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Kirkebladet er udgivet af Sall - Haurum - Granslev - Houlbjerg menighedsråd
Lay-out og redaktion: Karsten Erbs
(ansvarshavende)
Udkommer fire gange om året
Sat med Garamon
Trykt hos Vitten Grafisk
Adresse: Sognehuset Houlbjerg
Foto i denne udgave af kirkebladet er
taget af redaktøren.
Læs mere om aktiviteter i sognene på
hjemmesiderne.
Haurum.dk/Sall.dk/Houlbjerg.dk/
Granslev.dk - Samt på Facebook.com
Forsidebillede og billedet her er taget en
dag, hvor jeg kørte ad Houlbjergvej og
så en fin lille æbleplantage. Det er Helle
og Sørens, har jeg fået at vide. Jeg håber
ikke majfrosten ødelagde høsten.
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Bagest i haven der sidder jeg tit
Præstens sommertanker foranlediget af en salme af Lisbeth Smedegaard Andersen.
Af Karsten Erbs
Bagest i haven der sidder jeg tit
Kigger på blomster og blade
Tænker på livet og det der blev mit
Det jeg engang skal forlade.
Det er et almindeligt menneske. Hun
går en dag ned og sætter sig på bænken
nederst i haven. Et øjeblik for sig selv
har hun. Og hun sidder og bliver fyldt
af taknemmelighed for alt det, der blev
hendes. Glæden over det hele, men også
med bevidstheden om at hun engang
skal forlade det alt sammen.
Og så kommer spørgsmålene. Hvad
er meningen med alting? Hvor får vi
svar?
Søger dig, Herre, men himlen er stum
Havet ved intet at sige
Måne og stjerner er tavse derom Hvor er dit sted og dit rige?
Spørger hun. Men troen er en tro og
ikke en lysende sandhed. Svaret er ikke
et facit som når to og to bliver fire. Troen har med hjertets længsel og kærlighed at gøre. Og hun spørger videre. Om
Gud er som os. Fyldt med sorg for det
vi må miste. Bange for mørket og angsten.
Findes der sangfugle dér hvor du er
Svaler der kvidrer ved morgen?
Græder du stadig for dem du har kær
Mindes du angsten og sorgen?

Husker du nætter med rullende tog
Tungt gennem mørket derude?
Var du den natsværmervinge der slog
Blødt mod min oplyste rude?
Hvor er Gud henne i det alt sammen?
Hvor var han dengang med nætter og
rullende tog, tungt gennem mørket derude. Og jeg kan ikke lade være med at
tænke på de lange smertefulde tog med
jøder der blev transporteret i kreaturvogne til Auschwitz. Gud var med de
lidende i vognene, men ude af stand til
at standse ondskaben. Dengang så lidt
som førhen på Golgata.
Yderst på bænken - her sidder jeg lidt
Skjult bag ved grene og kviste
Beder i stilhed for det der blev mit
Dem som jeg frygter at miste
Fuglene kvidrer i hassel og pil
Her er det sted du vil være
Lyse din fred her hvor livet bliver til
Midt i det kendte og nære
Og alligevel er Gud alene det, som kan
gøre verden god og fin som på skabelsens morgen. Vi må som forfatteren
sidde yderst på bænken. Opmærksomme. Bedende for alle dem vi elsker og
holder af. Dem som vi frygter at miste.
Og det bliver hendes tro og vores
tro. Her på det sted, som Gud har givet
os. Det er her Gud er. Det er her han
vil være og lyse sin fred. Her hvor livet
bliver til. Midt i det kendte og nære. Her
hvor omsorgen fødes.
På den måde bliver kristendommen
det som kan give os mod alle dage. Og

3

Tema om udvandring

Personalenyt
skaffe os klare øjne, så vi kan se hinanden tydeligt og være til for hinanden.
Må vi give os tid til indimellem i
denne sommer at sidde nederst i haven,
yderst på bænken og finde fred i Guds
nærvær. God sommer på bænken!

