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Dåben er en god begyndelse og står
altid ved magt.
Barnedåben er en helt central begivenhed i de fleste
danske familiers liv.
Det er her, man markerer, at familien har fået et nyt
medlem.
Hvorfor døber vi vores børn?
Kristne døber, fordi Jesus har påbudt det.
Har dåben altid været central i kristendommen?
Ja. I bibelen i Det Nye Testamente er det beskrevet,
hvordan Jesus blev døbt af Johannes Døberen i
Jordanfloden.
Da Johannes døbte Jesus, kom Helligånden over Jesus,
og der lød en røst fra himlen: “ Du er min elskede søn,
i dig har jeg fundet velbehag.”
Da Jesus blev døbt gjorde Gud Johannes Døberens
vanddåb af Jesus til en dåb med vand og Helligånd.
Jesus befalede de første kristne at døbe, og siden den
første pinsedag, hvor den kristne kirke blev grundlagt,
har kristne døbt.
Hvorfor er dåben vigtig?
Først og fremmest døber vi, fordi Jesus ifølge Det
Nye Testamente har påbudt os at døbe. Den kristne
dåb er en videreførelse af Jesu egen dåb.
I folkekirken kalder vi dåben for et sakramente. At
dåben er et sakramente, betyder, at dåben er en hellig
handling. Når præsten efter dåben overrækker
forældrene dåbsattesten, så har vi attest på Guds
troskab mod os.
De børn, der ikke er døbt, er også omfattet af Guds
kærlighed.

59. ÅRGANG

Hvorfor døber man børn?
Det er der ikke nogen klar bibelsk begrundelse for. Jesus
var en ung mand, da han blev døbt. Voksendåb var det
almindelige i kirkens første år. De første kristne
missionærer døbte voksne, som omvendte sig til
kristendommen. Senere begyndte man at døbe hele
husstande og dermed også børn.
Da kristendommen bliver statsreligion i Romerriget under kejser Konstantin 1 (år 306-337), begyndte man at
rette dåben direkte mod børnene.
Tidligere har man døbt så hurtigt som muligt efter
fødslen, for at de skulle være beskyttet mod det ondes
angreb, og for at de ikke skulle gå fortabt, hvis de døde
udøbte.
I dag har man erkendt, at et sådant syn på de udøbte
ikke rimer med Guds kærlighed til os mennesker, så i
dag er det kun få, der lader deres børn døbe af frygt
for, at de skal gå fortabt.
Hvad sker der i dåben?
Dåben har den praktiske betydning, at man bliver medlem af folkekirken, og man bliver døbt ind i den store,
kristne familie. Man bliver døbt til at blive en del af
fællesskabet i kirken.
I dåben begynder Jesu livsfællesskab med et menneske. Jesu tager bolig i os ved dåben. Det fællesskab kan
mennesket ikke melde sig ud af, selvom det vender kirken
ryggen og for eksempel melder sig ud af folkekirken.
Dåben står ved magt altid, også ud over døden.
Ved dåben får man et uopløseligt fællesskab med Jesus. Det er en vigtig side af dåbens gave.
Syndernes forladelse er også en del af dåbens gave. Vi
kunne undre os over, hvordan Gud en gang for alle kan
skænke os syndernes forladelse i dåben. Gud kan
eftergive vore overtrædelser, fordi Jesus døde på korset for alle vore syndere. Han tager gælden på sig.
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SIDEN SIDST
Perioden 14.august -14. november
Døbte i Sahl Kirke:
27. august Simon Hjelm Andersen
Døbte i Gullev Kirke:
20. august Inez Sophie Jensdotter Rapp Damsgaard
3. september Ida Emilie Illemann Johansen
3. september Mikkel Schilling Sørensen
22. oktober Anton Langholm Hinnerup
12. november Simone Asferg Petersen
Viede i Sahl Kirke:
26. august Anitta Esmarch Lydholm Rasmussen &
Joachim Krogshave
2. september Ida Vestergaard Jensen & Esben
Krogh
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
17.oktober Joan Vibeke Eskerod Kanstrup
31. oktober Jette June Iversen
Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
9. september Niels Aage Fabricius Poulsen
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.

