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59. årgang

K o n f i r m at i o n
Foråret er konfirmationstid. I tiden mellem
påske og pinse bliver ca. 45.000 unge
konfirmeret i hele landet, hvilket svarer til
79% af konfirmandårgangen. De fleste
konfirmander har allerede tøjet kørt i stilling,
SMSet ønskelisten ud og forældrene sat op i
det højeste gear. Men inden den store festdag
er konfirmanderne sammen med præsten
vandret igennem en forberedelsesperiode
med tanker om det med Gud og os.
Det kristne trosgrundlag
For at blive konfirmeret i folkekirken skal
man være døbt og have modtaget
konfirmationsforberedelse, så konfirmanden
er fortrolig med det kristne trosgrundlag og
folkekirkens gudstjeneste. Præsten kan også
stille krav om, at konfirmanderne i et vist
omfang skal deltage i sognets gudstjenester.
Konfirmationsforberedelse finder sted i
folkekirken, når konfirmanderne går i 7.eller 8. klasse.
Konfirmationen foregår normalt ved en
gudstjeneste om foråret og i visse dele af
landet om efteråret.
Konfirmationen går begge veje
Konfirmation betyder bekræftelse, men hvem
bekræfter hvad? Er det Gud, der bekræfter
det løfte Gud allerede har givet i dåben, eller
er det konfirmanden, der bekræfter sit ja til
den kristne tro? Skiftende tiders teologiske

synspunkter har svinget mellem
konfirmandens "ja" og Guds "ja" til det
væsentligste i konfirmationen.
Står ved løftet
Bekræftelsen går begge veje. Det er både
Guds genbekræftelse af sit løfte om, at Han
er med os alle dage. Men det er også
konfirmandens bekræftelse af, at det ja
som i sin tid blev givet på vedkommendes
vegne - det står konfirmanden også ved.
"Jeg er med jer alle dage"
Mange lokale kirker har deres egne
traditioner i forbindelse med konfirmation.
De kan blandt andet indeholde
håndspålæggelse, bøn og et svar fra
konfirmanderne på, om de vil konfirmeres.
Konfirmation og konfirmationsforberedelse
er kort sagt en påmindelse om det løfte, Gud
gav i dåben: Se, jeg er med jer alle dage
indtil verdens ende"( Matt 28,20b.) og en
tolkning af, hvad dette løfte betyder for os
den dag i dag.
Sådan foregår det i kirken
Konfirmationen finder sted ved en
almindelig gudstjeneste, hvor
konfirmanderne sammen med præsten går i
procession ind i kirken. Teksterne, der
anvendes i kirken denne dag, er de samme,

Siden Sidst
Perioden 15. november
ar

11. febru-

Døbte i Sahl Kirke:
26. december Laura Ringgaard Bødvarsdatter
14. januar Mathilde Markvart Petersen
4. februar Kian Bundgaard

Døbte i Gullev Kirke:
28. januar Sofie Gaardsted Kaihøj
4. februar Anna Hjerrild Faijaars

Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl:
Døde/begravede i Gullev:

K ir kebil
Ældre og dårligt gående kan til
gudstjenester og andre
sognearrangementer bestille en kirkebil
hos Bjerringbro Taxi I/S på telefon
nr. 20 20 12 20.
Menighedsrådet betaler regningen.
Kirkebil bestilles senes fredag kl. 12:00
før en søndagsgudstjeneste og senest
dagen før et sognemøde.

som ellers ville være anvendt på den søneller helligdag.
Næsten som normal højmesse
Konfirmationsgudstjenesten foregår som en
almindelig højmesse indtil salmen efter
prædikenen. Selve konfirmationshandlingen
består i følgende led:
- Tale til konfirmanderne
- Trosbekendelsen
- Tilspørgelse og svar
- Konfirmationsvelsignelse
- Fadervor
Konfirmanderne går før eller efter
trosbekendelsen op til alteret. Mens
konfirmanderne går op til alteret, synges der
eventuelt et salmevers.
Hjertelig Tillykke med ønsket om en dejlig
dag til konfirmanderne og deres familier
Gerda Brøchner Jørgensen

Int er net t et
Sahl - Gullev Sognes Menighedsråd har
etableret en hjemmeside på internettet på
følgende side:
http://www.sahlgullev.dk/
Webmaster er Steffen Nørregaard.
Siden er både en database med nyttige
oplysninger som navn, adresse,
telefonnummer på sognepræst, kirkernes
personale, menighedsrådsmedlemmerne.
Man kan også finde de sidste årgange af dette
blad.
Siden er ikke helt færdig, men man kan finde
kirkebladene og nyttige telefonnumre allerede
nu. Se nedenfor.

Viborg Kirkeradio
Viborg Kirkeradio sender
hver søndag kl. 20 - 21
på Viborg Guld FM
Bedste frekvens her i
området er 107,5 Mhz.
Der veksles mellem
udsendelse af en
højmesse fra en af kirkerne i Viborg Stift
og forskellige aktuelle programmer.
se mere på http://www.kirkeradio.dk

Menighedsrådsmøder
Åbne rådsmøder afholdes i kl. 19:00
præstegården i Konfirmandstuen.
Onsdag d. 10. januar
Torsdag d. 15. marts
Tirsdag d. 8. maj
Onsdag d. 13. juni
Tirsdag d. 4. september
Torsdag d. 25. oktober
Tirsdag d. 27. november (konstituering)

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.

