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Kirkebladet er udgivet af
Sall og Haurum - Granslev - Houlbjerg
menighedsråd
Redaktion: Lene Sander (ansvarshavende)
Udkommer fire gange om året
Trykt hos Vitten Grafisk A/S
Adresse: Sognehuset Houlbjerg.
Læs mere om aktiviteter i sognene på
hjemmesiderne.

www.sallkirke.dk
www.haurumkirke.dk
www.granslevkirke.dk
www.houlbjergkirke.dk
Samt på Facebook.com
Du kan finde siden ved at skrive facebook.
com/SallHaurumGranslevogHoulbjerg
Forsiden: Her ses mark ved sognevej en
smuk sommerdag i juni.
Her ses ”Kirkeklokke” anvendt ved bålgudstjenesten på engen i juni. Et fantastisk
fremmøde den sommeraften
Har du et foto, du gerne vil have i kirkebladet, så send det til mig: lesa@km.dk
Deadline næste blad: 22. oktober
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Når vi bærer børn til dåb
Ofte inden en dåb holder jeg en lille kort
tale. Her kommer et eksempel på en
sådan:
At vente sit barn og endelig stå med det
i sine arme er en erfaring, som er fyldt
med både glæde og bekymring.
Den virkelighed, vi oplever, bliver så
fint skildret i salmen: Fyldt af glæde over
livets under (nr. 448 i salmebogen). I vers
et og to står der:
1. Fyldt af glæde over livets under
med et nyfødt barn i vore hænder
kommer vi til dig som gav os livet.
2. Fyldt af bæven foran ukendt fremtid,
lægger vi vort barn i dine hænder.
Det, som sker i dåben, gør os trygge.
Når vi om aftenen iagtager det sovende
barn, løber mange tanker igennem os. Vi
ville vi så gerne, om vi kunne beskytte
det hele livet, så det aldrig nogensinde
skulle blive udsat for noget ondt og smerteligt.
Men samtidig ved vi godt, at det magter
vi ikke, og denne erkendelse fylder os
med afmagt.
Vi er ikke herre over tilværelsen - vores
arme er bogstavelig talt for korte, de rækker ikke, de kan ikke alt, hvad vi gerne
vil, vores arme er begrænsede.
Derfor kommer vi til kirkens gamle
døbefont, hvor slægt efter slægt er kommet med deres børn.
Her kommer vi for at takke Gud for det
barn, han givet os at tage vare på.
Og samtidig kommer vi også for at lægge
barnet i Guds favn, og vi beder ham om

Døbefonten i Granslev og dåbsservietter produceret af menighedsrådsmedlemmer. Sammen
med børnebiblen er dåbsservietten en gave til
vores dåbsbørn.

at bære med. Vi beder ham hjælpe os
med at passe på vores barn – det som
sker i dåben gør os trygge…
For hans hænder og hans arme er stærke
nok til at beskytte hver enkelt af os fra
nu af og til evig tid.
Ikke sådan at forstå, at vi dermed får en
garanti på, at vores liv vil blive problemfrit, sådan er et menneskeliv ikke, men
sådan at forstå, at vi uanset, hvad der
sker, altid kan være trygge, for Gud er
hos os.
Han siger selv til hver enkelt af os, når vi
bliver døbt: ”Se jeg er med dig alle dage
indtil verdens ende”.
Han siger det samme til os, som han
sagde til Jesus, da han blev døbt: Han
siger: ”du er mit elskede barn”.
Det er dåbens gave, at Gud rækker sin
hånd ud og velsigner os, og den velsignelse gælder nu og til evig tid.
Sognepræst Lene Sander
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Konfirmander - Minikonfirmander - Babysalmesang
Konfirmander

Velkomstarrangementer for nye konfirmander
Houlbjerg og Granslev: d. 20. august kl.
19.00 i Laurbjerg kirke
Haurum og Sall: d. 26. august kl. 19.00
i Sall kirke

Konfirmation

Houlbjerg kirke
St. Bededag d. 30. april kl. 10.30
Sall kirke søndag d. 2. maj kl. 10.30

Minikonfirmander

Præsterne Eva Graabek og Lene Sander
arbejder på at lave et forløb, som vi kalder ”før-konfirmander” for 3. – 5. kl. fra
Lilleåskolen sammen med organisterne
Martin Nipgaard og Birgitte Østergaard. Klasserne får en invitation efter
sommerferien, og der bliver en fælles
afslutning i Houlbjerg kirke søndag d.
11. oktober kl. 11.00.
For Haurum og Salls vedkommende
inviterer Lene Sander 4. og 5. kl. som
gik glip af deres forløb pga. corona til et
forløb i det tidlige forår 2021, og 3. kl.
får en invitation til et forløb i det sene
forår 2021.
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Babysalmesang i Laurbjerg kirke

