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Sahl Friskole til påske-andagt i kirken
af Merete Lindhardt Christensen
Fredag før påskeferien kom Sahl Friskole på besøg i Sahl
Kirke. Jeg var blevet bedt om at fortælle eleverne om nadverens indstiftelse. Det var en dejlig opgave at få, og så var det
meget passende lige op til påskeferien.
Børnene havde selv pyntet kirken. For at hjælpe mig med at
skabe den rigtige stemning til palmesøndag, havde eleverne
lavet de smukkeste palmegrene af papir og bambuspinde.
Det var de mest kunstfærdige palmegrene, man kunne forestille sig.
Det blev således til en dejlig påske-andagt i kirken. Vi sang
salmer og Olav Pedersen, Gullev, spillede på orglet. De,
som havde lyst til at prøve at gå til alters, fik mulighed herfor. Det var vist næsten alle elever, som benyttede anledningen.
Det var en rigtig dejlig dag at være præst i Sahl og Gullev.
En stor tak til Sahl Friskole for det gode samarbejde!

Konfirmation
af Merete Lindhardt Christensen

10 glade konfirmander fra Sahl og Gullev blev søndag d. 3.
maj konfirmeret i Gullev Kirke. Kirken var fuld og
stemningen var helt i top. Da konfirmanderne stod samlet
rundt om alteret, sagde de trosbekendelsen med høj og sikker

røst. Da alle var konfirmeret, og havde fået deres
konfirmandord, bad konfirmanderne Fadervor, inden de gik
tilbage til deres pladser. Dagen var både glad og højtidelig.
Mange tror, at konfirmationen altid har eksisteret. Det har
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Siden Sidst
Perioden 5. februar - 5. maj 2009
Døbte i Sahl Kirke:
Døbte i Gullev Kirke:
1. marts Sine Basballe Justesen

Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
14. april 2009 Kirsten Vestergaard Nielsen

Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
9. marts Gudrun Andersen

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 2010 vil
foregå i Sahl Kirke.

2010: 25. april
2011: 15. maj
fortsat fra forsiden

Sine Basballe Justesens barnedåb 1. marts i Gullev Kirke

Gudstjeneste i præstegårdshaven.
Søndag d. 7. juni kl. 14 afholder vi gudstjeneste i et telt i haven.
Efter gudstjenesten er der kaffebord , og der bliver tændt bål,
hvor børnene kan bage snobrød.

Menighedsrådsmøder
18. juni , 23. september og 19. november.
Møderne afholdes kl. 19:00 i konfirmandstuen i Sahl Præstegård.

den på en måde også, for konfirmationen er udsprunget af
oldkirkens mangfoldige dåbsskikke og ritualer. Men faktisk
afskaffede Luther konfirmationen ved reformationen i 1536. I
stedet erstattede Luther konfirmationen med undervisning og
oplæring i kristendom, den såkaldte katekismus-undervisning.
Men i 1736 fik pietisterne genindført konfirmationen ved lov.
Pietismen var en religiøs vækkelsesbevægelse, som lagde vægt
på en personlig tilegnelse af troen, og derfor opfattede de
konfirmationen som konfirmandens personlige bekræftelse af
dåbspagten. Forud for konfirmationen gik selvfølgelig en
oplæring i kristendom. Men selve konfirmationen blev set som
en personlig bekendelse til kristendommen. 200 år efter
reformationen fik pietisterne altså genindført konfirmationen
ved lov.
Indtil 1909 var konfirmation ikke bare obligatorisk for alle, men
også en forudsætning for at opnå almindelige borgerrettigheder.
Konfirmationen gjorde det fx muligt, at man kunne blive gift,
fæste jord og blive soldat.
Konfirmation og afslutning af skolegangen var knyttet sammen
helt frem til engang i 1960’erne. Dengang var det ikke

