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Gave til Gullev Kirke

62. årgang

Visitats ved biskop Karsten Nissen

En af sognets tidligere beboere, Arne
Pedersen, Borrevej 19 har betænkt Gullev
Kirke i sit testamente. Der er givet 200.000
kr. som skal anvendes til ” udvendig
udsmykning af udenomsfaciliteter, herunder
selve kirkegården”
Vi er naturligvis meget taknemlige for denne
gave, og vi skal nu finde ud af, hvordan
midlerne skal anvendes. Viborg Stift skal
påse, at pengene bliver brugt til testamentets
formål, men der går nogle måneder, før
beløbet bliver frigivet.
Menighedsrådet vil gerne opfordre sognets
beboere til at bidrage med gode ideer. Man
kan henvende sig direkte til et af
menighedsrådsmedlemmerne eller via
kirkens hjemmeside. www.sahlgullev.dk

Søndag d. 31. januar havde vi besøg
af biskop Karsten Nissen. Han
deltog i gudstjenesten, og efter
Meretes prædiken holdt han en tale
til menigheden. Derefter forrettede
han nadveren i fællesskab med
Merete. Biskoppen var iført sin
smukke bispekåbe, og Merete bar
den røde messehagel. Det bidrog i
høj grad til at gøre gudstjenesten til
noget særligt. Efter gudstjenesten
havde Karsten Nissen først en
samtale med sognepræsten og
derefter med menighedsrådet.
Besøget sluttede med en frokost,
hvor også kirkens medarbejdere
deltog.

Genudsendelse af DR TV’s Fiskerne
af Merete Lindhardt Christensen

Indre Mission er ikke, hvad
de har været
For ikke lang tid siden opdagede
jeg, at man på DR’s hjemmeside
kunne finde filmatiseringen af
Hans Kirks roman, Fiskerne. Jeg
kan huske serien, fra jeg var barn,
og jeg har længe undret mig over, hvorfor DR i mange år
ikke har genudsendt den. Serien er faktisk for ganske nylig
blevet genudsendt på en af de nye TV kanaler. Men jeg
fandt den, og genså den, på DR’s hjemmeside.
Det var et glædeligt gensyn. Jeg kunne huske flere af
personskildringerne. Men det var sjovt at se serien med
mere modne øjne.
Serien handler om en gruppe missionske fiskere fra
Vestkysten, som flytter til fjorden for at få bedre fiskevand.
Det giver flere sammenstød mellem de missionske og de
grundtvigianske. Ligesom der er flere eksempler på
snæversyn, hykleri og fordømmelse.
Men det er også en serie om nogle oprigtige mennesker,
som gør deres bedste for at leve deres tro ud. Alligevel
viser det sig, at de missionske i flere tilfælde er præcis lige

så syndige som alle andre mennesker. Heldigvis!
Bogen som udkom i 1928 giver et godt og underholdende
billede af en svunden tid.
Men enhver som læser bogen, eller ser TV-serien, bør være
varsom med ikke selv at blive fordømmende og intolerant
over for Indre Mission. Tiden var en anden, og Indre
Mission var præget af sin samtid, hvor moral, og
seksualmoral, var en anden. Dengang var der skyld og
skam forbundet med graviditet uden for ægteskab.
Dengang udøvede religiøse fællesskaber en helt anden
social kontrol, end man gør nu om dage.
I hvert fald har Claus og jeg mødt flere moderne, søde,
imødekommende og alt andet end snæversynede og
fordømmende medlemmer af Indre Mission, dengang vi
kørte land og rige rundt for at se på præstestillinger. Derfor
er min konklusion, at Indre Mission ikke længere er, hvad
de har været. Selv kvindelige præster kan de fleste nu
acceptere, har jeg erfaret. Hvis du har lyst, kan du selv se
eller gense TV-dramatiseringen af Hans Kirks roman,
Fiskerne, på http://tinyurl.com/yk4fqfo

Siden Sidst
Perioden 1.november 09- 1. februar2010
Døbte i Sahl Kirke:
Døbte i Gullev Kirke:
7. november Karoline Gramberg Andersen
8. november Jakob Brændstrup Poulsen
13. december Elias Christian Skovgaard Nielsen

Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
22. november Arne Pedersen

Karoline Gramberg 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 og
2012 vil foregå i Sahl Kirke og i 2011 og 2013 i Gullev
Kirke.

