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Det trodsige lys

J

eg læste i Weekendavisen engang her
i sommer et interview med den koreanske forfatter Han Kang, hvor hun et
sted siger: ”Når jeg læser, leder jeg efter
noget. Efter tegn på, at mennesket mest
af alt er godt.”
Og hun føjer til: ”Det er den fortælling, Astrid Lindgren fortæller, ikke
sandt? Brødrene Løvehjerte er ikke en
fortælling om ondskab og mørke og despoter, men om alt det lys, der findes i
mørket. Det trodsige lys. Det er det, jeg
leder efter.”
Sådan noget bliver jeg så glad for at
læse og véd at det aldrig er spild af tid
at læse god litteratur. Det er et eftersøgningsarbejde. At lede efter det trodsige
lys. At lede efter det, der samler mennesker igen, når de har været ved at falde
fra hinanden. At lede efter tegn på, at
mennesket mest af alt er godt.
Et eksempel på det fandt jeg i en
bog af Jonathan Franzen her i sommer,
i hans første roman Brudzone. Jeg var
træt af hovedpersonen Louis. Han var
virkelig besværlig og kantet. Og kunne
heller ikke lide sig selv. Men jeg kunne
sagtens identificere mig med ham. Vi
har mange brudzoner i os og lærer også
om os selv, når vi læser.
Men han møder Renée. Hun er
seismolog og hun finder årsagen til en
række mindre jordskælv. Det er en kemikaliefabrik der er synderen og hun afslører det. Derfor bliver hun skudt ned
udenfor sit hjem, men overlever og nu
ved Louis hvad han skal med sit liv. Så

skriver Jonathan Franzen om ham: ”de
eneste tidspunkter hvor han kunne lide
det menneske han var, var når han var
alene med Renée på Pleasant Avenue. Så
længe han var i hendes lejlighed, vidste
han hvad han foretog sig, fordi alting
fulgte logisk af det udgangspunkt at
han elskede hende. Han var hendes kok,
hendes komiker, hendes trøster, hendes
stuepige.”
Det synes jeg bare er så godt. Louis var kommet ud af sig selv og gjorde
noget han ikke havde gjort før. At være
til for et andet menneske. At de derfor
sammen kunne bære alt det der var sket.
Franzen skriver: ”For bare tre måneder siden ville han aldrig have troet
på at han kunne trøste et sygt menneske
som græd over hvor langsomt det gik
fremad: At de nødvendige ord ville melde sig hos ham lige så automatisk som
de bevægelser der var nødvendige for at
dyrke sex, gjorde. Han ville højst sandsynligt have vrænget hvis nogen havde
sagt til ham at kærlighed kunne lære
ham de mange specifikke færdigheder
der tilsammen udgør tålmodighed og
velvilje, og ville helt bestemt have gjort
det hvis nogen havde sagt at kærlighed
var en gylden ring der, hvis man greb
den, ville bære én opad og fremad med
samme styrke som en naturkraft.”
Når jeg tænker på det budskab vi hører i kirken, så er det også fortællingen
om det trodsige lys. Det insisterer på at
livet altid har ret og at døden og mørke
magter aldrig får ret.

3

Forårets konfirmander

Høstgudstjeneste og høstfest
Høstgudstjeneste med høstfest
17. September kl. 17.00 i Houlbjerg kirke

Malou Rosborg Rafn, Malthe Bruun Kristensen, Nicolai Holm Jørgensen, Viola Kamp Jønsson
i Houlbjerg kirke Bededag. Nedenfor er det Sall kirke den følgende søndag.

