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Kirkebladet
Nr. 1 - 26. Årgang

Kirkebladet er udgivet af Sall - Haurum Granslev - Houlbjerg menighedsråd
Redaktion: Lene Sander
(ansvarshavende)
Udkommer fire gange om året
Sat med Garamon
Trykt hos Vitten Grafisk A/S
Adresse: Sognehuset Houlbjerg.
Læs mere om aktiviteter i sognene på
hjemmesiderne.
Haurum.dk/Sall.dk/Houlbjerg.dk/
Granslev.dk - Samt på Facebook.com
Du kan finde siden ved at skrive facebook.
com/SallHaurumGranslevogHoulbjerg
Forsiden: Foto af det smukke japanske
kirsebærtræ, der står ved Sall kirke.
Et par fotos i bladet taget i og omkring
præstegården. Her vildæble på Niærvej,
der venter på forår.
Ikon side 9 er lavet af minikonfirmnd.
Har du et foto, du gerne vil have i kirkebladet, så send det til mig: lesa@km.dk
Deadline næste blad: 17. april
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Foråret så sagte kommer...
Når vinteren synes aller mørkest, kan
længslen efter foråret, lyset og fuglenes
sang blive så stærk, at vi næsten kan mærke den fysisk; som et sug i maven eller
måske trykken i brystet. For hvornår
slipper mørket mon sit tag? Med vores
fornuft kan vi jo godt fortælle os selv, at
det er sket ved vintersolhverv. Solen er
allerede nu ganske langsomt på vej, men
helt hen i marts måned kan man alligevel
godt komme i tvivl, om den mon vil
vinde kampen mod mørket.
Dette ved diverse rejseselskaber. De reklamerer gladeligt med budskabet om, at ”vi
kan tage hul på foråret” under sydligere
himmelstrøg, og det lyder da også yderst
tillokkende at få lidt sol på den blege
D-vitamin-fattige krop. Men foråret, det
danske forår med forandringerne i fuglestemmerne, bedene der fyldes af krokus,
og de små skud der langsomt får kraft og
folder sig ud til store blade, det kan selv
den dyreste flybillet ikke bringe os.
Mon ikke den 9 årige Kaj Munk, har haft
den samme længsel efter lyset, da han lå
syg hjemme i sin seng, og læreren fra skolen kom på besøg hos ham? Denne dag
beskriver Vedersø-præsten selv som 44årig i sin erindringsbog fra 1942, få år før
Gestapo fik ham myrdet ved Silkeborg:

Det var Vinter. Jeg laa syg, Skravl som
jeg var. Jeg var 9 Aar og i fuld Gang med
Digtningen. Alt graat Indpakningspapir fra
Brugsen skulde afleveres ved min Sygeseng,
hvor det straks blev omsat til klingende Poesi.
Lyriske Sange og Salmer. Lærer Wested
kom forbi en Dag og kikkede indenfor for at
aflægge sin vordende Elev et Besøg. Han kastede et Blik paa Produktionen, og den gode

Mand fik Taarer i Øjnene. Han læste:
Foraaret saa sagte kommer.
Nu kan vi vente den glimrende Sommer,
hvor Fuglen bor i sit grønne Hjem.
For os den synger saa smuk en Sang,
ja, synger og kvidrer Dagen lang,
mens Græsset og Blomsterne sagte gror frem.
Den 9-årige dreng, der allerede var begyndt at skrive digte på indpakningspapiret fra Brugsen, havde fanget den længsel
efter lyset, som bor i os alle.
Lyset og foråret er på vej, selvom det sker
sagte. Vinteren igennem har der været
kræfter på færde, som har virket i det
skjulte i jordens dyb. Og ved forårstide
sker det under endnu en gang, at det, der
før syntes goldt og dødt, pludselig myldrer af liv igen.
I takt med naturen udfolder også påsken
sit evangelium for os alle. Guds Søn
kunne ikke holdes fanget i dødens mørke,
men Gud rejste ham, og han gik levende
ud i morgensolen en søndag for 2000 år
siden. Dermed nedbrød han den grænse,
som døden før havde dannet for menneskelivet.
Vi forstår det ikke. Det ligger uden for
vores fatteevne. Og derfor må vi høre
budskabet igen og igen, når frosten slipper sit tag i jorden og i os, og lyset atter
får magt.
Kaj Munk nåede aldrig at opleve det
forår, der kom ind over Danmark den
5. maj 1945, men han slutter forordet til
sine erindringer med ordene:

