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Fælles ansvar at passe på Moder Jord
Af sognepræst Lene Sander
Er det let at passe godt på
Moder Jord? Vores erfaring siger os, at det ikke
er helt let. Vi skal prøve
alligevel. Vi kan evt. starte med at plukke de lavthængende frugter. Fra
min synsvinkel er en lavthængende frugt at
stoppe med at kaste affald i naturen. Hvorfor
kastes der så meget skrald? Vores jord er vores
rede. Her har vi hjemme sammen med alle
andre levende væsener.
Så vidt én lavthængende frugt. Men hvad
mere?
Man kunne vel nævne: Spise mindre CO2
tunge madvarer, bruge vedvarende energi frem
for fossile brændstoffer eller bruge cyklen frem
for bilen.
Til det med cyklen har jeg tusindvis af undskyldninger: ”Cykle? Måske en anden dag. Det
regner. Der er for langt. Min cykel er blevet
væk.” Vedvarende energi så da? Ja, den er ikke
så svær for mig takket være præstegårdsudvalget, der har sikret, at det gamle oliefyr blev
afløst af en varmepumpe. Men hvad så med
de CO2 tunge madvarer? Det vil jeg helst
ikke komme ind på, og jeg vil helst heller ikke
komme ind på, at jeg altid glemmer at tage
indkøbsnet med, når jeg tager ud for at handle. Det er ikke så godt, for det er helt pinligt
at slaske det der bundt af plastikposer op på
båndet. Man er selvfølgelig nødt til at leve med
egne pinligheder eller gøre noget ved dem, og
jeg er ved udtænke en plan om at have en kasse
til varer stående permanent i bilen. Nej, på
cyklen, selvfølgelig.
Spøg til side. Forstå mig ret. Det er rigtig
godt at ændre små og store ting i dagligdagen
til gavn for klimaet. Jeg tror virkeligt på den

gamle talemåde: ”Mange bække små, gør en
stor å.” Så vi må aldrig tænke: Hvad nytte er
det til? For de små tiltag er til nytte. Der, hvor
det kammer over, er, når vi bliver klimapolitibetjente. Når vi - forhippede på at gøre det
rigtige - kommer til at pege fingre af andre.
Måske endda begynder at se ned på andre pga.
en eller anden bestemt adfærd.
Det er virkeligt synd - bogstaveligt talt, hvis
klimadebatten og klimaudfordringen reduceres til tankesættet ”at nogle gør det rigtige, og
andre gør det forkerte.”
Engang var skyld og skam forbundet med at
have huller i bukserne og ikke at have råd til
røde bøffer. I dag er det lige omvendt. Det er
næsten forbundet med skyld og skam ikke at
gå i genbrugstøj og at spise oksekød. Men jeg
tror, at vi er nødt til at hæve os op over skyld og
skam, der drives af den antagelse, at nogle gør
det rigtige og andre det forkerte. Det er nemlig
både synd for os mennesker, og synd for hele
kernen i sagen, som er meget alvorlig.
”Du synder ikke, fordi du er dig, men fordi
du er et menneske.” Sådan har digteren Søren
Ulrik Thomsen sagt.
Vi sidder i suppedasen alle sammen. Klimaudfordringen er et fælles ansvar, som vi skal stå
sammen om at løse uden at se skævt til hinanden.
En af mine konfirmander sagde noget lignende klogt, da han på spørgsmålet om, hvorfor vi
skal behandle hinanden ordentligt, svarede:”
Fordi vi er mennesker.”
Og så igen… vi skal ikke lytte til ord, ”bare
fordi” det er en klog digter, en ung konfirmand
eller en halvgammel præst, der siger det. Det
handler ikke om identitet. Det handler ikke
om, at nogen er rigtige eller forkerte, men om
kernen i sagen, og den er vi fælles om, og opgaven skal løftes i flok.
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Klima på programmet i Favrskov provsti
Klimatanker fra et menighedsråd

