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Er kirkerummet helligt? Må vi være her?
Af sognepræst Lene Sander
Jeg stillede en gang et hold
konfirmander spørgsmålet:
”Er kirkerummet helligt”?
De fleste svarede sådan lidt
tøvende. Men en sagde, og
jeg glemmer det aldrig: ”Ja,
pga. af de hellige ting, der foregår.” Denne
konfirmand og Grundtvig var fuldstændig
enige. Grundtvig, som jo mente, at Gud taler
direkte til os gennem dåben og nadveren. Så ja,
det er da ligetil: Kirkerummet er helligt under
dåb og nadver.
Det sker også tit, at jeg har sådan en lidt ”ud
af kroppen følelse” netop under dåben og nadveren. Når jeg læser bibelteksterne, hvor Jesus
siger: ”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens
ende” (dåben) og ”Tag det og spis det, dette er
mit legeme, som gives for jer” (nadveren). I de
sætninger kan jeg godt ”forsvinde” og få den
her følelse af, at lige nu og her, er jeg og vi, der
er samlet, en del af noget meget større. Del af
et kæmpe fællesskab tværs gennem tid og rum,
at vi er ét med generationer af generationer
før os og alle, der kommer efter os. Et fællesskab konstitueret af selve den treenige Gud:
Faderen, Sønnen og Helligånden, som også er
til stede. Det gør kirkerummet helligt.
Helligt bliver kirkerummet også for mig, hver
gang jeg røres af det guddommelige. Og det
kan ske på utallige måder f.eks. når jeg som
”turist” eller ”besøgende” i andre kirker rundt
om overvældes af kirkerummet. Det kan enten
være af stemningen, lyset, udsmykningerne
eller billederne. Eller når jeg lytter til musikken
i kirken, enten til koncerter eller blot til den
”almindelige” gudstjeneste. Eller når jeg bare

sniger mig ind i en kirke og sidder der helt stille
en stund på bænken, måske tænder et lys.
Jeg ved ikke, hvad jeg ville gøre uden kirkerummet. Kirkerummet giver mig en ro, uanset
om jeg har præstekjolen på eller ej. Roen kan
komme både, når vi er mange sammen, eller
få, eller når jeg er helt alene. Jeg får den her
fornemmelse af, at jeg er en del af noget meget
større. Det ”større” giver mig ro. Kirkerummet
bliver helligt i det øjeblik. Men ikke helligt i
den forstand, at jeg skal være på en bestemt
måde, eller have det på en bestemt måde.
Jeg tænker tit på noget, jeg hørte en gang:
Selve ordet kirke kommer af det græske ord:
”Kuriakos” og det betyder ”dem, der hører
Herren til.” For mig betyder det, at kirken ikke
bare er en bygning men et fællesskab af alle
mennesker. Vi er kirken.
Grundtvig digter sådan her i salmen: Kirken,
den er et gammelt hus (Nr. 323 i Salmebogen)
i vers 3:
Vi er Guds hus og kirke nu,
bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu
troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to,
bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.
Vi er Guds hus og kirke nu, og Gud er der
sammen med os, siger Grundtvig.

( fortsættes)
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Iben Krogsdal - en af vores store salmedigtere
lige nu, digter sådan her i salmen:
”Vi finder fred i kirken” (nr. 860 i salmetilægget 100 salmer) vers 1:
Vi finder fred i kirken
et sted, der ånder roligt uden grænser
hvor livets lys er tændt og brænder stille
for alle os der falder
for alle os der kalder
og gjorde visse ting vi ikke ville.
Her er kirken et sted for det store åndedræt,
Helligånden, der giver os fred midt i alt det,
der ellers er virkeligt svært.
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Eller som Lars Busk Sørensen - også en af de
store nye salmedigtere digter i nr. 331 i salmebogen:
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os
under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen
mund.
Kirkerummet og Guds ord kan røre os på
mange måder, der er ingen ”rigtig” måde. Man
skal ikke have det på en ”bestemt” måde for at
være der. Kirkerummet bliver helligt en gang
imellem, netop fordi vi og Gud er der.