2010: 25. april
2011: 15. maj
2012: 29. april
2013: 21. april
Jakob Brændstrup Poulsen

Fastelavnsgudstjenester i Sahl og Gullev

Søndag d. 14. februar var der traditionen tro familiegudstjenester i både
Sahl og Gullev Kirker med efterfølgende kaffe, sodavand og
fastelavnsboller og tøndeslagning. Vinderne i Sahl blev fra venstre Amalie,
Anne Emilie, Nicolai og Martin.
I Gullev vandt Anders, Nana, Laura og Ruben
Elias Christian Skovgaard Nielsen

Foredragsaftener i Præstegården

Sogneaften med Knud Olsen

Knud Olsen

Torsdag d. 25 februar kl.: 19:30 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.

Familiegudstjeneste Palmesøndag i Sahl
Torsdag d. 28. januar havde vi besøg af vores tidligere
sognepræst, Bent Ole Pedersen, som causerede over emnet
”Humor - Livets nødvendige krydderi”. Bent Ole viste endnu
engang sin evne til at engagere en forsamling og at han stadig
behersker fortællingens kunst med lange citater af bl. a. Storm
P og Johannes Møllehave.

Er Folkekirken trist, kedelig og døende?
Nej! prøv at tage med til Danske
kirkedage 2010 i Viborg 13.-16. maj
Danske Kirkedage er en slags kirkernes landsstævne, med
deltagere fra frikirker, folkekirke, den katolske kirke med
flere. Det afholdes hvert tredje år og i år er vi så heldige at det
foregår i Viborg, i Kristi Himmelfartsdagene, under temaet:
”Himmel og jord i bevægelse”
Det bliver et arrangement med gudstjenester, foredrag,
workshops og oplevelser fra morgen til midnat og Viborg by
fester med. Der er gudstjeneste i domkirken med U2
kopiband, natkirke, værdidebat med Clement Kjersgaard som
ordstyrer, Sigurd Barret fortæller bibelhistorier i domkirken,
der er klimadebat, pilgrimsvandring og mange andre indslag i
det spændende og omfattende program, som kan ses på
www.danskekirkedage.dk
I år holder vi ikke gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag
hjemme i vore egne sogne. I stedet tager vi med fælles bus til
åbningsgudstjenesten
kl.
16
i
Tinghallen
Kristi
Himmelfartsdag. Vores fælles tur er gratis. Bussen kører fra
kirkerne i Gullev kl. 15.00 og Sahl kl. 15.10.

af Merete Lindhardt Christensen

Palmesøndag d. 28. marts kl.: 11:00
Søndagen, hvor vi skifter over til sommertid, er det
Palmesøndag, og vi vil igen i år bruge dagen til at afholde Familie
-gudstjeneste. Det betyder, at det er en gudstjeneste, som er
særligt målrettet børnefamilier. Her kan mor og far sidde lidt mere
afslappet på kirkebænkene, for det er ikke så vigtigt, om de små
sidder mussestille. Det hele foregår lidt mere på børnenes
præmisser. Det ser ud til, at vi også skal have dåb Palmesøndag,
så det tegner til at blive en glad og festlig gudstjeneste.
Menighedsrådet er efterfølgende vært for en let frokost i
konfirmandstuen.
Husk sommertid begynder natten forinden!

