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Siden sidst
søndag efter søndag, om det mirakel,
der blev født julenat, og som overvandt
døden påskemorgen.
Det er kristendommen essens, og det
er vigtigt, at også kirkens indretning
fra døbefont til alterdug fortæller dette
budskab. Tak Bodil, det betyder også
noget helt særligt for os, at gaven er
skænket af et sognebarn. Med disse
ord vi vil gerne overrække dig en lille
gave.”

Ny alterdug i Haurum kirke

Søndag d. 22. marts 2015 fik Haurum
kirke en ny alterdug skænket af Bodil
Iversen, nu bosiddende i Hammel, men
født på Jægerslyst i Haurum. I den
anledning blev der holdt en lille reception, hvor menighedsrådet havde lejlighed til at sige Bodil Iversen mange tak.
Her kommer Lenes tale til Bodil.
Skærtorsdag i Houlbjerg kirke
Atter en stemningsfuld skærtorsdagsgudstjeneste løb af stablen i Houlbjerg.
I år med frivillige kræfter i form af et
fint lille ad hoc kor. Gudstjenesten blev
traditionen tro afsluttet med et påskemåltid i våbenhuset. Tak til alle, som
var med.

”Kære Bodil
Jeg vil på medarbejdernes og menighedsrådets vegne gerne sig dig en stor
og varm tak, fordi du har skænket
Haurum kirke en ny alterdug.
Ikke alene har du gratis stillet din
arbejdskraft til rådighed, men du har
også doneret alle materialer til alterdugen.
Vi er meget glade for gaven, som vil
glæde mange mennesker i lang tid
fremover.
Materiale- og farvevalg er smukt
afstemt med alter
og alterskranke.
Og motivet stjerne
og kors fortæller
jo på sin smukke
helt ordløse måde
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Minikonfirmander
Et nyt samarbejde med LaurbjergVærum og Ørum sogne omkring minikonfirmandundervisning blev i år indledt med et fælles minikonfirmandhold, hvor alle 3. klasser fra HoulbjergGranslev samt Laurbjerg-Værum og
Ørum sogne var indbudt. Afslutningen
løb af stablen i Houlbjerg kirke med
teaterforestillingen: ”Frederiks flyverdragt” ved Esben Nyholm. Eva og
jeg siger tusind tak til alle jer søde
og interesserede minikonfirmander, og
tak til alle, der har støttet op om dette
tiltag, ikke mindst menighedsrådet i
Houlbjerg for lækre pizzasnegle og pølsehorn i forbindelse med afslutningen.
Næste år vil 3. klasserne få en indbydelse til lignende forløb.

Børnegudstjeneste
Kort efter påske blev der holdt en
børnegudstjeneste i Granslev kirke
med god tilslutning. Mange kræfter
arbejdede sammen om gudstjenesten:
Børnekoret Løvsangerne medvirkede,
en lille arbejdsgruppe bestående af
FDF-kræfter fra Haurum og præst var
idé-makere og frivillige fra Granslev
diskede op med lækkerier efter gudstjenesten. Tak til alle, der var med til at
støtte op og arrangere.

Haurum og Sall sognes 3. og 4. klasser
vil som altid få indbydelse til minikonfirmand i de lige år, dvs. til næste år.
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Præst og gudstjenester
Årets konfirmander
Houlbjerg kirke:
Store Bededag
d. 1. maj kl. 10.30:
Fra venstre: Mathias Brøgger
Jensen, Gabriel Flaathen
Ørnskov,
Mathias
Torp
Pedersen, Mathias Flaathen
Ørnskov, Magnus Khaled List
og sognepræst Lene Sander

Sall kirke:
Søndag d. 3. maj kl. 10.30:
Nederst fra venstre: Frederik
Asbjørn Stenshøj, Natalie
Lebech Thorgersen, Julie
Røssberg Prebensen, Kirstine
Skovbøll
Christensen,
Rasmus Juel Sørensen.
I midten fra venstre: Hampus
Holgård Troelsen, Pernille
Lützhøft,
Signe
Koudal
Mikkelsen, Ida Mehl Løgager,
Katrine Aagaard Laursen,
Amalie Qvistgaard, sognepræst Lene Sander.
Øverst fra venstre: Sofie
Lykke
Friborg,
Magnus
Dyrholm Lund, Alberte Vester
Bjerring Rasmussen, Oliver
Hee Pedersen, Sara Haahr
Mathiasen, Tobias Kielsgaard
Hvid, Laura Agnes Bertelsen.