Provstiet har fået udarbejdet en klimarapport,
som skal tjene som inspiration for os, der
”arbejder” med forholdene omkring kirker,
kirkegårde og sognehuse.
Vi har således
netop bestilt en
ny el-havetraktor til græsklipning i præstegårdshaven. Vi
skifter gradvis
pærer ud til led,
vi vasker op i
stedet for at
bruge engangsservice, og sådan skal vi til at hjælpe hinanden
med at skærpe blikket for, hvordan vi kan
medvirke til en reduktion i vores påvirkning af
klimaet. Folkekirken er - som Danmark gene-

4

relt - forpligtet til at reducere med 70%. Det
er noget af en udfordring med vores middelalderkirker, som jo er underlagt skrappe fredningsbestemmelser. Dem kan vi ikke isolere og
sætte 3-lagsruder i, og derfor gælder det om at
gennemtænke stort og småt for at give vores
bidrag til arbejdet.
Vi er allerede lidt på sporet, men for at komme
videre rundt om emnet og finde frem til flere
muligheder for klimaindretninger, så afholder menighedsrådet for Haurum-GranslevHoulbjerg en klimatemadag lørdag d. 13. nov.,
hvor alle medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer ved de 3 kirker lægger hovederne i
blød for at opstille en klimakøreplan.
Hvis der er nogen, der har gode ideer til klimaforbedringer ved kirkerne, må I meget gerne
sende dem til undertegnede:
Marianne Jessen: jessen.marianne@gmail.com

I Sognehuset

Højskoleaftener
Sted: Sognehuset
Tid: Kl. 19.30
Tirsdag d. 28. september
Amatørarkæolog Henrik Akselsen fortæller
om sit fund på præstegårdsjorden.

Pensionistsamvær
Tirsdag i lige uger kl. 10.00 – 13.00
Det startede som en mulighed for gensidig
IT-hjælp, men udviklede sig til en ”spillesalon,”
hvor der spilles brætspil i to timer, og så afsluttes der med en enkel frokost på deltagernes
eget initiativ. Hvis du f.eks. hellere vil spille
kort eller noget helt tredje, så prøv at dukke op
og se, om ikke du kan få nogen med på den idé.

Tirsdag d. 26. oktober
Ole Ravn-Nielsen vil holde foredraget ”Noble
damer og døde libertinere med tilknytning til
Frijsenborg Gods.”
Tirsdag d. 30. november
Titlen ligger endnu ikke helt fast, men vi håber
på et foredrag med en introduktion til Japans
forunderlige kultur.

Det er et tilbud til alle om at tilbringe et par
hyggelige og uforpligtende timer i godt selskab. Man kan gå igen inden frokost, eller man
kan deltage udelukkende i frokostarrangementet, som man skiftes til at arrangere.
Kontaktperson:
Doris Thomsen, tlf. 61 28 42 53
Mail: doris.mth@gmail.com
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Nørklegruppen
Torsdage kl. 10.00 – 12.00
Lige så snart det var lovligt igen at samles
på forsvarlig vis, var pindene rødglødende i
nørklegruppen, samtidig med at der blev indleveret læssevis af færdigstrik produceret rundt
i hjemmene under coronanedlukningen. Også
efter sommerferien vil de meget entusiastiske
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nørklere samles hver torsdag formiddag kl.
10.00-12.00 i Sognehuset, hvor der også bliver
tid til en tår kaffe og en sludder. Nye nørklere
er velkomne.
Kontaktperson:
Doris Thomsen, tlf. 61 28 42 53
Mail: doris.mth@gmail.com