Sognepræsten holder ferie
i uge 6.
friweekend 9.-10. dec.
samt 3.-4. marts
Kursusdage 3.-5. jan.
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

Så når vi livet igennem, beder Gud om tilgivelse, er det
den side af dåbens gave, vi benytter.
Og fordi Gud i dåben har taget hånd om vores liv, har han
også taget hånd om vores død, så vi har lov til at tro på, at
vi må få en salig død og opstå fra døden.
Er troen en betingelse for dåben?
Tro og tvivl vil altid gå hånd i hånd, og vi skal ikke tage
temperatur på vores tro, eller måle vore medmenneskers
tro.
I kristen forstand er tro ikke en præstation, men det er
først og fremmest at tage imod, sådan som det sker ved
døbefonten, når en gudmor eller gudfar på barnets vegne
svarer “ja” til troen.
Ved hver dåb i Sahl og Gullev får dåbsbarnet en fortællebog
om den kristne tro: “Nu skal I bare Høre”.
Med ønsket om en rigtig glædelig Jul samt et godt og velsignet Nytår til alle hjem.
Af sognepræst Gerda Brøchner Jørgensen

Julekoncert med Gorm Hovaldt
Julekoncerten er i år i Sahl Kirke Mandag d. 11.
december kl. 19:00, hvor den kendte solotrompetist,
Gorm Hovaldt spiller sammen emd organisten Viggo
Kanding
Der er ikke noget arrangement bagefter. Entré kr. 75.Gorm Hovaldt: Festfanfare
Dansk Folkemelodi: I skovens dybe stille ro
J.S.Bach: Jesus bleibt meine Freude
Maurice Greene: Trumpet Tune
J.S.Bach: Præludium og fuga
J.S.Bach: Siciliano
Franz Schubert: Ave Maria
César Franck: Panis Angelicus
Oscar Lindberg: Gammel Fæbodssalme
G.F.Hãndel: Suite fra Royal Fireworks
la Rejouissance, Bourrée, Menuet 1+2
J.S.Bach: Wie will ich mich freuen
J.S.Bach: Toccata i d-mol
Giuseppe Torelli: Koncert i D-dur
Allegro, Adagio-presto-adagio, Allegro

Fup eller Fakta?
Mange har spurgt mig om min mening om Da Vinci
Mysteriet, og indtil sensommeren kunne jeg med god
samvittighed svare, at jeg ingen mening havde. Jeg
havde nemlig ikke læst bogen. Men en vore gode
bekendte lånte os den og forklarede, at den måtte vi
virkelig læse. Det gjorde Inge-Lise så, og hun sagde at
den var spændende. Samtidig varder i pressen
forlydender om, at bogens forfatter, Dan Brown, gav
udtryk for at historien var fiktion, men det hele foregår
i et faktaunivers.
Det er bestemt ikke tilfældet, og mange anmeldere og
religionshistorikere har kraftigt taget afstand fra dette.
Her er et par kendsgerninger:

Sions Priorat
Det oprindelige Sions Priorat var blot en katolsk
munkeorden, som eksisterede fra ca. 1100 til 1617, hvor
den blev nedlagt. Priorat er kirkens navn for et
selvstyrende kloster. I 1956 oprettede den antisemitiske
fantast Pierre Plantard logen Prieuré de Sion, som han
hævdede skulle stamme fra 1099. Prominente
mennesker, som Da Vinci og Newton skulle efter sigende
have været medlemmer og Prioratets formål var at
beskytte efterkommere af Jesus, den kongelige slægt
Merovinger, som Plantard selv hævdede at være del af.
Virkeligheden er dog, at alt var pure opspind og at
fupmageren Plantard kun har ønsket at iscenesætte sig
selv.