Velkommen til ny kordegn

Jeg hedder Alice Olsen og er Jeres nye
kordegn – nej jeg synger ikke i kirken.
Jeg er oprindelig vestjyde fra Ikast, men
har boet i Århus i 35 år, og bor nu i
Spørring.
Jeg har været kordegn i 10 år i flere forskellige sogne. Jeg har glædet mig
til at skulle være Jeres nye kordegn. I er
velkomne til at kigge forbi eller ringe,
hvis I har nogle spørgsmål eller bestilling af kirkelige handlinger eller andre
kirkelige spørgsmål.
Mit arbejde består i personregistering (fødsel, navngivning, dåb, konfirmation, vielse, navneændring og dødsfald). Hvis du skal bruge en attest er det

mig der laver den. Jeg sidder desuden
også med kirkens regnskab og løn. Når
du bruger Borger.dk i nævnte tilfælde,
så er det mig der laver det. Men haster
det med stempel osv. så er det hurtigere
du kommer på mit kontor. Kan du ikke
få Borger.dk til at virke i det der vedrører kirken, så ring.
Min træffetid er man. – fre. 9.00 –
12.00 samt tors. 15.00 – 17.00. Ring hvis
du ikke kan komme der, - vi kan lave en
aftale.

Farvel til afholdt graver
ved Sall kirke.

Vor trofaste og dygtige graver Asger Borgbjerg valgte at gå på pension
1. april. Her skal lyde en stor tak for
den måde, han har passet kirkegården på og for hans imødekommenhed over for kirkegårdens brugere i
alle sammenhænge. Vi ønsker ham
alt det bedste i hans fremtidige liv.
Tak fra menighed, personale og menighedsråd ved Sall kirke.

Velkommen til ny graver
ved Sall Kirke.

Alice Olsen
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Som ny graver er ansat Steen Søndergaard, der også er og i en årrække
har været kirkesanger hos os. Vi ser
frem til et godt og positivt samarbejde.Velkommen fra menighed, personale og menighedsråd ved Sall Kirke.

Danskerne i Argentina
Koncert med Markando
Sall kirke 4. juni kl. 19.30
Markando består af musikerne Marco Martiri, der kom til Danmark fra Argentina som barn, danske Kristina Grunenberg, der i en årrække har været bosat i
flere latinamerikanske lande, samt argentinske Fernando Massino, der er dansk
gift og har boet i Danmark i fire år.
De skriver om koncerten: ”Vi kan lave en rigtig god koncert med historier og
fakta om danskerne i Argentina. Vi kan også fortælle om, hvordan Argentinsk
folklore er blevet præget af indvandringen fra Afrika, Spanien og Mellemøsten.
I vores musik er det ikke sådan, at vi laver et mix af dansk og argentinsk
musik. Måske kan man sige, at måden vi laver kor i vores danske sange, kan have
lidt inspiration i den argentinske måde at organisere korene på.”
Der er gratis adgang til koncerten!

Velkommen til alle!
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Pinse og bålgudstjeneste
Pinsedag 9. juni kl. 11.00

Pinsedag bliver markeret med dejlig
fløjtemusik! Vi får besøg af blokfløjtenist Jytte Kusk. Hun er uddannet
blokfløjtenist med diplomeksamen fra
Det Fynske Musikkonservatorium. Vel
mødt til en festlig pinsedag!

Udflugt og pilgrimsvandring

Ved bålgudstjenesten vil et af temaerne
være ”nordiske nætter”, med danske og
svenske melodier, samt andre dele af
gruppens alsidige repertoire.
I forlængelse af musikken byder menighedsrådet på lidt godt til ganen.
Alle er velkomne denne midsommeraften til stemningsfuldt samvær i
Granslevs skønne natur!
PS. I tilfælde af dårligt vejr går vi i
kirken

Udflugt
Torsdag d. 22. august 2019
Blokfløjtenist Jytte Kusk

Søndag d. 16. juni kl. 19.00

Også i år inviterer menighedsrådet til
bål-aften i Granslev på Lars’ eng, Møllegyden 1.
Vi starter med en lille gudstjeneste,
hvorefter der bydes på musikalsk underholdning, i år af det lokale Granslev
Byorkester!
Granslev Byorkester blev dannet for
5 år siden og består af Finn Rose, Torben Olsen, Villy Madsen og Jens Jensen.

