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Ministerbesøg i Viborg
Kirkeminister Bertel Haarder besøgte Viborg d. 14.
august og holdt et foredrag for deltagere i Viborg Stifts
præstekursus. Han omtalte bl. a. sin barndom på Rønshoved Højskole og hans nedarvede Grundtvigianske
livssyn, men nævnte også, at han havde stor respekt
for mange kirkeligt aktive med en mere indre missionsk
tradition og baggrund. Han lagde vægt på lysten til at
gå i kirke og glæden ved salmesang kan skabes af
traditioner.
”-man ødelægger salmesangen ved at synge i for højt
et toneleje. Det synes jeg ikke, vi almindelige kirkegængere skal finde os i!”
Bertel Haarder nævnte også glimt fra kirkehistorien.
Efter reformationen fulgte pietismen, hvor Holbergs
theater måtte lukke og man begyndte at kede sig i
kirken. Kirkerne blev også hvide indvendig – kunsten
forsvandt - og sådan er det nogle steder endnu. Jeg
ser gerne, at vi bærer kunsten tilbage til kirkerummet.
Grundtvig beskriver i 1836, hvordan kirken skal være
en civil indretning, der er præget af gensidig frihed
og tillid blandt præst og menighed. Omkring den tid
opstod valgmenigher, frimenigheder og sognebåndsløsninger på grund af kedelige præster.
Der må gerne være strid, men inden for i kirken. Ord
kræver ord! – og viser dermed, at kirken er bygget af
levende stene.
Den første lov om menighedsråd fulgte under I. C.
Christensen for godt 100 år siden. Et stort demokratisk fremskridt.
Ministerens Visioner
Der skal ses nærmere på menighedsrådets indhold gerne en forstærket indsats ved en øget økonomi og
bemanding til glæde for liv og vækst i sognet – så
flere får deres gang i kirken.

59. ÅRGANG

-menighedsråd bør kunne aflaste sig selv og flytte om
på opgavefordelinger – uden at lade kirkeskatten stige.
-83% af den danske befolkning er stadig medlemmer
af folkekirken. Lad os værne herom.
-Den lille mand med den lille tro skal der fortsat være
plads til.
-De unge i dag har ikke noget imod kirker. Børnene
kan lide kirken og kommer for at synge salmer.
-Folkekirken er ikke et problem i vores multikulturelle
samfund med omkring 200.000 muslimer, som dog er
bekymret for danskernes gudløshed.
-i Københavns kommune bliver kun ½% af indvandrerbørnene fritaget for kristendomsundervisningen.
-i Sverige kan skolerne kun holde juleafslutning i kirken, hvis der ikke er plads andre steder.
-vi må ikke blive så firkantede. Der må være en ventil –
en sikkerhedsventil – eller en frihedsventil, så Fadervor,
salmesang og juleafslutninger kan være med i skolen.
De få der er imod kan holde sig væk. Det vil være et
stort tilbageskridt, hvis vi får kirken ud af skolen.
-problemerne er den faldende dåbsprocent, manglende
interesse og kirkernes placering (hvor folkene ikke er)
-vejen fra kirke til politik går gennem den enkelte person.
-lige nu står Koranen over
demokratiets spilleregler,
men der er dog muslimske
grupper, der er ved at se, at
det ikke kan bære i længden.
-muslimerne mangler den
lutherske reformation, så politik og tro kan blive adskilt –
så man både kan være en god
muslim og en god demokrat.
-den frihed, som demokratiske lande giver muslimer, giver de ikke de kristne. Det skal Vi være stolte over.
fortsættes side 3

SIDEN SIDST
Perioden 25. maj – 13. august 2006
Døbte i Sahl Kirke:
10. juni Magnus Wæsel Jørgensen
13. august Emilia Leanne Rasmussen
Døbte i Gullev Kirke:
Viede i Sahl Kirke:
10. juni Britt Wæsel Jensen & Martin Ove
Jørgensen
Viede i Gullev Kirke:
12. august Berit Schjørmann Jensen & Peter
Bechmann Andersen
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
17. juli Chathrine Nielsen

