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Foredragsaften i Gullev Kirke

62. årgang

Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

ved Anna Jespersen

Der var 65 deltagere i friluftsgudstjenesten ved Ormstrup Sø d. 5.
september. Bjerringbro FDF spillede til en rigtig festlig dag, hvor
også vejret var perfekt. Minna Due Jensen havde sørget for et
alter med 2 flotte alterbuketter. Efter gudstjenesten nød deltagerne
deres eftermiddagskaffe i parken.

Advents-eftermiddag
En aften i august havde menighedsrådet i Sahl-Gullev
inviteret til foredrag om Gullev kirke og sogn.
Foredragsholder var Inger Skamris, hvis familie i flere
generationer har boet i landsbyen.
Inger er en meget engageret fortæller, og hun indledte med
billeder, der viste kirkens udvikling de sidste 100 år. Kirken
stammer fra middelalderen og bærer stadig spor herfra; bl.a.
er der en granitsten over døren, hvor der er et billede af den
korsfæstede Kristus.
Sognets beboere har fra tid til anden betænkt kirken, og Inger
fortalte om to kvinder, som igennem flere år syede på et
tæppe, der kunne nå fra den nederste del af kirken til
korbuen. De var ikke velhavende, så de syede, når der var
penge til garn.
Efter første del af foredraget var der kaffe i våbenhuset, men
da vi var omkring 75 personer, blev der også drukket kaffe i
kirkerummet. Der var mange tilhørere, der havde en
tilknytning til Gullev, og der blev snakket gamle dage og
udvekslet mange smil og adresser.
Inger sluttede aftenen med at fortælle om de mennesker, der
havde boet i Gullev. Landsbyen har i sin tid haft 3
landstingsmedlemmer, og byens daværende smed Jens
Christensen var også en berømt urmager. Der var også
morsomme beretninger om sognepræster, som mest gjorde ,
som det passede dem, og om skolelæreren, der virkede i 40
år, og som kendte alle familierne i landsbyen.

Onsdag d. 8. december i konfirmandstuen kl. 14.30 i Sahl
Præstegård
Onsdag d. 8. 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.
Koncert med vokalkvartetten Cantus: Julens kroning
Sahl kirke søndag den 12. december kl. 19.00
Kom og hør julens smukke toner med den nye og lovende kvartet
”Cantus”. Aftenens koncert vil byde på både nyt og ukendt musik og
julemusik, som vi alle kender. Programmet er varieret sammensat, så
vi får sangerne at høre både solo og sammen, med og uden orgel.
Musikken er bl.a. af Carl Nielsen, Bach, Scattolin, Poulenc, Händel
og Rutter, og undervejs bliver der mulighed for at synge med på
nogle af julens kendte sange.
Cantus er en nystartet vokalkvartet, som består af dygtige sangere og
studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium, Århus.
Efter koncerten serverer menighedsrådet gløgg og æbleskiver i
konfirmandstuen.
Fri entré

Siden Sidst
Perioden 1. august - 15. november 2010
Døbte i Sahl Kirke:
Aksel Ludvigsen
8. august 2010
Simon Glud Laursen
19. september 2010
Tristan Hentze
25. september 2010
Freya Chillie Chanel Christiansen 31. oktober 2010

Døbte i Gullev Kirke:
Viede i Sahl Kirke:
Freya Chillie Chanel Christiansen datter af Jeanet Chanel Christiansen

Viede i Gullev Kirke:
23. oktober 2010
Anne Krogsgaard Jespersen og Jørn Jespersen

Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
Arild Børge Sørensen
Ingrid Marie Schou Madsen
Bendt Nielsen Christensen

2. august 2010
24. oktober 2010
26. oktober 2010

Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
Niels Bak Nielsen
Lilli Møller Vermeulen

3. august 2010
30. oktober 2010

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

Anne Krogsgaard Jespersen og Jørn Jespersen
Fra kirker og kirkegårde
I løbet af sommeren er begge graverhuse blevet forsynet med
en bom, der skulle gøre det sværere at bryde ind. I Sahl er
knæfaldet blevet ompolstret og forsynet med nyt læderbetræk.

