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Konfirmanderne d. 25. april 2010 i Sahl Kirke

Danske Kirkedage
Menighedsrådet sørger for
bustransport til den store
gudstjeneste på Viborg Stadion
på kristi himmelfarts dag d. 13.
maj kl.: 16:00.
Det bliver den største
gudstjeneste afholdt i Danmark
nogensinde

Afgang fra Gullev Kirke
kl.: 15:00
Afgang fra Sahl Kirke
kl.: 15:10

Forrest fra venstre: Kristina Høllede Mortensen, Laura Hylleberg Laursen, Emma Grantzau
Pernille Frandsen
Bagerst: Svenning Thor Finn Petersen Bach, Per Overgaard, Paw Dahl Andersen, Søren
Mølgaard, Daniel Raaby Petersen, Filip Hansen, Kristian Smed Møller, sognepræsten,
Christoffer Mark Nyrup Olsson, Kristian Klintby Madsen

Se i øvrigt det meget omfattende
program på danskekirkedage.dk
eller via menighedsrådets
hjemmeside: sahlgullev.dk
Kirkedagene varer fra d. 13 - 16.
maj og der er et righoldigt
program hver dag, som kan læses
på nettet, og som man sikkert
også kan finde på Viborg Stadion
i forbindelse med gudstjenesten.

Hvordan er det nu lige, at det forholder sig med pinsen?
af sognepræst Merete Lindhardt Christensen
Hvert eneste år til pinse bliver der lavet spørge-undersøgelser
for at undersøge, hvorvidt danskerne kender pinsens betydning.
Pinsen handler om Helligåndens komme. Men det med
Helligånd er en ubegribelig størrelse. Der er derfor ikke noget
at sige til, at det kniber med at huske det med pinsen.
Ordet pinse er en dansk afledning af det græske ord pentēkoste
som betyder noget så uåndeligt som 50. Tallet 50 henviser til, at
pinsefesten på Jesu tid blev holdt 50 dage efter påskefesten.
Den jødiske pinse var en stor pilgrimsfest, hvor masser af jøder
søgte til Jerusalem. Pinsen var festen for hvedehøsten.
Ved den første pinsefest, efter at Jesus var opstået fra de døde,
var Jerusalem fyldt med pilgrimme fra hele Mellemøsten. Her
skete noget yderst besynderligt for dem, som havde fulgt Jesus.
I de 50 dage siden påsken, havde de gemt sig. De var bange for,
at det som overgik Jesus, at han blev fanget og henrettet, også
skulle overgå dem.
Men på pinsedagen får de bange disciple nyt mod. Det sker, da

Helligånden kommer til dem som tunger af ild og sætter sig på
deres hoveder. Det lyder mystisk, og det er mystisk.
Disciplene begynder at råbe højt i gaderne om Jesus – ja de
bliver nærmest ellevilde i pinsesolen, og de opfører sig så
mærkeligt, at folk i almindelighed anså dem for at være stærkt
berusede.
Disciplene fik på mirakuløs vis evner til at tale andre sprog – og
sandelig om ikke de mange tilrejsende folk i Jerusalem på
pinsedagen hørte om Jesus på mange forskellige sprog. Ja de
hørte endda om Jesus på deres eget sprog.
Mange omtaler pinsen som kirkens fødselsdag. Jesus var ikke
længere til stede, så man kunne se ham. Men fra pinsedag
opstod et fællesskab, hvori alle talte om Jesus og tilbad ham – et
fællesskab som kaldes kirke.
Budskabet om Jesus gik på tværs af sprog. Helligånden gjorde
på den ene side ting forståelige, som ingen ellers kunne forklare.
På den anden side gjorde Helligånden det muligt at forklare om
…..fortsættes side 2

Siden Sidst
Perioden 1. februar - 1. maj 2010
Døbte i Sahl Kirke:
28. marts Rasmus Holmberg Kristensen
24. april Mai Sofie Søgaard

Døbte i Gullev Kirke:
21. februar Magnus Schilling Sørensen
30. april Emil Rasmus Klint Henneberg

Viede i Sahl Kirke:

Rasmus Holmberg Kristensen

Viede i Gullev Kirke:
1. maj Mette Balle og Oron Bar Ilan

Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
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 og 2012
vil foregå i Sahl Kirke og i 2011 og 2013 i Gullev Kirke.