Sognepræsten holder ferie
i uge 42.
Fri 25.-29 sept. og
friweekend 30.sept. –1. okt.
samt 25.-26. nov.
I min ferie og friweekender passes embedet
af pastor Bjarne Markussen tlf.: 86681876
og pastor Ken Nørgaard Pedersen tlf.: 86681598

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

Jeg er sikker på, at kirkelivet vil nyde godt af, at menighedsrådet i højere grad end i dag får det overordnede ansvar ikke alene for rammerne for folkekirken i sognet, men
også for livet inden for rammerne. En stærkere sammenhæng
mellem ansvaret for rammerne og ansvaret for, hvad
rammerne bruges til, kan bidrage til, at der sker en mere
samlet prioritering af de forskellige ressourcer, der er til
rådighed.
Tanken, om at menighedsrådene ikke alene skal have ansvar
for kirkens rammer i sognene, men også for indholdet, livet inden for rammerne, indgik i det debatoplæg om opgaverne i folkekirken, som arbejdsgruppen om ændring af den
kirkelige struktur offentliggjorde i januar. Den meget
omfattende debat om arbejdsgruppens oplæg har vist, at
der er bred opbakning til det.
Strukturreformen
Kirkeministeriets arbejdsgruppe har nu afleveret deres
betænkning (nr. 1477 af juli 2006) om opgaverne i sogn,
provsti og stift. Det er ministerens tanke, at Folkekirken står
over for nogle udfordringer, som man uden tvivl kan møde bedre og mere effektivt, hvis flere sogne gør det i
fællesskab, end hvis de enkelte sogne skal løfte opgaverne
alene.
Som følge af strukturreformen, skal skal stifts- og provstigrænser også revideres. For vort provsti betyder det, at
Hvorslev kommune forsvinder både fra provsti og stift,
medens den nye Viborg Storkommune deles i 2 provstier,
hvor vi fremover vil tilhøre Viborg østre provsti med Jørn
Knudstrup Olesen som provst.

Menighedsrådsmøder 2006
Afholdes i præstegården kl. 19.00
Temamøde torsdag d. 14. september (lukket møde)
Ordinært møde torsdag den 21. september
Konstituerende møde onsdag den 22. november

Ny Organist
Da Kirsten Klausen er blevet ansat som kirkesanger
har vi ansat Benedikte Hauge Mortensen som organist.
Benedikte er 20 år, stammer fra Bjerringbro og
studerer ved Musikkonservatoriet i Århus med
klaverspil som hovedfag og har orgel som valgfag.
Trods sin ret unge alder er Benedikte meget
velkvalificeret og har vikarieret for organister
ved andre kirker.

Ændringer i Menighedsrådet
Marianne og Lars West flytter til Himmerland og
Marianne ønsker derfor at udtræde af Menighedsrådet,
ligesom Lars ønsker at blive fritaget for hvervet som
kirkeværge i Gullev.
Som 1. suppleant i Gullev indtræder derfor Poul Erik
Rasmusen i rådet, og Sahls kirkewærge Arne W.
Petersen har lovet at varetage hvervet som kirkeværge
i Gullev for resten af valgperioden.
Reflekser
Grethe Laursen efterlyser sikkerhedsreflekser, som skal
bruges i forbindelse med pyntning til jul.
Henv. 86684431

Sogneudflugt
Mandag d. 12. juni havde menighedsrådets aktive
Aktivitetsudvalg arrangeret en aftenudflugt med en
sejltur på Viborg søerne og derefter aftenkaffe på
Rindsholm kro. Der var i alt 40 deltagere.
På billedet ses nogle af deltagerene ombord på
Margrethe II på sejlturen på Søndersø og Nørresø.
Efter Aftenkaffen fortalte Kromanden om ”Slaget
ved Rindsholm Kro”, og hvorfor der er opstillet 2
tanks i krohaven. Han fortalte også om billeder
ophængt på herretoilettet og om ”Dronningebænken”, som stod inde i krostuen.
Deltagerne udtrykte at de havde haft en god aften
og en vellykket udflugt.

