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Julefred
Af Merete Lindhardt Christensen
Fra Bergen i Norge
ved vi, at begrebet
julefred går helt
tilbage til
middelalderen, hvor
påbuddet om julefred
indgik i de verdslige
love. Julefreden
begyndte 21.
december og skulle
vare tre uger. Enhver
voldsomhed, begået i
denne tid, straffedes
med forhøjet bøde.
Ja, for hele Norden
gjaldt det, at så længe
julefreden varede,
skulle alle rets-trætter hvile. Det vil sige, at alle
sager, der var indbragt for retten, og som var en sag
mellem to private personer, skulle man vente med at
behandle til efter jul. For nu skulle der herske fred.
For fred, og især julefred, har altid været en del af
julens budskab. ”Fred til mennesker med Guds
velbehag!” lyder det i juleevangeliet.
Den bedst kendte julefred er dog nok julefreden i
1914. Det var under Den Store Krig, senere kendt
som Første Verdenskrig. Begivenhederne fandt sted
ved fronten i belgiske Flandern få måneder efter
udbruddet af Første Verdenskrig.
I flere måneder havde soldaterne myrdet løs på
hinanden. Mange steder ved Vestfronten lå de unge
mænd fra Tyskland og Storbritannien kun 30 meter
fra hinanden, med et ingenmandsland mellem
skyttegravene. Den 24. december 1914 troede
briterne ikke deres egne øjne eller øren.

Ovre hos tyskerne blev der tændt lys i masser af små
juletræer. Og der blev stillet stearinlys op på
skyttegravenes brystværn. Og tværs over
ingenmandsland, hvor der lå lig fra begge lejre, lød
tyskernes elskede julesalme: ”Stille Nacht, heilige
Nacht”. Da briterne hørte det, klappede de
anerkendende i hænderne.
Lidt efter var der nogle tyskere, der på engelsk råbte,
at de ikke ville skyde. Briterne forstod opfordringen
til at holde fred, så de skød heller ikke. Først var det
kun nogle få tyskere, der vovede at kravle op af
skyttegraven og gå ud i ingenmandsland. Briterne
tøvede, men snart dristede de sig også frem. Og for
en stund gik verdenskrigen i stå, da soldaterne
samledes om de små juletræer og medbragte julelys
og sammen sang julesange.
På flere afsnit af fronten holdt julefreden flere dage
ind i det nye år. Når de menige soldater fik ordre til at
skyde på fjenden, sørgede de for at skyde hen over
hoved på ham.
Evangeliets fred er en fred mellem Gud og
mennesker. For med Jesu fødsel, liv, død og
opstandelse forsonede Gud sig med hvert menneske
og kom os nær. Derfor betyder Jesusbarnets fødsel
julenat og englenes sang om fred og Guds velbehag,
at der ingen uoverkommelig afstand er mellem Gud
og mennesker. Gud er kommet os nær og er med os
med sin fred året rundt på både gode og dårlige dage,
både i livet og i døden.
Julens og evangeliets budskab er altså, at Gud har
forsonet sig med os mennesker. Derfor er det også i
julens og evangeliets ånd, når vi mennesker rækker
ud mod hverandre og forsoner os med hinanden. Det
giver sand julefred.

