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Åben kirke

Hjemme
Af sognepræst
Lene Sander
Mange af os har et særdeles passioneret forhold til vores sommerferie.
Den lange periode, hvor vi har mulighed for
at smide arbejdstøjet og ansvaret for en stund,
lade op og fordybe os i helt andre gøremål.
Her op til jul føles sommeren og dermed også
sommerferien som meget langt væk.
Sommerferie i tre uger er da heller ikke nok,
hvis man skal lades op til livet. Det handler i
høj grad om at finde sine små oaser i hverdagen
hele året rundt. Vi har alle hver især vores små
oaser at gå til. Jeg er så heldig, at mit arbejde
også indeholder sådanne oaser.

og bekymringer, hvile ud og lade op. Et sted,
hvor vi kan få kræfter til at tage fat på hverdagen igen.
Alle, der arbejder i kirken - frivillige såvel som
ansatte - arbejder for, at man skal kunne føle
sig hjemme og velkommen i kirken.
Hvordan kan vi gøre kirken endnu mere åben
og hjemlig? Har du nogle ideer, vil vi meget
gerne høre dem.
”Vi finder fred i kirken
et sted der ånder roligt uden grænser
hvor livets lys er tændt og brænder stille…”
Uddrag af ny salme af Iben Krogsdal

Gudstjenesten er en oase for mig. Højmessens
rolige gang giver mig en ro af en anden verden.
Måske er det også din oase? Måske er det værd
at prøve? Kirkerummet indbyder til at lade
skuldrene falde ned og hvilen falde på. Der
er dejlig musik at lytte til, og mens præsten
prædiker, kan man sagtens lade tankerne flyve.
Der er højt til loftet i kirkerummet. Der er
ingen krav til en, mens man er i kirke.
Konfirmanderne blev godt nok lidt overraskede, da jeg forleden sagde til dem: ”Det er helt
i orden at falde i søvn i kirken.” Det mener jeg
virkelig. Vores livsform i dag er så kompleks og
tætpakket med alt muligt, som vi vil og skal
- og lur mig, om ikke det netop er derfor, vi
sætter sommerferien så højt - og midt i denne
komplekse livsform, står der en kirke. Et sted,
hvor vi rent faktisk kan slappe af. Lade som
om vi er hjemme, for det er vi faktisk. Her er
et sted, hvor vi en stund kan slippe alle tanker
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Åben kirke

Vejkirke
Af Marianne Jessen

På hjørnet Houlbjergvej / Villungsvej
har I måske bemærket skiltet vejkirke
Det viser vej hen mod Houlbjerg Kirke, og
sådanne skilte findes mange steder i landet, fx
også i Hammel.
Men I har måske ikke tænkt nærmere over
hvad sådan et skilt egentlig betyder.
Kort fortalt betyder det at den pågældende
kirke er åben i dagtimerne.
Den lidt længere forklaring går ud på at overveje hvorfor begrebet Vejkirke er opstået.
Rigtig mange har oplevet på rejser i udlandet,
at man ofte bare går ind i en kirke selvom der
ikke foregår nogen form for kirkelig handling – gudstjeneste, bryllup o.lign. Når man
er turist, går man måske derind fordi kirken
er nævnt under seværdigheder i turistguiden.
Men mens man som turist går omkring og
kigger på et fantastisk rum eller nyder en smuk
udsmykning, lægger man måske også mærke til
en lokal beboer som kommer ind i kirken, sætter sig ind på en kirkebænk og tilsyneladende
falder ind i sig selv.
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Turisten og den lokale peger på 2 forskellige
måder at bruge kirken på.
Turisten opfatter kirken som et rent fysisk
rum, et stykke kulturhistorie på linje med
museer og slotte. Den lokale opfatter kirken
som et rum for refleksion, fordybelse, eftertanke, bøn – med andre ord som et mentalt rum.
De to oplevelsesmåder udelukker dog ikke
hinanden. Faktisk oplever den trætte turist der
lader sig falde ned på en kirkebænk for at hvile
de trætte ben ofte, at hvilen falder over
én - også mentalt, og man får en lille pause i det
stressende liv som storbyturist, en lille pause
hvor de mange fremmede indtryk får tid til at
sætte sig, og måske får kirkerummet også én til
at tænke på den gang man begravede sin mor,
eller da man var til sin nieces dåb. Og det er dét
kirkerum kan i modsætning til andre fine rum,
nemlig rumme både øjeblikket og hele livet,
både den enkelte og den store sammenhæng.
Pointen er at kirken er vores allesammens.
Men vi ved jo godt at mange - også selvom de
er medlemmer af folkekirken - føler sig fremmede og måske direkte utilpasse når de træder
ind i kirken til en gudstjeneste, fx i forbindelse
med en dåb. Det vil vi gerne prøve om vi kan
gøre noget ved. Ved fx at fokusere mere på
hvordan vi - personale og menighedsråd møder den fremmede kirkegænger, ligesom vi
vil tænke over om vi kan gøre noget ved rummet, så det virker mere imødekommende. Og
for den ikke-kirkevante er det nok nemmest
at træde over tærsklen, når der ikke foregår
nogen kirkelig handling, så også til hverdag
skal kirken være imødekommende. Derfor