Tristan Hentze søn af Sonja Andersen Hentze og René Møller Jensen

Babysalmesang i Gullev Kirke
I masser af danske kirker, har man nu i flere år haft succes med
såkaldt babysalmesang. Det vil vi også prøve her hos os.
Det skulle være videnskabeligt bevist, at selv helt små børn
stimuleres og udvikler deres sanser ved at lytte til musik.
Musik skaber glæde og børnene vil ganske hurtigt kunne
genkende de salmer, der synges.
I Danmark er vi beriget med en fantastisk salmeskat. Hensigten
med babysalmesang er, at lade det lille barn få del i denne skat.
På den måde bliver der sået et lille frø i barnets bevidsthed,
som kan ligge og vokse sig større resten af livet.
Vores underviser er Tine Mynster, som er komponist, forfatter,
og underviser i musik for børn og deres voksne. Tine
underviser på nordjysk Musikkonservatorium i børnemusik
samt meget meget mere.
Tidspunktet er tirsdage kl. 13.00
tirsdag d. 18. Januar, tirsdag d. 25. Januar,
tirsdag d. 1. Februar, tirsdag d. 8. Februar.
Vinterferie.
Tirsdag d. 22. Februar, tirsdag d. 1. Marts
Der kan max være 10 på holdet. Pladserne bliver først og
fremmest tilbudt bosiddende i Sahl og Gullev sogne. Der vil
blive sendt brev ud til familier med spædbørn. Men man kan
allerede nu tilmelde sig til sekretær Gitte Winding Jensen på email: GWJ@km.dk

Ham Moses der plager

Foredrag og fællesspisning
En festlig aften med Poul Joachim Stender

Torsdag d. 27. januar kl. 17:00 er der kirketeater i i
Gullev Kirke.
Jens Jødal og Andreas Højte Posborg spiller historien om
”Ham Moses der plager!” Der leveres humor og alvor,
underholdning og bibelhistorie på én gang, når de to
skuespillere udsætter historien for hinandens med- og
modspil. To personer om samtlige 25 roller i en bibelsk
teaterforestilling for hele familien!
Varighed ca. 50 min. Målgruppe: 4-12-årige, forældre og
barnlige sjæle.
Efter forestillingen spiser vi spagetti i Bystedet.

Fredag d. 5. november var der fællesspisning og foredrag af sognepræst og forfatter Poul Joachim Stender i Sahl MiniHal. Der var 37
deltagere til fællesspisningen og nogle flere til foredraget. Foredraget
var arrangeret af Sahl Gullev Menighedsråd og havde titlen ”Med
Gud i Sengen”, som tillige er titlen på Poul Joachim Stenders seneste
bog.
Poul Joachim Stender omtalte i sit foredrag folkekirkens påvirkning
af sanserne. Folkekirken ofrer store summer på vedligeholdelse af
kirkerne så de er smukke og velholdte, så synssansen er tilgodeset.
Vi har også de flotteste pibeorgler i kirkerne som bliver efterset og
stemt hvert eneste år, og vi har veluddannede organister, kirkesangere og kirkekor, så høresansen er også tilgodeset. Smagssansen er underprioriteret; tænk bare på oblaten tør og måske en måned gammel.
Prøv at riste den, så smager den lidt bedre.
Følelserne opfatter kirken ret ensidigt. Trøsten for de efterladte ved
dødsfald er kirken god til, men relationerne i et ægteskab gør man
ikke noget ud af. Biblen er ellers fyldt med kærlighed og erotik,
sidstnævnte især i det gamle testamente. Men Poul Joachim Stender
lagde især vægt på at familielivet blev dyrket ved samvær ved måltidet, og at erotikken er en væsentlig del af ægtefællers samliv.

