Sahl - Gullev
Nr. 18

Marts April Maj 2008
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Påsken står for døren
Af sognepræst Merete Lindhardt Christensen
Mange tænker nok, at julen er den største kristne fest. Men
traditionelt har påsken været den største. For i påsken mindes vi Jesu korsfæstelse, død, begravelse og hans genopstandelse fra de døde.
Påsken ligger ikke på en bestemt dato som julen, men beregnes ud fra månens faser. Påskesøndag ligger første søndag efter fuldmåne efter forårsjævndøgn.
Egentlig begynder påsken med palmesøndag, som ligger en uge før påskesøndag. Her mindes man Jesu indtog i
Jerusalem, hvor han kom ridende ind i
byen på et æsel, mens befolkningen
stod og tog imod ham med palmegrene
og hyldede ham som en konge.

Men påskesøndag er en festdag i kirken, hvor vi fejrer
Jesu opstandelse. Nogle kvinder gik tidligt søndag morgen
ud til Jesu grav og blev skrækslagne, da de opdagede, at
graven var tom. I stedet mødte de en engel, som fortalte
dem, at Jesus, den korsfæstede, var opstået fra de døde.
Jesus viste sig flere gange efter genopstandelsen for mennesker. Men 40 dage efter påske var det slut. På Kristi
Himmelfarts dag tog han afsked med disciplene. Men
inden han sagde sit sidste farvel, gav
han dem missionsbefalingen, også
kaldet dåbsbefalingen: ”Gå ud i verden og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og
Sønnens og Helligåndens navn. Og
idet I lærer dem at holde alt det, som
jeg har befalet jer."

Skærtorsdag mindes vi den første
nadver og Jesus, der vasker disciplenes
fødder. Han gør dem ren eller skær og
derfor kalder vi dagen for skærtorsdag.
Hvis du kommer i kirke langfredag,
vil du formentlig opdage, at der hverken bliver tændt lys på alteret eller
ringet med kirkeklokken. Det er fordi,
langfredag er en sorgens dag. Det var
den dag, hvor Jesus blev korsfæstet og hang i 9 timer på
korset, før han døde og blev begravet.

Påskesøndag vandt Jesus en magtkamp over døden. Døden kunne ikke
holde ham fanget. Det var ikke en
kamp, han vandt for sin egen skyld.
Han vandt over døden for vores skyld.
For han har lovet, at vi engang skal
være, hvor han er.
Der er derfor al mulig grund til at fejre
påske som en glædens fest. For påsken giver nyt håb til os.
Og det er derfor, at påsken egentlig er kirkens største fest.
Fordi påsken giver håb om, at der er et liv bag dødens
grænse.

Kirkebladet
af Steffen Nørregaard, redaktør
Post Danmark har igen ændret reglerne for kirkeblade så
de nu kun kan fordeles i ganske bestemte uger. Derfor
kommer dette blad en uge senere end vi havde planlagt.
Vi beklager, men gudstjenestelisten kan ses på vores
hjemmeside http:// sahlgullev.dk, og man kan altid se

hvem der prædiker hvornår og hvor i lokalpressen.
Deadline for de resterende numre 2008 er henholdsvis 10.
maj, 10. august og 10 november.
Som det ses på bladet skal vi fremover påsætte en adresse
etiket, selvom det fordeles i hele sognet

Siden Sidst
Perioden 27. november 2007 - 29.
februar 2008
Døbte i Sahl Kirke:
6. januar: Jasmin Teglgaard Bøgh
10. februar: Julie Hvidtfeldt Østergaard
24. februar: Oskar Lykke Lauritsen

Døbte i Gullev Kirke:
6. januar: Sander Meldgaard Jaaks
20. januar: Emilie Malou Schjørmann Jensen

Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
Holger Munk Simonsen. Død 8-1-2008.
Villy Østergaard Sørensen. Død 6-2-2208.

Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
Karl Kristoffer Duelund. Død 28-1-2008

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.
Der er konfirmation hvert år i Bjerringbro Kirke
og hvert år i enten Sahl eller Gullev Kirke,
således at det i 2008 vil foregå i Sahl Kirke.
2008: 13.april
2009: 3. maj
2010: 25. april

Søndag d. 2. marts havde vi afslutning for minikonfirmander i Sahl Kirke. Vores sognepræst Merete
Lindhardt Chrisatensen roste holdet for deres store
engagement og aktive deltagelse i undervisningen.
På billedet ses Minikonfirmanderne på vej ud af
kirkenefter at have modtaget deres diplomer.
De 18 minikonfirmander er:
Janni Kanstrup, Merle Storgaard, Malene Klint,
Rasmus Søgaard, Natasja Nyrup Olsson, Maja Madsen, Simone Juhl Petersen, Ida Møller, Martin Romedahl, Nikolaj Rasmussen, Sabina Christensen,
Emil Hestbæk, Lotus Mogensen, Jonas Pearson,
Simone Laursen, Charlotte Juhl Petersen, Christoffer Nyrup Olsson.
Ikke alle minikonfirmander kunne være til stede.

