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Vi har igen fået vores egen sognepræst. Det er Merete Lindhardt Christensen, 39 år cand. theol. og indtil
videre bosiddende i Århus, mens vi foretager nogle ændringer af præsteboligen i Sahl.
Merete er gift med Claus, og de ses på billedet taget uden for Sahl kirke ved et af deres besøg i det nye
pastorat.
I det følgende skriver Merete om sig selv og sit teologiske ståsted.

På rejse
af Merete Lindhardt Christensen

Snart begynder en ny del af min livsrejse, hvor jeg
skal være sognepræst i Sahl-Gullev og Bjerringbro
sogne. Ordinationen er fastlagt til 31. august og
indsættelse d. 2. september. Både min mand Claus og
jeg er spændte og glæder os. Og vi glæder os til, at
præstegården i Sahl bliver klar, så vi kan flytte fra
lejligheden i Århus og for alvor kan slå os ned i
sognet.

Hvem er jeg?
Jeg er født i 1968 i Nykøbing Sjælland, hvor jeg
boede med mine forældre og mine to ældre brødre
frem til jeg var 10 år, hvor vi flyttede vi til Daugård
ved Vejle. Her bor mine forældre stadig og har det
godt. Min yngste bror bor i København, mens min
ældste bror bor i Viborg med sin familie, og dem
glæder vi os meget til at komme tættere på.
Studietiden tilbragte jeg i Århus. Her blev sommeren
2001 skelsættende. En veninde havde inviteret mig til
kollegie-havefest. Det var en rigtig lun sommeraften,
som var velegnet til en udendørs fest. Den første jeg
fik øje på, da jeg ankom til festen, var en fyr, som jeg
kort havde danset med St. Hans aften. Da der ikke var
nogen steder, jeg kunne flygte hen, blev jeg nødt til at
opføre mig høfligt og dannet, da han kom hen for at
tilbyde at åbne min medbragte flaske rødvin. I løbet
af aftenen blev der grillet, råhygget og danset. Den
førnævnte fyr blev ved med at vise sin interesse og vi
endte med at aftale at gå i biografen sammen. I 2003
besluttede Claus og jeg, at vi skulle rejse resten af
livet sammen og hidtil har det været en fantastisk
rejse.
I 2002 nåede jeg en anden milepæl, for da blev jeg
teologisk kandidat. Siden har jeg haft forskellige
typer jobs, indtil jeg blev klar over, at det er
præstegerningen, som trækker og alle sejl blev sat ind
på at få et embede som præst. Og jeg glæder mig
meget over, at det blev i Sahl-Gullev.
Min teologiske kompasnål
Teologisk befinder jeg mig på Folkekirkens brede
midte. Da jeg er opvokset i en frikirke, tilhører jeg
ikke nogen af Folkekirkens traditionelle fløje. Men
jeg har valgt Folkekirken på grund af dens
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2008: 13.april
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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.

