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Stor Carl Nielsen aften i Sahl Præstegård

Organist ved Sahl og Gullev Kirker, Benedikte Hauge
Mortensen, havde d. 5. februar arrangeret en koncert med
værker af Danmarks store komponist, Carl Nielsen.
Koncerten blev holdt i konfirmandstuen i Sahl Præstegård.

Der var 36 tilhørere, så den lille konfirmandstue var fyldt til
randen.
Benedikte spillede først Festpræludiet, som Carl Nielsen
komponerede i anledning af århundredskiftet fra det 19. til
det 20. århundrede, og som blev udgivet i 1901 - festligt og
fornemt fremført. Derefter spillede hun de 5 klaverstykker
opus 3 samt Humoreske Bagateller opus 11. Benedikte er en
yderst kompetent pianist og samtidig en fremragende
fortæller om værkerne og deres baggrund.
Gitte Winding Jensen sang to salmer med melodi af Carl
Nielsen, ”Min Jesus lad mit hjerte få” og ”Tunge mørke
natteskyer”, samt to sange Underlige aftendufte og Sænk
kun dit hoved du blomst.
Solofløjtenisten Ann Sophie Rønne-Hansen spillede
”Børnene leger” for solofløjte og sammen med Benedikte
”Tågen letter”.
Alle 3 musikere leverede en fremragende præstation og
ledsagede også publikums fællessang på bedste vis.
På billedet ses fra venstre: Benedikte, Ann Sophie og Gitte

Er altergang kun for de hellige?
af sognepræst Merete Lindhardt Christensen
Nogle opfatter gudstjenestens altergang for en mystisk
handling, som kun er for de ”hellige” eller de særligt
indviede. Andre tænker, at altergang kun er for særligt
syndige og skyldbetingede mennesker.
Begge opfattelser: at man enten skal være ekstraordinært
syndig eller ekstraordinært hellig for at gå til alter, får
naturligvis en del kirkegængere til at melde pas. De fleste
mennesker mener vel, at de er meget almindelige og
befinder sig et sted midt imellem.
I tidligere tider har det faktisk været sådan, at altergangen
kun var for de ”hellige”. For ønskede man at gå til alters,
skulle man nemlig forinden have sørget for at få
syndsforladelse. Man skulle møde om lørdagen og få
syndsforladelse og blive indskrevet i præstens bog over
dem, som om søndagen måtte gå til alters. Men hvis
præsten fandt anledning til at udelukke nogen, kunne han
gøre det. Og det hændte også, at nogen blev udelukket.
På den måde blev folk bevidstgjorte om deres syndighed.
Og det er nok baggrunden for tanken om, at altergangen

kun er for de store syndere eller for dem, der har ”arbejdet”
sådan med deres synd, at de begynder at virke ”hellige”.
Men hvad er egentlig baggrunden for altergangen? Om
altergang bruger vi også ordet ”nadver”. ”Nadver” betyder
egentlig bare ”aftensmad” og bruges stadig visse steder i
Sønderjylland om aftensmåltidet. I kirken viser nadveren
tilbage til det måltid, som Jesus havde med disciplene
skærtorsdag aften.
Det var som bekendt skærtorsdag aften, at Jesus holdt
påskemåltid med sine disciple. Når jøderne holdt påske, var
det for at mindes og fejre Udfrielsen fra Ægypten. Men da
Jesus holder påskemåltid med sine disciple, vidste han, at
han meget snart skulle dø på korset for at frelse
menneskeheden. Derfor gør han det, at han overfører
Udfrielsen fra Egypten til sin egen frelsesgerning. Lammets
blod på dørstolperne, der i sin tid reddede jøderne fra
dødsenglens drab på de førstefødte, tolker Jesus som sit
eget blod, der udgydes Langfredag for at frelse alle
mennesker fra dødens endegyldighed.
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Siden Sidst
Perioden 6. november 2008 - 4. februar
2009

Julekoncert i Gullev Kirke
af Anna K. Jespersen

Døbte i Sahl Kirke:
Døbte i Gullev Kirke:
23. november Josefine Bonde Jensen

Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
15. november: Poul Verner Andersen

Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
6. november: Kitta Poulsen
21. november: Tommy Hansen

