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Sahl Kirke får ny klokke med automatik
Vi får automatisk ringning på Sahl Kirke. Det har der
været på Gullev Kirke i mange år. Det har været
således at graveren altid mødte i Sahl om morgenen og
om eftermiddagen og ringede manuelt, mens
automatikken sørgede for ringningen i Gullev. Den
gamle klokke er støbt i 1764 af Kaspar König og er
”lillebror” til klokkerne i Viborg Domkirke. Den
syntes vi ikke man kunne bygge automatik på.
Nu har provstiudvalget bevilget penge til anskaffelse
af ny klokke og automatik.
Ved redaktionens slutning gik montagen af den nye
klokke i gang, og automatikken forventes færdig inden
udgangen af kirkeåret (29. november) så vores
nytårskimen bliver pr automatik.

Julen er kompromisets tid
af sognepræst Merete Lindhardt Christensen
December er forventning. Det ved enhver. Vi planlægger
og vi forbereder os. Vi bager og køber ind. Der er så
meget, som skal nås, før det kan blive jul. Julen er ikke
bare noget som kommer til os. Nej, julen planlægges ned
til mindste detalje, for at det kan blive helt perfekt.
De fleste mener, at en rigtig jul er ligesom barndommens
jul. Her er flere generationer af familien samlet. Der
knækkes nødder og spises brunkager. Andens brunes
smukt i ovnen, og husmoderen ryster ikke på hånden, når
hun skal lave sovsen. Alle spiser risalamande og mandlen
havner hos familiens yngste. Der danses om det smukt
pyntede juletræ og alle synger med på de kendte
julesalmer. Børnene leger pænt og artigt med hinanden
og bliver lykkelige for deres gaver. De voksne taler
respektfuldt med hinanden og undgår behændigt at tale
om ømfindige emner, som kan antænde en uønsket
diskussion. Og udenfor daler julesneen ned i passende
mængder. Alt emmer af ro, harmoni og julefred.
Nogenlunde sådan skal det være. For så er det rigtig jul.
Til daglig har vi alt for travlt. Vi mangler tid til nærvær
og fordybelse med vores familie. Det vil vi gerne
kompensere for i julen.
Men hvis julen både skal være en afglans af vores
barndoms jul og en kompensation for alt det vi ikke fik

nået i det forløbne år, er der ikke noget at sige til, at julen
kan blive overbelastet og konfliktfyldt.
Måske spiller hukommelsen os et pus. Måske var vores
barndoms jul ikke helt så harmonisk og fredfyldt, som vi
mener at kunne huske. I hvert fald er situationen og
rammerne anderledes nu. Familiesammensætningen har
ændret sig. Og alle har egne barndomsminder, traditioner
og forestillinger om, hvordan man fejrer den perfekte jul.
Når den perfekte jul skal arrangeres kan forventninger
derfor støde sammen. Skal man invitere få eller mange?
Skal man spise and eller kalkun? Er det nødvendigt med
risalamande, når der nu er så mange i familien, som
egentlig ikke kan lide det? Skal uomgængelige onkel Ib
inviteres? Hvad er gavebudgettet og kan alle holde det?
Og hvor bliver julens budskab egentlig af? Noget af det
første man skal gøre sig klart er nok, at jul er
kompromiset tid. Hvis julen skal være hjerternes fest,
skal man være indstillet på at indgå kompromiser med
resten af familien.
Og så er det måske godt at reflektere over, hvorfor vi
egentlig holder jul. For vi holder jo ikke bare jul for at
have en anledning til at give hinanden gaver og spise
middag og julefrokoster sammen. Nej, julen har jo netop
et dybere budskab.
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Siden Sidst
Perioden 15. august - 15. november
Døbte i Sahl Kirke:
24. august: Liva Ege Skov
26. oktober: Mie Nøraa-Nielsen

Døbte i Gullev Kirke:
Viede i Sahl Kirke:
23. august: Lene & Rasmus Lykke Lauritsen
30. august: Ketty & Ivan Pedersen

Viede i Gullev Kirke:
23. august: Marie & Dan Schilling Sørensen

Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
9. september: Edmund Kristensen
5. september: Sigvald Marius Langholm

Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
3. november: Grethe Sørensen

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.

24. august Liva Ege Skov

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

Julekoncert i Gullev Kirke
Torsdag d. 11. december kl. 19:30
Familien Pultz der kommer og spiller og synger julen ind
Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Bystedet.

