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Kirkeårets farver
Af Gerda Brøchner Jørgensen
Kirkeåret har forskellige farver - og farverne har betydning. Kirkeåret begynder med advent. I nogle kirker
har adventskransen lilla bånd. Det er, fordi adventstiden er lilla. Det er fastetiden mellem fastelavn og
påske også.
Lilla er kirkens bodsfarve. Her tænker man alvorligt
over sig selv, sit liv og sit forhold til Gud. Er jeg som
jeg skal være? Lever jeg, som jeg burde? Er min tro
på Gud levende? I adventstiden forbereder vi os på
Jesu fødsel. Adventus domini betyder Herrens (altså
Jesu) ankomst. I fastetiden forbereder vi os på påskens begivenheder med Jesu korsfæstelse, død og
opstandelse. I gamle dage lod man være med at spise kød i denne periode - for at huske forberedelsen.
Festen fastelavn var det sidste løsslupne inden den
alvorlige fastetid med selvransagelse. Som symbol
på denne tid er farven lilla.
Halvtreds dage efter påske ligger pinsen. Pinsen er
festen for Helligånden, som kom til apostlene og satte sig som ildtunger over dem - og lærte dem at tale
forskellige sprog. Helligånden er Guds inspiration direkte til mennesker. Helligånden lærer os at tro. Helligånden står for inspiration, begejstring og kærlighed. Sammen med ildtungerne over de første apostle giver dette farven rød, som symbol for Helligånden
og pinsen.
Anden juledag hedder også Sankt Stefanus’ Dag.
Sankt Stefanus er den første kristne martyr; den første, som ofrede sit liv for troen på den korsfæstede
og opstandne Kristus. Den røde farve på Sankt Stefanus’ dag minder os også om hans blod.
Når selvransagelsen faldt ud på den måde, at man
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indså, at man faldt lidt igennem som menneske, så
var der så meget desto mere at glæde sig over, når
påsken kom med det glade budskab om tilgivelse,
opstandelse og evigt Liv. Påsken er den største af de
kristne højtider. Farven er hvid - som på juledag og
på de fleste af de store festdage i kirkeåret. Hvid betyder fest og glæde - og hvid er symbol på tilgivelse og
renhed. Jesu lidelse og død i vores sted giver os tilgivelse og gør os rene for Gud. Når vi tror på Jesus Krisfortsættes side 3

Billedet viser den gamle messehagel i Sahl Kirke syet
af dronning Anna Sofies brudekjole efter hendes død
i 1743. Messehagelen blev i 2002 - 3 gennemrestaureret af eksperter udpeget af Nationalmuseet - et stort
arbejde, der blev sponseret af Minna og Niels Due
Jensen, Ormstrup Gods. Menighedsrådet har sidste
efterår påsat et bronze skilt med inskription, så besøgende i kirken er orienteret.
I kirken følger vi ikke farvekoderne som beskrevet.
Vi har kun denne ene messehagel, men den er til gengæld et virkeligt klenodie.

SIDEN SIDST
Perioden 11. nov. 2005 - 20. feb. 2006
Døbte i Sahl Kirke:
29. jan.: Josefine Mangaard Pedersen
Døbte i Gullev Kirke:
22. jan.: Christoffer Voldsgaard Thomasen
Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
26. nov.: Hanne Præstholm Sølvsten
20. jan.: Tage Nielsen
11. febr.: Alfred Maagaard Rasmussen
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: 7. maj kl. 10.00 i Sahl Kirke
og kl. 11.30 i Bjerringbro Kirke.
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

Ytringsfriheden og dens grænser
Danmark er virkelig kommet på verdenskortet efter
Jyllandsposten bragte karikaturtegningerne af Islams
profet, Mohammed. Vi skal ikke i dette blad tage stilling til ytringsfrihedens grænser, men blot påpege, at
dialog mellem religionerne er en nødvendighed. Det viser denne sag helt klart.
Det Mellemkirkelige Råd har derfor sendt en delegation med 2 biskopper, Lolland Falsters biskop Steen
Skovsgaard og vor biskop Karsten Nissen til Cairo for
bl.a. at møde den egyptiske stormufti.
I en fælles erklæring udtaler man, at dialog er nødvendig, og stormuftien henstiller at demonstrationer og boykot mod danske virksomheder ophører.
Dette vil givet være et blandt mange tiltag til at bilægge konflikten.
Men under alle omstændigheder bidrager denne krise til
at fremme religiøs bevidsthed på begge sider, og debatten om vor folkekirke får fornyet aktualitet. Der er i
alt fald positivt.
Steffen Nørregaard

Viborg Stifts Mellemkirkelige Udvalg
Til Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg er valgt følgende
læge medlemmer:
Niels Thure Krarup, Jørgen Vindvad, Erland Dahl Sørensen og Karen Smith
Som gejstlige medlemmer er valgt:
Poul Erik Knudsen og Merete Boye

Kalkmalerier
Menighedsrådet havde planlagt at forbedre belysningen
i koret på Sahl Kirke. Men når der skal bores i de gamle vægge skal man sikre sig, at der ikke er kalkmalerier inde under kalken. Derfor havde vi besøg af Nationalmuseet i januar.
Mette Jensen fra Nationalmuseet fortalte at korhvælvingerne formodentlig er opført i slutningen af 1400
tallet, men væggene er formodentligt blevet renset og
kalken fjernet for 80 - 100 år siden, så kalkmalerierne
har formodentlig været der, men er fjernet ved nedrensningen af væggene.