Corona på væggene i sognehuset
Ved et tilfælde er en kasse med min datters
tegninger havnet i min varetægt, og jeg synes
så de lige så godt kan hænge i Sognehuset et
stykke tid.
Line Jensen_illu, som hun hedder i den sammenhæng, har på Instagram (og Facebook)
skabt sig en karriere som tegner af situationer
fra dagligdagen i en børnefamilie.
Her under coronakrisen har hun naturligvis
også haft fokus på, hvilke virkninger det får,
når man bor tæt med 5 store og små mennesker

sendt hjem, samtidig med at man bor tæt på
naboer og færdes i den store by.
Et udvalg af disse tegninger har været udstillet
inde på Statsbiblioteket (som jeg kalder det
af gammel vane, skønt det nu skal hedde Det
Kgl. Bibliotek) og i en periode kan I nu kigge
på dem i Sognehuset.
Og så efterlyser jeg forslag til mennesker (amatører eller professionelle), som kunne tænke sig
at udstille deres billeder hos os.
Mail: jessen.marianne@gmail.com
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Koncert

Koncert med Anna Lystbæk i Houlbjerg Kirke
torsdag d. 23. september kl. 20.00
Den 34-årige vestjyde har vist sig som en mange-facetteret sanger, pianist og sangskriver, der
har en bred vifte af koncerter bag sig. Både som
akkompagnatør og med egne projekter.
I februar 2018 udgav hun det stemningsmættede debutalbum ”Myth House”, og i marts
2021 tager hun på turné med opfølgeren
”Room for Love”. Med sig har hun guitaristen Rune Kjeldsen (har gennem årene været
fast guitarist hos Poul Krebs, Hush, Steen
Jørgensen, The Savage Rose, C.V. Jørgensen,
Carl Emil Petersen m.fl.), som også har været
medproducer på albummet, der er indspillet
på tværs af landet fra hver deres hjemmestudie
i henholdsvis Spjald og København.
Når man lytter til Annas musik, er det de brede
klange, de stærke og sarte toner, den varme og
modne vokal og en legende tilgang til musikken, man hører.
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Lyden er atmosfærisk og trækker tråde tilbage
til folkemusikken, jazz, afro og blues, men
med en lyrisk og nordisk tone. Den spænder
mellem det let tilgængelige og det mere eksperimenterende udtryk. Det mørke og det lyse.
Det triste og det smukke.
Koncerten vil bygge på de to albums ”Myth
House” og ”Room for Love” – med Annas
nærværende vokal i front, hendes fantasifulde
touch på tangenterne samt Runes sublime
guitarspil.
Vil I have en forsmag, kan I lytte til Anna
Lystbæk på youtube via dette link: https://
youtu.be/Kn2w5BO5o4M
Inden koncerten inviterer menighedsrådene
på et måltid mad og fællessang med høsttema i Sognehuset i Houlbjerg kl. 18.00.
Tilmelding til:
jessen.marianne@gmail.com

Kor i kirkerne

Sognekoret

Vi har sæsonens første koraften torsdag d. 2.
september kl. 19.30-21.30.
Sangaftenerne foregår i Sognehuset i
Houlbjerg, og nye sangere er hjerteligt velkomne!
Koret synger ofte 3-stemmigt, og repertoiret
er en bred blanding af folkelige, klassiske og
rytmiske sange, og der er både kirkelig og
verdslig musik på programmet. Vi medvirker
ved udvalgte gudstjenester og arrangementer
i løbet af året.
Sognekoret er et glad og hyggeligt kor. Hver
sangaften har vi stemmeopvarmning og korøvelser, men man behøver ikke kunne noder
for at være med. Der er altid en hyggestund
undervejs – med kaffe og kage! Vi synger
gerne sange fra højskolesangbogen.
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 fra vore
sogne samt vores nordlige nabosogne.
Løvsangerne øver hver torsdag kl.15.15-16.15
i Laurbjerg Konfirmandstue.
Første gang efter sommerferien er torsdag d.
19. august.
Koret medvirker nogle gange i årets løb ved
koncerter og gudstjenester, og vi deltager også
i korstævner mm.
Løvsangerne har to korledere, Martin Prip
Nipgaard, 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. 6177 7653,
Mail: birgitteoep@gmail.com
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Bagest i haven der sidder
jeg tit
Babysalmesang
Babysalmesang i
Sall kirke