Konfirmationsdatoerne for 2016:
Granslev kirke, Store Bededag d. 22. april
Haurum kirke, Søndag d. 24. april

Konfirmationsdatoerne for 2017:
Houlbjerg kirke, Store Bededag d. 12. maj
Sall kirke, Søndag d. 14. maj
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Sommeraften-gudstjeneste i Haurum Kirke
hoved, du blomst", en af Carl Nielsens
smukke aftensange.
Og ikke mindst: Haurum Menighedsråd
byder på en lille forfriskning med lidt
mundgodt! - hvorefter vi i fællesskab vil synge en
række kendte og
dejlige Carl Nielsensommersange.

Søndag d. 31. maj, kl. 19.30
- med fællessang!
Denne sommeraften medvirker sognenes kor med sommer- og aftensange,
bl.a. af Carl Nielsen,
hvis 150 års fødselsdag kan fejres d. 9.
juni i år.
Der bliver også lejlighed til at høre lidt
orgelmusik af Carl
Nielsen, og Haurum
Kirkes dygtige kirkesanger, Sine Smed vil
synge "Sænk kun dit

Vel mødt i Haurum
Kirke!
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Bålgudstjeneste i Granslev
Igen i år står Granslev menighedsråd
bag en midsommer bålgudstjeneste
på Lars´ eng, Møllegyden 1, Granslev.
Arrangementet løber af stablen søndag
d. 28. juni kl. 19.00 – medbring gerne
stol eller tæppe. Vi håber på godt vejr,
men skulle det blive regn, rykker vi
gudstjenesten ind i kirken.
Vi får i år musikalsk ledsagelse af
Dorthe Marie Astrup og Martin Nipgaard
Hansen. De er begge ansat i nabo-sognene Laurbjerg, Værum og Ørum, som
henholdsvis kirkesanger og organist,
og har spillet sammen de sidste 4 år i
mange forskellige sammenhænge ved
de tre sogne.
Musikken vil bestå af fortrinsvis danske
sommer- og kærlighedssange af bl.a.
Peter Arnold Heise og Sebastian.
Efter gudstjenesten tændes bålet, og
alle er velkomne til at blive og nyde
samvær og stemning – såvel som den
lille forfriskning menighedsrådet serverer.

Pilgrimsvandring ud fra Granslev kirke
Søndag d. 30. august arrangerer Granslev
menighedsråd og i samarbejde med Viborg
Pilgrimscentrum en pilgrimsvandrig ud fra
Granslev kirke med afsluttende forfriskning
i Granslev forsamlingshus.
Læs mere i næste kirkeblad.
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Kirke og kultur
Ældreudflugt den 19. august

Afgang fra Sall kl. 11.30, Haurum kl.
11.40, Granslev kl. 11.50 og Houlbjerg
kl. 12.00

Tag med på ældreudflugt
onsdag den 19. august 2015.
Vi kører med bus ad hyggelige veje, sejler med turbåden Svanen på Danmarks
smukkeste Fjord fra Mariager til Hobro
og drikker kaffe og hører foredrag
på den gamle kongelig privilegerede
Hvidsten Kro.
Sejlturen fører os i adstadigt tempo
forbi et smukt dansk landskab fra
Mariager til Hobro, hvor bussen venter
os og kører til Hvidsten Kro. Den er en
af Danmarks ældste, er bygget i 1634
og har været i samme generations eje
i mange år. I disse historiske og hyggelige omgivelser drikker vi kaffe og
hører lidt om stedet, inden vi ad hyggelige veje begiver os hjemad.