ualmindeligt, at nogle børn fra mindrebemidlede familier
stoppede skolegangen straks efter, de blev konfirmeret. Der var
nemlig brug for dem som arbejdskraft.
I dag fortsætter de fleste skolebørn med deres uddannelse også
længe efter, at de er blevet konfirmeret. Talemåden, at
konfirmanden nu træder ind i de voksnes rækker, skal nu om
dage ikke forstås helt så bogstavelig. Men førhen var
konfirmationen virkelig skelsættende og betød for manges
vedkommende, at de nu skulle flytte hjemmefra og klare sig
selv.
Heldigvis tror jeg, at Sahl og Gullevs konfirmander fortsætter
deres skolegang og dermed bliver boende i vore sogne længe
endnu.
Konfirmandernes navne er:
Bjarke Høllede Mortensen, Britt Michaela Møller
Vermeulen,
Dann Raaby Petersen, Karen Klausen Balle
Maria Gulddahl Klint, Mathilde Fog, Rasmus Thybo Jæger
Pedersen, Rasmus Vestergaard, Robin Trøjborg Jensen,
Sara Jakobsen

Fastelavn
Af Anna Jespersen
Søndag d. 22. februar var det fastelavn, og det blev fejret i såvel
Gullev som Sahl.Der var mødt mange børn op i flotte og fantasifulde udklædninger, og gudstjenesterne var lagt an på, at børnene kunne være med. Således var der altergang med druesaft,
og Merete inddrog børnene i prædiken, som hun i øvrigt holdt
stående på kirkegulvet. Der var flere børn, der benyttede sig af
Meretes opfordring til at udforske kirken under gudstjenesten.

Efter gudstjenesterne var der fastelavnsboller, kaffe og sodavand i henholdsvis Bystedet og konfirmandstuen. Børnene slog
katten af tønden – i Sahl foregik det udendørs i carporten - og
selv om der blev slået drabelige slag, varede det længe, før der
gik hul i tønderne. Til sidst lykkedes det dog med lidt hjælp fra
en voksen, og der blev kåret både kattekonger og kattedronninger.

Fastelavn Gullev

Fastelavn Sahl

Børnegudstjeneste Palmesøndag i
Sahl Kirke

Vellykket koncert i Gullev Kirke

Efter en meget vellykket børnegudstjeneste palmesøndag i Sahl Kirke, havde Menighedsrådet arrangeret , at børnene kunne ride på æsel. Hans og Inger
Bach Nøddelund havde stillet æslet til rådighed.
Der var kirkekaffe og sandwiches i konfirmandstuen.
Alt i alt en meget festlig indledning til påsken

Tirsdag d. 12. maj var Gullev Kirke næsten fyldt med tilhørere i
anledning af kirkekoncert arrangeret af Olav Pedersen, tidligere
organist ved Bjerringbro Kirke.
Koncerten blev indledt med Koral og 3 variationer over salmen, O
havde jeg dog tusind tunger, komponeret og spillet af Olav Pedersen.
Erik Svarre spillede på trombone til fællessalmerne, og sammen med
Olav Pedersen spillede han 3 stykker af Händel heriblandt den

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.

berømte Largo ”Umbra mai fu” fra operaen Xerxes.
Gitte Winding Jensen sang solo 3 salmer
akkompagneret af Olav Pedersen, hvorefter Benedikte
Hauge Mortensen spillede et præludium i c mol af
Johan Sebastian Bach.
Sognepræst i Sahl og Gullev Merete Lindhardt
Christensen læste Davids salme 150 den store
lovprisningssalme fra salmernes bog i det gamle
Testamente. (Den har også en nær tilknytning til
kirkemusikken, idet den bl. a. er teksten til finalesatsen
i Stravinskys store Salmesymfoni fra 1930).
Herefter spillede Olav og Erik 3 stykker, hvoriblandt
Mozarts berømte Ave verum Corpus og Gitte sang
solo akkompagneret af Olav 3 sange, hvoriblandt
Camille Saint-Saëns kendte Ave Maria.
Aftenen sluttede med 2 fællessamler samt bøn og
velsignelse.
Musikken var fornemt fremført af alle deltagere og de
mange tilhørere omkring 90 personer gjorde aftenen
særlig festlig.
Det var et rigtig godt initiativ Olav Pedersen havde
taget!