Portræt af kirkesangeren
Gitte Winding Jensen
Vi præsenterer også i dette
nummer en af vores ansatte for
læserne. I sidste nummer gjaldt
det vores organist, og i dette
nummer fortæller vi om vores
kirkesanger.
Gitte er født i 1980, gift med
Jakob og sammen har de 2 børn ,
Signe 3 år og Marius 1 år.
Gitte går på kirkesangeruddannelsen på Vestervig
Kir kemusikskoles afdeling
Aalborg og bliver færdig i juni
2011.

Menighedsrådsmøder
Torsdag d. 14. januar

Torsdag d. 19. august

Onsdag d. 17. marts

Tirsdag d. 21. september

Onsdag d. 16. juni16. juni

Onsdag d. 17. november

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.

Menighedsrådets møder holdes i konfirmandstuen i Sahl
Præstegård. Dagsorden er opslået i kirkerne senest 5 dage før
mødet. På sidste møde i kirkeåret konstituerer rådet sig for det
kommende kirkeår. Møderne er offentlige, og referaterne kan ses
på menighedsrådets hjemmeside: 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. 25. april kl.: 20:00 sender kirkeradioen en udsendelse
om indvielsen af vores nye fod til døbefonten i Sahl Kirke

Dato

Dag

Sahl

Gullev

Bemærkninger

28. februar

2.søndag I fasten

9:00

-

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

7. marts

3.søndag I fasten

-

9:00

Prædikant: Ken Nørgaard Pedersen

14. marts

Midfaste

9:00

21. marts

Mariæ bebudelse

9:00

10:15*

* Kirkekaffe

28. marts

Palmesøndag

11:00

-

Let frokost i Konfirmandstuen

1. april

Skærtorsdag

-

19:00

2. april

Langfredag

10:15

4. april

Påskedag

9:30

11:00

5. april

2. Påskedag

9:00

-

11. april

1. søndag efter påske

-

10:15

18. april

2. søndag efter påske

10:15*

-

* Kirkekaffe

25. april

3. søndag efter påske

10:30

-

Konfirmation

30. april

Store bededag

-

10:15

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

2. maj

4. søndag efter påske

10:15

9:00

9. maj

5. søndag efter påske

9:00

-

13. maj

Kristi Himmelfart

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen
Gudstjeneste i Tinghallen

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 14 dage
efter fødslen til præsten . 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 mail: bovsbjergvej5@hotmail.com
Gravermedhjælper: Claus Leth, Nørregade 34, 1. sal
8850 Bjerringbro tlf. 86684582, mobil: 40305585
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 mail: gwj@km.dk
Redaktion og webmaster: Steffen Nørregaard (ansvh.)
Frisholtvej 53, Sahl,
8850 Bjerringbro, tlf.: 86684300
mail: redaktionen@sahlgullev.dk

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.

Menighedsrådet
Menighedsrådet har ved rådsmødet d. 19 november 2009
konstitueret sig således:
Formand: Anna Jespersen, Kirkevej 5, Gullev, 8850
Bjerringbro tlf.: 86682790 mail: sahlgullev@sahlgullev.dk
Næstformand: Ida Madsen, Bredholt 5, Sahl,
8850 Bjerringbro tlf.: 86683463
Kasserer: Vagn Bach Jensen, Frisholtvej 34, Sahl
8850 Bjerringbro, tlf.: 86684569
mail: kirstenvagn@fiberpost.dk
Sekretær: Jens Martin Mølgaard, Kløservejen 26, Sahl,
8850 Bjerringbro tlf.: 86688133
mail: jm-teknik@mail.dk
Kontaktperson: Ellen Jeppesen, Kirkevej 9, Gullev,
8850 Bjerringbro tlf.: 86684075
mail: gartnergullev@gmail.com

Hjemmeside: http://sahlgullev.dk

Kirkeværge Sahl og Gullev: Grethe Laursen, Egholtvej 9,
Nøddelund, 8850 Bjerringbro, tlf.: 86684431
mail: groenkjaerskovpleje@mail.tele.dk

Deadline næste nummer: 1. maj 2010

Menighedsrådets officielle e-postkasse: 8484@sogn.dk