Sprog, form og indhold i kirken
Uanset om man kommer jævnligt i kirke, om
man kommer til særlige højtider, eller kun
nødtvunget når ens nevø skal døbes, så har
rigtig mange danskere den klare fornemmelse,
at hvad der foregår i kirken, er sådan noget støvet, gammeldags og alvorstungt noget. Til den
almindelige søndagsgudstjeneste (eller ”højmesse” som den kaldes) kræver det da også lidt
tilvænning at vide hvornår – og hvorfor man

skal op at stå ind imellem. Og de tekster der
læses og salmer der synges forekommer ofte
at være skrevet i et ophøjet og uforståeligt
sprog. Og der er jo tale om en for Danmarks
vedkommende tusind år gammel institution,
så det er da ikke mærkeligt at det opleves ret
gammeldags. Oplevelsen af kirkens fortælling
som gammeldags skyldes måske også at mange
af de gamle danske kirker er udsmykket med
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kalkmalerier som fortæller bibelhistorie på en
måde som trods alt ikke længere er udtryk for
den gængse opfattelse af hvad kristendommen
handler om.
Se på kalkmaleriet fra Højby Kirke som gengives her. Det viser ærkeenglen Michael som
vejer sjælene i to vægtskåle. Er sjælen for let,
kan Satan snuppe den, mens den der har
mange gode gerninger med i bagagen kan være
sikker på et evigt liv i Paradis.
Tilsvarende fortælling ses i billedet fra samme
kirke, hvor et kæmpe uhyre med vidtåbent gab
sluger alle som Satan og hans djævle kan få fat
i. Det kræver en engels indgriben at slippe fri
af Satans lænker.
Selvom det de fleste steder i landet er sjældent
at høre præsten tordne om syndere og evig
fortabelse i helvede, så har mange ikke-kirkevante alligevel den forestilling - som altså går
helt tilbage til middelalderkirken. Og når det
stadig er en almindelig opfattelse, skyldes det
vel at sproget og ritualerne i højmessen ikke er
moderniseret i tilstrækkelig grad - med det til
følge, at mange mennesker ikke føler sig rigtig
velkomne eller trygge i deres kirke.
Der arbejdes dog mange steder inden for folkekirken i disse år med at gøre noget ved problemet. Og det bobler op med en lang række
forskellige alternativer eller supplementer til
den almindelige gudstjeneste.
Her i vores sogne har vi afprøvet forskellige
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modeller. Nogle har været så store og indlysende succeser at de er blevet hængende som faste
årlige arrangementer.
Ved midsommertid afholder vi i Granslev
bålgudstjeneste i Møllegyden på Lars’ eng,
som i den anledning omdøbes til fx ”Herrens
veje”, ”Edens Have” eller lign. Der holdes en
kort prædiken, vi synger nogle fællessange
og -salmer fra sommerrepertoiret og så er
der indlagt en lille koncert, ofte med folkemusikalsk indhold der bidrager til den gode,
lette sommerstemning. Det giver noget helt
særligt at samles i det fri, og her ved dammen
på Lars’ eng er forholdene helt optimale sådan
en sommerkvæld hvor vi helt automatisk får
skaberværket præsenteret med udsigt til rådyr,
rovfugle, græssende kødkvæg mm.
I Houlbjerg har vi et meget stort og herskabeligt våbenhus hvor vi adskillige gange har
fejret skærtorsdag ved at holde ”den sidste
nadver” med lammesteg, brød, vand og vin.
På den måde kommer man til at leve med i det
sidste måltid som Jesus delte med sine disciple
før han gik til Getsemane Have for at blive
forrådt.
Vi sidder også altid i våbenhuset efter hver
gudstjeneste og nyder en kop kaffe og en småkage, så vi lige får sludret lidt med hinanden
om hvad der nu rører sig i vores sogne og i
verden.