Siden Sidst
Perioden 18.august - 26. november 2007
Døbte i Sahl Kirke:
Døbte i Gullev Kirke:
Viede i Sahl Kirke:
Viede i Gullev Kirke:
Døde/Begravede i Sahl (dødsdato)
Døde/begravede i Gullev (dødsdato)
Anders Sloth (9. oktober 2007)
Konfirmationsdatoer i Bjerringbro Kirke
samt Sahl/Gullev Kirke for elever fra Bøgeskovskolen samt Sahl Friskole vil fremover
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2008 er et Valgår
af Steffen Nørregaard
I 2008 er der igen gået 4 år, og der skal vælges nyt
menighedsråd. Selve valget afholdes tirsdag d. 11.
november, hvis der indgives mere end en opstillingsliste.
I 2005 besluttede vi midlertidigt at lægge Sahl og Gullevs
menighedsråd sammen, fordi vi tog de fleste beslutninger i
fællesrådet, og vi havde fælles personale. Vi søgte og fik
Kirkeministeriets tilladelse til at danne et overgangsråd for
resten af valgperioden. Nu skal vi så formeldt beslutte, at
dette skal være en permanent løsning. Det er det siddende
menighedsråds opfattelse
Som omtalt i artiklen om Folkekirkens lokale økonomi er
det en løsning, der forudsættes gennemført, idet det
fremover tilstræbes, at der kun er 1. menighedsråd for
hvert pastorat med en kirkekasse og ingen
præstegårdskasse.
Vores sammenlægning i 2005 var med en midlertidig
tilladelse, og det betyder, at vi skal proceduren igennem en
gang til. Menighedsrådet vil derfor arrangere
medlemsmøder som det også fremgår af mødeplanen.
Selvom vi fortsætter med ét menighedsråd skal der
stadigvæk være opstillingsmøde i både Sahl og Gullev
sogne. De bliver afholdt i september 2008.
Efter den nye lov om menighedsråd skal der være
minimum 5 valgte rådsmedlemmer for sogne med op til
1000 folkekirkemedlemmer, samt 1 medlem for hver
følgende 1000 folkekirkemedlemmer. Vi har besluttet, at
søge Kirkeministeriet om tilladelse til at det fremtidige råd
får 6 medlemmer selv om vi lige nu til sammen kun er til
950 folkekirkemedlemmer. Så kan der vælges 3
medlemmer i hvert sogn.
Vi skal således lave en liste for hvert sogn med 3 opstillede
og 2 suppleanter.

Modernisering af præsteboligen
Af Steffen Nørregaard

Henvendelse vedr.:
Fødsel
Fødselsanmeldelsen udfyldes og afleveres 2 dage efter
fødslen til præsten sammen med dåbs- og evt.
vielsesattest. Er barnets forældre ikke gift – afleveres
tillige udfyldt omsorgs- og ansvarserklæring.

Dåb
Anmodning om dåb henvendes til præsten.

Vielse
Aftale om vielse træffes i god tid. Prøvelsesattest fra
bopælskommunens borgmester-kontor samt dåbsattester
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.

Som de fleste sikkert har set, udfører vi for øjeblikket et
større ombygningsarbejde på præstegården.
Vi isolerer bygningen, fjerner krybekælder, installerer
moderne gasfyr og meget mere.
Det betyder, at vores nye præst får stillet en moderne bolig
til rådighed, samtidig med at der ved en ændret stueplan
opnås adskillelse mellem tjenstlige lokaler og præstens
private bolig.
Projektet styres af KPF arkitekter, og bygningen forventes
klar til indflytning i uge 8.

JULEKONCERT
I SAHL KIRKE
ONSDAG D. 12. DECEMBER KL. 19.30
MEDVIRKENDE: GUDENÅ-KORET
DIRIGENT LARS B. OLESEN
SANG

ORGEL

VIBEKE OG KATRINE JESPERSEN

OLAV PEDERSEN

FÆLLESSALMER: ORGANIST BENEDIKTE HAUGE MORTENSEN

FRI ENTRE

Efter koncerten er der sammenkomst i Sahl Minihal, hvor Gudenåkoret vil underholde.

Der serveres gløgg, æbleskiver, kaffe og småkager

PRIS 35 KR.

ALLE ER VELKOMNE

Menighedsrådsmøder

Menighedssmøder

Åbne rådsmøder afholdes kl. 19:00 i Sahl
Præstegård, konfirmandlokalet
Onsdag d. 16. januar i Sahl MiniHal
Tirsdag d. 25. marts
Torsdag d. 15. maj
Tirsdag d. 17. juni
Onsdag d. 24. september
Torsdag d. 20. november (konstituering)
referater fra møderne kan ses på menighedsrådets hjemmeside:
http://www.sahlgullev.dk

Vi afholder menighedsmøde om fortsat fælles
menighedsråd for Sahl og Gullev sogne.
Onsdag d. 9. april kl. 19:00 i Sahl sogn
Torsdag d. 10. april kl.: 19:00 i Gullev sogn.
Se mere i næste nummer af kirkebladet.

