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Hvornår slutter Julen?
For nogen begynder julen så småt at ebbe ud efter 2. juledag, da arbejdet for manges vedkommende atter kalder
på dem, og man begynder at forberede sig til nytårsaften. For andre slutter julen efter nytårsdag for da ophører
juleferien, og så vil der være nogen, for hvem julen først
rigtig slutter den 6. januar.
Helligtrekonger er den 6. januar og i ældre tid mente
mange danskere, at netop Helligtrekonger var dagen, hvor
julen sluttede, og først da kunne man skille sig af med
juletræet.
Helligtrekongersaften den 5. januar blev altså tidligere
regnet for julens sidste aften. Dette blev markeret med
særlige lys.
Lys er blandt de juleskikke, som kristendommen har bragt
med sig, og som hurtigt vandt folkelig yndest. I julen
måtte man helst have et par store julelys tændt hele tiden,
og til helligtrekongersaften var det populært med hele tre,
særligt kraftige lys, for dem, der havde råd.
Lysets knald afsluttede julen. En anden måde at fremstille helligtrekongerslys på, var at forme et lys med tre
”arme” og dermed tre væger – én for hver af kongerne:
Caspar, Melchior og Balthazar.
I samlingen hvor de tre ”arme” mødtes, kunne man støbe
en smule krudt ind, fx ved at hælde det i et stykke gåse-

fjer. Når flammerne brændte ned til krudtet antændtes
dette – og et lille knald forkyndte, at nu var julen uigenkaldeligt forbi.
At helligtrekongerslysene angav afslutningen på julen ses
ikke kun i optegnelser fra bondesamfundet, men har også
været kendt i borgerlige miljøer. I børnebogen ”Peters Jul”
fra 1866 handler et af de sidste vers netop om helligtrekongersaften, hvor familien har tre lys tændt:
Se, nu er da julen straks forbi;
det er helligtrekongers aften.
Så ender den rare jul; men vi
er glade, at vi har haft den.
Tre lys har vi tændte – tænk engang! –
for kongerne, de, som bragte
Jesusbarnet en julepresent;
vi ved det, for Far har sagt det.
Her sidder vi ved vort lille bord
og ser, hvordan lysene brænde;
når de er slukkede, siger Mor,
at så er julen til ende.
Hermed vil jeg ønske alle i sognene en rigtig glædelig Jul
samt et godt og velsignet Nytår med tak for mange gode
stunder i året der snart rinder ud.
Sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen

Pastoratsråd
Vi har nu fået Kirkeministeriets tilladelse til at danne et
pastoratsråd på 10 medlemmer + sognepræsten. Ved valget
sidste år blev valgt 12 medlemmer, men et medlem er fraflyttet Sahl sogn og et medlem i Gullev ser sig ikke i stand
til at deltage i menighedsrådenes møder på grund af arbejde i hovedstadsområdet. De 10 medlemmer + sognepræsten danner et overgangsråd som virker indtil næste
ordinære menighedsrådsvalg. Ved næste valg skal der
vælges 7 medlemmer, da vi er flere end 1000 indbyggere i
Sahl og Gullev sogne. For tiden er vi 1011.

Menighedsrådene holdt konstituerende møde d. 17. november
i Sahl præstegård. Først underskrev alle medlemmer en vedtægt for det nye pastoratsråd. Derefter blev Steffen Nørregaard, Sahl valgt som formand og Anna Jespersen, Gullev
valgt som næstformand. Der var enighed om at bevare
præstegårdsudvalget i sin nuværende form med egen
præstegårdskasse. Spørgsmålet tages op ved næste konstituerende møde i november 2006.
Vi har tilladelse til at have en kirkeværge for hver kirke. Der
fortsættes side 2

SIDEN SIDST
Perioden 23. aug.- 10. nov. 2005
Døbte i Sahl Kirke:
11. sept.: Ea Franck Stampe
11. sept.: Jeppe Vestergaard Boll
06. nov.: Emilie Søndborg Møller
Døbte i Gullev Kirke:
18. sept.: Malte Thorson Sørensen
18. sept.: Mathias Thorson Sørensen
02. okt.: Johanne Elise Hostrup Kjeldsen
02. okt.: Sebastian John Hostrup O‘Reilly
16. okt.: Ida Thorsted Anderson
Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
Døde/begravede i Gullev (dødsdato)