Høsten er i gang, og i år ser det ud til at både landmænd, gartnere, plantageejere og alle haveejere får et godt udbytte. Uanset udbyttets størrelse vil vi fejre
det og huske at være taknemmelige over det mirakel det er, at man kan putte
én kartoffel i jorden og efter nogle måneder grave en hel gryde fuld op. Det er
da fantastisk.
Vi starter med gudstjeneste i Houlbjerg Kirke og bærer derefter høstkurvene hen til Houlbjerg Forsamlingshus hvor vi i samarbejde med Houlbjerg Borgerforening holder fællesspisning og auktion over kurvene. Koret medvirker
både i kirke og forsamlingshus. For spisning betaler man 25 kr. ved indgangen.
Drikkevarer købes til lave priser. Det er nødvendigt med tilmelding. Senest d.
13. september til Doris Thomsen (SMS 61 28 42 53. - mail: doris.mth@gmail.
com). Vi håber der er mange der vil give en kurv eller lignende. Det beder vi
også om at I meddeler Doris.

Søndag d. 29. september inviteres til høstgudstjeneste i Sall Kirke kl. 17.00

Alexander Dimitri Dannerfjord Lysdal, Alma Esther Roldskov Ibsgaard, Emmelie Hundevad Jensen, Helene Bach Holm, Iris Naja Grusgaard, Andersen, Julia Jacintha Dalsgaard Karstensen, Liv
Elisabeth Bruun, Lukas Krog Skovsende, Maj Victoria Bruun, Niels Johan Kirkegaard, Noa Pedersen, Patrick René Christensen, Sofie Hee Sørensen, Viktor Sønderby Koll, William Bryndum Bested
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Efter gudstjenesten er der middag og underholdning i forsamlingshuset. Vi får
besøg af orkesteret ”Fars grise og Co.”, som medvirker både i kirken og i forsamlingshuset, hvor der bliver gammeldags hyggeligt samvær for hele familien.
Der bliver også mulighed for en sving-om, da orkesteret spiller op til et par
enkle folkedanse.
Arrangementet er et samarbejde mellem menighedsrådet og Sall Beboerforening og er et fællesarrangement for de fire kirker, og vi glæder os til at se
rigtig mange slutte op. Deltagelse er gratis, men af hensyn til kokken beder
vi om en forhåndstilmelding til Jonna Granum senest fredag d.20.sep., (mail
jonna.granum@skolekom.dk, tlf.8696 2206)
Orkesteret beskriver sig selv således: ”Fars Grise og Co.” leverer en blandet
fars - bestående af kendte og ukendte numre i folk-genren, hvor instrumentbesætningen er violin, harmonika, ukulele, guitar, sang, kontrabas og trommer. Med gamle travere i nye sko spiller vi op til et aktivt publikum - både på
dansegulvet, men også krøllerier i form af små anekdoter, underholdning og
fællessang. Velkommen til høstfest i Sall!
5

Sognedag i Haurum
Sognedag i Haurum Kirke
Søndag 17. november kl.
11.00 i Haurum Kirke og
Forsamlingshus

Traditionen tro holder vi dette arrangement for alle 4 kirkers sognebørn. Vi
begynder med gudstjeneste i kirken og
spiser derefter frokost sammen. Efter
frokosten holder Henny Vestergaard
Granum foredraget:

Om ”Tyskerbørns”
historie og vilkår

I krige fødes der altid børn med
forældre fra de stridende parter, hvilket
er og altid har været en svær håndterlig
samfundsopgave, ofte med traumatiske
konsekvenser for børnene. Henny berører i sit foredrag emner som tyskerpigernes vilkår, når de er på vej til at
blive mødre, tyskerbørnenes kaotiske
opvækst med mødrenes tavshed om det
fædrene ophav og statens håndtering af
de dansk/tyske faderskabssager. Henny
kender problematikken på egen krop
og slutter foredraget med en personlig
beretning om en barndom fuld af hemmeligheder, løgne og halve sandheder.
Sognekoret medvirker.
Deltagelse er gratis, men af hensyn til frokosten beder vi om tilmelding
senest d. 7. nov. til sognesekretæren tlf.
6463 2848. Kontortid man - fredag 9 12, yderligere torsdag kl. 15 - 17.
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Efterårets højskoleaftener kl. 19.30

Højskoleaftener

Der vil hver gang være enten kaffe/
kage eller ost/rødvin undervejs, og for
at det kan blive ved at løbe rundt vil vi
fra næste sæson begynde at opkræve 20
kr. pr. gang.