Viborg Kirkeradio
Viborg Kirkeradio sender hver søndag kl.
20 - 21 på Radio Viborg
Bedste frekvenser her i området er 105,0
og 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. 23. august optages gudstjenesten i Sahl Kirke til
Kirkeradioen.

Dato

Dag

Sahl

Gullev

1. juni

2. pinsedag

9:00

ingen

7. juni

Trinitatis

14:00

ingen

14. juni

1. søndag efter Trinitatis

ingen

10:15 (Gerda Brøchner Jørgensen)

21. juni

2. søndag efter Trinitatis

9:00 (Gerda Brøchner Jørgensen)

ingen

28. juni

3. søndag efter Trinitatis

10:15

ingen

5. juli

4. søndag efter Trinitatis

ingen

9:00

12. juli

5. søndag efter Trinitatis

10:15

ingen

19. juli

6. søndag efter Trinitatis

ingen

10:15

26. juli

7. søndag efter Trinitatis

9:00 (Kirkeradio)

ingen

2. august

8. søndag efter Trinitatis

ingen

9:00

9. august

9. søndag efter Trinitatis

9:00 (Gerda Brøchner Jørgensen)

ingen

16. august

10. søndag efter Trinitatis

ingen

9:00 (Gerda Brøchner Jørgensen)

23. august

11. søndag efter Trinitatis

10:15

9:00

30. august

12. søndag efter Trinitatis

9:00

ingen

6. september

13. søndag efter Trinitatis

ingen

10:15

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
Navneændring
Henvendelse til præsten
Fødsel
Vielse
Fødselsanmeldelsen udfyldes og afleveres 14 dage efter
Aftale om vielse træffes i god tid. Prøvelsesattest fra
fødslen til præsten sammen med forældrenes dåbs- og
evt. vielsesattest. Er barnets forældre ikke gift – afleveres bopælskommunens borgerservice samt dåbsattester
medbringes til præsten.
tillige udfyldt omsorgs- og ansvarserklæring.
Begravelse
Aftale om gravsted træffes med graveren.
Dåb
Aftale om det praktiske træffes med bedemanden.
Anmodning om dåb henvendes til præsten.
Aftale om den kirkelige handling træffes med præsten.

Henvendelse vedr.:

Sognepræst: Merete Lindhardt Christensen,
Frisholtvej 38, Sahl, 8850 Bjerringbro
Telefon: 86 68 16 02
mail: mlc@km.dk
Træffes bedst efter aftale.

Menighedsrådet
Formand: Anna Jespersen, Kirkevej 5, Gullev, 8850
Bjerringbro tlf.: 86682790 mail: sahlgullev@sahlgullev.dk

Graver: Jan Uhrenholt Petersen, Bovsbjergvej 5,
8860 Ulstrup. tlf.: 22 78 86 03

Næstformand: Ida Madsen, Bredholt 5, Sahl,
8850 Bjerringbro tlf.: 86683463

Gravermedhjælper: Claus Leth, Nørregade 34, 1. sal
8850 Bjerringbro tlf. 86684582, mobil: 40305585

Kasserer: Grethe Laursen, Egholtvej 9, Nøddelund,
8850 Bjerringbro, tlf.: 86684431
mail: groenkjaerskovpleje@mail.tele.dk

Organist: Benedikte Hauge Mortensen,
Ryhavevej 12, 2. sal lejl. 06, 8210 Århus V tlf.: 28 59 24 93
mail: benediktemortensen@gmail.com
Kirkesanger: Gitte Winding Jensen, Kildekrogen 9,
8850 Bjerringbro tlf.: 25367799
Menighedsrådets officielle e-postkasse: 8484@sogn.dk
Deadline næste nummer: 10. august 2009

Kontaktperson: Ellen Jeppesen, Kirkevej 9, Gullev,
8850 Bjerringbro tlf.: 86684075
mail: gartnergullev@gmail.com
Kirkeværge Sahl: Poul Pabst, Ladingvej 8, Sahl,
8850 Bjerringbro tlf.: 86658528
Kirkeværge Gullev: Peter Hinnerup, Kirkevej 7, Gullev
8850 Bjerringbro