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.

Vi holder orienteringsmøde og opstillingsmøde i
Sahl og Gullev sogn på samme tid i henholdsvis
Konfirmandstuen i Sahl Præstegård og i
Bystedet.
Møderne afholdes onsdag d. 3. september

Viborg Kirkeradio
Viborg Kirkeradio sender hver
søndag kl. 20 - 21 på Viborg
Guld FM
Bedste frekvens her i området
er 107,5 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

2.december

1. søndag i advent

19:00

10:15

9. december

2. søndag i advent

10:15

9:00

12. december

19:30 Julekoncert

16. december

3. søndag i advent

23. december

4. søndag i advent

24. december

Juleaften

14:00

25. december

Juledag

10:15

26. december

Anden Juledag

30. december

Julesøndag

10:15

-

31. december

Nytåraften

16:00

-

6. januar

Helligtrekonger

9:00 Gerda Brøchner
-

9:00

-

16:30
9:00

9:00

13. januar

Sidste søndag efter helligtrekonger

20. januar

Septuagesima

-

27. januar

Seksagesima

9:00

Fastelavn

10:15

14:00
10:15

3. februar

10:15 NN

10:15
10:15
-

10. februar

1.s.i Fasten

9:00

17. februar

2.s.i Fasten

-

9:00

24. februar

3.s.i Fasten

9:00

-

2. marts

Midfaste

10:15

9:00

Hvor intet andet er anført i Gudstjenestelisten, er det pastor Merete Lindhardt Christensen der prædiker.
Der kan ske ændringer i gudstjenestelisten - se dagspressen eller http://www.sahlgullev.dk
Sognepræst: Merete Lindhardt Christensen,
Frisholtvej 38, Sahl, 8850 Bjerringbro
Telefon: 86681602
mail: mlc@km.dk
Træffes bedst efter aftale.
Graver: Jan Uhrenholt Petersen, Bovsbjergvej 5,
8860 Ulstrup. tlf.: 22 78 86 03
Gravermedhjælper: vacant
Organist: Benedikte Hauge Mortensen,
Tage Hansensgade 3, 8000 Århus tlf.: 28 59 24 93
mail: benediktemortensen@gmail.com
Kirkesanger: Kirsten Klausen, Vestervang 16,
8850 Bjerringbro. tlf.: 86688078
Menighedsrtådets officielle e-postkasse:
8484@sogn.dk

Sahl Gullev Sognes Menighedsråd
Formand: Steffen Nørregaard, Frisholtvej 53, Sahl
8850 Bjerringbro tlf.: 86 68 43 00 mail:
steffen@stilnor.dk

Næstformand: Anna Jespersen, Kirkevej 5, Gullev,
8850 Bjerringbro. tlf.: 86 68 27 90
mail: ibj-gullev@mail.tele.dk
Kontaktperson: Kirsten Kinch, Ladingvej 3, Sahl,
8850 Bjerringbro. tlf.: 86 68 12 42
Kirkeværge: Arne W. Pedersen, Ladingvej 10, Sahl,
8850 Bjerringbro. tlf.: 86 68 16 23 mail:
arnevp@tiscali.dk
Kirke & Sogn: Udgives af Sahl Gullev Sognes
Menighedsråd
Redaktion & Layout: Steffen Nørregaard
(ansvarshavende) Frisholtvej 53, Sahl, 8850
Bjerringbro, tlf.: 86 68 43 00
mobil 20 77 76 88 mail: steffen@stilnor.dk
Bruno Lind Christensen, Nøddelundvej 11,
Nøddelund, 8850 Bjerringbro
tlf.: 86 68 35 70
mail: famcristensen@mail.dk
Deadline næste nummer: 15. februar 2008