Illuminati
Ordet Illuminati betyder “De Oplyste” og ordnen blev
oprettet i Bayern i 1776 af en tysk professor i kirkeret
ved navn Adam Weishaupt. Illuminati var en paraplyorganisation for datidens mange hemmelige loger bl.a.
Rosenkreutzerne, Skull and Bones og Assasinerne.
Illuminatis dagsorden var officielt forenelig med kirkens,
men indadtil en helt anden. Weishaupt er citeret for
følgende: “Vogt jer vores hemmelighed, for målet helliger
midlet”, et udtryk, som også Hitler brugte flittigt under
2. verdenskrig. Kun de øverste medlemmer af ordenen
kendte til dens virkelige agenda mål som var: “En
Verden, En regering, En enehersker og Total kontrol med
befolkningen”.

DET SKER
I SAHL OG GULLEV SOGNE

Aftensgudstjeneste: I Gullev Kirke den 3. december 19.00. Menighedsrådet byder på en kop kaffe i
våbenhuset.
Adventseftermiddag: i præstegårdens
konfirmandstue torsdag den 7. december kl. 14.00. Vi
synger advents- og julesalmer og sognepræsten læser
en julehistorie.
Julekoncert: i Sahl Kirke mandag den 11. december
kl. 19.00
Nytårsaftensgudstjeneste: i Sahl kirke den 31.
december kl. 16.00 – der er ingen altergang.
Kirkeradio: Viborg Kirkeradio optager Gudstjeneste
i Gullev søndag den 7. januar kl. 10.15
Fastelavn: På grund af præstemangel holdes der kun
en Gudstjeneste i pastorater i år, og det bliver i Gullev
Kirke den 18. februar kl. 14.00 med efterfølgende
tøndeslagning og fastelavnsboller i Bystedet.
Indsamling: Søndag den 4. marts er der indsamling
til Folkekirkens Nødhjælp.
Konfirmationsdatoer i Bjerringbro Kirke samt Sahl/
Gullev Kirke 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, således at det
i 2007 vil foregå i Gullev Kirke.
2007: 29. april
2008: 13.april
2009: 3. maj
Menighedsrådsmøder 2006
Afholdes i præstegården kl. 19.00

Opus Dei
I Da Vinci Mysteriet bliver Opus Dei fremstillet som en
hemmelig og forbryderisk loge, men virkeligheden er en
lidt anden. Den romersk-katolske organisation Opus Dei
blev grundlagt 2. oktober 1928 af den spanske præst
Josemaría Escrivá. Medlemmerne af Opus Dei er delt i
to hovedgrupper, hvoraf de såkaldte “Numerari” udgør
20%. De lever kønsopdelt i de ca. 1700 centre rundt
om i verden, og livet her minder meget om livet i et
kloster. Den anden gruppe “Supernumerari” lever
normale familieliv, men bruger ca. to timer om dagen til
religiøse studier.

Det er en noget anderledes beskrivelse i Dan Browns
roman. DaVinci Mysteriet er fiktion alt sammen - både
handling og baggrund. Bogen udkom på dansk for mere
end 2 år siden, men har man ikke læst den, og er man til
spændende knaldromaner med både mord og mystik, så
har den det hele krydret med korruption i kriminalpolitiet
i både England og Frankrig kostbare skatte gemt i
bankbokse under den så berømte Schweiziske
bankhemmelighed og meget meget mere. God læselyst.
Steffen Nørregaard

GUDSTJENESTER
DATO

DAG

3. dec.
10. dec.
11. dec.
17. dec.
24. dec.
25. dec.
26. dec.
31. dec.

1.s. i advent
2.s. i advent

SAHL

GULLEV

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

9.00 B. Markussen
19.00* Julekoncert
16.30
10.15
16.00

19.00* Våbenhuskaffe
10.15
14.00
10.15
-

1. jan.
7. jan.
14. jan.
21. jan.
28. jan.

Nytårsdag
1.s.e. Hellig tre Kg.
2.s.e. Hellig tre Kg.
3.s.e. Hellig tre Kg.
S.s.e. Hellig tre Kg.

9.00
10.15
-

10.15 Kirkeradio
9.00
10.15

4. feb.
11. feb.
18. feb.
25. feb.

Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn
1.s. i fasten

10.15
9.00 NN
10.15 NN

9.00
14.00* Tøndeslagning
-

4. mar.

2.s. i fasten

*Se omtale i bladet.

9.00 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, 8800 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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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.