2011: 15. maj
2012: 29. april
2013: 21. april

Mai Sofie Søgaard

….Pinsen fortsat fra side 1

Jesus, netop på et for alle forståeligt sprog.
Helligånden binder tingene sammen i kirken ved at være den
usynlige ånd.
At tale samme sprog er vigtigt for, at vi kan forstå hinanden.
Men Helligåndens virke er vigtigere. I kirken kan præsten
forsøge at sige tingene korrekt og på et forståeligt sprog –
men uden Helligånden, så er det hele forgæves.
Det er Helligånden som virker, at evangeliet, det glade
budskab om Jesus Kristus, kan vække troen i hjertet.

Nyt fra Kirkerne
Her i foråret er de to store træer i hvert hjørne på kirkegården i Sahl blevet fældet. Det ene træ hældede ud over
Frisholtvej og kunne i værste fald være til fare for trafikken.
Det andet træ var groet ind i kirkediget og havde ødelagt
dette. Efterfølgende skal diget rettes op, og der skal plantes
nogle nye træer.
Sahl kirke er blevet kalket indvendig langs bænkerækkerne
og på væggen ved siden af orgelet.
Endvidere er våbenhuset kalket indvendig, og præstetavlen
bliver flyttet over på den anden væg, så vinduet bliver frit.

Mette Balle og Oron Bar Ilan

Menighedsrådsmøder
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
Onsdag d. 16. juni

Tirsdag d. 21. september

Torsdag d. 19. august

Onsdag d. 17. november

Børnevenlig familiegudstjeneste palmesøndag

Ny gravermedhjælper

Sogneudflugt

Ella Boye Nielsen

søndag d. 13. juni

Palmesøndag var der familiegudstjeneste i Sahl
kirke. Der var også barnedåb, så der var mange
børn med i kirken, og de fik en gudstjeneste lidt
udover det sædvanlige. Merete indledte
gudstjenesten med at få børnene til at tælle
bedeslagene, og der var salmer, hvor alle skulle
gøre fagter til teksten. Merete startede på at
fortælle teksten om disciplene, der skulle gå
hen til byen og finde et æsel, som Jesus kunne
ride på, men inden længe blev hun forstyrret af
netop et æsel. Dette talende æsel mente, at det
var i familie med netop det æsel, der bar Jesus
palmesøndag. Æslet forstyrrede fortællingen
flere gange, men faldt så i søvn, så alle børnene
måtte vække det. Til slut måtte æslet dog gå
igen, og Merete kunne slutte sin beretning.
Efter gudstjenesten kunne børn (og voksne)
klappe to små påskelam, som venligst var
udlånt af Ellen og Hans Jeppesen. Dagen
sluttede med en let frokost i konfirmandstuen.

Ella er begyndt i år
som gravermed-hjælper
ved Sahl og Gullev
kirker. Overskriften er
lidt vildledende, for
Ella var
gravermedhjælper hos
os indtil udgangen af
2005, hvor hun
fratrådte af private
grunde. Ella er født i
1946 og er uddannet
salgsassistent, hun er gårdejer og har selv drevet
sit landbrug. Ella har deltaget i flere af
graverforeningens efteruddannelseskurser, og
vandt for nogle år siden et diplom for bedste
granpyntning af gravsted.