I Haurum, hvor der bor mange børnefamilier,
forsøger vi os med familiegudstjenester som
lægges til rette helt på børnenes præmisser.
Det betyder at gudstjenesten ikke skal være for
lang, at børnene skal aktiveres undervejs, og at
der fortælles historier i et sprog børnene forstår. Vi har netop afholdt familiegudstjeneste
med udgangspunkt i kirkeklokken. Børnene
fik lov først at kravle op i tårnet og se klokkerne, og som led i præstens fortælling om

kirkeklokkens historie, fik børnene udleveret
små klokker som de skulle klemte med fx i
sangene som alle indeholdt noget med klokker. Undervejs lå børnene også på kirkegulvet
og tegnene på en lang papirløber som bagefter
blev fragtet med over i forsamlingshuset hvor
børn, forældre og bedsteforældre fik serveret
spaghetti med kødsovs. Tanken er at gå videre
med projekt ”kend-din-kirke” i børnehøjde,
selvom det måske bliver lidt sværere at gøre
børnevenligt når vi kommer til fx prædikestolen. Men vi agter at gøre forsøget.
I vinterens dybe mørke - tit omkring kyndelmisse d. 2. februar - afholder vi ”natkirke” i
Granslev. Natkirkebegrebet stammer fra storbyen hvor man startede med at holde kirken

åben hele aftenen hen mod midnat. Tanken er
her at folk der færdes i aften- og nattelivet lige
kan smutte indenom, sidde lidt på bænken og
lade roen falde over sig, evt. tænde et lys, lytte
til lidt musik for så igen at bevæge sig ud i det
pulserende natteliv. Den model giver det selvfølgelig ingen mening at indføre i landsogne.
Vi holder i stedet en aftensgudstjeneste med
fokus på eftertænksomhed, stilhed, musik og
lystænding. Gudstjenestens indhold bestemmes af mennesker fra menigheden, som enten
selv eller i samarbejde med præsten også leder
gudstjenesten. Det er en aften der giver ro i
sjælen.
Og det er en opskrift vi også har brugt og vil
bruge igen ved det vi kalder ”fyraftensandagt”.
Vi havde fx en andagt i forbindelse med at vi
lukkede fløjene i altertavlen i Houlbjerg og
samtidig tændte lys for Ukraine og bad for
fred.
Ovennævnte eksempler drejer sig alle om at
holde særlige gudstjenester. Men det er trods alt
de sjældne gange, vi gør det. Og det løser ikke
problemet med at den helt almindelige søndagshøjmesse stadig føles fremmed for nogen
og utidssvarende for andre. Retfærdigvis skal
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en mulighed for at opleve kontakt til sjælen,
ke også et glimt af, hvad der kunne være
sformål.
det også siges at mange faste kirkegængere og
præster holder meget af højmessen som den er
– netop fordi det hele er så velkendt.
Men der findes både teologer, præster og andre
med interesse for Folkekirken som i disse år
gør sig overvejelser over hvordan man kan
ændre på formen og sproget, samt dele af
indholdet – uden at den væsentlige kerne i
det kristne budskab går tabt. I år er der bl.a.
udkommet en lille bog med titlen ”Må vi
være her?”, hvor der peges på problemer i den
luthersk-protestantiske kirke som den danske
folkekirke jo tilhører. Problemet består i at vi
har et trosgrundlag som tager udgangspunkt
i senmiddelalderen og reformationen i stedet
for at gå tilbage til den tidligst formulerede
kristendom som må formodes at ligge tættere
på Jesus’ budskab og betydning. Bogen opfordrer til at der ”skrues ned” for Luther, og op for
stemmerne fra oldkirken.
Danmarks Radio opfordrede for nogle år siden
forskellige præster og forfattere til at nyformulere trosbekendelsen. Det kom der en del ret
interessante forslag ud af. Og sidste år nedsatte

iver pilgrimsvandringen ’blot’ en herlig naturoplev
nde stemning er altid imødekommende, behjælps
e her pilgrimsvandringen adskiller sig fra det, som
tioner.

ger bliver i dagens Danmark organiseret af
organisationer som egentlige
ger, og de er yderst forskellige. Nogle er
biskopperne udvalg som skulle komme med
bud påsynge
hvordan man en
evt. kansalme
ændre liturgien i
ret med hyppige stop for at
højmessen og måske også dåbsritualet. Mange
nye salmer bliver skrevet i disse år i et nutidigt
øn, andre er mindre styrede,
men stadig med
sprog og med afsæt i et nutidigt liv. Så der
foregår meget på mange niveauer. Men det er
ut, hvis betydning det overlades
den
en tung skude attil
vende,
og vi er nødt til fortsat
at samtale om hvor folkekirken skal bevæge sig
at klargøre for sig selv. henad hvis den fortsat (eller igen?) vil være en
væsentlig del af danskernes liv.
D. 28. februar kommer Anders Laugesen og
giver sine bud på hvad han mener er galt, og
hvad man kan gøre ved det.