Tilmelding senest d. 10. august 2015
til: Inge 40 62 99 74,
Grethe 50 21 24 85,
Jonna 51 78 98 63
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Kunstudflugter
Vi i Houlbjerg Menighedsråd har længe gået og taget tilløb til at arrangere nogle
kunstudflugter. Og nu skal det være.
ONSDAG d. 17. JUNI
Vi lægger ud med en tur til Djursland, hvor vi vil besøge så forskellige kirker som
Pindstrup, Maria Magdalene og Bregnet Kirke.
Vi forestiller os, at vi laver samkørsel og tager fra Houlbjerg kl. 9.30. Man sørger
hver især for at have en madpakke og kaffe/the med. Så sørger vi for kage til
kaffen.
Vi vil være tilbage i Houlbjerg til aften.
Det er endnu for tidligt at kunne få oplyst, om de nævnte kirker er tilgængelige for
os, så vi kan blive nødt til at ændre i programmet.
Af hensyn til organisering af kørsel vil vi gerne bede om, at I melder jer til hos
Grethe Gregersen (tlf. 86964156 / 5021 2485 eller mail: gretheg@dukamail.dk)
og oplyser, hvor mange I er, og om I kan lægge bil til.
ONSDAG d. 26. AUGUST
Her satser vi på en tur til Århus – dog afhængigt af, om der melder sig tilstrækkeligt med chauffører, der har mod på at køre i Århus.
Programmet vil i givet fald stå på besøg i Johanneskirken og Domkirken. Imellem
de to besøg kunne man indtage enten formiddagskaffe eller frokost i én af universitets kantiner (det er godt og billigt!) Også her bedes I melde til hos Grethe.
Vi vil med disse to tiltag gerne undersøge, om der er interesse for sådan noget.
Og alle (også uden for Houlbjerg) er naturligvis velkomne. Derfor vil vi også gerne
have en melding, hvis du er interesseret, men forhindret de pågældende datoer og
f.eks. synes, det bør henlægges til weekender og /eller kortere fyraftensudflugter.
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Kirke og hverdag
Løvsangerne
Vores børnekor, Løvsangerne, holder
sommerferie efter en dejlig forårssæson, hvor vi som sædvanligt har sunget
hver fredag. I marts var vi på kor-lejr i
"Natur-fidusen" i Jebjerg, hvor vi arbejdede med påskemusik, improvisationer
og dramatiske optrin - og ikke mindst:
Vi hyggede os og fik styrket sammenholdet! Lejren mundede ud i en gudstjeneste i Ørum Kirke over påske-tema.
I april sang koret påske- og forårssange ved børnegudstjenesten i Granslev
Kirke.
Efter 25 år som korleder for
Løvsangerne har Hilde Skrudland valgt
at stoppe, så koret fortsætter nu under
ledelse af Martin Nipgaard, organist i
Laurbjerg, Værum og Ørum og Birgitte
Østergaard, organist i Haurum, Sall,
Houlbjerg og Granslev Kirker. Stor tak
til Hilde, en ildsjæl, der har betydet
meget for rigtig mange børn - og for
musikken og kirkelivet i sognene!
Kor-start efter sommerferien bliver fredag d. 21. august kl 14.20-15.20 i
Laurbjerg Konfirmandstue.
Sangkoret Løvsangerne er et tilbud til alle børn i 2. – 6. klasse i Laurbjerg,
Værum og Ørum samt Haurum,
Sall, Houlbjerg og Granslev
sogne. Koret deltager af og til
ved koncerter og gudstjenester i
kirkerne.
Det koster 50 kr. pr. barn for et
helt skoleår.
Leje af kortrøje: 75 kr.
(engangsbeløb)
Man er velkommen til at komme
gere
på besøg i koret, før man beslutter
Et bord fuld af Løvsan
sig for, om man vil være med.
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Voksenkor
"Ave verum corpus" af W.A.Mozart et af musikhistoriens meget kendte
og smukke korværker - har været
forårssæsonens største udfordring i
voksenkoret! Men
vi gjorde det!
Koret sang dette
stykke og anden
påskemusik
til
Palmesøndag
i
Sall Kirke.

Forårssæsonen afsluttes med en sommeraften-gudstjeneste i Haurum Kirke
d. 31. maj kl. 19.30. Se omtalen andetsteds! - Tak til alle kor-medlemmer for
jeres velvillige og
ihærdige indsats!
Efterårssæsonen
går i gang torsdag d. 27. august
kl. 19 i Niær
Præstegård

Kor-sangere søges!