fortsat fra forsiden

rummelighed og bredde. Nogle gange bliver Kirkens
rummelighed dog udfordret af bla. Grossbøll-sagen,
præsten, der havde svært ved klart og tydeligt at bekende
sig til en skabende og opretholdende Gud. Ligeledes har
der været sagen om menighedsrådsmedlemmet i Sct.
Andreas Kirke, Steen Ribers, som offentligt bekender sig
til troen på reinkarnation. Disse sager har for mig at se på
ingen måde gavnet Folkekirken. For jeg mener nemlig, at
Folkekirkens repræsentanter har en vigtig opgave i at være
klare og tydelige i troen på kristendommen og den kristne
Gud.
Personligt har jeg en fast tillid til, at der er en Gud i
Himmelen, som elsker og rækker ud efter alle sine
menneskebørn. Som der står skrevet i det kendte bibelvers,
som vi kalder ”Den Lille Bibel”: ”For således elskede Gud
verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror
på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv” (Joh 3,16).
Dette glade budskab, eller evangelium, som vi også kalder
det, vil jeg forkynde både fra prædikestol og i
konfirmandstuen. Man kan måske sige, at min teologiske
kompasnål vil pege mod det, vi kender som den glade
grundtvigske kristendom.
Solskinskurs
Først efter veloverstået bispeeksamen havde Claus og jeg
tid til at overveje, hvad vi skulle lave i ferien. Det danske
sommervejr havde ikke vist sig fra sin bedste side, og der
var ikke meget, der tydede på, at der var bedre vejr på vej.
Claus begyndte derfor at tjekke verdensvejret på DMI´s
hjemmeside. Hans research viste, at der var dejligt vejr i
Alsace i Nordfrankrig – og det var jo ikke så langt at køre,
så vi indkøbte telt og sovepose, pakkede Punto’en og drog
sydpå. ”Turen går til Nordfrankrig” var udsolgt fra
forlaget, men vi havde hørt om ”Vinruten” i Alsace, og det
synes Claus lød interessant. Og så var ruten lagt.
Vinruten viste sig at være smuk. Vi kom igennem
den ene lille hyggelige middelalderby efter den anden.
Husene var med bindingsværk og mange steder var der en
overflod af altankasser og krukker, som bugnede af
smukke blomster. Og så kom vi jo forbi en masse
vingårde, som gladelig gav smagsprøver til såvel
professionelle indkøbere som forbipasserende turister. Og
vejret var dejligt. Det svarede nærmest til en god dansk
sommer.
På afveje
Efter nogle dage i Frankrig var det søndag og vi besluttede
os for, at vi gerne ville opleve en almindelig katolsk messe
i byen Turckheim. Det var en kæmpestor kirke, og selvom
kirken var langt fra fuld, var der alligevel overraskende
mange kirkegængere. Vi havde sat os langt frem i kirken,
så jeg rigtigt kunne se. Jeg må desværre tilstå, at jeg i
gymnasiet heller ikke var særlig flittig i fransktimerne, så
ørerne var stive under messen i forsøget på at forstå lidt af,
hvad der blev sagt og læst op.
Som lutheraner ved jeg, at der er forskel på den
katolske og den protestantiske nadverforståelse. For en
lutheraner er Kristus tilstede i nadverelementerne, brødet
og vinen. Men for en katolik sker der under eukaristien,
som nadveren kaldes i den katolske kirke, en virkelig
forvandling af brød og vin: Selvom det stadig ligner brød

Sogneaften
Tirsdag d. 9. oktober kl. 19:30

Sahl MiniHal
pastor emer. Bent Ole Pedersen taler
Menighedsrådet er vært med kaffebord
Tilmelding til Grethe Laursen på tlf.: 86684431
eller på sognets hjemmeside www.sahlgullev.dk
Tilmelding senest 7. oktober kl.: 12:00

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.
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.

og vin, lugter og smager som brød og vin, så er det
faktisk ikke længere brød og vin i den katolske kirkes
forståelse. I det øjeblik der ringes med en klokke, sker
der en forvandling, så nadverelementerne bliver til Kristi
kød og blod.
Alt dette vidste jeg godt. Alligevel gik Claus og
jeg som den naturligste ting i verden til alters ligesom
resten af menigheden, idet jeg tænkte, at det for mig jo
blot er en altergang, hvor Kristus er tilstede i
nadverelmenterne. Da vi kom hjem igen, ville jeg lige
genopfriske lidt katolsk nadverteologi. På nettet fandt
jeg en artikel af den katolske teolog Kirsten Kjærulf,
hvor hun skriver:

Mon en lutheraner f. eks. er klar over, at den, der
modtager den katolske nadver dermed også siger
JA til HELE Kristi mystiske legeme, dvs. også til
Den hellige katolske Kirke med pavedømme og
helgener og alt det, som ifølge katolsk opfattelse
hører med til De helliges Samfund? Hvis han er
klar over, hvad han gør, er han i hvert fald utro
mod sin egen Kirkes bekendelse!!