sforeninger, eksempelvis Viborg
m, som jeg er formand for, anser mødet
sker som det vigtigste. Foreningen og
dgør mødestedet, hvor mennesker med
Marianne i Houlbjerg
pfattelser
kan
mødes,
uanset
om de er kristne elle
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sted, eller om de ikke har nogen tro. Mødet i øjen

bestræber sig ikke på at opnå eller præstere noget
af de svensk inspirerede pilgrimsnøgleord: frihed,
Pilgrim i dag
hed, langsomhed,
om påNutidens
mange
pilgrimmåder
er et menneske, som går på
vandring i den ydre verden og i sit eget indre.
rne livs
stress,
jag og
I mødet
med naturen,
andrelarm.
pilgrimme og

kræfter
oplever pilgrimmen
ikke
velseegnei indre
godt
selskab,
men
sjældent en særlig tilknytning til det åndelige –
et ofte med
perioder helt
i
til Gud. Pilgrimsbevægelsen
i dag er helt
som, måske
empatisk
og
kærlig,
udogmatisk,
så forestillingen
opdage
alt det,
som om en Gud varierer fra en ’anonym kraft eller energi’ til billedet
foregår
i diverse
af den indgribende
og faderlige
figur, som vi
ak:
Fuglenes
sang,
vinden,
oftest bliver præsenteret for i folkekirken.

moderne pilgrimsbevægelse
bestræber sig
. EfterDennogen
tid er
ikke på at opnå eller præstere noget bestemt,
åske bliver
i stand
tilsvensk
at inspirerede
men er stærkt
præget af de
pilgrimsnøgleord: frihed, enkelhed, stilhed,
t formidle
til os.langsomhed,
I stilhed
og og
bekymringsløshed,
fællesskab
åndelighed. Ord, som på mange måder danner
t opleve
kontakt
til sjælen,
modsætning
til det moderne
livs stress, jag og
larm.
f, hvad der kunne være

mulighed for at opleve kontakt til sjælen, og
dermed måske også et glimt af, hvad der kunne
være pilgrimmens livsformål.
Ikke sjældent bliver pilgrimsvandringen ’blot’
en herlig naturoplevelse i godt selskab, men
den underliggende stemning er altid imødekommende, behjælpsom, empatisk og kærlig,
og det er måske her pilgrimsvandringen adskiller sig fra det, som foregår i diverse vandreorganisationer.
Pilgrimsvandringer bliver i dagens Danmark
organiseret af såvel kirkelige organisationer
som egentlige pilgrimsforeninger, og de er
yderst forskellige. Nogle er stramt organiseret
med hyppige stop for at synge en salme eller
bede en bøn, andre er mindre styrede, men
stadig med et åndeligt in-put, hvis betydning
det overlades til den enkelte pilgrim at klargøre
for sig selv.

ringen ’blot’ en herlig naturoplevelse i godt selskab, men
altid imødekommende, behjælpsom, empatisk og kærlig,
dringen adskiller sig fra det, som foregår i diverse

s Danmark organiseret af
Når pilgrimme vandrer foregår det ofte med
m egentlige
perioder helt i stilhed, hvor sanserne får lov
at opdage alt det, som almindeligvis drukner
st forskellige.
ervinden, visne
i støj og snak: Nogle
Fuglenes sang,
blades raslen i skovbunden. Efter nogen tid
stop for
at synge
en atsalme
er sanserne
blevet så vågne,
vi måske bliver
i stand til at høre, hvad det er Gud forsøger at
re styrede,
stadig
formidle til men
os. I stilhed
og ro får med
pilgrimmen
ej,overlades
om de til
erden
religiøst
ger
det
gnhøjde
selv.
og den tillidsfulde
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Enkelte pilgrimsforeninger, eksempelvis
Viborg Pilgrimscentrum, som jeg er formand
for, anser mødet mellem mennesker som det
vigtigste. Foreningen og vandringerne udgør
mødestedet, hvor mennesker med forskellige
livsopfattelser kan mødes, uanset om de er
kristne eller ej, om de er religiøst tilknyttet
noget sted, eller om de ikke har nogen tro.
Mødet i øjenhøjde og den tillidsfulde udveksling af tanker, ideer og erfaringer bliver dét
stærke træk, som beriger og udvikler – derfor
ses den stadige tilstrømning af kommende
pilgrimme til vandringerne.