Turen går i år til Papirfabrikken Bruunshåb ved Viborg – vi får en guidet rundvisning på fabrikken på ca. 1½ time.
Derfra kører vi til Mønsted kro til en
kop kaffe m.m. Efter kaffe går turen
hjemover ad alternative ruter så vi kan
se lidt af den smukke natur omkring
Viborg.
Vi starter fra Houlbjerg kl. 12.00
med ankomst til Bruunshåb ca. kl.
13.00, forventet hjemkomst omkring kl.
18.00. Tilmelding til Alice Olsen på tlf.
64632848 i Sognehuset.
Haurum-Granslev-Houlbjerg og Sall
Menighedsråd

Pilgrimsvandring

Lørdag den 24. august kl.
9.00 starter vi i Sall kirke og
vandrer herefter til Haurum, hvor vi spiser frokost.
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Videre vandring til Granslev, hvor vi
indtager aftensmaden.
Søndag den 25. august kl. 9.00 morgenmad i Granslev kirke, herefter højmesse kl. 10.00 og vandring til Houlbjerg. Undervejs får vi noget kaffe,
synger sammen i kirkerne og hører lidt
om de enkelte kirkers særlige historie og
lokale præg.
’Pilgrimsvandring i pastoratet’ er en
måde at binde pastoratets kirker sammen på. Vi passerer dem alle undervejs
og vandrer igennem hele pastoratet.
Vandringen foregår i roligt tempo med
tid til undervejs at reflektere over livets

Af hensyn til forplejning undervejs ønskes tilmelding til
pilgrimsvandringen senest torsdag den 22. august på mail til:
Steen@europilgrim.dk eller sms
på 30 34 52 69. Angiv gerne, om
du er med på hele vandringen
eller blot en del af den. Alle er
velkomne!

store spørgsmål og nyde den storslåede
natur.
Alle kan være med, og alle er velkomne. Er man ikke i stand til at gå hele
turen, så kan man aftale kun at gå en
del af den. Vi har en følgebil, som kan
hente de vandrere, som har brug for at
blive kørt en del af vejen til næste stop.
Hensigten med vandringen er i lige
så høj grad at stimulere det sociale sammenhold som at vise, at der kan opstå
noget smukt, når man vælger at gå med
hen over sognegrænserne.
Der vil undervejs på vandringerne
være perioder, hvor vi går i stilhed – for
at give mulighed for at høre det, som
til daglig ’forsvinder’ i alverdens larm
og travlhed. Kan man ikke magte at gå
i stilhed, vil vi arrangere en ’bagtrop’,
hvor man fortsat kan tale.
Som medvandrer kan man vælge at
gå hele vejen, eller blot en del af den.
Vil man kun være med den ene dag, er
det helt fint - eller vil man blot være
med om formiddagen, så kan det også
arrangeres.
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Kor i kirkerne

Døbte og døde
Sognekoret

Døbte

Andreas Jensen i Haurum 17. marts

Frederik Post Due i Sall kirke Døde
16.marts, der blev kørt ind i kirken Anna Margrethe Nielsen i Sall
Jens Christian Friis i Sall
af sine to storebrødre.