”Foråret så sagte kommer.
Så sagte, ja. Men kommer.”
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Konfirmander, minikonfirmander og korene
Konfirmation: St. Bededag d. 8.
maj kl. 10.30 i Granslev kirke
Jasmin Carlsen
Clara Zacho Rix Hedegaard
Niklas Brøgger Jensen
Frederik Holm Jensen
Christian Jakobsen Løber
Kaya Nørgaard
Vilhelm Tycho Olsen
Anne Kirstine Ransborg Pedersen

Konfirmation: Søndag d. 10. maj
kl. 10.30 i Haurum kirke

Elias Birk Levinsen
Alexander Moeslund Skau Rasmussen
Amalie Midtgaard Skov
Andreas Øllgaard Kyhl
August Kruse Olesen
Camilla Rahbek Stidsen
Isabel Sloth Jensen
Lasse Sloth Michelsen
Laura Engedal Vestergaard
Maximilian Schulze
Rune Marius Mikkelsen
Suzy Thiesen Pedersen
Cecilia Sofie Ellegaard Kolling

Minikonfirmandforløb i maj

Alle elever i 3. og 4. klasse på Frijsendal Friskole inviteres til minikonfirmandweekend d. 15. – 17. maj.
Fredag mødes vi i Sall kirke om eftermiddagen.
Lørdag laver vi ikoner i sognehuset i
Houlbjerg.
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Søndag er der gudstjeneste og ikonudstilling i Sall kirke, samt frokost i
forsamlingshuset efterfølgende.
Familierne får en mere detaljeret invitation, når tiden nærmer sig.

Sognekoret

Sognekoret synger som sædvanligt
hver torsdag kl. 19.30-21.30 i Sognehuset i Houlbjerg.
Koret er altid åbent for nye sangere,
og også interesserede fra vore nabosogne er velkommen!
Sognekoret medvirker Skærtorsdag
aften i Granslev samt ved en forårskoncert først i juni.

Børnekoret Løvsangerne

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.
I dette forår drager Løvsangerne til
korstævne i Vor Frelsers Kirke i
Horsens d. 21. marts, og vi holder
korlejr d. 25.-26 april i Sognehuset i
Houlbjerg, som munder ud i vores
deltagelse i gudstjenesten om søndagen Houlbjerg Kirke kl. 11.00
Nærmere information: Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653,
Mail: birgitteoep@gmail.com

Sogneindsamling
I år deltager konfirmander fra Houlbjerg og Granslev sogne i Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling d.
8. marts. Dagen begynder med fælles
gudstjeneste i Laurbjerg kirke kl.
10.00, og derefter samles der ind. Vi
afslutter med en bid mad i Laurbjerg
konfirmandstue
Alle er velkomne til at støtte op og
melde sig som indsamler. Kontakt
mig (lesa@km.dk / 29 17 40 24) og få
en rute. Der er mulighed for at få en
rute i alle 4 sogne. I år går pengene
til støtte for verdens fattigste lande i
kampen mod klimaforandringer, der
allerede nu sætter sine tydelige spor:
Voldsom tørke, katastrofale oversvømmelser, ødelæggende mudderskred og smadrede livsgrundlag.