Hos os er der tradition for en pilgrimsvandring
i sensommeren. Vi vandrer i vores smukke
lokale natur.
Vel mødt!
Steen Rasmussen, Granslev - pilgrim
Vil du høre mere, så send mig en mail:
Steen@europilgrim.dk eller kontakt på
mobil: 30 34 52 69

Fyraftensmusik i Houlbjerg kirke
Som noget nyt vil vi indbyde til en stille stund
i mørkningstimen, hvor man kan komme og
lade freden og roen sænke sig over en, mens
der lyder stille og meditativ musik fra orgel
og klaver.
Man er velkommen til frit at komme og gå,
som det nu passer ind i dagens program i løbet
af den halve time, det varer.
Man kan sætte sig - eller måske lægge sig på en
kirkebænk. Der vil være varmende tæpper - og
der bliver også mulighed for at tænde et lys.
Arrangementet er en del af vores ”alternative”
tilbud og er tænkt som et forsøg, der kan
udvikles. Man er velkommen til at kommentere og evt. komme med forslag/bidrag til den
meditative stund.
v/Birgitte
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Meditation
i Granslev
Bagest i haven
der sidder
jegkirke
tit
I 4 år har der været meditation i Granslev
kirke.
Vi mødes i det smukke og meget enkle tårnrum, hvor orglet står, og hvor vi i øvrigt
også drikker kirkekaffe efter gudstjenesten om
søndagen.
Meditationen foregår hver anden onsdag kl.
16.45-17.45, og vi mødes hele året rundt uanset ferier. Der har i alle årene været en fast
kerne på en 5-6 mennesker. Nogle kommer ind
omkring i nogle måneder. Nogle prøver et par
gange og bliver ved i flere år. Nogle bliver ikke
tiltalt af formen. Nogle dropper ud på grund
af dårligt helbred eller på grund af, at andre
gøremål tager tiden.
Vi begyndte i oktober 2018 med en kursusdag
i sognehuset i Houlbjerg, hvor vi blev introduceret til en meditationsform kaldet Kristen
Meditation eller Centrerende Bøn.
Det er vigtigt at have en form omkring meditation. Vores form er den mest enkle, man kan
tænke sig.
Vi kunne også kalde vores form for Stilhed
Centrerende bøn betyder, at vi i stilhed, hver
for sig, stiller os til rådighed for Gud eller
prøver at åbne vores sind for en åndelig virkelighed. Det gør vi, ved at vælge et ord, en tanke
eller et billede, som vi prøver at holde fast i.
Det kan være ordene ”tillid”, ”tilgivelse”, ”barmhjertighed”, eller….
Et billede kan være et fysisk billede, man
engang har set eller kender godt.
En tanke kan være et spørgsmål til…Gud.
Vi begynder med at snakke lidt om løst og fast
og gør klar til at sidde i stilhed i 2 gange 20
minutter med pause imellem eller i 30 minutter uden pause.

Når vi så har siddet lidt og samlet os hver især
omkring vores ord, billede eller tanke, begynder tankerne deres eget liv. Det kan handle
om, om jeg fik den ret op af fryseren, om at
huske at ringe om besøg i morgen, om vejret i
weekenden. Der er uendelige muligheder for
tankemylder, som alle nok kender til. Når vi
opdager, at tankerne er gået på langfart, skal
vi trækkes tilbage, centreres igen. Ordet, eller
tanken eller billedet trækkes frem, og man
forsøger at beholde fokus der. Deraf navnet
Centrerende Bøn. Enkelte gange kan man
opleve, at tankerne holder op med at myldre,
og at man faktisk har fred i sindet. Andre
gange er det beroligende bare at have afsat tid
til at sidde roligt med sig selv og især sammen
med andre rare mennesker.
Hele stemningen er meget uhøjtidelig. Der
kræves ikke nogen særlige evner eller forudsætninger, og der lægges ikke op til evaluering.
Alle er meget velkomne til at komme forbi. Vi
har enkelte gange inviteret særligt med kaffe
bagefter, men mund til mund-metoden er nok
bedst.
Så kom til Stilhed eller Meditation i Granslev
kirke!
Da det er meget energikrævende at opvarme
kirken, har vi indtil videre - denne vinter - flyttet meditationen til sognehuset i Houlbjerg.
Inge With i Granslev