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

fortsat fra forsiden
tus, får vi del i tilgivelsen, opstandelsen og Det evige
Liv. Derfor knytter den hvide festfarve sig til påsken,
hvor begivenhederne omkring Jesu død og opstandelse sker. Påskeliljen er gul som solen. Den opgående sol
er også symbol på Jesu opstandelse. Derfor kan den
hvide farve til påske også være gylden.
Helligtrekongerstiden fra nytår til fastelavn er grøn.
Den er et billede på liv og vækst - fra Jesusbarnets
fødsel til den voksne Jesus træder frem. Søndagen efter pinse hedder Trinitatis søndag. Det betyder treenighedssøndag. Her har vi fejret Faderen ved Jesu
fødsel i julen, Sønnen i påsken og Helligånden i pinsen; altså hele den Treenige Gud. Der går en lang række trinitatissøndage fra pinse til første søndag i advent, kun afbrudt af allehelgens dag, den første søndag i november. Trinitatistiden er kirkeligt set også en
periode med roligt liv og vækst. Derfor er trinitatistiden
også grøn.
Messehagelen ved altergangen er en mindelse og de
udendørskapper, man brugte på Jesu tid. Samtidig er
nadveren det sted, hvor vi er tættest ved Jesus. Derfor gør man ofte meget ud af messehagelerne. De bliver lavet smukt, de bærer ofte kristne symboler og de
kan have nogle af kirkeårets liturgiske farver.
God Påske.

DET SKER
I SAHL OG GULLEV SOGNE

13. april Skærtorsdag aftensgudstjeneste i Sahl
Kirke kl. 19.00
23. april i Sahl Kirke: Kaffe i våbenhuset efter
Gudstjenesten

4. maj kl. 14.00: Sogneeftermiddag
hos Kirsten Kinch, Ladingvej 3
14. maj i Gullev Kirke: Kaffe i våbenhuset efter
Gudstjenesten
Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven for hele
familien.
Grundlovsdag/anden pinsedag den 5. juni kl. 14.00
Efter Gudstjenesten vil der blive tændt bål og børnene
kan bage snobrød mens de voksne hygger sig over
kaffen.
Vi håber på godt vejr – tag evt. et varmt tæppe med.

Pastoratsrådet
Pastoratsrådet arbejder nu med fælles budget for Sahl
Gullev kirkekasse og Præstegårdskassen. Vi havde også planlagt en temadag d. 19. januar, men den blev
udsat til 2. marts på grund af vejrforholdene og en
del frameldinger på grund af sygdom.
På temamødet skal vi drøfte de fremtidige aktiviteter
i sognene, og det vil vi fortælle om i næste nummer.
Men vi svigter ikke de gamle traditioner. Vi holder en
sogneeftermiddag d. 4. maj kl. 14.00 hos Kirsten
Kinch, Ladingvej 3. Nærmere om arrangementet i
borgerbladets april nummer.

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

Tirsdag den 14. marts
Tirsdag den 13. juni
Torsdag den 21. september
Onsdag den 22. november

GUDSTJENESTER
DATO

DAG

12. mar.
19. mar.
26. mar.

2. s. i fasten
3. s. i fasten
Midfaste

9.00 P. Salomonsen
-

10.15
9.00

2. apr.
9. apr.
13. apr.
14. apr.
16. apr.
17. apr.
23. apr.
30. apr.

Mariæ bebud. dag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag
Påskedag
2. påskedag
1.s.e. påske
2.s.e. påske

10.15
9.00
19.00
9.00 P. Salomonsen
10.15
10.15 *Kaffe i våbenhuset
9.00 P. Salomonsen

9.00
10.15
10.15
9.00
-

7. maj
12. maj
14. maj
21. maj
25. maj
28. maj

3.s.e. påske
Bededag
4.s.e. påske
5.s.e. påske
Kristi Himmelf.
6.s.e. påske

10.00 *Konfirmation
9.00
10.15
9.00
-

9.00
10.15 *Kaffe i våbenhuset
9.00
9.00 P. Salomonsen

Pinsedag
2. pinsedag

9.00
14.00 *Friluftsgudstj. i

10.15
-

4. jun.
5. jun.

SAHL

præstegårdshaven

GULLEV

* 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.