De Ni Læsninger
i Sahl kirke d. 5. december kl. 16.00
Sidste år forsøgte vi os i Sahl-Gullev med en engelskinspireret gudstjeneste, som kaldes ”De Ni Læsninger”. Det er en
musik-gudstjeneste, som er bygget op omkring ni tekster fra
Bibelen fra skabelse og syndefald til spådomme om den
kommende Frelser. Til sidst kommer kulminationen med
Jesu fødsel. Ind imellem læsningerne synger vi salmer, som
passer til det læste.
Sidste år var det sognebørn, som stod for at læse teksterne
højt i kirken. Det var en smuk, hyggelig og højtidelig gudstjeneste, som stemningsfuldt indledte julen. Sådan håber vi,
Børnegudstjeneste d. 31. oktober
det bliver igen, når vi nu skal afholde ” De Ni Læsninger” i
Ældre og dårligt gående kan til
Sahl Kirke.
gudstjenester og andre
Efter gudstjenesten er der kaffe i våbenhuset.
sognearrangementer bestille en
kirkebil hos Bjerringbro Taxi I/S på
Menighedsrådsmøder
telefon nr. 20 20 12 20.
Menighedsrådets møder holdes i konfirmandstuen i Sahl
Menighedsrådet betaler regningen.
Præstegård. Dagsorden er opslået i kirkerne senest 5 dage
Kirkebil bestilles senes fredag kl.
før mødet. På sidste møde i kirkeåret konstituerer rådet sig
12:00 før en søndagsgudstjeneste og
for det kommende kirkeår. Møderne er offentlige, og
senest dagen før et sognemøde.
referaterne kan ses på menighedsrådets hjemmeside:
http://sahlgullev.dk

Kirkebil

Viborg Kirkeradio

13. januar

8. februar

16. marts

12. maj

9. august

21. september

17. november

Sognepræsten fortæller bibelhistorie
til sneglen Hugo, men der er også
mange børn, der er interesseret.

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

28. november

1. søndag i advent

-

5. december

2. søndag i advent

16.00

8. december

Adventseftermiddag i Sahl Præstegård

14.30

12. december

3. søndag i advent

-

12. december

Julekoncert

19.00

19. december

4.søndag i advent

9.00

-

24. december

Juleaften

14.00

16.00

25. december

Juledag

9.00

10.15

26. december

2. juledag

-

9.00

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

31. december

Nytårsaften

-

16.00

Vin og kransekage i våbenhuset

2. januar

Hellig tre konger

9.00

-

9. januar

1. søndag efter Hellig tre konger

10.15

9.00

16. januar

2. søndag efter Hellig tre konger

-

10.15

18. januar

Babysalmesang

23. januar

3. søndag efter Hellig tre konger

27. januar

Kirketeater i Gullev kirke

30. januar

4. søndag efter Hellig tre konger

10.15

9.00

5. søndag efter Hellig tre konger

9.00

10.15

13. februar

Sidste søndag efter Hellig tre konger

-

9.00

20. februar

Septuagesima

19.00

-

Kirkekaffe

24. februar

Foredrag v flyverpræst Ole Rasmussen

19:30

Bystedet

27. februar

Seksagesima

9.00

-

Fastelavn

14.00

10.15

6. februar

6. marts

10.15

Bemærkninger
Prædikant: Johannes Østerlund Nielsen
De ni læsninger. Kirkekaffe

10.15

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

kirkekaffe

13:00
9.00

17.00

Hvor intet andet er anført i Gudstjenestelisten, er det pastor Merete Lindhardt Christensen der prædiker. Der kan ske ændringer i gudstjenestelisten
Henvendelse vedr.:
Fødsel: Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager
jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal
forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via
blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen.
Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed:
I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og
ansvaret for jeres barn sammen via blanketten "Omsorgs- og
ansvarserklæring". Dette kan I også gøre med Digital signatur inden 10
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

dage efter barnets fødsel. www.personregistrering.dk
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.

Menighedsrådet
Menighedsrådet har ved rådsmødet d. 17 november 2010
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 mail: bredholt5@fibermail.dk
Kasserer: Vagn Bach Jensen, Frisholtvej 34, Sahl
8850 Bjerringbro, tlf.: 86684569 mail: regnskab8484@gmail.com

Kirkesanger: Gitte Winding Jensen, Kildekrogen 9,
8850 Bjerringbro tlf.: 25367799 mail: gwj@km.dk

Sekretær: Jens Martin Mølgaard, Kløservejen 26, Sahl,
8850 Bjerringbro tlf.: 86688133 mail: jm-teknik@mail.dk

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

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

Hjemmeside: http://sahlgullev.dk
Deadline næste nummer: 7. februar 2011

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