11

I kirkerne

Familiegudstjeneste i Haurum kirke
1. søndag i advent, d. 27. november
kl. 17.00
Kom til en hyggelig familiegudstjeneste i Haurum kirke 1. søndag i advent. I
skrivende stund overvejes det i menighedsrådet, om lyset i kirkerummet skal
være tændt denne december, da vi alle

Julekoncert i Sall kirke
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jo skal spare på energien. Men vi lover,
at vi ikke sparer på hyggen og hjertevarmen ved denne familiegudstjeneste. Der vil være bobler og sang m.m.
udenfor kirken som afslutning, hvor vi
ønsker hinanden en glædelig adventsog juletid. Håber vi ses.

Adventsgudstjeneste i Sall kirke
3. søndag i advent, d. 11. december kl. 17.00
Kom til stemningsfuld adventsgudstjeneste i
Sall kirke ved sognepræst Gaute Lyhne HolmHansen.
Ved denne gudstjeneste medvirker Sognekoret
med julemusik og herefter byder Sall beboerforening og Sall menighedsråd på aftensmad i

forsamlingshuset. Maden er gratis. Drikkevarer
kan købes.
Tilmelding af hensyn til maden til Jonna
Granum: jonna@granum.dk
Senest den 2. december

Julekoncert i Granslev kirke
Onsdag d. 21. december kl. 19.00
Denne december aften kan man opleve en
koncert med sangerinden og harpenisten
Mariann Mikkelsen i Granslev Kirke.
Hun er uddannet klassisk sanger fra Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus. Mariann har
medvirket som solist i en lang række musicals,
operaer og operetter bl.a. ved MCH Herning
Kongrescenter, Aarhus Teater og Den Jyske
Opera og har desuden sunget ved mange private og offentlige koncerter rundt om i landet,
bl.a. som solist med flere af landsdelsorkestrene.
Mariann akkompagnerer sin egen sang på keltisk harpe i et bredt repertoire. Denne aften
synger hun med harpeklang julen ind i et program af danske og udenlandske jule- og vintermelodier.
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Natkirke i Granslev kirke
5. februar kl. 19.00
Hverken programmet eller temaet for den
årlige natkirke i Granslev er fastlagt, men vi
kan love at der nok skal blive stablet noget på
benene. Vi kan nok også godt love at det bliver
en aften med plads til eftertanke og stilhed
og lystænding. Vi har programsat aftenen så
den ligger så tæt på kyndelmisse som muligt
(d. 2. februar), fordi kyndelmisse opr. betyder
lys-messe og er en gammel kristen helligdag der
betegner vinterens vendepunkt. Nu kan det
kun gå fremad! Det synes vi giver god mening
i forbindelse med natkirke.

Fyraftensmusik i Houlbjerg kirke
Torsdag d. 26. januar
Torsdag d. 23. februar
Begge dage kl. 17.00 – 17.30
v/ organist Birgitte Østergaard
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sognehuset
Bagest i haven der Isidder
jeg tit

Syng julen ind
Torsdag d. 15. december kl. 19.30 i sognehuset i Houlbjerg
I år vender vi tilbage til den enkle form for
jule-sangaften, vi havde tradition for i ”gamle
dage” i Niær præstegård, hvor konfirmandstuen blev fyldt til randen af glade mennesker og
julestemning.

Nu foregår det bare i sognehuset i Houlbjerg,
hvor vi har noget bedre plads og finere faciliteter. Vi vil synge advents- og julesange – så
mange som muligt! Der bliver frit valg bl.a. fra
højskolesangbogen.
Der bliver naturligvis også et dejligt kaffebord.
Velkommen til en aften i julestemningens
tegn!