Jørgen Martin Brandt Christensen
i Sall
Chantell Arnholtz Olsen i Granslev

Nedenstående foto:
Løvsangerne opførte i Houlbjerg kirke en rytmisk kantate over Jonasfortællingen.
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Sognekoret har stadig koraften hver
torsdag kl. 19.30-21.30 i Sognehuset i
Houlbjerg.
Første koraften efter sommerferien
er torsdag d. 22. august.
Koret er åbent for nye sangere, og
også interesserede fra vore nabosogne
er velkomne!
Koret synger for det meste 3-stemmigt, og repertoiret er en blanding af
nyt og gammelt, klassisk og rytmisk. Vi
medvirker ved udvalgte gudstjenester
og arrangementer i løbet af året, nu i efterårssæsonen medvirker vi bl.a. til høst
i Houlbjerg kirke og forsamlingshus og har et par julearrangementer.
Hver sangaften har vi stemmeopvarmning og korøvelser, men man
behøver ikke kunne noder for at være
med. Der er altid en god hyggestund
undervejs – med kaffe og kage!
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.15.15-16.15 i Laurbjerg konfirmandstue.
Første gang efter sommerferien er
torsdag d. 22. august.
Koret medvirker nogle gange i årets
løb ved koncerter og gudstjenester.
Vi har også forskellige sociale aktiviteter, fx arrangerer vi en årlig kor-lejr og
deltager i større kor-stævner med andre
børnekor. I foråret var vi fx til et stort
korstævne i Silkeborg.
Løvsangerne har to korledere, nemlig Martin Nipgaard Hansen, organist i
Laurbjerg, Ørum og Værum og Birgitte
Østergaard herfra.
Man er velkommen til at komme på
besøg i koret, før man beslutter sig endeligt for, om man vil være med.
Birgitte Østergaard, tlf. 61777653,
Mail: birgitteoep@gmail.com
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Kirkens ansatte
Konstitueret sognepræst
Karsten Erbs, Nørgårdsvej 38,
Værum, 8940 Randers.
Telefon 51512743
Mail: ke@km.dk. Fridag mandag.
Ferie: 10. juni til 24. juni og 27. juli
til 5. august. I disse perioder passes
embedet af sognepræst Eva Graabek,
Laurbjerg. Telefon 86468032 eller
61679041. Mail: egr@km.dk. Mandag
fridag.
Haurum kirke
Graver:
René Gulev, tlf. 86969469
Mail: graverhaurum@outlook.dk
Graverafløser:
Steen Bjørn Søndergaard,
tlf. 26448934.
Kirkesangervikar i Haurum:
Helle Pedersen, mobil 30291230
Mail: hellepedersen98@gmail.com
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497
Nøgle til kirken kan lånes hos Hanne Hounsgaard, Nørrevænget 6, tlf.
86964626
Sall kirke
Graver og kirkesanger:
Steen Bjørn Søndergaard,
Mobil 26448934.
Mail:
steen.bjoern.soendergaard@hotmail.dk
Menighedsrådsformand: Lars Helbo,
tlf. 86969315. lars.helbo@gmail.com
Sall kirke kan ses i graverens arbejdstid.
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Kirkelige handlinger
Houlbjerg Kirke
Graver: Anja H. Talbot, tlf. 21170531.
Mail:anjatalbot@icloud.com
Graverafløser: Lars Mørk Andersen,
tlf. 86964213 el. 25305567
Kirkesanger
Steen Bjørn Søndergaard,
tlf. 26448934.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497
Houlbjerg kirke kan ses fra kl. 8.0016.00.
Granslev kirke
Graver: Lars Mørk Andersen,
tlf. 86964213 el. 25305567.
Graverafløser: Anja H. Talbot,
tlf. 21170531
Kirkesanger
Steen Bjørn Søndergaard,
tlf. 26448934.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497
vm30@privat.dk
Nøgle til kirken kan lånes hos graveren
eller hos Kirsten Larsen, Voer Møllevej
30, Granslev..
For alle kirkerne
Organist: Birgitte Østergaard Petersen,
tlf. 61777653
Mail: birgitteoep@gmail.com
Præstesekretær og kordegn
Alice Olsen, træffes i Sognehuset
Man-fre 9 – 13 samt tors 15 – 17
Telefon 64632848.
Mail: aol@km.dk