Tirsdag d. 24. september

Tema om udvandring (fortsat)
Vi fortsætter forårets tema om udvandringen til Amerika/Argentina. Vi hørte Lars Helbo redegøre for den danske
udvandring og i forlængelse heraf Jonna Granums personlige beretning om
at komme på sporet af sin mors tid i
Argentina samt arbejdet med at opspore
de familiemedlemmer som stadig lever i
Argentina.
Først i juni havde vi så koncert i Sall
Kirke med den dansk-argentinske trio
Markando som ikke blot leverede en
forrygende koncert, men også mellem
numrene fortalte om det at leve i spændingsfeltet mellem at være dansk og argentinsk.
Vi har nu været så heldige at få en
aftale med Erik Møller, præst ved Sct.
Pauls Kirke i Århus. Han tilbragte som
barn nogle år i Argentina hvor hans far
virkede som præst for den danske menighed. Dette ophold gik ham så meget
i blodet at Erik som gaucho ved adskillige lejligheder har henrykket adskillige
mennesker med spidsstegt lam over bål.
Som voksen fik Erik lyst til at vende til-

bage til Argentina bl.a. for at undersøge
i hvor høj grad den danske tradition lever videre. Vi kan se frem til en oplysende, men også underholdende aften.

Tirsdag d.29. oktober

Pilgrimsruten Shikoku 88
Også denne aften kan siges at være fortsættelsen af et tema: I juni 2018 fortalte
Steen Rasmussen om det kristne fællesskab på øen Iona i Skotland, hvor man
året rundt arrangerer en ugentlig pilgrimsvandring rundt på øen. Nu kommer Anette Riis og beretter om sin tur
på den japanske pilgrimsrute, Shikoku
88 (til dels den samme som nogen af
jer måske har set Michael Berthelsen
fortælle om i TV). Der venter os nogle
spændende indblik i en meget forskelligartet kultur.

Onsdag d. 6. november.

Kaj Normann Andersen
Vi fik et tilbud som vi ikke kunne sige
nej til, så derfor har vi indføjet en ekstra
højskoleaften. En onsdag aften!
Vi får besøg af en trio bestående af
Anne Marie Michaelsen (sopran), Rasmus Mulvad Beyer (tenor) og Birgitte
Leth (piano) som har specialiseret sig i
de kendte gamle filmmelodier. Først og
fremmest af Kaj Normann Andersen,
men melodier fra Matador og Sommer i

Tyrol har også fundet vej ind i repertoiret. Mon ikke det bliver en rigtig hyggelig ”nynne-med”-aften?

Tirsdag d. 26. november

Søren Gade om tressermusik
- er der også gode gamle kendte melodier på programmet når Søren Gade fra
Houlbjerg kommer og fortæller om sin
yndlingsmusik fra tresserne. Det bliver
ikke kun snak. Vi skal selvfølgelig også
høre musikken. Det bliver fedt!
I december er der ingen højskoleaften, men det årlige julehyggearrangement finder sted d. 12. dec. kl. 19.30

Pensionist-samvær

Onsdag i ulige uger er der åbent sognehus for alskens aktiviteter kl. 10.0013.00. Vi starter onsdag 25. september.
Nogle spiller brætspil, andre drøfter
måske et IT-problem, andre går i køkkenet og laver mad, nogen snakker blot
over en kop kaffe. Kl. 12.00 er maden
klar, og for et beskedent beløb (10 kr.
plus evt. tilkøb af øl eller sodavand)
bliver man mæt i rart selskab. Alle er
velkomne.