Højskoleaften
Hævning af den sunkne Ubåd 534
Tirsdag d. 24. januar kl.19.30
Stig Thornton har i sit liv lavet mange spændende og utraditionelle ting. Han har bl.a.
været med til sammen med ”ubådsjægeren”,
Åge Jensen at bjærge den tyske ubåd fra 2.
verdenskrig som var blevet sænket nord for
Anholt. Det kom der en TVdokumentarserie
ud af hvor man følger de tos –(også kaldet
Dynamit-Åge og Indianer-Stig) - kamp for
at få bjærget ubåden, samt deres opdagelser af
hvad de fandt (og fandt ud af ) i forbindelse
med bjærgningen. Historien rummer spor tilbage i den okkulte historie med forgreninger
til både Tempelriddere, Katharer, Vaticanet,
Sydfrankrig og Hoffburg i Wien. Der var
m.a.o. ikke blot tale om at bjærge en Ubåd.
Historien rummer også krigshistorie fra 2.
verdenskrig og kulturhistorie der rækker langt
tilbage i tiden, samt både facts og fascination af
det okkulte og mystiske.
Indianer-Stig har dog fået sit navn fordi han
allerede som studerende drog til USA for

at komme tæt på Nordamerikas oprindelige befolkning og deres kultur. Men også
polarforsker Knud Rasmussen og hans
Thuleekspeditioner har Stig været optaget af.
Så vi kan være sikre på at komme vidt omkring
når Indianer-Stig besøger os i sognehuset.
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Højskoleaften
Hvad vil vi med Folkekirken?
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30
Anders Laugesen er
ansat i Danmarks
Radio hvor han i snart
en menneskealder har
været vært på en række
programmer om kirke,
tro og spiritualitet. I
dag hedder hans program ”Pilgrim”, som har afløst ”De højere
magter”, Skurvognen” og Mennesker og tro” og
hvad der ellers har været gennem årene. Uanset
hvad programmerne har heddet gennem tiden,
er der det fællestræk at Anders Laugesen som
den evigt nysgerrige, taler med mennesker fra
vidt forskellige åndelige og sociale miljøer.
Kvaliteten i hans interviews skyldes nok først
og fremmest den store empati hvormed han
lytter sig ind på folk, men han er heller ikke
bange for at give noget af sig selv, således at der
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i højere grad bliver tale om samtale end om
interview. Og som radiolytter kan man glæde
sig over den ro han formår at formidle ud gennem højttaleren, og den indsigt han giver os
i de mest forskelligartede menneskers meget
forskelligartede liv.
Anders Laugesen har rejst meget i sit liv og har
opsøgt mange forskellige kulturer for at få indblik i deres tro, ritualer og livsværdier, og når
dertil så kommer at han også har læst helt utroligt mange bøger, så forstår man hvorfor han er
blevet så vidende. Så forstandig bliver kun den
der både har læst, set og oplevet verden.
Vi har bedt ham komme i sognehuset for at
inspirere os til den videre samtale om udviklingen af kirken i vore sogne – og i det hele
taget. Så glæd jer til at høre Anders Laugesen
fortælle om hvad han synes der er galt med
Folkekirken, og hvad han synes man kan gøre
ved det.

sognehuset
Bagest i haven der Isidder
jeg tit

Pensionistsamvær

Nørklegruppe

Onsdag i ulige uger kl. 10.00 – 13.00.
Alle er velkomne.

Mødes hver torsdag kl. 10.00 – 12.00.
Alle er velkomne.

Kontaktperson:
Doris Thomsen, tlf. 61 28 42 53
Mail: doris.mth@gmail.com

Kontaktperson:
Doris Thomsen, tlf. 61 28 42 53
Mail: doris.mth@gmail.com

Sognekoret

Koret øver torsdage kl. 19.30 – 21.30.
Kontaktperson: Organist Birgitte Østergaard Petersen, tf. 61 77 76 56
Mail: birgitteoep@gmail.com

Børnekoret Løvsangerne

Koret er for alle børn fra 2. – 6. kl.
Koret øver i Laurbjerg konfirmandstue torsdage kl. 15.15 – 16.15.
Kontaktperson: Organist Birgitte Østergaard Petersen, tf. 61 77 76 56
Mail: birgitteoep@gmail.com