Åben kirke
tation af kirkens historie og udsmykning. Jeg
sørger altid for at have brochuren liggende i
bilen så jeg kan orientere mig i andre egne af
landet om der skulle være en åben kirke.

skal der være kirker som er åbne – ikke bare i
”besøgstiden”, men måske endnu vigtigere: lige
på det tidspunkt hvor den enkelte har brug for
det, hvad enten det så er til et kulturelt oplevelsestrip eller til en tænkepause - eller begge dele.
Jeg tror vejkirkebegrebet kom til Danmark
i 1990’erne efter at være startet i Tyskland i
1958. Før den tid har der også været åbne kirker, men i 90’erne bredte sig i den danske folkekirke en forståelse for, at det er en god idé med
tilgængelige kirker for den der er undervejs.
Historisk har det sine rødder i middelalderens
pilgrimsrejser hvor folk rent praktisk kunne
være sikre på at finde husly i de klostre som
ofte lå sammen med kirkerne. Og vi kan nu se
at pilgrimsvandringer er blevet
stadig mere populære både i
kirkelig og naturmæssig sammenhæng. Således er der fin
overensstemmelse mellem det
øgede antal pilgrimsruter og
–vandringer, og det stigende
antal vejkirker.
Kirkefondet udgiver hvert år
en brochure med en fortegnelse over hvilke kirker der er
åbne, deres åbningstider og i
stikordsform en kort præsen-

Så en Vejkirke er en åben, tilgængelig kirke på
vejen.
Houlbjerg Kirke har været vejkirke i nogle år,
og vi arbejder på også at få Granslev Kirke
gjort tilgængelig, men gamle kirkedøre og
moderne låseautomatik går ikke altid hånd i
hånd. Det skal dog nok lykkes på et tidspunkt.
Alle kirker er særegne, men Granslev Kirke er
jo i den grad interessant som kulturmonument
ud over at være et stemningsfuldt rum, så den
bør da være tilgængelig.
Ud over at låse kirken op, forsøger vi også at
gøre et besøg i vores kirke og på vores kirkegårde til en rar oplevelse for den besøgende. Vi
har borde og bænke udenfor, og i Houlbjerg er
man også velkommen til at sætte sig med sin
madpakke i våbenhuset hvis det regner. Men vi
vil i den kommende tid tænke over om vi kan
gøre mere for at byde alle og enhver indenfor.
Mange har jo ærinde på kirkegården og i
forbindelse med det, kunne det måske være
rart også lige at smutte ind i
kirken. Og vi vil som nævnt
overveje hvordan vi kan gøre
mere for at byde den ikke-kirkevante velkommen.
Men allerede nu skal du vide
at døren i Houlbjerg Kirke
og snart også i Granslev, står
åben for DIG i dagtimerne
(om sommeren 8-18, om vinteren 8-16).
Velkommen!
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Åben kirke

Salmesang og musik byder velkommen
Af organist Birgitte Østergaard
Vi byder kirkegængerne velkommen til at
synge - og øve salmer