Babysalmesang tilbydes børn i alderen 0 til 1½
år i Sall kirke 8 gange i efteråret 2021. Første
mødegang er torsdag d. 12. august, mens de
efterfølgende 7 gange er onsdage. Tidspunktet
er kl. 9.30 -10.45.
Lærer er Vibeke Graf Skou, og tilmelding skal
foretages til hende på tlf.: 2445 8596 eller på
mail vibeke.g.skou@mail.tele.dk
Deltagelse er gratis.

Babysalmesang i
Laurbjerg kirke

For børn mellem 0-12 mdr. og far eller mor.
Forløbet starter torsdag d. 19. august kl. 13.00
og kører torsdage til og med d. 7. oktober.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er
nødvendig pga. begrænset deltagerantal.
Kontakt organist Martin Prip Nipgaard, organist8870@gmail.com eller 61 77 05 78.
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Særlige gudstjenester

Pilgrimsvandring ud fra Haurum Kirke,
søndag d. 29. august kl. 9.30
Aktivitetsudvalget arrangerer denne dag
en pilgrimsvandring ud fra Haurum kirke.
Vandringen ledes af Steen Rasmussen, som

tidligere har ledet vores pilgrimsvandringer.
Vandringen indledes med en kort gudstjeneste
med start kl. 9.30.

Allehelgensaften i Sall kirke,
søndag d. 7. november kl. 19.00
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.
Cellist Maria Isabel Edlund medvirker med
stemningsfuld musik. Maria er uddannet ved
musikkonservatorierne i Malmö og Århus.
Hun har optrådt i mange forskellige konstella-

tioner i Danmark og i udlandet: som solist og
gæstemusiker ved forskellige symfoniorkestre
og som kammermusiker i mindre ensembler,
bl.a. Taïga String Quartet og det århusianske
barokensemble BaroqueAros. Se evt. https://
www.mariaisabeledlund.com/

Familiegudstjeneste i Haurum kirke,
1. søndag i advent d. 28. november kl. 17.00
I år holder vi en familiegudstjeneste i Haurum
kirke 1. søndag i advent. Her vil vi markere,
at lyset vil blive tændt i kirkerummet. Lyset
vil være tændt helt frem til Helligtrekonger.
Menighedsrådet ønsker at genoptage denne
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fine gamle tradition. Gudstjenesten er for alle
generationer med god plads til børnene. Hvis
vejret er nogenlunde, vil vi slutte af med at
synge en julesang uden for kirken, hvormed vi
vil ønske hinanden en god adventstid.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøder
Mødekalender:

Sall menighedsråd,
tirsdag d. 12. oktober kl. 17.00 og tirsdag d. 9. november kl. 16.30.
Haurum, Granslev, Houlbjerg menighedsråd,
tirsdag d. 12. oktober kl. 19.00 og tirsdag d. 9. november kl. 19.30.
Fællesrådsmøde tirsdag d. 9. november kl. 18.30.
Møderne finder sted i Sognehuset i Houlbjerg.
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Sket i kirkerne - Konfirmandvelkomst

Døbte

Emil Munch Thor Straten Jakobsen, Granslev kirke
Lauge Sletskov Madsen, Houlbjerg kirke
Lukas Kjærsgaard de Martens, Granslev kirke
Viktor Fussing Rix, Houlbjerg kirke

Bisatte og begravede

Irene Rode Pedersen, Haurum kirke
Marianne Østergaard Simonsen, Haurum kirke
Lars Peter Henriksen, Houlbjerg kirke

Konfirmandvelkomst

Konfirmander fra Houlbjerg og Granslev sogne:
Torsdag d. 2. september kl. 19.00 i Laurbjerg kirke
Konfirmander fra Haurum og Sall sogne:
Tirsdag d. 31. august kl. 17.00 i Sall kirke

Har du brug for en snak?

