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En lille fortælling om kirke og søndag
(fra Fortæl en sang - forkyndelsesmateriale til
Børnesangbogen)
Af Gerda Brøchner Jørgensen
”Nå; men det vil jeg altså ikke!” råber far og slår i
bordet. Hans øjne lyner, og han rejser sig vredt for at
forlade køkkenet. Nu har de ellers lige haft det så
hyggeligt alle 5 med friskbagte boller, blødkogte æg
og te. Lillebror er den eneste, der uanfægtet spiser
videre.
Mor forsøger en sidste gang. ”Det kunne du altså godt,
Jan, når Line skal synge i koret.”
Far vender sig vredt om mod hende. ”Jamen, kan du
da ikke fatte, at jeg ikke er god nok til at gå i kirke?
Jeg ryger, drikker Gammel Dansk om morgenen, bander og ved ikke noget om din Gud, Susanne! Hvad
skal jeg lave derovre? Alle folk glor, når jeg rejser
mig på de forkerte tidspunkter og ikke kender salmerne.”
Far går ud i værkstedet, og Line og Anja hjælper mor
med at rydde af bordet.
”Mor,” siger Line forsigtigt. ”Du lovede at spille de
salmer igennem, vi skal synge.”
Mor og Line sætter sig ved klaveret i stuen. De begynder med ”Vi kommer til din kirke, Gud”.
Line spørger: ”Handler vers 2 om Far?” Mor må lige kikke lidt nøjere på teksten. Hun trækker på
smilebåndet. ”Jeg ved såmænd ikke, om det handler
mere om ham end om dig og mig. Vi har vel alle svært
ved at fatte, at Gud aldrig er den, der kræver noget
af os. Han er altid den, der giver.
Og det er endda på trods af, at han godt aner, hvordan vi vil opføre os.”
Anja er færdig med at sætte i opvaskemaskinen og
kommer ind i stuen. Hun har godt hørt, hvad mor og
Line taler om.

59. ÅRGANG

”Man ligger vel, som man har redt,” siger Anja. De er
ved at arbejde med ordsprog i skolen. ”Man får løn som
forskyldt.”
”Så er der ikke meget håb tilbage,” svarer mor, ”for
vi har sandelig ikke gjort os fortjent til Guds kærlighed.
I har jo heller ikke gjort jer fortjent til jeres forældres
kærlighed. Vi elsker jer bare, præcis som I er. Og vi
begyndte på det et stykke tid, før vi overhovedet havde set jer.”
Anja er der med det samme. ”Vil det sige, jeg kan fortælle klassen, at de der gamle ordsprog er noget værre
ævl, vi ikke behøver at bruge mere tid på?”
”Ordsprogene fortæller vel noget om, hvordan det
mange gange går menneskene imellem,” begynder
mor. ”Men Gud er kendt for at være uforudsigelig og
tænke helt anderledes end vi. Jesus Kristus opfordrer
de voksne til at blive som børn, og han bruger gerne
sin tid sammen med dem, der har opgivet sig selv.”
Line rejser sig fra klaverbænken. Hun har en tænksom
rynke i panden. ”Jeg går lige ud til far i værkstedet,”
siger hun.
”Det kan da være, han vil med, hvis jeg spørger ham..”
———
O Herre, hvor skal vi gå hen?
din dør er altid åben.
Her taler du til os igen
som første gang i dåben. (478,v.6)

Velkommen i kirken - døren er åben, og det er et godt
sted at lære Gud at kende.
Rigtig god sommer!

SIDEN SIDST
Perioden 21. feb. 2006 - 24. maj. 2006
Døbte i Sahl Kirke:
5. mar.: Stine Fruerlund Bech
5. mar.: Lærke Sehested Hermansen
Døbte i Gullev Kirke:
26. feb.: Anna Sophie Rydder Pedersen
Viede i Sahl Kirke:
6. maj: Maiken Lykke Nielsen og
Jes Pappe Andersen
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
28. feb.: Emil Nielsen
Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
Konfirmeret i Sahl Kirke
den 7. maj 2006:
Nanna Klitgaard Andersen
Dania Christine Elina Petersen Bach
Ida Hestbæk Grauballe
Michelle Gulddahl Klint
Anita Madsen
Kasper Christian Lauge Fager
Anders Mølgaard”

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 holder ferie
uge 26, 27 og 28
og fri week-end den 24.-25. juni
Embedet passer af:
Preben Salomonsen
Tlf. 86 68 11 36

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

Hold Vorherre uden for Politik
Folkekirken debatteres som aldrig før i pressen, af politikerne og ikke mindst af Folkekirken selv.
Senest har Statsministeren i en kronik gjort sig til talsmand for ”at holde religion indendørs”. Den aktuelle debat er især opstået på grund af Mohammedsagen, men
den aktualiserer igen spørgsmålet, om Folkekirken, om
den skal have en forfatning, om den skal løsrives fra staten o.s.v.
Det er der mange meninger om, men vi skal først og
fremmest sikre bevarelse af det sekulære system, d. v. s.
adskillelse af religion og politik.
Total adskillelse er umulig. De 10 bud består af 4 religiøse regler og 6 etiske - ikke religiøse regler (f.eks.
”Du må ikke ihjelslå”). Religion er en byggesten for vor
kultur og etik, men derfor behøver den ikke at være en
del af grundlaget for politiske beslutninger.
Her er der en væsentlig forskel mellem Kristendom og
Islam.
”Giv kejseren hvad kejserens er, men glem ikke at give
Gud hvad Guds er”, siger Jesus og under processen
mod ham, anklages han for at kalde sig jødernes konge
og svarer, ”Mit rige er ikke af denne verden”.
Modsat har Islam i Koranen og Hadith (Mohammeds
levnedsbeskrivelse) opfattelsen, at herskeren i et statssamfund er den religiøse leder indsat af Gud, altså ikke statsleder valgt af folket. Profet Mohammed var både
religiøs leder og statsoverhoved med al sin magt og vælde, medens Jesus levede i den yderste askese.
Derfor er der ikke problemer med at adskille Kristendom og politik, men udgangspunktet for Islam er et helt
andet, og fundamentalistisk Islam og politik kan ikke
adskilles, når herskeren opfattes som indsat af gud.
Steffen Nørregaard