I vores danske kirke er en grundtanke jo, at
alle skal kunne deltage og føle sig inkluderet i
gudstjenesten. Og et sted hvor man for alvor
kan deltage er i salmesangen.
Her hos os har vi generelt en meget velsyngende menighed, som holder af at synge. Men
kirkegængere er jo meget forskellige. Nogle
synger ubekymret af karsken bælg. For andre
kan der være en række forhindringer. Måske
kender man ikke salmerne, måske ligger de
for højt, måske er de for langsomme eller for
hurtige, for kedelige og gammeldags, måske for
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nye og moderne eller for rytmiske. Alt dette
forsøger præsten og organisten at afbalancere,
når vi forbereder søndagens gudtjeneste.
Det er primært præsten, der vælger salmer,
mest ud fra et tekstmæssigt perspektiv, men
organisten bliver også gerne taget med på råd.
Vi bestræber os på at vælge varieret og bredt,
så de fleste kan føle sig nogenlunde mødt, i
et spænd mellem de gamle salmer med deres
århundredgamle saft og kraft - over de dejlige
romantiske salmer - til nyere salmer med rytmisk og moderne tonesprog.
Vores salmebog er
heldigvis meget alsidig og vidtfavnende.
Der er både meget
gamle og en del nyere
salmer i salmebogen.
Og som mange har
opdaget, har vi nu
også indkøbt en helt ny salmebog, ”100 salmer”, som udkom i 2018 med nye salmer, som
i mange tilfælde er skrevet inden for de sidste
10 år.
For at kirkegængerne kan føle sig ”taget ved
hånden”, er vi nogle søndage begyndt at lave
en lille indledning før gudstjenesten, når vi
har nye salmer på programmet. Her øver vi
og synger et par vers af dagens nye salme, så
kirkegængerne er lidt fortrolige med den, når
den senere synges i gudstjenesten. Vi håber
igennem det at hjælpe til at man trygt og aktivt
kan synge med.
Vi hilser forslag til at fremme salmesangen
velkommen.

I sognehuset

Højskoleaftener
STED: Sognehuset
TID: 19.30
- og der er altid en lille servering i pausen

Tirsdag d. 25. januar

Jens Espensen var i 40 år ansat i politiet. De
sidste 11 år var han som politikommisær leder
af lokalpolitiet i Århus Vest. Han kommer
og fortæller om sit arbejde i Gjellerup, om de
”kampe” han deltog i – og dem han afstod fra.
Hans indsats i den på mange måder belastede
bydel, kan næppe overvurderes. Sådan stod at
læse i forbindelse med hans afskedsreception:
”Gellerup græd, da de tog afsked med Jens
Betjent.”

Pensionistsamvær

Onsdag i ulige uger kl. 10.00 – 13.00
Et tilbud til alle om at tilbringe et par hyggelige og uforpligtende timer i godt selskab.
Kontaktperson:
Doris Thomsen, tlf. 61 28 42 53
Mail: doris.mth@gmail.com

Tirsdag d. 22. februar

Lene Sander fortæller den spændende historie om den tidligste kristendom i Danmark.
Hvornår og hvordan kom den til Danmark?
Og hvilke personer spillede de afgørende roller?
Harald Blåtand (Bluetooth) påstod jo på
Jellingestenen at det var ham.
Er det hele sandheden?

Nørkegruppe

Hver torsdag kl. 10.00 – 12.00
nørkles der i sognehuset bl.a. til fordel for
Røde Kors´ hjælpearbejde.
Kontaktperson:
Doris Thomsen, tlf. 61 28 42 53
Mail: doris.mth@gmail.com
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Kristen meditation i Granslev kirke

Kristen meditation – centrerende bøn
Introduktionsmøde: Onsdag d. 8. december kl. 18.00 i Granslev kirke
Vi er en lille gruppe, som i flere år har mediteret sammen i Granslev kirke hver anden
onsdag fra kl. 16.45 – 17.45.
I løbet af denne time når vi at sludre lidt med
hinanden, lade roen falde på os, nyde at sidde
i det smukke tårnrum – samt meditere i to
gange 20 minutter.

Kan du ikke deltage denne aften er du velkommen til at kontakte undertegnede på telefon
eller mail for yderligere information om kristen meditation i Granslev.
Steen Rasmussen, Granslev
mobil: 30 34 52 69
mail: steen@europilgrim.dk

Kristen meditation hviler på en gammel kristen tradition, som er gjort nutidig af den
amerikanske munk og præst Thomas Keating,
og det er en meditationsform, som nu udføres
over hele verden.
Fremgangsmåden kaldes også ’centrerende
bøn’, idet nærværet med Gud er det helt centrale, og det er en meditationsform, som er
yderst enkel, harmløs, dyb – og let at lære.
Vi kunne godt tænke os at udvide vores gruppe, så enhver interesseret får mulighed for at
deltage. Der bliver afholdt et introducerende
møde onsdag den 8. december kl. 18.00 i
Granslev kirke, hvor vi byder på en kop kaffe
og kort forklarer om gruppens virke.