For børn mellem 0-12 mdr. og far eller
mor. Forløbet starter torsdag d. 13.
august kl. 13.00 og kører 8 torsdage.
Det er gratis at deltage, men tilmelding
er nødvendig pga. begrænset deltagerantal. Kontakt organist Martin Nipgaard
Hansen organist8870@gmail.com eller
61 77 05 78

Babysalmesang/børnesalmesang i
Sall kirke

Forældre med babyer og dagplejere i
Sall er velkomne til at deltage i baby/
børnesalmesang i Sall Kirke i efteråret
2020 på følgende datoer og tidspunkter:
August, onsdag d. 5. – 12. – 19. – og 26.
September, torsdage d. 3. – 10. – 17. – og
24.
Alle dage i tidsrummet kl. 9.30 til 10.15
Babysalmesangen varetages af Vibeke
Graf Skou.
Tilmelding til Vibeke på:
Tlf.: 24 45 85 96
Mail vibeke.g.skou@mail.tele.dk

Kor i kirkerne - Pilgrimsvandring
Sognekoret synger hver torsdag kl.
19.30 – 21.30 i Sognehuset i Houlbjerg.
I efteråret medvirker vi ved et høstarrangement, ved sognedagen i Granslev
samt ved julearrangement i december.
Løvsangerne - børnekoret for vore sogne samt vores nordlige nabosogne - øver
hver torsdag kl. 15.15-16-15 i Laurbjerg
Konfirmandstue. Koret medvirker
bl.a. ved et julearrangement i Laurbjerg
Kirke.
Nye sangere er altid velkomne! Yderligere oplysning: Birgitte Østergaard, tlf.
6177 7653, mail: birgitteoep@gmail.com
Pilgrimsvandring fra Granslev
kirke til Lerbjerg kirke

Søndag den 13. september starter
dagens arrangement med gudstjeneste
i Granslev kirke kl. 9.30, hvorefter vi
drikker en kop formiddagskaffe som
forberedelse på pilgrimsvandringen,
der fører os gennem skoven forbi Voer
Mølle og til Lerbjerg.
Undervejs vil vi gøre et stop eller to for
at synge en sang eller reflektere over

nogle ord fra dagens tekst eller over
livet som pilgrim i dagens Danmark.
Vandreruten er på ca. 8 km og vi vil
spise vores medbragte frokost på et
tidspunkt undervejs.
Vi forsøger at få en aftale for en forevisning og fortælling om Lerbjerg kirke,
men det er endnu ikke sikkert.
Pilgrimsvandringen bliver gennemført
i et roligt tempo og der vil være en
periode med vandring i stilhed – hvis
man ikke føler for stille-vandring kan
man indtage en position sidst i rækken
af pilgrimme, hvor muligheden for at
samtale kan opretholdes.
Der er sørget for transport tilbage til
Granslev, dels for at spise en portion
suppe, dels for at afhente bilerne.
Påklædning og fortøj tilpasses gerne dagens vejrudsigt. Medbring selv frokost,
vand, kaffe m.v.
Vel mødt til en glad vandring i smuk
natur.
Tilmelding er alene nødvendig, hvis
man ønsker at deltage i suppe-spisning
til: steen@europilgrim.dk

5

Højskoleaftener - Sognedag

Højskoleaftener

Tirsdag d. 25. august samt 29. september
Begge tirsdage fortæller brødrene
Daugaard. Først fortæller Jan Daugaard
om sin families historie i foredraget
”Jens Daugaard. En familiefortælling
fra Houlbjerg” og i september kommer
Jans bror, Lars, hvor vi skal høre om
”Tidsbilleder fra Houlbjerg”, og det
har bl.a. noget med Houlbjerg fodbolds
storhedstid at gøre. Selvom brødrene
Daugaard har deres fokus på Houlbjerg,
vil der være så meget tidstypisk historiefortælling, som vi nok alle kan relatere
til, uanset hvor vi kommer fra.

Tirsdag d. 27. oktober

Anna Elisabeth Jessen, som bragede
igennem med sin forfatterdebut ”Om
hundrede år”, hvor hun med udgangspunkt i sin egen slægt fortæller en familiekrønike fra Sønderjylland. Vi følger
familien fra 1. verdenskrigs udbrud i
1914 og 100 år frem.

