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59. årgang

Kirken & Johan Sebastian Bach
En meget vigtig del af
gudstjenesten er musikken. Ved
gudstjenester i Den danske
Folkekirke spiller organisten først
et præludium (af latin forspil), og
den afsluttes med et postludium
(af latin efterspil) og så skal alle
salmemelodier - gamle som nye selvfølgelig også fremhæves.
Vores Folkekirke er som bekendt
evangelisk Luthersk, og den store
komponist i alle protestantiske kirker er Johan Sebastian
Bach (1685 - 1750).
Johann Sebastian Bach tilhørte et musikerdynasti. Han
fulgte uundgåeligt familietraditionen, men hævede sig højt
over sine forgængere og samtidige, selv om han i sin egen
tid ikke altid nød den respekt, han fortjente. Han tilbragte de
første år af sin karriere først og fremmest som organist,
senere ved hoffet hos en af de to regerende ærkehertuger af
Weimar. Efter forskellige tjenester flyttede han i 1723 til
Leipzig, hvor han blev ansat som kantor ved St. Thomas
Kirke og Korskole, hvor han havde ansvaret for musikken i
byens fem hovedkirker. l Leipzig blev han senere også ansat
ved universitetets musikalske kollegium.
Bach var stærkt grebet af pietismen, som vandt frem over alt
i det ikke katolske Europa. Han var gift 2 gange, først med
Maria Barbara og efter hendes død i 1719 med Anna
Magdalene 1721.
Bach havde i alt 11 sønner og 9 døtre. De fem af sønnerne,
hvoraf Carl Philip Emmanuel i dag er den mest kendte, var
meget kendte og ansete komponister i samtiden - så meget
at nekrologen over Johan Sebastian Bach i Leipzigs lokale

Forårsudflugt

Vort aktive aktivitetsudvalg havde arrangeret en udflugt med
sejltur fra Ry til Himmelbjerget og kaffebord på Ludvigslyst
d. 22. maj. Det var et perfekt arrangment.
Udflugten havde samlet 27 deltagere, selvom der samme
aften var rundvisning på Ormstrup Gods og mange andre
interessante arrangementer i omegnen.

avis havde overskriften: ”De fem store komponisters far er
død”. Det viser lidt om Bachs noget indadvendte og
menneskesky sindelag.
Den store kirkemusiske skat han har givet verden skyldes
først og fremmest hans stilling som kantor og ”director
musices” ved Skt. Thomas Kirken i Leipzig. Han skulle
således sørge for al kirkemusik i alle byens kirker, og
komponere en kantate til hver søndagsgudstjeneste, ligesom
præsten måtte skrive en prædiken.
Det har betydet et meget stort udvalg af kantater, fra
forholdsvis enkle solokantater, til store værker for soli, kor
og orkester. Til påsken komponerede han 2 af den kristne
kirkes smukkeste og mest ansete værker, Johannespassionen
og Mattæuspassionen.
Bach skrev også en katolsk messe, hvilket kan undre mindre
end 100 år efter fredsslutningen af 30 års krigen, men der er
en forklaring. Bach ansøgte kongen af Polen, Frederik
August II, der også var kurfyrste af Sachen, om titel som
hofkomponist, og da Polen var og stadig er katolsk måtte
Bach komponere en katolsk messe - Die hohe Messe i Hmol” med basis i de traditionelle latinske messetekster
kyrie, gloria, credo, sanctus og agnus dei. Bach blev
udnævnt til hofkomponist, og vi fik en af de smukkeste
messer, som man sagtens kan nyde, selvom man ikke er
katolik.
Efter Bach’s død blev hans værker ikke spillet og hurtigt
glemt, indtil den tyske komponist Felix Mendelsohn
Bartoldy i 1829 opførte Mattæuspassionen. Det blev starten
til en renæssance for Bach’s musik, og den har helt
velfortjent varet lige siden.
Steffen Nørregaard

Siden Sidst
Perioden 12. februar - 8. maj 2007
Døbte i Sahl Kirke:
18. marts Mike Østergaard Madsen

Døbte i Gullev Kirke:
8. april Kristian Brændstrup Poulsen

Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
28. april Jens Kristian Pedersen

Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
18. februar Christen Gravesen Christensen
25. februar Harry Rudolf Andersen

14. marts Laust Thorsted Anderson

Konfirmationsdatoer i Bjerringbro Kirke
samt Sahl/Gullev Kirke for elever fra Bøgeskovskolen samt Sahl Friskole vil fremover blive søndag før St. Bededag altså 3. søndag efter
påske.
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.