Sommerlagkage
Sognenes seniorer inviteres til
sommerlagkage i præstegården

30. juni kl.: 14:30
Det er Merete selv der laver jordbærlagkagerne
og vi kan bekræfte, at de smager himmelsk.
Tilmelding på tlf.: 86 68 16 02

Efter højmessen kl. 10:15 i Sahl
kirke kører vi i bus til Non Mølle
Kro, hvor vi spiser middag (pris
kr. 100.- for maden).
Derefter er der rundvisning på
Skovgaardsmuséet kl.: 13:30 hvor
vi ser dronning Margrethes
kunstudstilling.
Herefter får vi en rundvisning i
Viborg Domkirke og ser bl. a.
Joachim Skovgaards udsmykning.
Derefter er der kaffe i brygger
Brauers grotte (for egen regning).
Vi er tilbage i Sahl ca. kl. 18.
Turen er gratis, men fortæring for
egen regning.
Tilmelding senest 7. juni på
menighedsrådets hjemmeside
http://sahlgullev.dk
eller pr telefon:
Ida Madsen telefon: 86683463
Grethe Laursen telefon:86684431

Alle er velkomne

Forårskoncert i Gullev Kirke
Koncerten var arrangeret
af kirkens organist
Benedikte Hauge
Mortensen og udover
Benedikte selv
medvirkede Bjerringbro
Kirkes tidligere organist
Olav Pedersen, Gullev og
Sahl Kirkes kirkesanger
Gitte Winding Jensen
samt Agnes Hauge
Mortensen og Marysia
Wasilevska på violin og
endelig FDF Bjerringbro’s brass band.
Gitte sang
akkompagneret af
Benedikte bl. a. ”Bist du bei mir” en godt eksempel på Johan Sebastian Bachs
inderlige og dybtfølte kirkemusik og Mozarts An Chloë, som er et værk hvor Mozart
er i det mest festlige humør, og senere i programmet Fauré’s Berceuse frisk fransk
senromantik.
H. C. Lumbyes 200 års fødselsdag blev også fejret med hans Koncertpolka for 2
violiner fremført af Agnes Hauge Mortensen og Marysia Wasilevska akkompagneret
af Benedikte, et festligt stykke Wiener café musik. Bjerringbro FDF’s brass band
spiller rutineret og flot og fremførte en række værker komponeret eller transskriberet
for brass, bl. a. Griegs Bryllup på Troldhaugen.
Alt i alt en meget festlig aften med god musik og musikere.

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 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

Dato

Dag

Sahl

Gullev

Bemærkninger

13. maj

Kristi Himmelfart

16.maj

6. søndag efter påske

-

10:15

23. maj

Pinsedag

11:00

9:30

24. maj

2. pinsedag

9:00

10:15

30. maj

Trinitatis

10:15

-

6. juni

1. søndag efter trinitatis

9:00

10:15

13. juni

2. søndag efter trinitatis

10:15

-

20. juni

3. søndag efter trinitatis

10:15

-

27. juni

4. søndag efter trinitatis

4. juli

5. søndag efter trinitatis

9:00

10:15

11. juli

6. søndag efter trinitatis

-

9:00

18. juli

7. søndag efter trinitatis

10:15

-

25. juli

8. søndag efter trinitatis

-

9:00

1. august

9. søndag efter trinitatis

9:00

-

8. august

10. søndag efter trinitatis

9:00

-

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

15. august

11. søndag efter trinitatis

-

10:15

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

22. august

12. søndag efter trinitatis

10:15

29. august

13. søndag efter trinitatis

10:15

Gudstjeneste på Viborg Stadion

9:00

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen
Efterfølgende sogneudflugt til Viborg
Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen
-

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

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: graver8484@gmail.com
Gravermedhjælper: Ella Boye Nielsen
Danstrupvej 16, 8860 Ulstrup. Tlf.: 86 68 48 48
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
Hjemmeside: http://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: regnskab8484@gmail.com
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
Kirkeværge Sahl og Gullev: Grethe Laursen, Egholtvej 9,
Nøddelund, 8850 Bjerringbro, tlf.: 86684431
mail: groenkjaerskovpleje@mail.tele.dk
Menighedsrådets officielle e-postkasse: 8484@sogn.dk