Det er et stort ønske at blive flere i koret, så hvis du kan lide at synge, så mød
op og mærk glæden ved at synge sammen! Man er velkommen til at komme
på uforpligtende besøg og synge med - og man behøver i øvrigt ikke binde
sig for mere end et projekt ad gangen.
Vores kor har været i gang i næsten 2 år nu. Repertoiret er en bred blanding
af nye og gamle sange og salmer, samt lettere klassiske og rytmiske satser,
og vi synger både en-stemmigt, to- og trestemmigt. Koret medvirker ved
udvalgte gudstjenester i løbet af kirkeåret.
Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt og hyggeligt, men også udviklende
at gå til kor. Vi får os selvfølgelig en kop kaffe og kage undervejs! Det er gratis
at deltage!
Nærmere oplysning:
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653, mail: birgitteoep@gmail.com
Menighedsrådene har besluttet fremover at tilbyde kirkebil til alle med tilknytning
til sognene. Ønsker man transport til og fra søndagens gudstjeneste - eller til og
fra et andet arrangement beskrevet i kirkebladet, skal henvendelse ske til Niær
Præstegård tlf. 86 96 40 24 senest fredag kl. 10.00.
OBS: Kirkebladets læsere opfordres til at sende indlæg .
Indlæg sendes til sognepræsten, næste gang senest 1. juli 2015

Redigeret af: Lene Sander og Charlotte Jørgensen
Layout og tryk: Vitten Grafisk A/S tlf.: 87 57 60 00, info@vittengrafisk.dk
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Menighedsrådsmøder

HAURUM KIRKE:

Graver: René Gulev, tlf. 8696-9469
Graverafløser:
Asger Borgbjerg, tlf. 4055-9052
Sanger: Sine Smed, tlf. 3114-6153
Menighedsrådsformand:
Jørgen Ruskjær, tlf. 2920-8902
Nøgle til kirken kan lånes hos Hanne
Hounsgaard, Nørrevænget 6, tlf: 8696-4626

i Niær konfirmandstue
Tirsdag d. 25. august:
Kl. 16.30 – 18.00: Haurum menighedsråd
Kl. 18.00 – 20.00: Fællesrådsmøde
Kl. 20.00 – 21.30: Sall menighedsråd
Onsdag d. 26. august:
Kl. 18.30-20.00: Houlbjerg menighedsråd
Kl. 20.00-21.30: Granslev menighedsråd

SALL KIRKE:

Graver: Asger Borgbjerg, tlf. 4055-9052
Graverafløser: René Gulev, tlf. 8696-9469
Menighedsrådsformand:
Lars Helbo, tlf. 8696-9315
Sall kirke kan ses i graverens arbejdstid.

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og
man er velkommen til at overvære dem.
Sognepræst Lene Sander, Niær præstegård, Niærvej 7, 8450 Hammel, fastnet:
8696 4024, mobil: 2917 4024,
e-mail LESA@KM.DK
Mandag fri.
Fri: d. 6. – 7. juni samt d. 20. juli – 9.
august samt d. 15. – 16. august

HOULBJERG KIRKE:

Graver: Anja H. Talbot, tlf. 2117-0531
Graverafløser: Lars Mørk Andersen,
tlf. 8696-4213 / 2530-5567
Menighedsrådsformand:
Dorris Thomsen, tlf. 8696-4253
Houlbjerg kirke kan ses fra kl. 8.00 - 16.00.

I disse perioder passes embedet af sognepræst Eva Graabek, Laurbjerg, tlf.: 86
46 80 32 eller 61 67 90 41. Mail: EGR@
KM.DK
Mandag fri.

