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At stå fadder er en æresbevisning
af Merete Lindhardt Christensen

For langt de fleste forældre er det et af livets højdepunkter,
når familien bliver udvidet med et nyfødt lille barn. I
Danmark vælger de fleste forældre at få deres barn
barnedøbt. For de fleste er det helt naturligt. Jesus sagde jo:
”Lad de små børn komme til mig!”
Enkelte har måske hørt nogle sige, at dåb og tro hører nøje
sammen. Og da man ikke kan vide, om børn tror, kan man
ikke døbe dem.
Det er rigtigt, at dåb og tro hænger nøje sammen. Men i
den evangelisk-lutherske kirke har vi bevaret barnedåben,
fordi Luther sagde, at troen er en gave fra Gud. Troen er en
Guds gave, der ikke er betinget af menneskers alder eller
intelligens. Gud vil frelse barn som voksen, den
intelligente som den retarderede, den friske som den
demente. Alene Gud kan give menneskene troen. Og hver
eneste gang vi bærer et barn til dåb, er det underforstået, at
vi beder Gud om at give det lille barn troen som dåbsgave.
Vi kan ikke kontrollere barnets tro, men vi har den tillid til

Gud, at han skænker barnet troen.
Når forældrene skal planlægge dåben, skal de vælge 2 - 5
faddere. Det er ikke altid nemt at vælge faddere. Og ofte er
der flere i familien, som har en mening om, hvordan
fadderne skal vælges. Men her kan det være godt at tænke
sig om. For hvad er egentlig faddernes opgave?
Faddernes opgave er at være dåbsvidner. Fadderfunktionen stammer fra en tid, hvor få kunne læse og
skrive. Derfor var det vigtigt i lokalsamfundet, at der var
levende vidner på, at barnet var behørigt døbt. Selvfølgelig
havde hele menigheden set dåben. Men fadderne var den
lille gruppe af mennesker, der havde et særligt ansvar for at
bemærke og huske, at netop dette barn er døbt med den
kristne dåb.
I dag er faddernes funktion som vidner lidt af et levn fra
fortiden, da vi har kirkebøger og computere til at huske for
os. Men fadderne har en anden vigtig opgave. Hvis
ulykken sker og det lille barns forældre skulle dø, før
fortsættes side 3

Valg til menighedsrådet
af Steffen Nørregaard
I år er der valg til menighedsrådene. I Sahl & Gullev sogne
har vi fået Kirkeministeriets tilladelse til at fortsætte med
fælles råd .
Lovgivningen er ændret på mange punkter siden sidste
menighedsrådsvalg. Menighedsrådet får nu større ansvar.
Før var Menighedsrådets ansvar alene rammerne, d. v. s.
bygninger, økonomi og arrangementer i sognet. Nu har rådet
også indflydelse på planlægningen af gudstjenester m. v.
Dette skal selvfølgelig ske i samarbejde med sogne-præsten.
Ifølge loven skal menighedsrådet afholde et
orienteringsmøde, hvor formanden afgiver en beretning om
rådets arbejde i valgperioden. Dette skal afholdes inden 15.
september. Rådet har besluttet, at der holdes
orienteringsmøde i Præstegårdens konfirmandstue d. 3.
september. Her vil vi samtidig opstille en liste med 3
kandidater og 2 suppleanter til det kommende
menighedsråd.
Orienteringsmødet gentages i Gullev d. 4. september, hvor
man ligeledes vil opstille en liste med 3 kandidater og 2
suppleanter.

Opstillingsmøder
Sahl-Gullev Menighedsråd
danner med Kirkeministeriets
tilladelse et fælles menighedsråd
for den kommende
valgperiode. Rådet skal bestå af 6
medlemmer, hvoraf 3 er
valgt i Sahl sogn og 3 i Gullev
sogn
Vi afholder orienteringsmøder i
begge sogne
Ved begge møder vil vi søge at
opstille en liste med 3
kandidater og 2 suppleanter.
Menighedsrådet er vært med kaffe og forfriskninger.
Sahl Præstegård
Bystedet, Gullev

3. september kl.: 19:30
4. september kl. 19:30

Siden Sidst
Perioden 1. marts - 18. maj 2008
Døbte i Sahl Kirke:
15. juni: Malte Vestergaard Boll
6. juli: Magnus Rødsgaard Pabst Lauridsen

Døbte i Gullev Kirke:
29. juni: Andreas Morre Iversen

Viede i Sahl Kirke:
31. maj: Maibrit Busch Laursen & Ruben Mejer Laursen
7. juni: Birgitte Carstensen & Verner Mikkelsen
14. juni: Randi Falk Jakobsen & Mikkel Jakobsen
9. august: Carina Ringgaard og Bødvar Haraldson

Malte Vestergaards barnedåb 15. juni

Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
2. juli: Ruth Bruun Jørgensen

Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
8. juni: Valdemar Peter Nielsen

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 2009 vil
foregå i Gullev Kirke.