Ny Sognepræst
Sogneudflugt
Tirsdag den 22. maj 2007 kl. 18:00
fra Sahl Præstegård.
Vi kører med bus til Ry, hvor vi stiger
ombord i Ry Turistbåd, hvorefter vi vil
sejle en tur på Silkeborgsøerne, og
tilbage til Ry igen . Varighed ca. 1½
time.
Derfra til kører vi med bussen til
Ludvigslyst, hvor vi vil drikke
aftenskaffe og se museet der hører til ved
Ludvigslyst.
Turen koster 75,00 kr.
Hjemkomst ca. kl. 23:00

Di g i t a l Fo r v a l t n i n g
I forbindelse med eDag2 har
menighedsrådet fået en officiel
e-postkasse 8484@sogn.dk, hvor tallet
8484 er Sahl sogns myndighedskode.
Det er muligt at modtage krypteret sikker
e-post i denne postkasse.

Vor sognepræst, Gerda Brøchner Jørgensen har
søgt og fået stillingen som sognepræst og
kirkebogsførende i Bjerringbro Sogn. Vi skal
derfor søge en ny præst, som Viborg Stift vil
opslå snarest.
Når en præst skal ansættes skal
menighedsrådene høre prøveprædikener fra
udvalgte ansøgere og derefter stemme om
hvilken ansøger, der skal have stillingen.
Nu er vores kommende præst også deltidspræst
i Bjerringbro storsogn, der består af 3
kirkedistrikter, med hvert sit menighedsråd. Så
der bliver 35 medlemmer med stemmeret, hvor
Sahl Gullev menighedsråd udgør de 10
stemmer. Men da stillingen indebærer pligt til
bopæl i Sahl præstegård og at føre kirkebogen i
Sahl og Gullev sogne tæller vore stemmer med
særlig vægt.
Men uanset dette er det en lang og kompliceret
proces, der betyder, at vi vil have nedsat
gejstlig kapacitet i ca. 1 år, da vi allerede har
kørt med underbemanding siden eftersommeren
2006, hvor Preben Salomonsen forlod embedet
i Bjerringbro.
Vi ønsker Gerda held og lykke i det nye job.

Dato

Dag

Sahl

Gullev

4. marts

2.s. i fasten

09.00 Bent Ole Pedersen

-

11. marts

3.s. i fasten

-

9.00

18. marts

Midfaste

10.15

-

25. marts

Mariæ bebudelses dag

-

10.15
Våbenhuskaffe *

1. april

Palmesøndag

9.00

-

5. april

Skærtorsdag

-

16.00 Altergang *

6. april

Langfredag

14.00 Liturgisk *

-

8. april

Påskedag

-

9.00

9. april

Anden påskedag

10.15

-

15. april

1.s.e. påske

-

9.00 Ken Nørgaard

22. april

2.s.e. påske

9.00

-

29. april

3.s.e. påske

-

09.30 Konfirmation *

4. maj

Bededag

9.00

-

6. maj

4.s.e. påske

-

-

13. maj

5.s.e. påske

10.15
Våbenhuskaffe *

-

17. maj

Kristi himmelfarts dag

-

9.00

20. maj

6.s.e. påske

9.00 Bjarne Markussen

-

27. maj

Pinsedag

-

9.00

28. maj

Anden pinsedag

10.15

-

3. juni

Trinitatis søndag

14.00 Friluftsgudstjeneste
Præstegårdshaven

-

Hvor intet andet er anført i Gudstjenestelisten, er det pastor Gerda Brøchner Jørgensen der prædiker.
Der kan ske ændringer i gudstjenestelisten - se dagspressen eller http://www.sahlgullev.dk
Adresser:
Sognepræst: vacant, Frisholtvej 38, Sahl 8850 Bjerringbro,
tlf. 86 68 16 02
Under vakancen rettes henvendelse til sognepræsten i
Bjerringbro Gerda Brøchner Jørgensen, Nørregade 33A,Tlf.:
86681136 E-mail: gbj@km.dk Træffes bedst efter aftale.
Graver: Jan Uhrenholt Petersen, Bovsbjergvej 5, 8860
Ulstrup. tlf.: 22 78 86 03
Gravermedhjælper: Jens Sørensen, Hyrdebakken 252, 8800
Viborg tlf.: 29 67 70 53
Organist: Benedikte Hauge Mortensen, Tage Hansensgade 3,
8000 Århus tlf.: 28 59 24 93 mail:
benediktemortensen@gmail.com
Kirkesanger: Kirsten Klausen, Vestervang 16, 8850
Bjerringbro. tlf.: 86688078
Sahl Gullev Sognes Menighedsråd
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
mail: ibj-gullev@mail.tele.dk
Kontaktperson: Kirsten Kinch, Ladingvej 3, Sahl, 8850
Bjerringbro. tlf.: 86 68 12 42
Kirkeværge: Arne W. Pedersen, Ladingvej 10, Sahl, 8850
Bjerringbro. tlf.: 86 68 16 23 mail: arnevp@tiscali.dk
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