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63. årgang

Ham Moses der plager
af Anna Jespersen

foto: Claus Lindhardt Christensen

Torsdag eftermiddag d. 27. januar
havde menighedsrådet inviteret alle
børn mellem 4 og 12 år til
kirketeater i Gullev Kirke. To unge
mænd, Jens og Andreas, opførte
skuespillet ”Ham Moses der
plager”, og det var bibelhistorie
fortalt på en ret usædvanlig måde.
Det var meget medrivende og sjovt,
og de to skuespillere sammen med
en enkelt dukke spillede alle de
mange roller. Børnene fulgte
interesserede med og blev også
inddraget i stykket – de var både
slaver, israelitter, ægyptere og Det
røde Hav.
Efter skuespillet spiste de ca. 30
deltagere kødsovs med pasta og
salat i Bystedet.

Som forårssolen morgenrød
stod Jesus op af jordens skød
med liv og lys tillige;
derfor, så længe verden står,
nu efter vinter kommer vår
livsalig i Guds rige.
Som fuglekor i mark og lund
lovsynger vår i allen stund
med deres toner søde,
så alle tunger trindt om land
lovsynge dødens overmand
i påskemorgenrøde.
Som blomster alle står i flor,
som skoven grønnes, kornet gror
ved vårens kræfter milde,
så blomstrer alt i Jesu navn
og bærer frugt til folkegavn,
som årle, så og silde.

Forår
af sognepræst Merete Lindhardt Christensen

Sådan lyder Grundtvigs smukke forårssalme. Det er livet, der igen og igen
sejrer over døden, som vi ser det hvert forår. De nye spirer bliver ikke liggende og rådner op i jorden - før vi ser os om, er alting igen grønt og frodigt og
fyldt med blomster og grøde.
Man skal nok være dansker eller noget i den retning for helt at mærke den
fryd, som de tre små vers er fyldt med. I vores ende af jordkloden, hvor vi
virkelig har fire årstider med hver sit helt bestemte præg, dér kan foråret næsten ikke undgå at blive symbol på noget større. Og for Grundtvig bliver disse
naturbilleder til Guds eget tegn for vore øjne på, hvad han vil med os - Guds
egen kraft og rigdom, som kom til os og sejrede over alt ondt, da Jesus opstod
af graven påskemorgen.
Grundtvig skrev salmen til en påskegudstjeneste i Christiansborg Slotskirke i
1846, og den blev i øvrigt sunget til hans egen begravelse.
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Kirkebil

Årets konfirmander
Pernille Nørby Hansen
Simone Riis Laursen
Lotus Annika Mogensen
Jonas David Nygaard Pearson
Charlotte Juhl Petersen
Nikolaj Salling Rasmussen
Sabine Christensen

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.

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
8. februar

16. marts

12. maj

9. august

21. september

17. november

Fastelavn
Der er fastelavnsgudstjeneste søndag d. 6. marts kl.
10.15 i Gullev og kl. 14 i Sahl, og det er en søndag,
hvor gudstjenesten mest er for børn. Alle, både børn
og voksne er velkomne, og vi håber, at rigtig mange
børn vil klæde sig ud denne dag.
Efter kirkegangen slår vi katten af tønden og får
fastelavnsboller med sodavand eller kaffe.
I Sahl er det i konfirmandstuen, og i Gullev er det i
Bystedet i samarbejde med Borgerforeningen.
Kom og vær med – det plejer at være sjovt og
hyggeligt.

Sommerudflugt
Tirsdag d. 7. juni planlægger menighedsrådet en
sommerudflugt. Det er en god ide allerede nu at sætte
kryds i kalenderen. I næste kirkeblad bliver udflugtsmål
m.v. nærmere beskrevet.

Babysalmesang i Gullev Kirke

Musikweekend i Gullev Kirke
Storbededagsferien og Gullev
kirke bliver i år rammen om en ny
og spændende forårskoncert.
Forårskoncerten bliver udvidet til
en koncertweekend, hvor klaveret
og den klassiske musik er i
centrum; to forskellige koncerter
på to dage.
Lørdag den 21. maj kl. 16 spiller
vores organist Benedikte Hauge
Mortensen sit afsluttende
eksamensprogram i klaver fra
Musikkonservatoriet i Århus.
Søndag den 22. maj kl. 16 spiller klavertrioen, Rune Maahn
Christensen, klaver, Sarah Bennet, violin og Maria Edlund,
cello et tilsvarende eksamensprogram.
Musikerne vil undervejs fortælle både om musikken og om
at studere på konservatoriet.
Efter koncerterne serverer menighedsrådet et glas vin i
våbenhuset.

