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December, Januar, Februar 2009-10 61. årgang
De ni læsninger
af sognepræst Merete Lindhardt Christensen

Syng julen ind med salmer og De 9
læsninger i Gullev Kirke søndag d. 6.
december kl. 16:00
Mange steder i Danmark er det
efterhånden blevet en tradition, at holde
musikgudstjeneste med De Ni Læsninger
som en forberedelse til julen. Traditionen
stammer oprindeligt fra England, hvor man selveste
juleaften i 1918 holdt den allerførste. Det var i King’s
College Chapel i Cambridge, hvor der var kommet en ny
præst, som syntes, at gudstjenesten, særligt
julegudstjenesten, trængte til fornyelse. Og siden da er
traditionen blevet gentaget hvert eneste år på nær én
undtagelse i 1930. Selv under 2. Verdenskrig fortsatte man
traditionen, også selv om kirkens mosaikruder manglede og
det derfor var hundekoldt.
Gudstjenesten veksler mellem bibellæsning og salmesang.
Teksterne, der bliver læst, rummer Bibelens beretninger om

skabelsen, syndefaldet, profeternes spådomme om en
kommende Frelser, bebudelsen, Jesu fødsel, englene hos
hyrderne og til sidst kulminerende med inkarnationen, som
betyder, at Gud blev menneske i Jesus Kristus.
9 læsere fra både Sahl og Gullev har stillet sig til rådighed
og ind imellem læsningerne, vil vi synge salmer. Vi vil især
synge julen ind med julesalmer. Vi håber, at mange har lyst
til at komme og synge med.
De ni læsere, som venligt har stillet sig til rådighed er:
Margit Nøraa-Nielsen, skolevangen 12, Sahl
Birgitte Carstensen, Ormstrupvej 41, Bredholt
Heidi Rasmussen, Egholtvej 8, Nøddelund
Jane Fredgård, Hjortespringet 10, Brokbakken
Heidi Klint, Søndermarken 4, Sahl
Bødvar Haraldsson, Ormstrupvej 20, Sahl
Tina Brown, Kløservejen 18, Sahl
Anne-Dorthe Carlsen, Gullev Byvej 34, Gullev
Bent Ole Pedersen, Vestermarken 19, Bjerringbro

Høstgudstjeneste i Sahl
af Jens Martin Mølgaard
Ved Høstgudstjenesten i Sahl søndag d. 4.
oktober blev det markeret, at vi har fået en
ny flot fod til vores døbefont. Foden er
lavet i rød Ølandssten og udført af
kunstneren Erik Heide og den passer til de
røde Ølandssten i gangen op til koret. Ved
den efterfølgende frokost i præstegårdens
konfirmandstue,
takkede
menighedsrådsformand Anna Jespersen,
Minna og Niels Due Jensen, Ormstrup
Gods, for den fine gave og fortalte, at vi i
forbindelse med installation af den nye fod

BUSK

Børn-Unge-Sogn-Kirke

af sognepræst Merete Lindhardt Christensen
Sidste søndag i oktober holdt vi traditionen tro BUSK
-dag, som er en søndag med børnevenlig gudstjeneste.
Nogen talte 94 voksne og et ukendt antal børn.
Stemningen var i top og det var en fantastisk dag at
være sognepræst i Sahl-Gullev. Tak for opbakningen!
På billedet ses årets minikonfirmander med deres
arbejdshæfter.

også har fået døbefonten renset af en
stenkonservator. Også Niels Due Jensen
holdt tale og udtrykte håb om at Sahl Kirke
vil bestå og at mange fremtidige
generationer må få glæde af både kirke,
døbefont og fod. Fra menighedsrådet skal
der lyde en tak til Sahl Friskole og Hanne
Rasmussen, for den flotte pyntning af
kirken.
Efter jul kommer der et indslag fra dagen, i
Radio Viborgs kirkeradio

Siden Sidst
Perioden 5. august - 1. november 2009
Døbte i Sahl Kirke:
13. september Hans Lykke Lauritsen
20. september Mads Fisker Evertsen
25. oktober Alma Ringgaard Bødvarsdatter

Døbte i Gullev Kirke:
Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Alma Ringgaard Bødvarsdatter

Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
29. september Frode Hjort Andersen
13. oktober Agnes Langholm

Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
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 og i 2011 i Gullev Kirke.

2010: 25. april
2011: 15. maj
Fredslyset fra Betlehem
af sognepræst Merete Lindhardt Christensen
Fredslyset fra Betlehem kommer til Sahl Kirke søndag
d. 29. november kl. 19.00
1.søndag i advent holder vi
stemnings f yld t aftengudstjeneste, hvor en
repræsentant fra Sct.
Georgs Gilderne vil hjælpe
os med at få tændt
alterlysene med Fredslyset,
som er kommet hele vejen
fra Betlehem til Sahl. I
Fødselsgrotten brænder
nemlig en evig flamme og
siden 1980erne er
Fredslyset hvert år blevet
tændt ved denne flamme og
Sct. Georgs Gilderne og
spejderne har med Intercity tog bragt Fredslyset ud
til store dele af Europa. Vi
får således også Fredslyet
til Sahl, hvor det skal minde
os om den fred, der udgår
fra barnet i Betlehem til hele jorden.