Konkret går pengene til:

• Træplantning – træer giver skygge
og liv
• Diger og dæmninger, der stopper
oversvømmelser
• Sikring af huse og veje, så de kan
modstå vandmasser og jordskred
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, der sikrer familier rent drikkevand
• Nye afgrøder, der kan overleve i
det nye klima

Højskoleaftener m.m. i Sognehuset
Forårets temaer er ”Erindringer”
Husk 20 kr. til fortæringen (enten
kaffebord eller ost og rødvin)
Højskoleaftener begynder kl. 19.30
I foråret forsøger vi at holde arrangementerne inden for en ramme, vi
kalder ”erindringer.” Således fortalte
og sang borgmester Nils Borring sig
igennem en spændende tilværelse
fra dreng i Hammel til borgmester i
Favrskov. I januar var der yderligere
foredrag og erindringer om Polioepidemien i Danmark, mens februar

byder på foredrag ved Henning
Lindberg om, hvordan man i en dertil
indrettet lejlighed i Den Gamle By
vækker erindringer til live hos demente medborgere.

Erindringstemaet fortsætter:
Tirsdag d. 31. marts
Anna Elisabeth Jessen

Sidste år udkom Anna Elisabeth
Jessens roman Om hundrede år, og
den blev øjeblikkeligt en publikums5

succes. Da Anna Elisabeth flyttede
ind på familiens gamle slægtsgård i
Sønderjylland, fandt hun i en glemt
skuffe en bunke gamle breve. Med
inspiration i disse gamle familiebreve
har hun komponeret en roman, der
år for år følger en families historie
samtidig med, at Danmarks historie
fra 1914 med 1. verdenskrigs udbrud
og frem til 2014 oprulles.
Anna Elisabeth Jessen er denne aftens
fortæller.
Og da emnet er ekstra aktuelt her i
100året for genforeningen, serveres
der noget i retning af ”et sønderjysk
kaffebord.”

Tirsdag d. 28. april
Brødrene Daugård

Brødrene Daugård, der er ud af en
gammel Houlbjergslægt, arbejder
ihærdigt med at få samling på Houlbjergs og deres egen families historie.
De vil denne aften løfte sløret for,
hvad de indtil videre er nået frem til
om ”gamle dage i Houlbjerg.”

Tirsdag d. 26. maj

Vi pusler stadig med at få brikkerne
til at falde på plads, men vi håber, at
vi får lejlighed til at vende blikket lidt
ud mod den store verden. Aftenen
bliver sæsonens sidste højskoleaften.

Maillisten

Husk at I kan komme på maillisten,
så I op til vores arrangementer får
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direkte besked om, hvad der skal ske.
Kirkebladet har lang produktionstid, så vi ved ikke altid alt, hvad der
kommer til at ske i den kommende
periode. Hvis I vil på listen, så send en
mail til jessen.marianne@gmail.com

Nørklegruppe

Hver torsdag kl. 10.00-12.00, nørkles
der bl.a. til fordel for Røde Kors’
hjælpearbejde.

Pensionistsamvær

Onsdag kl. 10.00 i ulige uger

Kunstudstillinger

Husk, at vi næsten altid har en
kunstudstilling hængende som man er
velkommen til at gå ind at se nærmere
på i sognehusets åbningstid (kordegnens træffetid).
Vi har haft besøg af mange meget
forskelligartede kunstnere, men fælles
for dem alle er, at deres billeder præsenterer sig utrolig godt i sognehuset.
Det egner sig virkelig til kunstudstillinger, har vi fundet ud af. Kik ind!
Og hvis du – eller én du kender- har
lyst til at vise billeder frem, så kontakt jessen.marianne@gmail.com

Sorggruppe for voksne
I provstiregi er der mulighed for at
være med i en sorggruppe. Gruppen
ledes af sognepræst Mette Krabbe, og
hun skriver følgende om tilbuddet:
”Når man har mistet, kan det være svært at
komme videre efter den første tid. Da kan det
være en støtte at tale med mennesker, som har
oplevet det samme som en selv. Det kan være
mennesker, man kender, eller det kan være i en
sorggruppe.
Formålet med sorggruppen er at skabe et rum,
hvor man sammen med ligestillede har tid og
plads til at tale om det, der er svært.