2009: 3. maj 2010: 25. april

Mette Anker Nielsen og Peter Ejlersen
Bryllup d. 5 april

Menighedsrådsmøder
Åbne ordinære menighedsrådsmøder
afholdes kl. 19:00 i Sahl Præstegård,
konfirmandlokalet
Onsdag d. 24. september
Torsdag d. 20. november (konstituering)
referater fra møderne kan ses på
menigheds-rådets hjemmeside:
http://www.sahlgullev.dk

Kirkebil

Carina Ringgaard og Bødvar Haraldson
Bryllup d. 9. august

Ældre og dårligt
gående kan til gudstjenester og andre
sognearrangementer bestille en kirkebil
hos Bjerringbro Taxi I/S på telefon
Birgitte Carstensen & Verner Mikkelsen nr. 20 20 12 20.
Kirkelig velsignelse af ægteskab 7. juni Menighedsrådet betaler regningen.
Kirkebil bestilles senes fredag kl. 12:00
før en søndagsgudstjeneste og senest
dagen før et sognemøde.

Fortsat fra side 1
barnet er blevet voksen, så er det faddernes moralske opgave
at tilse at barnet bliver oplært i den kristne tro.
Det er selvfølgelig først og fremmest forældrene, som ved
dåben forpligter sig til at oplære barnet i den kristne tro. Men
hvis forældrene dør, er det faddernes moralske ansvar at
overtage denne forpligtelse.
Reglerne siger, at en fadder selv skal være døbt med den
kristne dåb. Fadderen behøver egentlig ikke at være medlem
af Folkekirken, blot vedkommende er døbt i en anden kristen
kirke.
Men fordi forældrene giver fadderne en moralsk forpligtelse
til at opdrage barnet i den kristne tro, hvis de selv skulle dø,
så er det ikke ligegyldigt, hvilke værdier fadderne har.
Forældre bør netop vælge faddere, hvis værdier og
livsindstilling repræsenterer noget, som de har lyst til, at
deres barn bliver præget af . Og ønsker man at tage dåben og
fadder-traditionen alvorligt, kan det være en god ide at vælge
faddere, som ikke ville være for blufærdige til at tale med
barnet om kristendom og tro.
Jeg har læst, at det skulle være blevet moderne at undersøge
nærmere, hvem der egentlig stod fadder til ens egen dåb. Det
er formentlig fordi, det er interessant at vide, hvilke venner
eller familiemedlemmer ens forældre har ønsket, at man
skulle være særligt tilknyttet. Heldigvis er der også mange
faddere, som opfatter det at stå fadder som en æresbevisning,
og derfor taler de med barnet om dengang, det blev døbt, og
knytter i det hele taget særligt tætte bånd med dåbsbarnet.
Fadderene får ikke nogle juridisk pligter eller rettigheder.
Man kan f.eks. ikke bruge sit fadderskab som argument for at
få forældremyndigheden, hvis dåbsbarnets forældre dør. For
de sociale myndigheder har ingen pligt til at opsøge og spørge
faddere, hvorvidt de vil taget barnet til sig, hvis begge barnets
forældre er døde. Når forældrene vælger faddere har de derfor
heller ikke lavet nogle bestemmelser for deres barn i tilfælde
af, at de selv skulle falde bort. Hvis forældrene vil
tilkendegive, hvem de ønsker måtte tage sig af barnet ved