DET SKER
I SAHL OG GULLEV SOGNE

Høstgudstjenester
Sahl kirke søndag den 10. september kl. 10.15.
Alle børn der måtte have lyst er meget velkommen til at
deltage i processionen og bære medbragt frugt og grønt
ind i kirken.
Efter Gudstjenesten er der kaffebord i præstegårdens
konfirmandstue og der afholdes auktion over det medbragte frugt og grønt.
Gullev Kirke søndag den 17. september kl. 10.15.
Sahl Friskoles elever medvirker ved høstgudstjenesten
og alle børn - der måtte have lyst, er meget velkommen
til at deltage i processionen og bære frugt, grøntsager
m.v. ind i kirken.
Efter Gudstjenesten er der kaffebord i Bystedet, hvor
der afholdes auktion over medbragt frugt og grønt.
Begge søndage er der indsamling i kirken til Danske
sømands- og udlandskirker. Pengene fra auktionen går
til samme formål.
BUSKgudstjeneste 29. oktober kl. 14.00 i Sahl
Kirke. BUSK står for Børn Unge Kirke & Sogn. En
søndag hvor konfirmanderne medvirker ved
Gudstjenesten efterfulgt af en kop kaffe og hyggeligt
samvær i våbenhuset.
Alle Helgens dag
Den første søndag i november, er dagen hvor vi særligt
mindes vore døde. Efter Gudstjenesten i Sahl kl. 10.15
er der kaffe i præstegårdens konfirmandstue og efter
Gudstjenesten i Gullev kl. 19.30 er der kaffe i våbenhuset.
Koncerter:
Onsdag d. 20. september kl.: 19:00 i Sahl MiniHal
3 x Hans 3 spillemænd der også kan fortælle gode historier.
Onsdag 6. december kl. 19.30
Julekoncert i Sahl Kirke.
Trompetist Gorm Howaldt og organist Viggo Kanding
Konfirmationsdatoer i Bjerringbro Kirke samt Sahl/
Gullev Kirker for elever fra Bøgeskovskolen samt Sahl
Friskole vil fremover blive søndag før St. Bededag.
Der er konfirmation hvert år i Bjerringbro Kirke og hvert
år i enten Sahl eller Gullev Kirke.

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.

I 2007 vil konfirmationen foregå i Gullev Kirke.
2007: 29. april
2008: 13.april
2009: 3. maj

GUDSTJENESTER
DATO

DAG

SAHL

GULLEV

10. sep.
17. sep.
24. sep.

13.s.e. trin.
14.s.e. trin.
15.s.e. trin.

10.15* Høstgudstj.
9.00

10.15* Høstgudstj.
-

1. okt.
8. okt.
15. okt.
22. okt.
29. okt.

16.s.e. trin.
17.s.e. trin.
18.s.e. trin.
19.s.e. trin.
20.s.e. trin.

10.15
9.00
14.00* BUSK-gudstj.

19.30
9.00
10.15
-

5. nov.
12. nov.
19. nov.
26. nov.

Alle Helgen
22.s.e. trin.
23.s.e. trin.
Sidste s. i kirkeåret

10.15
9.00 NN

19.30*
10.15
9.00
-

*Se omtale i bladet.

K. Nørgaard

NN

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: Benedikte Hauge Mortensen, Augustvej 10, 8210 Århus V,
telf. 28592493, mail: benediktemortensen@gmail.com.
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 og Gullev: Arne W. Pedersen, Ladingvej 10,
Sahl, 8850 Bjerringbro, tlf. 86 68 16 23 e-mail: arnevp@tiscali.dk
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Bjerringbro, telefon: 86 68 43 00,
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Bruno Lind Christensen, Nøddelundvej 11, Nøddelund, 8850
Bjerringbro 86 68 35 74
Layout og Tryk: Accord-Tryk, Ans, 86 87 91 49
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Henvendelse vedr.:
Fødsel: Fødselsanmeldelsen udfyldes og afleveres 2 dage efter fødslen
til præsten sammen med dåbs- og evt. vielsesattest. Er barnets forældre ikke gift – afleveres tillige udfyldt omsorgs- og ansvarserklæring.
Dåb: Anmodning om dåb henvendes til præsten.
Vielse: Aftale om vielse træffes i god tid. Prøvelsesattest fra bopælskommunens borgmester-kontor samt dåbsattester medbringes til
præsten.
Begravelse:
Aftale om gravsted træffes med graveren.
Aftale om det praktiske træffes med bedemanden.
Aftale om den kirkelige handling træffes med præsten.