Konfirmationsdatoer
i Bjerringbro Kirke samt Sahl/Gullev Kirke for elever
fra Bøgeskovskolen samt Sahl Friskole vil fremover blive
søndag før St. Bededag:
2006: 07. maj - 2007: 29. april - 2008: 13.april

Kirkebil
Til Gudstjenester samt sognearrangementer kan
ældre og dårligt gående bestille en kirkebil ved at
ringe til Sønderbro Taxi tlf. 86 68 25 22 senest
kl. 12.00 fredagen før gudstjenesten eller
kl. 12.00 dagen før et sognemøde

fortsat fra forsiden

var enighed om, at det skal vi fortsætte med, og da de 2
kirkeværger er valgt for hele valgperioden fortsætter de, uanset
at vi har dannet et fælles pastoratsråd.
Vi har derimod oprettet et fælles udvalg for kirkerne og
kirkegårdene. Medlemmerne er: Birtha Christensen og Jørgen
Berthelsen fra Sahl samt Anna Jespersen og Grethe Laursen
fra Gullev.
Formålet med denne ændring er først og fremmest at rette
kræfterne mere udad i sognene. Vi har derfor nedsat et
aktivitetsudvalg. Udvalget har 6 medlemmer: Grethe Laursen,
Birtha Christensen, Kirsten Kinch, Marianne West, Hanne
Rasmussen og Steffen Nørregaard.
Udvalget har til opgave at varetage de traditionelle aktiviteter
samt nye tiltag.
Steffen Nørregaard

Intelligent Design
Troen har mange udgaver, måske næsten lige så mange som
antallet af folkekirkemedlemmer og medlemmer af andre
trossamfund. Efter min mening er der heller ikke behov for
nogen ensretning. Tro er og skal først og fremmest være en
privat sag.
I USA er man begyndt at tilbagevise Darwins udviklingsteorier med et nyt begreb, som man kalder intelligent design. De,
der bekender sig til dette, er først og fremmest i opposition til
de såkaldte kreationister, der tager skabelsesberetningen i 1.
Mosebog helt bogstaveligt. Tilhængere af intelligent design
tror på en skabende Gud, der er forklaringen på arternes
oprindelse og udvikling, og man opfatter Darwins udviklingsteorier som mangelfulde.
Grundforskning i naturvidenskaberne har gennem tiderne altid stræbt efter en stadig dybere forståelse for natur og liv,
og det er dens opgave. Det udmønter sig i stadigt flere naturlove, som gennem eksperimenter og teoretiske overvejelser bliver klarlagt og formuleret.
Det er en helt anden arbejdsmetode end teologien. Man iagttager, man resonerer ud fra fysiske, kemiske, biologiske og
astronomiske fakta og sammenhænge.
Måske kan det fremstilles så enkelt, at naturvidenskaben prøver at forklare hvordan, men ikke har noget svar på hvorfor!
Man kan også sige, at er der naturlove må der også være en
lovgiver. Men så forlader vi naturvidenskabens metode, og vi
bevæger os fra viden til tro.
Det har været meget almindeligt for naturvidenskabsmænd
at være ateister og tro, at teorien om alting en dag kan formuleres. Det er muligt. Det er også muligt at denne teori vil
omfatte en skabende kraft - en skabende guddom. I dag og i
den nærmeste fremtid kan teorien om alting ikke formuleres
med videnskabelig underbygning. Det kan heller ikke bevises, at den ikke eksisterer.
Det er i mine øjne en stærk tro at hævde, at Big Bang (teorien
om verdens opståen) skete ved en tilfældighed.
Man kan sagtens dyrke naturvidenskab og samtidig have et
forhold til Kristendom og kirke. De færreste tror vel i bogstaveligste forstand på skabelsesberetningen i Første Mosebog. Vi kender også den fysiske forklaring på lysets brydning og opfatter ikke regnbuen som Guds forsikring om at der
ikke igen opstår en syndflod.
Men det er vigtigt, at vi adskiller tro og viden. Vi må ikke opfatte tro som noget der kan baseres på naturvidenskab, og vi
må ikke tro, at naturvidenskab kan baseres på religiøse teorier.
Intelligent design er en bastard filosofi, fordi den sammenblander tro og viden.