Har du brug for en at tale med, så tøv ikke med at skrive eller ringe til præsten. Det kan også
være du kender en, som gerne vil i kontakt? En henvendelse er altid velkommen.

Kirkebil

Kirkebil kan bestilles af alle med tilknytning til sognene, så ønsker man transport til og fra
søndagens gudstjeneste – eller til og fra et andet arrangement beskrevet i kirkebladet, skal
henvendelse ske til lesa@km.dk eller 29 17 40 24 senest fredag kl. 10.00.
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Kirkernes ansatte
Sognepræst :

Lene Sander, Niærvej 7, 8450 Hammel.
Telefon: 29 17 40 24  Mail: lesa@km.dk  Mandag fridag
I Lene Sanders ferier kan henvendelse ske til sognepræst Thit Kirkeby-Hinrup
Telefon: 24 23 10 26 | Mail: thk@km.dk
eller til sognepræst Jannie Nedergård Fries
Telefon 42 38 31 02 | Mail: jnf@km.dk

Organist:

Birgitte Østergaard Petersen
Telefon: 61 77 76 53  Mail: birgitteoep@gmail.com

Personregisterfører:

Asbjørn Rosendal
Telefon: 29 77 82 34  Mail: asros@km.dk

Kirkesangere:

Steen Bjørn Søndergaard for Haurum, Granslev, Houlbjerg kirker
Telefon: 26 44 89 34  Mail: Steen.bjoern.soendergaard@hotmail.dk
Julie Dahl for Sall kirke
Telefon: 42 65 50 59  Mail: juliemusaeus@hotmail.com

Gravere:

Trine Leisgård Jakobsen for Sall kirke
Telefon: 26 25 01 88  Mail: trinesallkirke@outlook.dk
René Gulev for Haurum kirke
Telefon: 86 96 94 69  Mail: graverhaurum@outlook.dk
Lars Mørk Andersen for Granslev kirke
Telefon: 25 30 55 67  Mail: larsdaglejer@gmailcom
Anja H. Talbot for Houlbjerg kirke
Telefon: 21 17 05 31  Mail: anjatalbot@icloud.com

Menighedsrådsformænd:

Kirsten Larsen for Haurum-Granslev-Houlbjerg sogne
Telefon: 86 96 44 97  Mail: vm30@privat.dk
Lars Helbo for Sall sogn
Telefon: 86 96 93 15  Mail:lars.helbo@gmail.com
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Gudstjenesteliste
29. august kl. 9.30 i Haurum kirke
13. s. e. trin, LS
Pilgrimsvandring
5. september kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
14. s. e. trin, LS
12. september kl. 19.00 i Haurum kirke
15. s. e. trin, JNF
19. september kl. 19.00 i Granslev kirke
Høstgudstjeneste, LS
Karsten Erbs medvirker på violin
26. september kl. 11.00 i Sall kirke
Høstgudstjeneste, LS
Sognekoret medvirker
3. oktober kl. 11.00 i Haurum kirke
Høstgudstjeneste, LS
10. oktober kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
Høstgudstjeneste, LS
17. oktober kl. 11.00 i Sall kirke
20. s. e. trin, LS
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24. oktober kl. 9.30 i Granslev kirke
21. s. e. trin, JNF
31. oktober kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
22. s. e. trin, LS
7. november kl. 19.00 i Sall kirke
Allehelgen, LS
Cellist Maria Isabel Edlund medvirker
14. november kl. 11.00 i Haurum kirke
24. s. e. trin, LS
21. november kl. 11.00 i Granslev kirke
S.s. i kirkeåret, LS
28. november kl. 17.00 i Haurum kirke
1. søndag i advent, Familiegudstjeneste, LS
LS: Sognepræst Lene Sander
JNF: Sognepræst Jannie Nedergård Fries
Gudstjenester på Sall Friplejehjem:
Aftales direkte med plejehjemmet