Tirsdag d. 24. november

Kaj Normann Andersen – trioen.
Alle højskoleaftener finder sted i sognehuset i Houlbjerg kl. 19.30. Kaffen
koster 20 kr.

Nørklegruppe

Hver torsdag kl. 10.00 – 12.00, nørkles
der i sognehuset bl.a. til fordel for Røde
Kors´ hjælpearbejde.

Pensionistsamvær

Onsdag ulige uger kl. 10.00 i sognehuset.
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Sognedag

i Granslev Kirke og Forsamlingshus

Søndag 15. november kl. 11.00
Traditionen tro holder vi vores årlige sognedag for alle 4 kirker. Vi begynder med
gudstjeneste i kirken, hvor Sognekoret
medvirker, og derefter spiser vi frokost i
forsamlingshuset.
Efter frokosten får vi besøg af Katrine
Faber, sanger, fortæller og skuespiller
og Aksel Striim, musiker, komponist og
multiinstrumentalist med deres foredrag
VERDEN RUNDT MED MUSIK OG
FORTÆLLINGER
Alle kulturer i hele verdenen har musik
og fortællinger, og kan man ikke et andet
lands sprog, kan mennesker spille eller
synge sammen.
Foredraget er ledsaget af sange, musik,
billeder og mytiske fortællinger fra deres
mange rejser.
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.

Koncert - Valg

Koncert

Mads Granum kvintet

Søndag d. 8. november kl. 15 i Houlbjerg Kirke. Kom og oplev denne
jazzkvintet og deres fortolkning af nyere danske salmer. Med stor indlevelse og
en musikalitet ud over det sædvanlige
fylder de kirkerummet med ”en helt
usædvanlig stemning, der går tilhørerne
til hjertet”, skriver en anmelder.
Mads Granum er udannet organist og
til daglig ansat ved Lindevang Kirke
på Frederiksberg, men sideløbende
optræder han i mange sammenhænge.
Han er fast pianist for Thomas Eje og
keyboardspiller for Linie 3 i Jan Glæsels
orkester, ligesom han har optrådt med
mange kendte danske sangere. Han
giver orgelkoncerter med rytmisk
kirkemusik, optræder også i teatersammenhæng og har flere udgivelser bag sig
bl.a. jazzalbummet Med favnen fuld af
kærlighed.
Ved koncerten i Houlbjerg medvirker
Regitze Glenthøj, vokal, Mads Hansen, saxofon, Mads Granum, piano og
kirkeorgel, Jesper Bodilsen, kontrabas
og Ricco Victor, trommer.
Se mere på: madsgranum.dk og glæd
jer til at opleve kvintetten i Houlbjerg kirke. Det bliver godt.



HJÆLP!! VALG

til menighedsrådet for
Haurum-Granslev-Houlbjerg sogne
Hvert 4. år skal der vælges nye medlemmer til alle menighedsråd i Danmark.
Det er ikke nogen hemmelighed at der
sjældent er kamp om pladserne. Men
måske er det en hemmelighed at vi i
vores sogne får brug for en del nye
ansigter i den næste valgperiode, idet
mange hidtidige medlemmer takker af
efter lang og tro tjeneste.
Hvis I ønsker at vi fortsat skal bevare
Folkekirken, og hvis I ønsker at kirkerne i vores sogne fortsat skal danne ramme om livets store og små begivenheder,
og hvis I ønsker at der bliver holdt øje
med kirkernes og kirkegårdenes tilstand
og hvis I ønsker at bidrage til de sociale
og kulturelle arrangementer der finder
sted i Sognehuset, i kirkerne og på
udflugter så bør du overveje, om ikke
det netop er DIN tur nu til at gå ind i
menighedsrådsarbejdet.
Man melder sig ved at møde op til opstillingsmøde i Sognehuset i Houlbjerg
d. 15. september kl.19.00
Den eneste betingelse for at sidde i
menighedsråd er, at man er medlem af
folkekirken.
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Sket i kirkerne - Alle Helgen
Døbte

Naja Schormand Stadsholt
i Granslev kirke
Signe Mercedes Hasager
i Granslev kirke
Storm Niels Qvistgaard Dalbjerg
i Haurum kirke

Bisatte og begravede

Leif Sørensen i Houlbjerg kirke
Jens Sørensen i Haurum kirke
Inger Louise Rasmussen i Sall kirke
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Allehelgens gudstjeneste