Viborg Kirkeradio
Hver søndag kl. 20-21
Gudstjeneste fra en af oplandets kirker og udsendelser
med aktuelle indslag
veksler hver anden søndag. 107.5 Mhz

Sognepræsten har ferie
i uge 6
Embedet passes af Preben Salomonsen tlf. 86 68 11 36

DET SKER
I SAHL OG GULLEV SOGNE
Aftensgudstjeneste i Sahl kirke søndag den 27. november
kl. 19.00
Julekoncert i Gullev Kirke onsdag den 7. december kl.
19.30 åbnes dørene for julekoncerten i Gullev Kirke.
Julekoncerten bliver i år med Kulturrøddernes Kor fra Tjele,
der er et blandet kor med 30-40 medlemmer. Repertoiret er
bredt og strækker sig fra klassisk musik og salmer over
danske sange og viser til gospel og jazz m.m.
Hvor der er hjerterum er der også husrum, så efter koncerten
byder vi velkommen til lidt varmt og godt i Bystedet og
bliver vi rigtigt mange, rykker vi godt sammen.
Velmødt til julekoncerten.
Marianne Pl. West
Luciaoptog i Sahl kirke søndag den 11. december kl. 19.00
Luciaoptog og korsange ved Sahl Friskoles kor.
Adventseftermiddag i præstegårdens konfirmandstue torsdag den 15. december kl. 14.00
Vi synger advents- og julesalmer og sognepræsten læser en
julehistorie.
Afslutning for minikonfirmanderne i Sahl kirke søndag den
18. september kl. 10.15
Minikonfirmanderne synger et par salmer.
Eftermiddagsgudstjeneste i Gullev kirke søndag den 19.
februar
Fastelavn i Gullev kirke kl. 10.15 og i Sahl Kirke kl.14.00
søndag den 26. februar
Traditionen tro holder vi fastelavnsgudstjeneste i både Sahl
og Gullev fastelavnssøndag d. 26. februar 2006. I Gullev
Kirke kl. 10:15 med efterfølgende tøndeslagning i Bystedet
og i Sahl Kirke kl.14:00 med efterfølgende tøndeslagning
i gymnastiksalen på Sahl Friskole. Begge steder vil der
være fastelavnsboller og kaffe, the og sodavand, og man
kan vinde flotte præmier.
Vi håber på deltagelse af mange børn i flotte udklædninger.

Pastoratsrådet:
Formand: Steffen Nørregaard, Frisholtvej 53, Sahl, 8850
Bjerringbro tlf. 86 68 43 00, mail: steffen@stilnor.dk
Næstformand: Anna Jespersen, Kirkevej 5, Gullev, 8850
Bjerringbro tlf. 86 68 27 90
Kirkeværge (Sahl): Arne Pedersen, Ladingvej 10, 8850
Bjerringbro, tlf/fax 86 68 16 23
Kirkeværge (Gullev): Lars West, Kirkevej 6,
8850 Bjerringbro tlf. 86 68 00 64

Menighedsrådsmøder 2006
afholdes i Præstegården kl. 19.00
Tosdag den 19. januar - temamøde
Onsdag den 25. januar - menighedsrådsmøde
Tirsdag den 14. marts - menighedsrådsmøde
(budget og regnskab)
Tirsdag den 13. juni - menighedsrådsmøde
Torsdag den 21. september - menighedsrådsmøde
Onsdag den 22. november - menighedsrådsmøde
(valg af formand og næstformand)