Gruppen er for alle, der har mistet en ægtefælle/partner, et voksent barn eller en nær
slægtning.
Efter aftale mødes vi 1-2 timer ad gangen.
Møderne finder sted i Sognegården, Kirkevej 5,
Hadsten. Vi får en kop kaffe/te undervejs.
Når man henvender sig, vil man få tilbudt en
samtale, før man kommer til det første møde.
Her kan man fortælle om sin situation, og vi
finder i fællesskab ud af, om sorggruppen kan
være en hjælp.”
Ved interesse kontakt sognepræst
Mette Krabbe, tlf. 86 98 90 65
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Sket i kirkerne - Særlige gudstjenester
Døbte

Frida Fyrst Ankerstjerne i Sall kirke
Sigurd Olsen i Houlbjerg kirke

Bisatte og begravede

Marie Madsen i Sall kirke
Bodil Mathilde Nielsen i Haurum
kirke

Pilgrimsvandring

Palmesøndag

Efter gudstjenesten palmesøndag d.
5. april i Houlbjerg kirke kl. 11.00 er
der påskefrokost i sognehuset.

Skærtorsdag

Ved denne gudstjeneste i Granslev
kirke d. 9. april kl. 17.00 medvirker
sognekoret og efter gudstjenesten
kan alle få en bid lam i våbenhuset.

Søndag d. 15. marts er der mulighed
for at deltage i en pilgrimsvandring
ud fra Granslev kirke. Dagen indledes med andagt v. sognepræst Eva
Graabek kl. 10.00. Dagen er tilrettelagt i samarbejde med Laurbjerg,
Værum og Ørum sogne samt Østjysk
Pilgrimsforening.

Præstekadet

Søndag d. 22. marts medvirker præstekadet Laura Fischer ved gudstjenesten
i Sall kirke kl. 11.00.

8

Langfredag

Denne liturgiske gudstjeneste i Sall
kirke d. 10. april kl. 19.00 har omdrejningspunkt i Jesu korsdød i ord
og musik. Cellist Cecilie Schmidt
Dam besøger os atter en gang med sin
smukke cello-musik. Cecilie er uddannet bl.a. på Det jyske Musikkonservatorium. Hun har en mængde koncerter bag sig bl.a. med Sønderjyllands
Symfoniorkester. Som afveksling fra
det klassiske repertoire spiller Cecilie også folkemusik med ensemblet
Psalmodie.

Påskedag

En af kristendommens helt store
helligdage. Kom og hør: Han er opstanden. D. 12. april i Haurum kirke
kl. 11.00.

Løvsangerne

Børnekoret løvsangerne medvirker
ved gudstjenesten kl. 11.00 i Houlbjerg kirke d. 26. april.

Befrielsen

Som markering af 75 året for befrielsen bliver der i Sall kirke d. 5. maj
en andagt med lystænding og alsang/
fællessang.

Minikonfirmandafslutning

Minikonfirmanderne udstiller i
ikoner i Sall kirke ved gudstjenesten
d. 17. maj kl. 11.00. Efterfølgende er
der kirkefrokost for alle i forsamlingshuset.

Pinsedag

Søndag d. 31. maj kl. 11.00 i Houlbjerg Kirke.
Pinsedag bliver markeret med dejlig
fløjtemusik! Vi får besøg af fløjtenist
Susanne Klausen som vil medvirke
med lys og let forårs- og pinsemusik.
Susanne Klausen er uddannet på Det
Vestjyske Musikkonservatorium og
spiller i mange forskellige sammenhænge, bl.a. i trioen ”De tre fløjter”.