Fremgangsmåden kaldes også ’centrerende bøn’, idet nærværet med Gud er
meditationsform, som er yderst enkel, harmløs, dyb – og let at lære.

Vi kunne godt tænke os at udvide vores gruppe, så enhver interesseret får m
bliver afholdt et introducerende møde onsdag den 8. december kl. 18.00 i G
en kop kaffe og kort forklarer om gruppens virke.
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Kan du ikke deltage denne aften er du velkommen til at kontakte undertegne
yderligere information om kristen meditation i Granslev.

Julekoncerter

Julekoncert i Sall kirke
Mandag d. 6. december kl. 20.00
med Sallvation
Sallvation Gospelkor blev startet i landsbyen
Sall ved Hammel. Koret er en selvstændig
forening, og har gennem årene bevæget sig
igennem alle genrer i gospelmusikken. I dag
står korleder Hans Ole Munksgaard i spidsen

for koret, og med sine egne arrangementer
har han givet koret en særlig lyd, og et repertoire der spænder fra Negro-spirituals over
traditionel gospel til helt nye fortolkninger af
gospel-musik.
Entré 25 kr. som går til korets kasse.
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Julekoncerter

Julekoncert i Sall Kirke
Søndag d. 12. december kl. 19.30
med sanger og harpenist Mariann
Mikkelsen
Mariann Mikkelsen er uddannet klassisk
sanger fra Det Jyske Musikkonservatorium i
Aarhus, og hun har medvirket som solist i en
lang række musicals, operaer og operetter bl.a.
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ved MCH Herning Kongrescenter, Aarhus
Teater og Den Jyske Opera og har desuden
sunget ved mange private og offentlige koncerter rundt om i landet, bl.a. som solist med
flere af landsdelsorkestrene. Mariann akkompagnerer sin egen sang på keltisk harpe i et
bredt repertoire. Denne aften synger hun med
harpeklang julen ind i et program af danske og
udenlandske jule- og vintermelodier.

Bagest i haven der sidder
jeg tit
Julekoncerter
Julekoncert i Granslev Kirke
Torsdag d. 16. december kl. 19.00
Velkommen til en aften i julestemningens tegn
i Granslev kirke!
Sognekoret har over de sidste måneder forberedt et blandet program med julemusik. Der
bliver mulighed for at høre kendte, stemningsfulde og muntre advents- og julesange samt

solistiske indslag, og man får lejlighed til at
synge med på nogle dejlige fællessange.
Vi håber også at kunne høre glade børnestemmer denne decemberaften, idet vi inviterer
Løvsangerne, vores børnekor, med.
I bliver heller ikke snydt for lidt sødt til ganen!
Kom og hør det lokale sognekor – og bliv
stemt til jul!
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Julehygge - Kor

Julehygge i sognehuset med start i kirken
4. søndag i advent d. 19. december kl. 19.00
Traditionen tro inviterer vi til julehygge, hvor
vi synger julen ind. Der serveres kaffe og jule-

godter, og der vil være mulighed for at vinde en
juledekoration. Julehyggen indledes i år med
en kort gudstjeneste

Kor ved kirkerne
Vi har fortsat kor for både voksne og børn, og
vi er til enhver tid glade for at få nye sangere, så
tøv ikke med at kontakte mig, hvis I gerne vil i
gang med at synge!
Sognekoret øver i Sognehuset i Houlbjerg
torsdag kl. 19.30-21. 30.
Vi synger især 3-stemmige sange i mange forskellige genrer og sange fra højskolesangbogen,
og vi har det hyggeligt!
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Løvsangerne, børnekoret synger i Laurbjerg
Konfirmandstue torsdag kl. 15.15 – 16.15.
Alle børn er velkomne, og Martin Nipgaard,
som er organist i Laurbjerg m.fl. kirker og jeg
fortsætter vores samarbejde om koret, selvom
vi hver især har fået nye samarbejdspartnere.
Venlig hilsen
Birgitte Østergaard Petersen,
tlf. 61777653, mail: birgitteoep@gmail.com

Særgudstjenester - Rådsmøder - Kristen spiritualitet

Familiegudstjeneste

Natkirke

i Haurum kirke, 1. søndag i advent
d. 28. november kl. 17.00

i Granslev Kirke
søndag d. 6. februar kl. 19.00

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
fine gamle tradition. Gudstjenesten er for alle
generationer med god plads til børnene.