GRANSLEV KIRKE:

Vejviser
FØDSEL og FADERSKAB: Såfremt man er gift og
har født på et sygehus, skal man intet foretage sig.
Sygehuset melder fødslen til sognet, og ægtefællen
bliver automatisk registreret som far. Ugifte forældre
kan via borger.dk sende en ”Omsorgs- og ansvarserklæring” til bopælssognet inden 14 dage efter fødslen, hvis
faderskabet anerkendes og fælles forældremyndighed
ønskes.
DÅB: Anmeldes til sognepræsten i en kirke, man har
tilknytning til. Gudstjenestetidspunkter kan ses i kirkebladet, på kirkens hjemmeside eller på sogn.dk
VIELSE: Anmeldes hos sognepræsten. Der skal endvidere via borger.dk indsendes ægteskabserklæring til
bopælskommunen, hvorefter kommunen udsteder en
prøvelsesattest (gyldig i 4 mdr.). Prøvelsesattesten skal
være sognepræsten i hænde i god tid inden vielsen.
Ønskes navneændring i forbindelse med vielse, anmeldes dette i god tid til bopælssognet via borger.dk
DØDSFALD: Anmeldes inden 2 dage til sognepræsten
samt via borger.dk. Kontakt evt. en bedemand.
NAVNEÆNDRING: Anmeldes til bopælssognet via
borger.dk. Næsten alle navneændringer undtagen i forbindelse med vielse koster gebyr.
SAMTALE: En henvendelse er altid velkommen, hvis
nogen ønsker - eller hører om én, der ønsker - en
samtale.
Generelt skal alle anmeldelser om registrering af navne,
faderskab og dødsfald foretages på www.borger.dk. Man
kan læse vejledninger om ovenstående samt bestille
attest mm på www.personregistrering.dk. Læs mere om
dåb, vielse etc. på www.folkekirken.dk
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Graver: Lars Mørk Andersen,
tlf. 8696-4213 / 2530-5567
Graverafløser: Anja H. Talbot, tlf. 2117-0531
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 8696-4497
Nøgle til kirken kan lånes hos graveren eller
hos Kirsten Larsen, Voer Møllevej 30, Granslev

FOR ALLE KIRKERNE:

Organist:
Birgitte Østergaard Petersen, tlf. 6177-7653
Regnskabsfører:
Michael Vesterskov Kristensen, tlf. 2616-9870
Sangere for Sall, Houlbjerg og Granslev kirker: Steen Bjørn Søndergaard, tlf. 2644-8934
og Laura Ahlqvist, tlf. 28 51 59 93 (sangerne
fordeler selv tjenesterne imellem sig)

KIRKEBIL:

Menighedsrådene har besluttet fremover at
tilbyde kirkebil til alle med tilknytning til
sognene.
Ønsker man transport til og fra søndagens
gudstjeneste - eller til og fra et andet arrangement beskrevet i kirkebladet, skal henvendelse ske til Niær Præstegård tlf. 86 96 40 24
senest fredag kl. 10.00.

Gudstjenester
Dato

Haurum

31/5 Trinitatis søn
Joh 3, 1-15

19.30
Sommersangsgudstjeneste
Se omtale

Sall

Houlbjerg

7/6 1. s. e. trin
Luk 16, 19-31

11.00
Eva Graabek

14/6 2. s. e. trin.
Luk 14, 16-24

9.30

21/6 3. s. e. trin.
Luk 15, 1-10

11.00
Kaffe

28/6 4. s. e. trin.
Luk 6, 36-42
5/7 5. s. e. trin.
Luk 5, 1-11

19.00
Bålgudstjeneste
Se omtale
11.00

12/7 6. s. e. trin.
Matt. 5, 20-26

11.00

19/7 7. s. e. trin.
Luk 19, 1-10

11.00
Kaffe

26/7 8. s. e. trin.
Matt 7, 15-21
2/8 9. s. e. trin
Luk 16, 1-9

9.30
Eva Graabek
Kaffe
11.00
Eva Graabek

9/8 10. s. e. trin.
Luk 19, 41-48

11.00
Eva Graabek

16/8 11. s. e. trin.
Luk 18, 9-14
23/8 12. s. e. trin.
Mark 7, 31-37
30/8 13. s. e. trin
Luk 10, 23-37

Granslev

9.30
Eva Graabek
Kaffe
11.00
9.30
Pilgrimsvandring
Se omtale

NB! Der er altid altergang ved gudstjenesterne kl. 11.00