begge forældres eventuelle dødsfald, så kan det ske ved, at
man opretter et såkaldt børnetestamente.
At stå fadder handler således alene om en moralsk kristen
forpligtelse. Fadderne lover at sørge for barnets kristne
opdragelse, hvis forældrene dør. Men der er ingen juridisk
instans, som kommer efter fadderne, hvis de ikke lever op til
deres løfte. Her er det alene op til faddernes moral, hvorvidt
de holder det, som de har lovet. Og heldigvis er det jo
sjældent, at fadderne bliver nødt til at overtage forpligtelsen
til at opdrage barnet i den kristne tro. For heldigvis lever de
fleste forældre jo længe nok til, at de kan se deres børn blive
voksne.
Det er derfor en æresbevisning at blive bedt om at stå fadder.
For det betyder, at dåbsbarnets forældre har vurderet, at man
har en livsholdning og nogle værdier, som de mener er
gavnlige for barnet. Og ofte ønsker forældrene, at fadderne
under alle omstændigheder knytter særlige bånd med deres
barn og så at barnet bliver præget af de værdier, som fadderne
står for. Måske bliver men også netop valgt som fadder, fordi
forældrene tror og håber, at fadderne kan være med til at
fortælle barnet at det er døbt og hvad det betyder.
At være døbt vil sige, at man har fået troen i dåbsgave og at
denne tro livet igennem skal passes, plejes og næres. Troen
kan blive passet, plejet og næret på mange måder. Det er bla.
det vi forsøger, når vi holder gudstjeneste. Men det kan også
gøres hjemme ved at bede Fadervor, læse i bibelen eller en
interessant andagsbog. For tiden er det blevet moderne at
pleje sin tro ved at tage på en arrangeret pilgrimsvandring, og
det er der mange, som har stor glæde af.
Næsten det samme gælder for børn. Børns tro plejes ved at
forældrene taler med barnet om Gud, beder Fadervor med
barnet og evt. læser højt fra en børnebibel. Her vil de fleste
forældre formentlig være fadderne dybt taknemmelige, hvis
de har lyst til aktivt at bidrage. Og en hyggestund med
oplæsning fra børnebiblen vil formentlig være til glæde for
både barn og fadder. God fornøjelse!

Familiegudstjeneste
Vi holder en børnevenlig familiegudstjeneste i Sahl Kirke d. 26. oktober kl.
10:15.
Efter gudstjenesten er der kaffe og wienerbrød. Der er saftevand til børnene.
Vel mødt!!

Mød Christian Mejdahl

Høstgudstjenester
Der er høstgudstjeneste i Sahl Kirke søndag d. 14.
september kl.: 14 med efterfølgende kaffe i
konfirmandstuen .
Der er høstgudstjeneste i Gullev Kirke søndag d. 21.
september kl. 10:15.
Sahl Friskole medvirker ved pyntning af kirken.
Efterfølgende arrangerer Menighedsrådet frokost i
Bystedet.

Torsdag d. 6. november kl. 19:30 i Sahl MiniHal
Folketingets tidligere formand,
Christian Mejdahl kommer og
fortæller om sit virke som i formand
for folketinget, borgmester i Løgstør
og også aktivt medlem af
Folkekirken.

Tilmelding nødvendig!
Tilmelding senest torsdag d. 30
oktober på http://www.sahlgullev.dk
Eller på telefon til Grethe Laursen
tlf.: 86684431 eller til
menighedsrådets formand på tlf.:
86684300

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

31. august

15. søndag efter trinitatis

10:15 (Gerda Brøchner Jørgensen) ingen

7. september

16. søndag efter trinitatis

ingen

9:00

14. september 17. søndag efter trinitatis

14:00 Høstgudstjeneste

ingen

21. september 18. søndag efter trinitatis

9:00

10:15 Høstgudstjeneste

28. september 19. søndag efter trinitatis

ingen

10:15

5. oktober

20. søndag efter trinitatis

10:15

9:00

12. oktober

21. søndag efter trinitatis

9:00

ingen

19. oktober

22. søndag efter trinitatis

ingen

10:15

26. oktober

23. søndag efter trinitatis

10:15 Familiegudstjeneste

ingen

2. november

Alle helgens dag

14:00

19:00

9. november

25. søndag efter trinitatis

ingen

9:00 (Bjarne Marcussen)

16. november 26. søndag efter trinitatis

9:00 (Gerda Brøchner Jørgensen) ingen

23. november Sidste søndag i kirkeåret

9:00

10:15

30. november 1. søndag i advent

10:15

9:00

7. december

ingen

9:00

2. søndag i advent

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

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.
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: Katrine Steinicke Vistesen
Bovsbjergvej 2, 8860 Ulstrup tlf.: 86 68 09 25
Organist: Benedikte Hauge Mortensen,
Ryhavevej 12, 2. sal lejl. 06, 8210 Århus V tlf.: 28 59 24 93
mail: benediktemortensen@gmail.com
Kirkesanger: Kirsten Klausen, Vestervang 16,
8850 Bjerringbro. tlf.: 86 68 80 78

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.
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

Menighedsrådets officielle e-postkasse: 8484@sogn.dk
Deadline næste nummer: 13. november 2008

Bruno Lind Christensen, Nøddelundvej 11, Nøddelund, 8850
Bjerringbro
tlf.: 86 68 35 70
mail: fam.christensen@fibermail.dk