Søndag d. 1. november kl. 19.00 i Sall
kirke
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.
Igen i år medvirker cellist Cecilie Schmidt Dam med stemningsfuld musik.
Cecilie Schmidt Dam har studeret hos
Henrik Brendstrup ved DJM og færdiggjorde i 2015 sin Master ved Musikhögskolan i Malmö efter studier hos Mats
Rondin og Torleif Thedéen. Studierne
er sideløbende blevet suppleret med
ophold i London og Berlin, Masterclasses og en mængde koncerter, både
som kammermusiker og solist med bl.a.
Sønderjyllands Symfoniorkester. Som
afveksling fra det klassiske repertoire
spiller Cecilie også folkemusik med
ensemblet Psalmodie.

Fredsgudstjeneste - Valg - Møder
Fredsgudstjeneste i Haurum

1. søndag i advent, d. 29. nov. kl. 19.00
Adventstiden vil traditionen tro 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.
Vi sætter traditionen tro ekstra kulør på
denne aften med stemningsfuld adventsmusik.
Menighedsrådet er vært ved en kop
kaffe efter gudstjenesten.

Menighedsrådsvalg
d. 15. september
Sall menighedsråd:
Kl. 19.30 i Sall kirke
Haurum-Granslev-Houlbjerg
menighedsråd:
Kl. 19.00 i Sognehuset.

Menighedsrådsmøder:
Sall menighedsråd, 6. oktober kl. 18.30-19.30
Haurum, Granslev, Houlbjerg menighedsråd, 6. oktober 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: Uge 42. Friweekender: 19. – 20.
august plus 21. – 22. november
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:
Trine Leisgård Jakobsen (se Sall kirke)
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497
vm30@privat.dk
Nøgle til kirken kan lånes hos
Hanne Hounsgaard, Nørrevænget 6,
Tlf. 86964626.
Sall kirke
Graver:
Trine Leisgård Jakobsen,
Tlf. 26250188
jakobsentrine@hotmail.com
Graverafløser:
René Gulev (se Haurum kirke)
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 (se Granslev kirke)
Kirkesanger:
Steen Bjørn Søndergaard
(se Granslev kirke)
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen (se Haurum kirke)
Houlbjerg kirke kan ses fra kl. 8.00 –
16.00
Granslev kirke
Graver: Lars Mørk Andersen,
Tlf. 25305567
larsdaglejer@gmail.com
Graverafløser:
Anja H. Talbot (se Houlbjerg kirke)
Kirkesanger:
Steen Bjørn Søndergaard
Tlf. 26448934
steen.bjoern.soendergaard@hotmail.dk
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen (se Haurum kirke)
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
Tlf. 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. 12.
september og 14. november og 15. maj.
”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
6. september kl. 11.00 i Sall kirke
13 s. e. trinitatis, LS

8. november kl. 9.30 i Haurum kirke
22. s. e. trinitatis, LS

13. september kl. 9.30 i Granslev kirke
14. s. e. trinitatis, LS
Pilgrimsvandring

15. november kl. 11.00 i Granslev kirke
23. s. e. trinitatis, LS
Sognedag, sognekor medvirker

20. september kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
15. s. e. trinitatis, EG

22. november kl. 11.00 i Granslev kirke
Sidste s. i kirkeåret, EG

22. september kl. 19.00 i Granslev Kirke
OBS: TIRSDAG, LS
Høstgudstjeneste

29. november kl. 19.00 i Haurum kirke
1. s. i advent, LS
Fredsgudstjeneste

27. september kl. 11.00 i Haurum kirke
16. s. e. trinitatis, LS
Høstgudstjeneste

Forkortelser:

4. oktober kl. 11.00 i Sall kirke
17. s. e. trinitatis, LS
Høstgudstjeneste, sognekor medvirker
11. oktober kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
18. s. e. trinitatis, LS
Høstgudstj., før-konfirmandafslutning
18. oktober kl. 11.00 i Haurum kirke
19. s. e. trinitatis, EG
25. oktober kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
20. s. e. trinitatis, LS
1. november kl. 19.00 i Sall kirke
Alle helgens dag, LS
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LS: Lene Sander
EG: Eva Graabek

Gudstjenester på Sall Friplejehjem:
Aftales direkte med plejehjemmet.

Forbehold:

Arrangementer omtalt i dette blad afholdes under corona-sikrede former. Kom i
god tid, hvis du vil sikre dig en plads til
arrangementerne.
Vi må stadig kun være et vist antal personer