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
2011: 15. maj
Christian Mejdahl trak fulde huse
af Jens Martin Mølgaard
Sahl Gullev Menighedsråd inviterede d. 6. november til
foredrag med Christian Mejdahl, der levende holdt
foredrag om sit lange politiske liv under overskriften ” Fra
plovfure til Folketingets formandsstol”.
Minna og Niels Due Jensen havde venligt tilbudt, at
foredraget kunne holdes i jagtstuen på Ormstrup gods – og
selvfølgelig slog menighedsrådet omgående til. Gæsterne
til foredraget kom ind i en hyggelig velopvarmet jagtstue,
med dækkede kaffeborde og ild i den store pejs. I disse
perfekte rammer mødte de en veloplagt Mejdahl, der med
vid, anekdoter og jysk lune fortalte om sit spændende liv i
politik, der startede i byrådet i Løgstør efter
kommunalreformen i 1970, blev borgmester og endte med
at sidde i folketingets formandsstol, indtil han ved sidste
folketingsvalg i 2007 ikke genopstillede.
Christian Mejdahl havde en meget stor opbakning i
Folketinget, idet alle partierne pegede på ham, da han blev
formand. Det er ikke svært at forstå med hans stille, rolige
og venlige facon – alligevel var gæsterne næppe i tvivl om,
at her er en mand med værdier og holdninger, han lægger
stor vægt på, da de efter kaffen forlod den fyldte jagtstue.

Torsdag d. 11. dec. var der julekoncert i Gullev Kirke. Familien
Pultz fra Allingåbro spillede og sang for os. Den meget musikalske familie består af far, mor og tre børn, og de spillede musik
fra forskellige tidsaldre. Kirsten Pultz havde skrevet en meget
smuk salme, som menigheden lærte at synge. Det var en meget
flot koncert, og alle var vist imponerede over hvor dygtige børnene var.
Efter koncerten havde vi et par hyggelige timer i Bystedet, hvor
vi fik gløgg, kaffe og æbleskiver.

fortsat fra forsiden
Hver gang vi går til alters, bliver vi mindet om hele
påskebegivenheden. Ligesom vi bliver mindet om det særlige
bordfællesskab, som her er. For på knæfaldet, ved
alterskranken, ligger alle på knæ side om side, og her er ingen
forskel på høj eller lav. Nadveren er et bordfællesskab med
hinanden. Men nadveren er i høj grad også et bordfællesskab
med Kristus.
Vi danskere lægger almindeligvis ikke så meget i, hvem vi
sidder til bords med. Men i østerlandsk sammenhæng har
bordfællesskabet en anderledes stærk symbolsk betydning.
Det var også derfor, Jesus ofte blev bebrejdet, at han spiste
sammen med toldere og syndere. For i Østen er selve det at
sidde til bords sammen, den højeste ære, man kan udvise
overfor andre.

Det var altså Jesus selv, som indstiftede nadveren. Det
betyder, at det altid er ham, som er vært ved nadverbordet. Og
Jesus indbød altid alle mennesker til fællesskab med ham,
derfor er nadveren et tilbud til alle. Tænk bare på, at ved den
første nadver, var også Judas indbudt, som kort efter forrådte
Jesus. Peter var indbudt, som kort efter fornægtede Jesus. Og
Thomas var indbudt, som krævede tegn for at kunne tro på
Jesu opstandelse.
Derfor er altergang ikke kun for de særlige hellige eller de
særligt skyldbetyngede. Det er et tilbud til alle om at modtage
brødet og vinen som Jesu legeme og blod. Her rækker Gud
sig til menneskene og giver os skæbnefællesskab med am
såvel i livet, døden og opstandelsen.

Fastelavn 2009
22. februar er der børnevenlig fastelavnsgudstjeneste i Gullev
Kirke kl. 10.15. Efterfølgende er der tøndeslagning for børn i
Bystedet med sodavand og fastelavnsboller, og der er kaffe til
de voksne.
22. februar er der børnevenlig fastelavnsgudstjeneste i Sahl
Kirke kl. 14.00. Efterfølgende er der tøndeslagning ved
præstegården med sodavand og fastelavnsboller, og der er
kaffe til de voksne..
Her viser vi et par billeder fra fastelavnsgudstjenesten i Gullev
Kirke sidste år.