Mads Fisker Evertsen

Fra Kirker og Kirkegårde
af Anna Jespersen
Knæfaldet i Gullev kirke var flere steder gået i stykker i
syningerne og trængte til en udskiftning.
Det er nu blevet renoveret med ny polstring og nyt betræk i en
smuk rød farve, som passer fint til altertavlen og de øvrige
farver i kirken.
Der er indkøbt 16 nye stole til mødelokalet i præstegården.
Det tilplantede område vest for Sahl kirke har haft besøg af
rådyr og harer, og der bliver derfor plantet nye træer til
erstatning for dem, der er beskadigede. Endvidere bliver der sat
hegn op ud mod markerne for at forhindre rådyrene i at forgribe
sig på de nyplantede træer.
Der har været afholdt årligt syn på kirker, kirkegårde og
præstegård. Der skal kigges nærmere på murankrene i Sahl, da
de ikke er i alt for god stand. På begge kirkegårde blev der især
set på træer og diger. Menighedsrådet vil senere tage stilling til,
hvad der skal ske. I præstegården var der kun småting at
bemærke.

Foredrag om Pilgrimsvandring
af Anna Jespersen
Onsdag
d.28.
oktober var der
foredrag
i
præstegården med
Hanne og Knud
Ander sen
fra
Viborg.
De har været på
pilgrimsvandring
i det nordlige
Spanien i 2006 og
2008. Ruten er på ca. 700 km. og de har gået halvdelen første år
og resten af ruten det næstfølgende år. De fortalte levende og
engageret om den natur og de mennesker, de havde mødt
undervejs, om strabadser, dårligt vejr, smukt vejr, vabler,
primitive overnatningssteder, store katedraler og bittesmå kirker
– alt blev krydret med mange meget flotte billeder. Vi fik også
et indblik i, hvad en pilgrimsvandrer har i rygsækken. Hanne
havde en liste, hvor hun havde angivet, hvor mange gram hver
enkelt ting vejede. Det er vigtigt at vælge med omhu, når man
selv skal slæbe det hele.
En spændende aften hvor nogen måske blev inspireret til selv at
gå på pilgrimsvandring.

Biskoppen besøger Sahl Kirke

Advents-eftermiddag
Tirsdag d. 1. December i konfirmandstuen kl. 14.00 i Sahl
Præstegård
Tirsdag d. 1. december er der
advents-eftermiddag i
konfirmandstuen med
julehygge og gammeldags
oplæsning. Vi er så heldige,
så Inge-Lise Nørregaard igen
i år vil stå for oplæsningen og
menighedsrådet vil sørge for
kaffe og knas.

Biskop Karsten Nissen besøger Sahl
Kirke d. 31. januar og deltager i
højmessen kl. 10:15. Biskoppen holder
efter prædikenen en
tale til
menigheden.
Biskoppen står for altergangen
sammen med vores sognepræst Merete

Portræt af organisten
Benedikte Hauge Mortensen

Indsamling ved Høstgudstjenester
I forbindelse med høstgudstjenesterne blev der samlet ind til
Danske Sømands- og Udlandskirker.
I vores sogne blev der i alt indsamlet 1427,00 kr. Som
eksempler på hvad pengene bliver brugt til kan nævnes den
ældste danske sømandskirke i Hull og kirken i Necochea i

Foredragsaftener i Præstegården
Menighedsrådet har arrangeret 2
foredragsaftener i præstegårdens
konfirmandstue.
Torsdag d. 28. januar kommer vores
tidligere sognepræst, Bent Ole Pedersen
og causerer over emnet ”Humor - Livets
nødvendige krydderi”.
Bent Ole kræver vist ikke yderligere
præsentation i vores sogne.
Bent Ole Pedersen Torsdag d. 25 februar får vi besøg
af fhv. borgmester Knud Olsen,
Skive. Han causerer over emnet ”Er
der overhovedet noget at være glad
for?” Han fortæller glade, sjove,
muntre og festlige historier i et
causeri fra en vestjysk dreng, der gik
hen og blev borgmester.
Knud Olsen er en fremragende fortæller,
som vi kan glæde os til at høre.
Knud Olsen

Vi vil i de kommende numre præsentere
vores personale for læserne. I sidste
nummer gjaldt det vores nye gravermedhjælper, og i dette nummer fortæller vi
om vores organist.
Benedikte bor i Århus og studerer på
musik-konservatoriet. Hun er født i 1985,
kommer fra Bjerringbro området og er
matematisk student fra Bjerringbro
Gymnasium i 2004. Hun har studeret
klassisk klaver hos Anne Øland og fik
sidste år sin bachelorgrad. Hun er nu i
gang med kandidatdelen og forventer at afslutte denne i 2011.
Benedikte spiller til gudstjenesterne men arrangerer også koncerter
sammen med studiekammerater og andre musikere. Hun har således
stået for vores Carl Nielsen aften i februar og sammen med Olav
Pedersen arrangeret den vellykkede kirkekoncert i Gullev Kirke i
maj.