Nørklegruppen

Hver torsdag 10.00-12.00 mødes en
stor gruppe for at strikke, sy og hækle
enten til eget brug eller til Røde Kors’
støttearbejde i nødlidende områder.
Strukturen er løs, så man behøver ikke
komme hver torsdag.
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Fredsgudstjeneste/koncert

Kor i kirkerne/Alle helgens dag

Fredsgudstjeneste
i Haurum kirke
1. søndag i advent kl. 19.00

Sognekoret

Adventstiden vil blive markeret ved en
fredsgudstjeneste i Haurum kirke.
Fredslyset fra Jesu fødselsgrotte i
Betlehem er på Sct. Georgsgildernes
foranledning blevet bragt til Hammel
ugen forinden, og det vil denne aften
blive bragt ind i Haurum kirke.
Menighedsrådet er vært ved en kop
kaffe efter gudstjenesten.

Døbte i Houlbjerg kirke
Malthe Bundgaard Eggers
Oliver Stjernholm Thøgersen

Døde

Else Frederikke Jensen i Sall
Anders Skjødt i Sall
Finn Grønlund Jensen i Houlbjerg
Peder Rasmus Nielsen i Houlbjerg
Inge Marie Sørensen i Sall

Koncert med Michala Petri
Granslev Kirke fredag d. 11. oktober kl. 19.30

Den kendte blokfløjtespiller Michala Petri er en virtuos på sit instrument. Hun akkompagneres som så ofte før af guitaristen Lars Hannibal.
Vi tager denne gang
entre til koncerten kr.
75, billetter kan købes
i sognehuset, Villungsvej 16, Houlbjerg tlf.
6463-2848 kl. 09.00
– 12.00, torsdag kl.
15.00 – 17.00 mail:
AOL@KM.DK,
billetter skal afhentes og betales inden
koncerten. Ikke solgte
billetter kan købes ved
indgangen kontant.
Husk aftalte penge!
Vel mødt!
Menighedsrådene
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er nu i gang med vores efterårssæson,
og vi har som altid koraften hver torsdag kl. 19.30-21.30 i Sognehuset i Houlbjerg.
Koret er stadig 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.
Kontakt Birgitte Østergaard.

Babysalmesang i Sall kirke

Der inviteres til babysalmesang 8 gange
i efteråret onsdage fra kl. 9.30 til 10.15
i Sall Kirke begyndende d. 7. august.
Der synges salmer, danses, leges og
vugges med Vibeke Graf Skou som
underviser. Det har hovedsagelig været
dagplejere, der har deltaget de senere
år, men alle er velkomne, og undervisningen er gratis. For tilmelding kontakt
Vibeke Graf Skou, tlf.: 24 45 85 96
Sall menighedsråd

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. Løvsangerne har to korledere,
nemlig Martin Nipgaard Hansen, organist i Laurbjerg, Ørum og Værum og
Birgitte Østergaard herfra.

Julekor på Frijsendal Friskole

Også i år laver vi et lejligheds-julekor
med børn i 3.-6. klasse fra Frijsendal
Friskole.
Vi øver på skolen et antal gange efter efterårsferien og medvirker ved Lucia-gudstjenesten i Sall Kirke søndag
d. 8.december. Julekoret går også Lucia-optog og synger på plejehjemmet.
Nærmere information følger på skolen. Kontakt Birgitte Østergaard.

Alle helgens dag

Ved denne gudstjeneste i Houlbjerg
kirke vil vi mindes de personer, som
er døde siden sidste Allehelgensdag. I
gudstjenesten sætter vi ord på smerten og døden. Ved denne gudstjeneste
vil navnene blive læst op på alle, der er
døde i vore 4 sogne eller er blevet begravet her siden sidste Allehelgensdag.
Vi vil mindes dem og takke for, hvad
de fik lov til at betyde. Ved gudstjensten
medvirker cellist Cecilie Schmidt Dam
med stemningsfuld musik.
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Kirkens ansatte
Konstitueret sognepræst
Karsten Erbs, Nørgårdsvej 38,
Værum, 8940 Randers.
Telefon 51512743
Mail: ke@km.dk. Fridag mandag.
Haurum kirke
Graver:
René Gulev, tlf. 86969469
Mail: graverhaurum@outlook.dk
Graverafløser:
Steen Bjørn Søndergaard,
tlf. 26448934.
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497
og mobil 24466539
Nøgle til kirken kan lånes hos Hanne Hounsgaard, Nørrevænget 6, tlf.
86964626