Menighedsrådsmøder:
Sall menighedsråd, 10. marts
samt 20. maj kl. 16.30-18.30
Fællesrådsmøde, 10. marts samt
20. maj kl. 18.30-19.30
Haurum, Granslev, Houlbjerg
menighedsråd, 10. marts samt
20. maj kl. 19.30-21.30
Møderne finder sted i Sognehuset
i Houlbjerg
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Kirkens ansatte
Sognepræst
Lene Sander, Niær præstegård,
Niærvej 7, 8450 Hammel,
fastnet: 8696 4024, mobil: 2917 4024.
Mail: LESA@KM.DK / Mandag fri.
Ferie: 29. marts til 5. april begge dage
inkl. Fri: 15. marts, 12. april samt 1.
juni. Friweekend 23. – 24. maj I disse

perioder passes embedet af sognepræst
Eva Graabek, Laurbjerg. Telefon
86468032 eller 61679041.
egr@km.dk. Mandag fridag.
Haurum kirke
Graver:
René Gulev, tlf. 86969469
graverhaurum@outlook.dk
Graverafløser:
Steen Bjørn Søndergaard,
tlf. 26448934.
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
steen.bjoern.soendergaard@hotmail.dk
Graverafløser: René Gulev,
tlf. 86969469
Menighedsrådsformand:
Lars Helbo, tlf. 86969315.
lars.helbo@gmail.com
Sall kirke kan ses i graverens arbejdstid.

Houlbjerg Kirke
Graver:
Anja H. Talbot, tlf. 21170531
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. birgitteoep@gmail.com
Præstesekretær og kordegn
Alice Olsen, træffes i Sognehuset
Man-fre 9 – 13 samt tors 15 – 17
Telefon 64632848. aol@km.dk
Sognehusets adresse:
Villungsvej 16, 8870 Langå
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Kirkekontoret med mere
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
evt. gudstjenesteoversigten på Sallkirke.
dk
-Der er mulighed for en separat dåbsgudstjeneste på de fleste søndage kl.
12.30 i ønsket kirke.
- Der mulighed for lørdagsdåb om formiddagen på følgende datoer: D. 14.
marts, d. 20. juni, d. 12. september.
”Først til mølle” bestemmer i hvilke kirker, der bliver afholdt dåbsgudstjenester
disse lørdage (max. 2 dåbsgudstjenester
pr. lørdag og max. 3 dåb i den enkelte
dåbsgudstjeneste).
Kontakt sognepræsten for endelig aftale.

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 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. Generelt skal alle anmeldelser om
registrering af navne, faderskab og dødsfald foretages på www.borger.dk.
Ring til kordegn Alice Olsen,
træffes man-fre 9 – 13 samt tors 15 – 17.
Telefon 64632848. Mail: aol@km.dk
Samtale:
En henvendelse er altid velkommen, hvis
nogen ønsker - eller hører om én, der
ønsker - en samtale med præsten.
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Gudstjenesteliste
Dato
1/3 1. s. i fasten

Haurum

Sall

Houlbjerg

8/3 2. s. i fasten

Fællesgudstjeneste i Laurbjerg kl. 10.00. Sogneindsamling*
10.00, EG
Pilgrimsvandring*

15/3 3. s. i fasten
22/3 Midfaste
29/3
9.30, EG
Mariæ bebudelsedag

11.00, LF*

11.00, EG
Frokost*

5/4 Palmesøndag
9/4 Skærtorsdag

17.00, Sognekor*

10/4 Langfredag
12/4 Påskedag

19.00, Liturgisk*
11.00, EG

13/4 2. Påskedag
19/4 1. s. e. påske

9.30
11.00

26/4 2. s. e. påske

11.00, Løvsangerne*

5/5 TIRSDAG

19.00, Andagt 75året*

8/5 St. Bededag
10/5 4. s. e. påske

10.30, Konfirmation
10.30, Konfirmation
11.00
Minikonf.afsl.*

17/5 5. s. e. påske
21/5
Kr. himmelfartsdag
24/5 6. s. e. påske

Granslev
11.00

11.00
11.00, EG

31/5 Pinsedag

11.00

1/6 2. Pinsedag

9.30, EG

*Se omtale
EG: Sognepræst Eva Graabek

LF: Præstekadet Laura Fischer

Gudstjenester på Sall Friplejehjem

Fredag 6. marts kl. 11.00, Fredag 27. marts kl. 11.00, Fredag 1. maj kl. 11.00
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