Gratis adgang

Adventseftermiddag
Onsdag d. 3. december kl.: 14 - 16
Sahl Præstegård, konfirmandstuen
Kaffebord og julegodter
Inge-Lise Nørregaard læser julehistorier
Gratis adgang

26. oktober Mie Nøraa-Nielsen

Fredslyset modtages i Gullev Kirke ved gudstjenesten 1. søndag i advent d. 30. november kl. 19

fortsat fra forsiden
I julen fejrer vi, at Gud havde en plan om at frelse verden
fra død og ondskab. Han lod derfor sin søn føde som
menneske. Jesusbarnet var den frelser, som jøderne længe
havde ventet på. Nogen troede fejlagtigt, at Frelseren skulle
frelse jøderne fra den romerske besættelsesmagts jerngreb.
Men Guds plan var langt mere omfattende. Planen var, at
Jesus skulle fødes som menneske og leve blandt mennesker
for at lære os mere om Gud. Og han skulle dø som et
menneske. Men fordi han også var Gud, kunne døden ikke
holde ham fanget. Guds frelseplan var, at han ville sende

Viet i Sahl Kirke 23. august
Lene & Rasmus Lykke Lauritsen

sin søn, for at han skulle nedkæmpe syndens og dødens
magt. Det gjorde Jesus, da han påskemorgen opstod fra de
døde. Her vandt det gode sejr over det onde.
Julens glade budskab er altså, at Gud satte sin frelsesplan i
gang, dengang Jesusbarnet blev født. Og derfor lovpriste
englene Gud og sang:
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Gud tilbyder os en himmelsk fred. Må Gud hjælpe os til at
være åbne for hans fred, så vi kan få den helt ind i stuerne!!

Viet i Gullev Kirke 23. august
Marie & Dan Schilling Sørensen

Carl Nielsen Aften
Torsdag d. 5. februar 2009 kl.: 19:30 i Konfirmandstuen, Sahl Præstegård
Vores organist Benedikte Hauge Mikkelsen fortæller om Danmarks største
komponist og hans store bidrag til den danske sangskat.
Benedikte spiller nogle værker af Carl Nielsen
Vi synger nogle af hans sange
Kaffebord

Gratis adgang
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.

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

30. november 1. søndag i advent

10:15

19:00

7. december

2. søndag i advent

ingen

9:00

14. december

3. søndag i advent

9:00

10:15

21. december

4. søndag i advent

9:00 (Bjarne Marcussen)

ingen

24. december

juleaften

16:30

14:30

25. december

1. juledag

10:15

9:00

26. december

2. juledag

-

10:15

28. december

jule søndag

9:00 (Gerda Brøchner Jørgensen)

-

31. december

Nytårsaften

-

16:00

4. januar

hellig tre konger

9:00 (Gerda Brøchner Jørgensen)

-

11. januar

1. søndag e. hellig 3. konger -

18. januar

2. søndag e. hellig 3. konger 10:15

9:00

25. januar

3. søndag e. hellig 3. konger 9:00

10:15

1. februar

sidste søn. e. hel. 3. konger

10:15

-

8. februar

septuagesima

-

9:00 (Gerda Brøchner Jørgensen)

15. februar

seksagesima

10:15

-

22. februar

fastelavn

14:00

10:15

1. marts

1. søndag i fasten

9:00

10:15

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

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: vakant
Menighedsrådets officielle e-postkasse: 8484@sogn.dk
Deadline næste nummer: 9. februar 2009

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.

Menighedsrådet
Ved opstillingsmødet d. 4. september i Bystedet Gullev
blev der valgt 3 medlemmer: Anna Jespersen, Grethe
Laursen og Ellen Jeppesen. Gullevs 3 repræsentanter i
menighedsrådet er godkendt af Kirkeministeriet.
Men ved opstillingsmødet i Sahl d. 3. september var
ingen villige til at opstille.
Efterfølgende Har Ida Madsen, Bredholt 5 meldt sin
kandidatur og er godkendt af kirkeministeriet. Men vi
mangler 2 i Sahl sogn. Vagn Bach Jensen og Jens Martin Mølgaard er villige til at stille op, men vi afventer
biskoppens tilladelse til at gennemføre et udfyldningsvalg.
Kirkeministeriet vil bestemme nye frister for aflevering
af lister og for en ny valgdato, hvis der bliver indleveret
mere end 1 liste.
Det betyder at de fire valgte medlemmer skal gennemføre en midlertidig konstituering og at den endelige
konstituering først foretages efter udfyldningsvalget.