Meditation

Onsdag i ulige uger kl. 16.45 – 17.45 pt. i sognehuset. Alle er velkomne.
Kontaktperson: Steen Rasmussen, tlf. 30 34 52 69
Mail: steen@europilgrim.dk
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Sket i kirkerne - Samtale - Kirkebil - Lørdagsdåb

Døbte

Hannibal Vissing Samsing, Sall Kirke
Malthe Tandrup Nielsen, Haurum Kirke
Johan Møller, Haurum Kirke
Eva Marie Mejer Hessels, Granslev Kirke
Niels Peter Konge Gulev, Houlbjerg Kirke

Bisatte og begravede

Vielser

Michela og
Jesper Bundgaard Eggers,
Houlbjerg Kirke
Lise og Martin
Rosendahl Lund,
Haurum Kirke

Bent Lovring Nielsen, Sall Kirke
Børge Selch, Haurum Kirke
Egon Heegaard, Houlbjerg Kirke
Kim Hjort Jensen, Sall Kirke
Else Søndergaard, Haurum 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 2023
Datoerne er: 28. jan., 25. feb., 25. marts og 13. maj.
Dåbsgudstjenesterne afholdes efter ønske i én af Høj Stenes* ti kirker efter først til mølle-princippet.
Der er plads til 2 familier pr. kirke med dåbsfølge.
Tidspunkterne er fastsatte til kl. 9.30 og 11.00.
Det er kun én af pastoratets præster, der holder lørdagsdåb ad gangen af hensyn til mulighed for
andre kirkelige handlinger den pågældende lørdag.
Ring til kirkekontoret 50 75 01 10 eller præsterne Lene, Thit eller Gaute og hør nærmere.
*Høj Stenes kirker er: Sall, Haurum, Granslev, Houlbjerg, Thorsø, Aidt, Vejerslev, Hvorslev, Gerning
og Vellev.

18

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:

Jette Klostergaard Sørensen (Anja Prip Nipgaard er på barsel)
Telefon: 50 75 01 10  Mail jks@km.dk eller houlbjerg.sogn@km.dk

Kirkesangere:

Haurum, Granslev, Houlbjerg kirker  VACANT
Julie Dahl for Sall kirke (på barsel)
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: 61 33 93 15  Mail:lars.helbo@gmail.com
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Gudstjenesteliste
27. nov. kl. 17.00 i Haurum kirke
1. søndag i advent, LS, Familiegudstjeneste
4. dec. kl. 11.00 i Granslev kirke
2. søndag i advent, LS
11. dec. kl. 17.00 i Sall kirke
3. søndag i advent, GH, Sognekoret medvirker
14. dec. kl. 10.00 i Sall kirke
Juleafslutning børnehaven Trekløveren samt
dagplejen

31. dec. Nytårsaften, LS
14.30 Houlbjerg kirke
15.30 Sall kirke
8. jan. kl. 9.30 i Granslev kirke
1. søndag efter helligtrekonger, GH
15. jan. kl. 19.00 i Haurum kirke
2. søndag efter helligtrekonger, THK
22. jan. kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
3. søndag efter helligtrekonger, LS

18. dec. kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
4. søndag i advent, LS

29. jan. kl. 11.00 i Sall kirke
Sidste søndag efter helligtrekonger, LS

21. dec. kl. 10.30 i Sall kirke
Juleafslutning Frijsendal Friskole

5. feb. kl. 19.00 i Granslev kirke
Natkirke

24. dec. Juleaften, LS
13.00 i Haurum kirke
14.00 i Granslev kirke
15.00 i Houlbjerg kirke
16.00 i Sall kirke

12. feb. kl. 11.00 i Haurum kirke
Seksagesima, LS

25. dec. kl. 11.00 i Haurum kirke
Juledag, LS

26. feb. kl. 11.00 i Sall kirke
1. søndag i fasten, LS

26. dec. Ingen

Forkortelser:
LS: Lene Sander, sognepræst
GH: Gaute Lyhne Holm-Hansen, sognepræst
THK: Thit Kirkeby-Hinrup, sognepræst

19. feb. kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
Fastelavnssøndag, THK

Sall Friplejehjem, følgende fredage kl. 11.00:
16. dec., 27. jan., 24. feb.
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