Her må jeg med skam melde, at det var jeg ikke klar
over. Havde jeg vidst, at jeg ved at deltage i en katolsk
nadver dermed også skulle have sagt ja til hele den
katolske kirke, pavedømmet og alle helgenerne, ja, så
var jeg sandelig ikke gået med til alters.
Nye rejsemål
Nu er vi vel hjemme efter rejsen til Frankrig og
begynder at forberede os til en ny rejse: Vores rejse til
Sahl-Gullev sogne. Denne rejse indbefatter både en
fysisk rejse til et nyt hjem og en mental rejse til et nyt liv
for Claus og jeg, nemlig som præstepar og for mig som
sognepræst. I et menneskeliv er der mange slags rejser –
og der er rejser man glæder sig mere til end andre.
Denne rejse er af den slags, som både Claus og jeg
glæder os meget til. Vi er enige om, at der er lagt en
spændende rute for fremtiden og vi ser frem til at blive
en del af lokalmiljøet og dagligdagen i sognene ligesom
jeg ser frem til livet som præst i sognene.

Ny betænkning om Folkekirken

Et udvalg under Kirkeministeriet har netop udsendt en
betænkning om folkekirkens lokale økonomi.
Betænkningen er en direkte følge af Regeringsgrundlaget fra februar 2005, hvori det hedder:
”Regeringen vil nedsætte et udvalg, der skal gennemføre
en analyse af årsagerne til stigningen i de lokale udgifter
i Folkekirken. Udvalget skal fremkomme med forslag bl.
a. om ændring af regler og strukturer, der kan bidrage til
at sikre bedre greb om udgiftsudviklingen”.
Der er mange forslag og meget at tænke over.
Menighedsrådet vil debattere dette på mødet d. 27.
oktober. Men man anbefaler mere åbenhed omkring
kirkekassernes økonomi, bl. a. ved at lægge budgetterne
ud på internettet.
Vi vil derfor lægge vore budgetter ud på vores
hjemmeside www.sahlgullev.dk

Dato

Dag

Sahl

Gullev

2. september

13. søndag efter Trinitatis

10.15 Indsættelse *

14.30 Indsættelse *

9. september

14. søndag efter Trinitatis

-

10.15 Høst

16. september 15. søndag efter Trinitatis

9.00

-

23. september 16. søndag efter Trinitatis

-

9.00 Gerda Brøchner

30. september 17. søndag efter trinitatis

10.15 Høst

-

7. oktober

18. søndag efter trinitatis

-

10.15

14. oktober

19. søndag efter trinitatis

10.15

-

21. oktober

20. søndag efter trinitatis

-

10.15

28. oktober

21. søndag efter trinitatis

10.15 BUSK

-

4. november

Alle Helgens

19.00

10.15

11. november 23. søndag efter trinitatis

10.15

9.00

18. november 24. søndag efter trinitatis

-

10.15 Gerda Brøchner

25. november Sidste søndag i kirkeåret

10.15

9.00

2. december

19.00

10.15

1. søndag i advent

* indsættelse i Bjerringbro Kirke kl. 9:00
Hvor intet andet er anført i Gudstjenestelisten, er det pastor Merete Lindhardt Christensen der prædiker.
Der kan ske ændringer i gudstjenestelisten - se dagspressen eller http://www.sahlgullev.dk
Adresser:
Sognepræst: Merete Lindhardt Christensen,
Chr. Molbechsvej 17, 2. tv, 8000 Århus C.Telefon: 86 162225
mail: merete@iname.dk
Træffes bedst efter aftale.

Næstformand: Anna Jespersen, Kirkevej 5, Gullev,
8850 Bjerringbro. tlf.: 86 68 27 90
mail: ibj-gullev@mail.tele.dk

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

Kirkeværge: Arne W. Pedersen, Ladingvej 10, Sahl,
8850 Bjerringbro. tlf.: 86 68 16 23 mail:
arnevp@tiscali.dk

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

Kontaktperson: Kirsten Kinch, Ladingvej 3, Sahl,
8850 Bjerringbro. tlf.: 86 68 12 42
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