En historie fra Sahl Kirke
For nogle år siden arvede jeg et maleri af
Sahl kirke, som for mig har stor værdi, både
historisk og familiemæssigt. Jeg tænkte, at I
måske var interesseret i historien og et foto af
maleriet
Min farfar, Carl Pedersen, er født i
Svanegården. Hans søster, Andrea Jette
Pedersen, blev d. 15-11-1887 viet med
Morten Pedersen. Han var slagter eller
købmand, og parret tog bolig i København.
Under et besøg i Svanegården Blev Jette
Andrea pludselig meget syg og døde d. 7-101892, og blev begravet på Sahl kirkegård.
Det var et hårdt slag for Morten, og som et
minde malede kunstmaleren Poul Steffensen
et maleri af Sahl kirke. (Han har bl. a. malet
altertavlen i Ry kirke og illustreret Carrit Etlars
bøger).
Poul Steffensens hustru var født i Bøgeskov,
og var enten kusine eller næstsøskendebarn
til Jette Andrea.
D. 29-11-1893 blev Morten viet i Sahl kirke
til Jette Andreas søster, Jensine Caroline
Pedersen. Der var ingen børn i første
ægteskab. I ægteskab med Jensine Caroline
fødtes en søn, men han døde barnløs. En
anden gren af min slægt overtog maleriet,
hvorfra jeg har arvet det for nogle år siden.
Maleriet måler 55 x 35 cm, og det er mig
fortalt, at gravstenen med det hvide kors, ud
for våbenhuset, er over Jette Andrea. En af
dem ved siden af skal være over hendes
bedsteforældre, (mine tipoldeforældre)
Kirsten og Peder Hansen, død 1861 og 1880,
også ejer af Svanegården.
Sendt til redaktionen af Karl Pedersen
fortsættes side 3

Ny Sognepræst

Stillingen som sognepræst ved Sahl - Gullev og
Bjerringbro pastorater blev opslået med
ansøgningsfrist 23. april. Menighedsrådene har
fået mange gode ansøgninger og ved redaktionens
slutning har vi hørt flere prøveprædikener og
gennemført samtaler med ansøgere.
Der er nogle gode kandidater at vælge imellem.
Vi holder indstillingsmøde med biskop og provst
d. 11. juni, og håber på en hurtig afgørelse i
Viborg Stift og Kirkeministeriet.
Vi regner bestemt med at vi kan byde vor nye
præst velkommen i næstenummer af bladet.
Indtil vor nye præst tiltræder embedet er Gerda
Brøchner Jørgensen forsat konstitueret i embedet.

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. 13. juni
Tirsdag d. 4. september
Torsdag d. 25. oktober
Tirsdag d. 27. november (konstituering)
referater fra møderne kan ses på
menigheds-rådets hjemmeside:
http://www.sahlgullev.dk

Kirkebil
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.

Det muntre hjørne

Redaktionen har fået flere henvendelser om at læserne savner
det muntre hjørne. Vi lover ikke, at det er med hver gang, men
her er i alt fald en god gammel historie.
Kirkekassernes kasserere er gennem tiderne blevet udsat for
mange ting. Her er en noget speciel regning for restaureringsarbejder i Skave Kirke (ved Sæby) fra 1790.
Regningen er kvitteret af malermester O. Larsen

Forandret andet bud samt ferniseret
de ti bud

2,24 Rdl.

Gjort en ny næse på røveren samt
strakt hans finger

1,02 Rdl.

Oppudset Pontius Pilatus samt sat nyt
pelsværk på hans krave og ferniseret
ham her og der

17,09 Rdl.

Sat nye vinger på englen Gabriel og
overstrøget hans fjer

1,30 Rdl.

Udvidet Himlen og tilsat adskillige
stjerner

1,10 Rdl.

Forbedret den hellige Magdalene som
var blevet aldeles fordærvet

5,00 Rdl.

Forsølvet Judas’ sølvpenge

2,04 Rdl.

Sat nyt hår på den kyske Susanne
samt nye sko på på hesten for Elias’
vogn samt afmærket vejen til himlen

3,24 Rdl.

Ferniseret Potifars Hustru

4,12 Rdl.

Efterset de kloge jomfruer samt
strøget dem her og der

1,08 Rdl.

Gjort verdens ende et stykke længere,
da den var blevet for kort

3,19 Rdl.

Renset det døde hav for flueskarn

3,07 Rdl.

I alt

44,49 Rdl.

En historie fra Sahl Kirke …..fortsat fra side 2

Redaktionen takker Karl Pedersen for bidraget og
for fotografiet af maleriet. Det er altid spændende at
se gamle billeder af kirken og sognene. Kirken står
jo som i dag, men der har været betydelig flere
træer på kirkegården dengang.
Vi er altid interesseret i gamle billeder, tegninger og
malerier af kirkerne.
Steffen Nørregaard

Dato

Dag

Sahl

Gullev

10. juni

1. søndag eft. Trinitatis

-

9.00

17. juni

2. søndag eft. Trinitatis

10.15 Kirkeradio

-

24. juni

3. søndag eft. Trinitatis

-

10.15

1. juli

4. søndag eft. Trinitatis

9.00

-

8. juli

5. søndag efter trinitatis

-

9.00

15. juli

6. søndag eft. Trinitatis

10.15

22. juli

7. søndag eft. Trinitatis

-

9.00

29. juli

8. søndag eft. Trinitatis

9.00 NN

-

5. august

9. søndag eft. Trinitatis

-

10.15 NN

12. august

10. søndag eft. Trinitatis

9.00 NN

-

19. august

11. søndag eft. Trinitatis

-

9.00

26. august

12. søndag eft. Trinitatis

10.15 Bjarne Markussen

-

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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