Nu er der styr på Kirkegårdene
Det har været et år, hvor vi i menighedsrådene ikke har
været tilfredse med kirkegårdenes vedligeholdelse. Det
skyldes personaleskift, og der er ingen tvivl om, at det for
små sogne ofte er et problem at få en fast og stabil arbejdskraft - især, når det drejer sig om deltidsstillinger.
Nu har vi fået ny graver og gravermedhjælper, og de har
trofast arbejdet sig igennem ukrudtet og hækklipningen på
Sahl og Gullev kirkegårde. Vi er meget tilfredse i menighedsrådet, og det kan vi mærke på de besøgende, at de også
er.
Vor nye graver startede 1. juni hos os, Jan Uhrenholt Petersen kommer fra en stilling som Graver ved Vindblæs Kirke. Han bor i Randers, men flytter her til egnen inden nytår.
Vor nye gravermedhjælper, Jens Sørensen, bor i Viborg og
startede i april. Sammen har de kæmpet en sej kamp mod
ukrudtet, og det har ført til et positivt resultat, som man kan
se.
Der er lidt af en ”Ole Opfinder” i Jan. På billedet ser man
Jens og Jan i gang med løvsugeren. Den er forsynet med
en pose, som imidlertid skal tømmes alt for ofte, når man
har kirkegårde med store gamle træer. Men Jan har bygget
en stor trækasse, som ikke skal tømmes nær så ofte. Lidt
Storm-P-agtigt måske, men den virker fremragende.
Steffen Nørregaard

GUDSTJENESTER
DATO

DAG

SAHL

GULLEV

11. dec.
18. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.

3. s. i advent
4. s. i advent
Juleaften
Juledag
2. juledag

19.00 *Lucia
10.15 *Mini-konf. - Kaffe
14.00
10.15
-

9.00
16.30
10.15

1. jan.
8. jan.
15. jan.
22. jan.
29. jan.

Nytårsdag
1.s.e. Hellig tre kg.
2.s.e. Hellig tre kg.
3.s.e. Hellig tre kg.
4.s.e. Hellig tre kg.

16.00 P. Salomonsen
9.00
10.15
10.15

10.15
9.00
10.15
-

5. feb.
12. feb.
19. feb.
26. feb.

Sidste s.e. H. tre kg.
Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

9.00 B. Markussen
14.00 *Tøndeslagning på

9.00 P. Salomonsen
14.00
10.15 *Tøndeslagning i

5. mar.

1.s. i fasten

10.15

-

Sahl Friskole

Bystedet

* Se omtale i bladet
Hvor intet andet er anført i gudstjenestelisten, er det Gerda Brøchner Jørgensen der prædiker.
Sker der ændringer i gudstjenestelisten - Se dagspressen
Adresser
Sognepræst: Gerda Brøchner Jørgensen, Frisholtvej 38,
Sahl 8850 Bjerringbro, telefon 86 68 16 02, e-mail gbj@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Graver: Jan Uhrenholt Petersen, Vestervold 31, st.th.
8900 Randers, Mobil 22 78 86 03
Gravermedhjælper: Jens Sørensen
Organist: Kirsten Clausen, Vestervang 16,
8850 Bjerringbro, telefon 86 68 80 78
Kirkesanger: Majken Munk Jensen, Maarupvej 43,
8560 Kolind. Tlf. 87 74 00 01
Menighedsrådsformand i Sahl: Steffen Nørregaard,
Frisholtvej 53, 8850 Bjerringbro, telefon 86 68 43 00
Mail: steffen@stilnor.dk
Kirkeværge i Sahl: Arne Pedersen, Ladingvej 10,
8850 Bjerringbro, tel/fax 86 68 16 23
Kirkeværge i Gullev: Lars West, Kirkevej 6,
8850 Bjerringbro, telefon 86 68 00 64

Kirke og Sogn: udgivet af Sahl-Gullev Menighedsråd
Lay-out og Tryk: Accord-Tryk, Ans, 86 87 91 49
Kirkebladsudvalg: Steffen Nørregaard, Frisholtvej 53, Sahl,
(ansvarshavende) og Bruno Lind Christensen, Nøddelundvej
11, 8850 Bjerringbro, telefon 86 68 35 74.
Sidste frist: for indlevering af stof til næste udgave (mar. apr.
maj) den 15. feb. 2006 og kan mailes til steffen@stilnor.dk
Henvendelse ved
Fødsel: Fødselsanmeldelsen udfyldes og afleveres 2 dage efter
fødslen til præsten sammen med dåbs- og evt. vielsesattest.
Er barnets forældre ikke gift - aflever tillige udfyldt omsorgsog ansvarserklæring.
Dåb: Anmodning om dåb henvendes til præsten.
Bryllup: Aftale om vielse træffes i god tid. Prøvelsesattest fra
bopælskommunens borgmesterkontoret samt dåbsattester
medbringes til præsten.
Begravelse: Til præsten, graveren og et begravelsesfirma.