Nyt fra kirker og kirkegårde
af Anna K. Jespersen
Der har igennem længere tid været arbejdet på at forskønne
området bag præstegårdshaven. Der blev lavet en plan for
området med beplantning og stier. I løbet af sommeren blev
der ryddet for gamle træer, og nu er der plantet nye træer og
buske. Når det bliver forår, skal der laves stier og området
skal gøres færdigt.
Der skal laves en mindelund ved graverhuset i Sahl, hvor
skal der være plads til de gamle gravsten.
Pladsen er ryddet og skal planeres, så gravstenene kan
placeres. Der bliver plantet en hæk rundt omkring, og jorden
bliver senere dækket med bark. Der står 2 birketræer, som vil

blive bevaret.
Døren i graverhuset i Gullev er blevet skiftet til en
udadgående dør. Der var ofte problemer med vand på gulvet,
når det var regnvejr.
Der kan nu tændes lys på p-pladsen ved Gullev kirke. Der er
indkøbt to master, der kan rejses, hvis der bliver behov for
lys.
I løbet af 2009 skal tagrytteren i Sahl males. Selve kirken
blev malet i 2008, men tagrytteren blev udsat indtil den nye
klokke var sat op. Klokken blev sat op i november og er nu
godkendt af stiftets klokkekonsulent.

Familiegudstjeneste Palmesøndag
I Sahl Kirke kl. 10.15
Efter gudstjenesten vil menighedsrådet være vært ved en lille
servering i konfirmandstuen.
Der går rygter om, at vi også får besøg af et æsel i præstegårdshaven.
(Menighedsrådet oplyser nærmere herom i dagspressen)

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
Søndag d. 22. marts optages gudstjenesten i Gullev Kirke til
Kirkeradioen.

Dato

Dag

Sahl

Gullev

22. februar

fastelavn

14:00

10:15

1. marts

1. søndag i fasten

9:00

10:15

8. marts

2. søndag i fasten

10:15

9:00

15. marts

3. søndag i fasten

9:00

ingen

22. marts

Midfaste

9:00

10:15 (Optages af Viborg Kirkeradio)

29. marts

Mariæ bebudelse

ingen

9:00 (Ken Nørgaard Pedersen)

5. april

Palmesøndag

10:15 (Familiegudstjeneste)

ingen

9. april

Skærtorsdag

19:00

10:15

10. april

Langfredag

9:00

ingen

12. april

Påskedag

10:15

9:00

13. april

2. påskedag

ingen

10:15 (Gerda Brøchner Jørgensen)

19. april

1. søndag efter påske

10:15

9:00

26. april

2. søndag efter påske

ingen

10:15 (kirkekaffe)

3. maj

3. søndag efter påske

ingen

11:00 (Konfirmation)

8. maj

St. bededag

10:15 (Gerda Brøchner Jørgensen)

10. maj

4. søndag efter påske

9:00

10:15

17. maj

5. søndag efter påske

10:15 (kirkekaffe)

9:00

21. maj

Kristi himmelfart

9:00

ingen

24. maj

6. søndag efter påske

ingen

10:15

31. maj

pinsedag

10:15

9:00

1. juni
2. pinsedag
9:00
ingen
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: 5. maj 2009

Navneændring
Henvendelse 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.

Menighedsrådet
Mandag d. 12. januar var der orienterings- og
opstillingsmøde i Sahl til suppleringsvalg i Sahl sogn. Ved
det ordinære valg blev der kun valgt 1 kandidat og 1
stedfortræder. Der skulle derfor findes yderligere 2
kandidater og 1 stedfortræder. Det lykkedes at finde 3
personer, der ville være med i menighedsrådsarbejdet.
Der var frist d. 27. januar for opstilling, og da der ikke er
indkommet andre lister, er følgende valgt i Sahl Sogn.: Ida
Madsen, Jens Martin Mølgaard og Vagn Bach Jensen. Som
stedfortrædere er valgt: Svend Erik Andersen og Kirsten
Kinch.
I Gullev sogn er følgende valgt: Anna Jespersen, Ellen
Jeppesen og Grethe Laursen. Som stedfortrædere er valgt:
Bernd Jaaks og Leif Poulsen
Menighedsrådet konstituerer sig på det førstkommende
møde.