Familiegudstjeneste
Søndag d. 1. maj kl. 11.00 i Sahl Kirke
Vi har et par gange haft familiegudstjeneste før påske. I år
ligger gudstjenesten første søndag efter påske. Vi håber, at
der kommer lige så mange, som der plejer. Efterfølgende
serverer menighedsrådet en let frokost i konfirmandstuen.

Skærtorsdag Kl. ca. 20.00
Claus inviterer på ost og rødvin i præstegården
Skærtorsdag kl. 19.00 er der aftensgudstjeneste i Sahl
Kirke. Præsteægtefællen, Claus, inviterer efter
gudstjenesten på ost og rødvin i Præstegården. Alle er
velkomne!
Flere babyer tager tirsdag eftermiddag deres mødre med
til babysalmesang. Det er en god halv time, hvor babys
sanser bliver stimuleret, og hvor det er tydeligt, at musik,
toner, rytmer og samværet med mor og andre babyer er
spændende og udfordrende. Efterfølgende får baby måske
en tår mælk, mens mor forsøger at balancere med en kop
kaffe.

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.

Efterlysning af gode historier
af Anna Jespersen
Vi har gennem nogen tid arbejdet på at få lavet et nyt
hæfte, der fortæller om vore to kirker. Der har været en
tidligere udgave, men den var ikke mere aktuel og nu er
der ikke flere tilbage. I den forbindelse efterlyser vi bl.a.
nogle ”gode historier” om gravsteder på Sahl kirkegård.
Vi har fået oplyst, at der i Sahl er en lampet, der er
skænket til kirken, og vi vil gerne have lidt at vide om
giveren. Ligeledes søger vi oplysninger om de lindetræer,
der er plantet udenfor kirkediget ud mod Frisholtvej. I
hvilken anledning blev de plantet, og kender nogen
navnene på de børn og voksne, der plantede træerne?
Hvis nogen ligger inde med viden om disse ting, kan man
rette henvendelse til formanden Anna Jespersen.

Dato

Dag

Sahl

Gullev

24. februar

Foredrag v flyverpræst Ole Rasmussen

27. februar

Seksagesima

9.00

-

Fastelavn

14.00

10.15

13. marts

1.søndag.i fasten

10.15

-

20. marts

2.søndag.i fasten

-

10.15

27. marts

3.søndag.i fasten

10.15

9.00

Midfaste

9.00

10.15

-

9.00

6. marts

3. april

19:30

Bemærkninger
Bystedet

Kirkekaffe

10. april

Mariæ bebudelse

Prædikant Gerda Brøckner Jørgensen

17. april

Palmesøndag

10.15

-

Prædikant Bent Ole Pedersen Kirkekaffe

21. april

Skærtorsdag

19.00

-

Efterfølgende traktement i Præstegården

22. april

Langfredag

-

09.00

24. april

Påskedag

9.30

11.00

25. april

2.Påskedag

-

9.00

1. maj

1.søndag efter påske

11.00

-

08. maj

2.søndag efter påske

-

10.15

15. maj

3.søndag efter påske

-

11.00

Konfirmation

20. maj

Bededag

-

10.15

Prædikant Gerda Brøckner Jørgensen

16.00

Kirkekoncert med Benedikte Hauge Mortensen

21. maj
22. maj

4.søndag efter påske

9.00

-

22. maj
29. maj

Familiegudstjeneste

Prædikant Keld Nørgaard Pedersen
Kirkekoncert med klavertrio

5.søndag efter påske

2. juni

Kristi Himmelfart

5. juni

6.søndag efter påske

-

9.00

Prædikant Gerda Brøckner Jørgensen

10.15

-

Prædikant Gerda Brøckner Jørgensen

7. juni

Se næste blad
Sommerudflugt

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://sahlgullev.dk
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 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.

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

Menighedsrådet har ved rådsmødet d. 17 november 2010 konstitueret sig
således:

Graver: Jan Uhrenholt Petersen, Bovsbjergvej 5, 8860 Ulstrup. Tlf.: 22 78 86 03
mail: graver8484@gmail.com

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

Gravermedhjælper: Ella Boye Nielsen
Danstrupvej 16, 8860 Ulstrup. Tlf.: 86 68 48 48

Næstformand: Ida Madsen, Bredholt 5, Sahl,
8850 Bjerringbro tlf.: 86683463 mail: bredholt5@fibermail.dk

Organist: Benedikte Hauge Mortensen,
Ryhavevej 12, 2. sal lejl. 06, 8210 Århus V tlf.: 28 59 24 93
mail: benediktemortensen@gmail.com

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

Menighedsrådet

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: 5. maj 2011

Menighedsrådets officielle e-postkasse: 8484@sogn.dk