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 skal 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.Der er følgende muligheder for dåb:
- I en allerede planlagt gudstjeneste. Se
gudstjenesteoversigten på hjemmesiderne: www.sallkirke.dk
- Der er mulighed for en separat dåbsgudstjeneste på de fleste søndage kl.
12.30 i den kirke, hvor der er tjeneste.
- Der er mulighed for lørdagsdåb. ”Først
til mølle” bestemmer i hvilken kirke og
dato, der bliver afholdt dåbsgudstjenester disse lørdage (max. 2 dåbsgudstjenester i efteråret).
Vielse
Vielse anmeldes hos sognepræsten. Der
skal endvidere via borger.dk indsendes
ægteskabserklæring til bopælskommunen, hvorefter kommunen udsteder en
prøvelsesattest (gyldig i 4 mdr.). Ønskes
navneændring i forbindelse med vielse,
anmeldes dette i god tid til bopælssognet via borger.dk
Dødsfald
- anmeldes inden 2 dage til sognepræ-

sten 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. Generelt skal alle anmeldelser
om registrering af navne, faderskab
og dødsfald foretages på www.borger.dk.
Ring kordegn Alice Olsen, træffes manfre 9 – 13 samt tors 15 – 17.
Telefon 64632848. Mail: aol@km.dk
Konfirmander
For Frijsendal Friskole bliver der en kort
indskrivningsgudstjeneste 20. august kl.
19.00 i Haurum kirke med efterfølgende møde.
For børn der skal konfirmeres i
Granslev bliver der indskrivsningsgudstjeneste 22. august kl. 19.00 i Laurbjerg
kirke
Du kan tilmelde konfirmation via
Houlbjergkirke.dk/Granslevkirke.dk/
Haurumkirke.dk/Sallkirke.dk). I højre
side, vælg konfirmander. Nederst i teksten er et link til konfirmandtilmelding.
Login med NemId. Bemærk at begge
forældremyndigheds indehavere skal
give samtykke til konfirmation. Ellers
tilmeld jeres barn ved indskrivningsgudstjenesten.
Konfirmationerne er Granslev kirke Bededag 8. maj 2020. Haurum kirke
søndag 10. maj. Undervisningen starter
tirsdag 27. august for Frisendalskolen.
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Postadresse

Gudstjenesteliste
2. juni - ingen gudstjeneste
6. søndag efter påske
9. juni kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
Pinsedag, KE
Blokfløjtenist Jytte Kusk medvirker
10. juni kl. 9.30 i Haurum kirke
2. pinsedag, EG
16. juni kl. 19.00 i Granslev
Trinitatis søndag, EG
Bålgudstjeneste på Lars’s eng
Granslev Byorkester medvirker
23. juni kl. 11.00 i Sall kirke
1. søndag efter trinitatis, EG
30. juni kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
2. søndag efter trinitatis, KE
7. juli kl. 11.00 i Granslev kirke
3. søndag efter trinitatis, KE
14. juli kl. 9.30 i Haurum kirke
4. søndag efter trinitatis, KE
21. juli kl. 11.00 i Sall kirke
5. søndag efter trinitatis, KE
28. juli kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
6. søndag efter trinitatis, EG
3. august kl. 11.00 i Bøstrup
Friluftsgudstjeneste i Tages Lyst, EG

4. august kl. 11.00 i Granslev kirke
7. søndag efter trinitatis, EG
11. august kl. 11.00 i Haurum kirke
8. søndag efter trinitatis, KE
18. august kl. 9.30 i Sall kirke
9. søndag efter trinitatis, KE
20. august kl. 19.00 i Haurum kirke
Indskrivningsgudstjeneste for konfirmander og deres forældre fra Frijsendalskolen.
25. august kl. 10.00 Granslev kirke
10. søndag efter trinitatis, KE
Pilgrimsvandring fortsætter fra lørdagen
1. september kl. 11.00 i Haurum kirke
11. søndag efter trinitatis, KE
8. september kl. 10.00 i Houlbjerg kirke
12. søndag efter trinitatis, EG og KE
Familiegudstjeneste med Minikonfirmander.
Forkortelser:
EG: Eva Graabek; KE: Karsten Erbs
Gudstjenester på Sall Friplejehjem
Fredag 7. juni kl. 11.00
Fredag 5. juli kl. 11.00
Fredag 9. august kl. 11.00