Fastelavn betyder børnegudstjeneste

Søndag d. 14. februar er der
fastelavns-gudstjenester både i Sahl
og Gullev. I år er der gudstjeneste i
Sahl Kirke kl. 10.15 og
efterfølgende tøndeslagning ved
præstegården. Menighedsrådet
serverer kaffe og sodavand i
konfirmandstuen. I Gullev er der
gudstjeneste kl. 14 og vi plejer at
samarbejde med borgerforeningen,
så der efterfølgende er
tøndeslagning, kaffe mm. i Bystedet.
Børnene møder allerede udklædte til gudstjenesten og det plejer at
være sjovt og festligt.

Julekoncert
Torsdag den 10. december kl. 19.00 inviteres alle til julekoncert i
Sahl kirke. Koncerten byder på et bredt program, med både kendt
og mindre kendt julemusik. Aftenen vil også indeholde fællessang
med kendte julesalmer og pastor Merete Lindhardt Christensen
medvirker med en kort andagt. Til årets julekoncert er det de
lokale kræfter, som er i spil. Agnes Hauge Mortensen, som
studerer violin i Viborg og går i 3.g på Bjerringbro gymnasium;

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.

Morten Svarre på eufonium, aktiv i Bjerringbro FDF-orkester;
Olav Pedersen, tidligere organist i Bjerringbro kirke; Gitte
Winding Jensen, kirkesanger i Sahl og Benedikte Hauge
Mortensen, organist i Sahl.
Efter koncerten byder vi på gløgg og æbleskiver i Sahl Minihal.
Alle er velkomne og arrangementet er gratis.
Se i øvrigt annonce og http://sahlgullev.dk

Viborg Kirkeradio
Viborg Kirkeradio sender hver søndag kl. 20 - 21
på Radio Viborg
Bedste frekvenser her i området er 105,0 og
100,6 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

Bemærkninger

6. december

2. søndag i advent

-

16:00

De ni læsninger Kirkekaffe

13. december

3. søndag i advent

9:00

10:15

20. december

4. søndag i advent

-

9:00

torsdag 24. december

Juleaften

16:00

14:00

fredag 25. december

Juledag

10:00

1:00

lørdag 26. december

2. juledag

9:00

-

27. december

Jule søndag

-

9:00

torsdag 31. december

Nytårsaften

16:00

-

3. januar

Hellig tre konger søndag

9:00

10:15

10. januar

1.søndag efter hellig tre konger

10:15

9:00

17. januar

2.søndag efter hellig tre konger

9:00

-

24. januar

Sidste søndag efter hellig tre konger

9:00

10:15

31. januar

Septuagesima

10:15

-

7. februar

Seksagesima

9:00

-

14. februar

Fastelavn

10:15*

14:00*

21. februar

1.søndag I fasten

-

10:15

28. februar

2.søndag I fasten

9:00

-

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

7. marts

3.søndag I fasten

-

9:00

Prædikant: Ken Nørgaard Pedersen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Vi ønsker hinanden godt nytår med vin
og kransekage i våbenhuset

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Visitats ved biskop Karsten Nissen

*Familie og fastelavnsgudstjeneste

Hvor intet andet er anført i Gudstjenestelisten, er det pastor Merete Lindhardt Christensen der prædiker.

Dåb: Anmodning om dåb henvendes til præsten.

Navneændring: Henvendelse til præsten
Vielse: Aftale om vielse træffes i god tid. Prøvelsesattest fra
bopælskommunens borgerservice 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.

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

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 mail: bovsbjergvej5@hotmail.com

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

Kontaktperson: Ellen Jeppesen, Kirkevej 9, Gullev,
8850 Bjerringbro tlf.: 86684075
mail: gartnergullev@gmail.com

Kirkesanger: Gitte Winding Jensen, Kildekrogen 9,
8850 Bjerringbro tlf.: 25367799

Kirkeværge Sahl: Poul Pabst, Ladingvej 8, Sahl,
8850 Bjerringbro tlf.: 86658528

Redaktion: Steffen Nørregaard (ansvh.) Frisholtvej 53, Sahl,
8850 Bjerringbro, tlf.: 86684300
mail: redaktionen@sahlgullev.dk

Kirkeværge Gullev: Peter Hinnerup, Kirkevej 7, Gullev 8850
Bjerringbro

Deadline næste nummer: 17. januar 2010

Hjemmeside: http://sahlgullev.dk

Henvendelse vedr.:
Fødsel: Fødselsanmeldelsen udfyldes og afleveres 14 dage
efter fødslen til præsten . Er barnets forældre ikke gift –
afleveres tillige udfyldt omsorgs- og ansvarserklæring.

Menighedsrådet

Menighedsrådets officielle e-postkasse: 8484@sogn.dk