Kirkelige handlinger
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497 og mobil
24466539. Houlbjerg kirke kan ses fra
kl. 8.00-16.00.
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 og mobil
24466539. Mail: vm30@privat.dk
Nøgle til kirken kan lånes hos graveren
eller hos Kirsten Larsen, Voer Møllevej
30, Granslev..

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.

For alle kirkerne
Organist: Birgitte Østergaard Petersen,
tlf. 61777653
Mail: birgitteoep@gmail.com

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.
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Gudstjenestelisten
Man skulle ikke tro, det skulle være
svært at lave en liste over gudstjenester,
så de blev fordelt ligeligt. Det er det. Så
er der bestilt en dåb i en kirke lang tid
før. Så lægger menighedsrådene nogle
arangementer ind. Så brydes rytmen.
Jeg beklager at den ikke er fuldkommen.

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
Konfirmationerne er Granslev kirke
Bededag 8. maj 2020. Haurum kirke
søndag 10. maj 2020. Undervisningen
starter tirsdag 27. august for Frisendalskolen.
Minikonfirmander
I weekenden den 6.- 8. september tilbyder vi to præster, Karsten Erbs og Eva
Graabek et mini-konfirmand forløb for
3. klasserne fra Lilleåskolen og Langå
Skole samt Sall Friskole. Vi skal lære
vores kirke at kende, og tidspunkterne
bliver:
Fredag d. 6. september kl.15.30-17.30
Lørdag d. 7. september kl.10-15
Søndag d. 8. september kl.10.00
Sted for minikonfirmand: Sognehuset i
Houlbjerg, Villungsvej 16 B.
Det er nødvendigt med tilmelding til
minikonfirmandforløbet. Det skal ske
til Karsten Erbs på ke@km.dk eller sms
til 51512743.
11

Gudstjenesteliste
1. september kl. 11.00 i Haurum
11. søndag efter trinitatis, AB

20. oktober kl. 9.30 i Granslev
18. søndag efter trinitatis

8. september kl. 10.00 i Houlbjerg
12. søndag efter trinitatis, EG og KE
Familiegudstjeneste med
minikonfirmander, søskende og forældre.

27. oktober kl. 11.00 i Houlbjerg
19. søndag efter trinitatis

15. september kl. 11.00 i Sall
13. søndag efter trinitatis
17. september kl. 17.00 i Houlbjerg
Høstgudstjeneste med spisning i
Forsamlingshuset
22. september kl. 11.00 i Granslev
14. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste
29. september kl. 17.00 i Sall
15. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste med spisning i
Forsamlingshuset
6. oktober kl. 11.00 i Sall
16. søndag efter trinitatis
13. oktober kl. 11.00 i Haurum
17. søndag efter trinitatis
Høstgudstjeneste

3. november kl. 19.00 i Houlbjerg kirke
Alle helgens dag
10. november kl. 11.00 i Sall
21. søndag efter trinitatis.
17. november kl. 11.00 i Haurum
22. søndag efter trinitatis
Sognedag med spisning og foredrag
24. november kl. 11.00 i Houlbjerg
Sidste dag i kirkeåret
1. december kl. 19.00 i Haurum
1. søndag i advent
Fredsgudstjeneste
EG = Eva Graabek
AB = Anders Bonde
Gudstjenester på Sall Friplejehjem
Fredag den 6. september kl. 11.00
Fredag den 10. oktober kl. 11.00
Fredag den 8. november kl. 11.00