Vi holder vores årlige natkirke, en gudstjeneste
med musik, sang og refleksion.
Nærmere information følger.

Menighedsrådsmøder
Sall menighedsråd, tirsdag d. 8. marts kl. 17.00
Haurum, Granslev, Houlbjerg menighedsråd,
tirsdag d. 11. januar kl. 19.00, tirsdag d. 8. februar kl. 19.00 og tirsdag d. 8. marts kl. 19.00
Møderne finder sted i sognehuset i Houlbjerg

Indbydelse fra kristen spiritualitet i Favrskov
Hjertets fordybelse

• En workshop om kristen spiritualitet

vil vi gennem øvelser, meditation og bøn blive
klogere på hvordan kristen spiritualitet kan
forankres i vores liv.

Hjertet – eller mere præcist brystrummet –
har tidligere været betragtet som sæde for identitet, og som mødested for Gud og menneske.
Hjertet har med andre ord været oplevet som
menneskets eksistentielle midte.

Tilmelding nødvendig kontakt: sognepræst
Morten Krogh Nielsen: mkn@kirkenihinnerup.net

Denne eftermiddag og aften vil præst Peter
Ruge føre os gennem en workshop om kristen spiritualitet. Sammen med Peter Ruge

Tid og sted:
Onsdag d. 23. februar kl. 16 – 20.30:
Mødelokalet på kirkekontoret i Grundfør.
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Sket i kirkerne - Samtale - Kirkebil - Lørdagsdåb

Døbte

Karl Dalsgaard Skifte, Haurum kirke
Eivin Kaa Krogsager, Haurum kirke
Valdemar Paaske Faurhøj, Granslev kirke
Ellen Sofie Vinther-Jensen, Haurum kirke
Per Lønstrup Jensen, Sall kirke
Frederik Ehm Hansen, Houlbjerg kirke
Hugo Leonard Ehm Hansen, Houlbjerg kirke
Lora Kirstine Hamre Hansen, Houlbjerg kirke
William Bastrup Meulengracht, Haurum kirke

Bisatte og begravede

Yrsa Nielsen, Sall kirke
Ole Jørgen Rasmus Frederiksen, Sall kirke
Edel Karin Nielsen, Granslev kirke
Jane Mathiesen, Houlbjerg kirke
Jan Stadsgaard, Granslev 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.

Lørdagsdåb

Der er mulighed for lørdagsdåb følgende datoer:
29. januar
5. marts
11. juni
3. september
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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
28. november kl. 17.00 i Haurum kirke
1. s. i advent, LS,
Børne- og familiegudstjeneste
5. december kl. 11.00 i Sall kirke
2. s. i advent, LS
12. december kl. 9.30 i Granslev kirke
3. s. i advent, JNF
19. december kl. 19.00 i Houlbjerg kirke
4. s. i advent, LS
Kort gudstjeneste derefter julehygge i sognehuset
24. december, juleaften
Kl. 13.00 i Granslev kirke, LS
Kl. 14.00 i Houlbjerg kirke, LS
Kl. 15.00 i Sall kirke, LS
Kl. 16.00 i Haurum kirke, LS
25. december kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
Juledag, TK
26. december kl. 11.00 i Sall
2. Juledag, LS
31. december, Nytårsaften
Kl. 14.30 i Haurum kirke, LS
Kl. 15.30 i Granslev kirke, LS

2. januar kl. 11.00 i Sall kirke
Helligtrekonger, LS
9. januar kl. 9.30 i Granslev kirke
1. s. e. Helligtrekonger, TK
16. januar kl. 11.00 i Houlbjerg kirke
2. s. e. Helligtrekonger, LS
23. januar kl. 11.00 i Haurum kirke
3. s. e. Helligtrekonger, LS
30. januar kl. 9.30 i Sall kirke
4. s. e. Helligtrekonger, TK
6. februar kl. 19.00 i Granslev kirke
Natkirke, LS
13. februar kl. 9.30 i Houlbjerg kirke
Septuagesima, TK
20. februar kl. 11.00 i Haurum kirke
Seksagesima, LS
27. februar kl. 11.00 i Granslev kirke
Fastelavn, LS
LS: Sognepræst Lene Sander
TK: Thit Kirkeby-Hinrup
JNF: Sognepræst Jannie Nedergård Fries

Sall Friplejehjem, følgende fredage kl. 11.00:
17. december, 28. januar, 25. februar
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