Menighedsrådsmøder 2006
afholdes i Præstegården kl. 19.00

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

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

Sahls Kirkeklokke
Vi havde i marts måned besøg af en kirkeklokkekonsulent. Menighedsrådet overvejer etablering
af automatisk ringning på Sahl Kirke, og så skal en
af Kirkeministeriets klokkekonsulenter udtale sig, og
samtidig får vi mulighed for at friske historien lidt op.
Vor kirkeklokke er af særlig historisk værdi. Den er
støbt i 1764 af Caspar Kønig og er lillebror til de 3 klokker i Viborg Domkirke. Derfor er det ikke en god idé
at bygge automatik på den gamle klokke.
Kirkeklokkekonsulenten, Per Rasmus Møller, anbefaler derfor, at vi installerer en ny klokke, der i tone ligger en lille terts under den gamle klokke. Så kan vi
ringe solen op og ned til hverdag med den automatiske klokke, og om søndagen kan vi ringe med både
den gamle og den nye klokke.
Tagrytteren på Sahl Kirke er formentlig tilstrækkelig
stor til begge klokker. Det skal undersøges nærmere af
en leverandør.
Menighedsrådet behandler sagen på det kommende
menighedsrådsrådsmøde d. 13. juni.

DET SKER
I SAHL OG GULLEV SOGNE

* Torsdag den 24. august kl. 17.00
i Gullev kirke.
En kort liturgisk hverdagsgudstjeneste
med salmer, læsning og musik.
Der er ingen prædiken og altergang.

Høstgudstjeneste i Sahl 10. september.
Nærmere i næste nummer
Høstgudstjeneste i Gullev d. 17. september.
Sahl Friskole medvirker og der er efterfølgende
kaffebord og auktion i Bystedet.”

Sahl og Gullevs konfirmander fotograferet efter konfirmationen den 7. maj.
(Foto: Jens Ole Pedersen, JM-Foto)

GUDSTJENESTER
DATO

DAG

SAHL

GULLEV

11. juni
18. juni
25. juni

Trinitatis søndag
1.s.e. trin.
2.s.e. trin.

10.15
9.00
-

9.00
9.00

2. juli
9. juli
16. juli
23. juli
30. juli

3.s.e. trin.
4.s.e. trin.
5.s.e. trin.
6.s.e. trin.
7.s.e. trin.

10.15 B. Markussen
9.00 P. Salomonsen
10.15

9.00 K. Nørgaard
10.15
-

6. aug.
13. aug.
20. aug.
24. aug.
27. aug.

8.s.e. trin.
9.s.e. trin.
10.s.e. trin.

9.00
10.15
17.00 *

11.s.e. trin.

10.15
10.15

3. sept.
10. sept.
17. sept.

12.s.e. trin.
13.s.e. trin.
14.s.e. trin.

10.15 *Høstgudstj.
-

9.00
10.15 *Høstgudstj.

B. Markussen

* 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, Bovsbjergvej 5,
8860 Ulstrup mobil: 22 78 86 03
Gravermedhjælper: Jens Sørensen,
Hyrdebakken 252, 880 Viborg, mobil: 29 67 70 53
Organist:
Kirkesanger: Kirsten Klausen, Vestervang 16, 8850 Bjerringbro,
telefon: 86 68 80 78.
Sahl - Gullev Menighedsråd
Formand: Steffen Nørregaard, Frisholtvej 53, Sahl 8850
Bjerringbro, telefon: 86 68 43 00,
mobil: 20 77 76 88, e-mail: steffen@stilnor.dk
Næstformand: Anna Jespersen, Kirkevej 5, Gullev, 8850
Bjerringbro telefon: 86 68 27 90
e-mail: ibj-gullev@mail.tele.dk
Kontaktperson: Kirsten Kinch, Ladingvej 3, Sahl, 8850
Bjerringbro, telefon 86 68 12 42
Kirkeværge, Sahl: Arne W. Pedersen, Ladingvej 10, Sahl 8850
Bjerringbro, telefon 86 68 16 23 e-mail: arnevp@tiscali.dk

Kirkeværge, Gullev: Lars West, Kirkevej 6, Gullev, Bjerringbro,
telefon: 86 68 00 64, west@post4.tele.dk
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Redaktion:
Steffen Nørregaard (ansvarshavende), Frisholtvej 53, Sahl 8850
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Sidste frist: for indlevering af stof til næste nummer 15. august
2006.
Stof sendes til Steffen Nørregaard pr post eller mail.
Henvendelse ved
Fødsel: Fødselsanmeldelsen udfyldes og afleveres 2 dage efter fødslen
til sognepræsten sammen med dåbs- og vielsesattest, eller hvis
forældrene ikke er gift, en udfyldt omsorgs- og ansvarserklæring.
Dåb: Henvendelse til Præsten
Bryllup: Aftale om vielse træffes i god tid. Prøvelsesattest fra
bopælskommunens borgmesterkontor samt dåbsattester medbringes.
Begravelse: Til præsten, graveren og et begravelsesfirma