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.

Modernisering af præsteboligen
Af Steffen Nørregaard

Her ved redaktionens slutning er
moderniseringsarbejdet af præstegårdens
stueetage færdigt, og der er aflevering.
Vores sognepræst Merete Lindhardt Christensen
og hendes mand Claus flytter ind inden påske.
Moderniseringsprojektet er gennemført ved
provenuet fra salg af præstegårdsjorden, det der i
Folkekirkens terminologi kaldes embedskapital.
Menighedsrådet har derfor besluttet at lægge
præstegårdskassen ind under den fælles
kirkekasse, idet driften af embedsboligen kan
føres her. Det giver en mere rationel og
overskuelig regnskabsførelse.
Vi synes i menighedsrådet, at vi har fået en rigtig
dejlig konfirmandstue, der kan bruges til mange

forskellige aktiviteter. Vi glæder os til at invitere
Sahl og Gullev sognes beboere indenfor. Første
arrangement bliver menighedsmødet for Sahl
sogn d. 9. april.
Her skal vi som nævnt i sidste nummer tage
beszlutning om fortsat fælles menighedsråd med
Gullev.
D. 10. april skal vi holde et tilsvarende møde i
Gullev. Der skal være flertal på begge møder for
en fortsættelse.
Vi vil ved mødet udlevere nogle papirer om
formalia i denne forbindelse. De vil kunne ses på
vores fælles hjemmeside.
Vel mødt!

Menighedsrådsmøder

Menighedssmøder

Åbne rådsmøder afholdes kl. 19:00 i Sahl
Præstegård, konfirmandlokalet
Tirsdag d. 25. marts
Torsdag d. 15. maj
Tirsdag d. 17. juni
Onsdag d. 24. september
Torsdag d. 20. november (konstituering)
referater fra møderne kan ses på menighedsrådets hjemmeside:
http://www.sahlgullev.dk

Vi afholder menighedsmøde om fortsat fælles
menighedsråd for Sahl og Gullev sogne.
Onsdag d. 9. april kl. 19:00 i Sahl sogn
Torsdag d. 10. april kl.: 19:00 i Gullev sogn.

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.

Vi holder orienteringsmøde og opstillingsmøde i
Sahl og Gullev sogn på samme tid i henholdsvis
Konfirmandstuen i Sahl Præstegård og i
Bystedet.
Møderne afholdes onsdag d. 3. september

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

Dato

Dag

Sahl

Gullev

9. marts

Mariae Bebudelse

9:00

10:15

16. marts

Palmesøndag

10:15

9:00

20. marts

Skærtorsdag

-

19:00

21. marts

Langfredag

9:00 Ken Nørgaard Pedersen

-

23. marts

Påskedag

-

10:15

24. marts

2. Påskedag

10:15

-

30. marts

1. søndag efter påske

9:00

10:15

6. april

2. søndag efter påske

10:15

9:00

13. april

3. søndag efter påske

10:30

-

18. april

St. Bededag

9:00

10:15

20. april

4. søndag efter påske

10:15

-

27. april

5. søndag efter påske

-

9:00 Ken Nørgaard Pedersen

1. maj

Kristi Himmelfart

9:00

10:15

4. maj

6. søndag efter påske

10:15

-

11. maj

Pinsedag

-

10:15

12. maj

2. Pinsedag

9:00 Bjarne Marcussen

-

18. maj

Trinitatis

10:15

-

25. maj

1. søndag efter trinitatis

-

9:00

1. juni

2. søndag efter trinitatis

9:00

Hvor intet andet er anført i Gudstjenestelisten, er det pastor Merete Lindhardt Christensen der prædiker.
Der kan ske ændringer i gudstjenestelisten - se lokalpressen eller http://www.sahlgullev.dk
Sognepræst: Merete Lindhardt Christensen,
Frisholtvej 38, Sahl, 8850 Bjerringbro
Telefon: 86 68 16 02
mail: mlc@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Graver: Jan Uhrenholt Petersen, Bovsbjergvej 5,
8860 Ulstrup. tlf.: 22 78 86 03
Gravermedhjælper: vacant
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.: 86 68 80 78
Menighedsrådets officielle e-postkasse:
8484@sogn.dk

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: anna-gullev@fiberpost.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
Kirke & Sogn: Udgives af Sahl Gullev Sognes
Menighedsråd
Redaktion & Layout: Steffen Nørregaard
(ansvarshavende) Frisholtvej 53, Sahl, 8850
Bjerringbro, tlf.: 86 68 43 00
mobil 20 77 76 88 mail: steffen@stilnor.dk
Bruno Lind Christensen, Nøddelundvej 11, Nøddelund,
8850 Bjerringbro
tlf.: 86 68 35 70
mail: fam.christensen@fibermail.dk
Deadline næste nummer: 10. maj 2008

