skoleskift, tvangsfjernelse og barske børnehjemsmiljøer.

Martin blev dybt kriminel og blev involveret
i rockermiljøet og medlem af Banditos. Inden
han var fyldt 34 havde han sammenlagt været i
fængsel i 13 år – for vold, berigelseskriminalitet, narko, våbenbesiddelse m.m.
Da han i en periode kom i isolationsfængsel,
kom vendepunktet for ham: han begyndte at
læse Bibelen og han begyndte at bede. Martin
fik lagt kriminaliteten bag sig. Han begyndte at studere og tog en bachelor i teologi. I
dag arbejder han som præst i frimenigheden
Herning Oasekirke.
Velkommen til en spændende aften i sognehuset! – Vi får som sædvanlig kaffe/te og kage
undervejs.

9

Aktiviteter

Pilgrimsvandring og fred i verden
– den 11. september 2022
På 21-års dagen for terrorangrebet i New York
vil vi vandre i omegnen af Granslev for fred
i verden. Undervejs på pilgrimsvandringen,
som bliver på ca. 7-8 km, holder vi to pauser til
fordybelse, ligesom der bliver en periode, hvor
vi vandrer i stilhed.
Alle er velkomne, og vandringen foregår i et
roligt tempo, så alle kan være med. Har du
ikke lyst til at være i stilhed, så kan du vælge
at gå bagest i vandre-gruppen og holde lidt
afstand til de øvrige, så er det helt OK fortsat
at tale sammen.
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Deltag gerne påklædt efter vejrudsigten iført
solide sko/støvler og medbring en flaske vand
til turen.
Vi starter i Granslev kirke med gudstjeneste kl.
9.30, herefter kirkekaffe, og så bevæger vi os ud
i naturen. Efter vandringen spiser vi et let måltid sammen i ’tårnværelset’ i Granslev kirke.
Af hensyn til bestilling af mad gerne tilmelding
til: Steen@europilgrim.dk senest torsdag
den 8. september 2022.
Eventuelle spørgsmål rettes til turleder Steen
Rasmussen - samme mailadresse som anført
ovenfor eller mobil 30 34 52 69.

Bagest i haven der sidder jeg tit
Sognekoret - du kan stadig nå at være med
Vi øver torsdage kl. 19.30-21.30 i sognehuset.
Sognekoret er netop gået i gang med efterårssæsonen, og der er stadig ledige pladser på alle
stemmer!
Vi synger i øjeblikket bl.a. Tove Ditlevsensange, og vi medvirker ved højskoleaftenen

d. 29. sep. Derefter begynder vi så småt på
julerepertoiret.
Som altid synger vi 3-stemmige sange i forskellige genrer, synger fra Højskolesangbogen - og
hygger os med kaffe og kage.

Løvsangerne
Koret er for børn fra 2.-6. klasse.
Vi øver i Laurbjerg konfirmandstue torsdage
kl. 15.15-16.15.
Koret er altid åbent for nye sangere.
Koret varetages af organisterne Birgitte
Østergaard Petersen og Martin Prip Nipgaard
Kontakt:
Birgitte Østergaard Petersen
tlf. 61777653
mail: birgitteoep@gmail.com
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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.

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

Babysalmesang i Sall kirke
Babysalmesang tilbydes børn i alderen 0 til 1½ år
i Sall kirke, 8 gange i efteråret 2022.
Første mødegang er onsdag d. 10. august og efterfølgende 7 onsdage.
Tidspunktet er 9.30 - 10.15.
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Lærer er Vibeke Graf Skou, og tilmelding skal
foretages til hende på tlf.: 2445 8596 eller på mail
vibeke.g.skou@mail.tele.dk

Deltagelse er gratis

Kunst i sognehuset i Houlbjerg

Som nyudnævnt kurator for Sognehuset i Houlbjerg vil jeg gerne opfordre folk til at udstille
deres kunst. Det kan være malerier, fotokunst, træarbejder, stof og garn eller hvad man nu
arbejder med. Sognehuset er et dejlig lyst hus hvor kunstværkerne præsenterer sig rigtig godt.
Ring og hør nærmere ved kurator Lars Andersen 25305567

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

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
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Sket i kirkerne - Samtale - Kirkebil

Vielser

Døbte

Jonathan Videbæk Josefsen, Granslev Kirke
Viktor Eika Kristensen, Granslev Kirke
Sia Kjær Bomholt Jepsen, Sall Kirke
Astrid Gye Korsgaard, Houlbjerg Kirke
Benedicte Thrane Hejselbæk Thomassen, Granslev Kirke

Bisatte og begravede

Nanna Kontni Prahm
og Mathias Brix,
Granslev Kirke
Lisbeth Troelsen Bloch
og Kim Harald Thisted,
Granslev Kirke

Juul Thomsen, Houlbjerg Kirke
Knud Madsen, Houlbjerg Kirke
Karl Sørensen, Houlbjerg Kirke
Knud Erik Rasmussen, Sall Kirke
Anne-Marie Smed, Houlbjerg 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:
3. september, 15. oktober, 19. november
efter først til mølle princippet.

Menighedsrådsmøder

Konfirmandvelkomst

Konfirmander fra Houlbjerg og Granslev
sogne: Torsdag d. 1. september kl. 19.00
i Laurbjerg kirke
Konfirmander fra Haurum og Sall sogne:
Tirsdag d. 6. september kl. 19.00 i Sall
kirke

11. oktober, Sall menighedsråd kl. 17.00-19.00
11. oktober, Haurum-Granslev-Houlbjerg kl. 19.00-21.30
15. november, Sall menighedsråd kl. 16.30-18.30
15. november, Fællesrådsmøde kl. 18.30-19.30
15. november, 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
Telefon: 25 30 55 67  Mail: larsdaglejer@gmailcom
Jan Rye Rasmussen for Houlbjerg Kirke
Telefon: 50561071  Mail: janrye@me.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

15

Gudstjenesteliste
4. sep. kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
12. s. e. trinitatis, GH

23. okt. kl. 9.30 i Haurum kirke
19. s. e. trin, GH

11. sep. kl. 9.30 i Granslev kirke
13. s. e. trinitatis, LS
Pilgrimsvandring efter gudstjenesten

30. okt. kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
20. s. e. trin, LS

18. sep. kl. 11.00 i Haurum kirke
14. s. e. trinitatis, LS
25. sep. kl. 11.00 i Sall kirke
15. s. e. trinitatis, LS
2. okt. kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
16. s. e. trinitatis, LS
9. okt. kl. 11.00 i Granslev kirke
17. s. e. trinitatis, LS
Høstgudstjeneste
12. okt. kl. 16.45 i Haurum kirke
Familiegudstjeneste, LS
16. okt. kl. 9.30 i Sall kirke
18. s. e. trin, LS

6. nov. kl. 19.00 i Granslev kirke
Alle Helgen, LS
13. nov. kl. 11.00 i Sall kirke
21. s. e. trinitatis, THK
20. nov. kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
S. s. i kirkeåret, LS
27. nov. kl. 17.00 i Haurum kirke
1. s. i advent, LS
Familiegudstjeneste
Forkortelser:
LS: Lene Sander, sognepræst
GH: Gaute Lyhne Holm-Hansen, sognepræst
THK: Thit Kirkeby-Hinrup, sognepræst

Sall Friplejehjem, følgende fredage kl. 11.00:
23. september, 28. oktober, 18. november
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