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Engelshjerte, roman af Maria Helleberg
af Steffen Nørregaard
Maria
Helleberg kåret
af litteraturanmeldere som
den historiske
romans
ukronede
dronning har nu
udgivet en ny
roman om
Anna Sophie
Reventlow.
Anmelderne
har rost den til
skyerne og det fortjener den også. Vi
bringer her i bladet en lille omtale af
bogen, fordi Sahl Kirkes gamle
messehagel jo er syet af stoffet fra
hendes brudekjole.
Det skal understreges, at der er tale
om en nøgleroman. Alle

hovedpersoner er virkelige historiske.
Romanen handler om en stakkels
enkedronning, der efter 12 år i
husarrest på hendes fødested
Clausholm, hvor hun i streng pietistisk
ånd skal sone sin brøde, at hun har
giftet sig til venstre hånd med kong
Frederik IV. At de senere blev
lovformeligt viet efter dronning
Louises død ændrer ikke ved
pietisternes strenge moralbegreber. Så
meget om historiske fakta. I romanen
gør hun oprør og synes efter 12 års
sonen og isolation, at nu har hun ret
til sin frihed som menneske.
Vi skal ikke røbe handlingen her, men
blot anbefale bogen. Den er
spændende og skrevet i et let læseligt
sprog.
Den er udgivet på forlaget Gyldendal

Forårsudflugt
af Anna Jespersen

Foredrag og fællesspisning
Fredag d. 5 november
i Sahl MiniHal

”Med Gud i Sengen”
En Aften med Poul Joachim Stender

Fredag 5. november inviteres alle til fællesspisning og foredrag i Sahl MiniHal. Der serveres 2
retter mad og efterfølgende er der foredrag med
sognepræst, Paul Joakim Stender. Han er kendt
som en markant præst, fra Kirke Saaby ved Roskilde. Med udgangspunkt i sin kontroversielle
bog, ”Med gud i sengen”, som mange har en
mening om, er der lagt op til et spændende foredrag, der nok også kan fremkalde delte meninger
i Sahl-Gullev sogne.
Efter foredraget serveres der kaffe. Pris for fællesspisning annonceres senere. Hvis man kun vil
høre foredraget, starter det kl. 20 og der er fri
entre.
Aftenen er arrangeret af Sahl-Gullev menighedsråd og ”De aktive Kvinder”, der står for fællesspisning.

Søndag d. 13. juni var der udflugt for
Sahl og Gullev sogne. Dagen startede
med gudstjeneste i Sahl Kirke, og
derefter kørte vi i bus til Birgittelyst
Kro eller Non Mølle Kro, som var
kroens navn førhen. Her blev der
serveret dansk bøf og islagkage, og så
gik turen til Viborg. Første stop var
ved Skovgaards Museum, hvor
udvalgte dele af Dronning Margrethes
kunst var udstillet. Museet havde

stillet en guide til rådighed, og hun
fortalte medlevende om billeder,
broderier, decoupager og
teaterdragter. Vi kunne gå over til
næste destination, som var Viborg
Domkirke. Her var der også en guide
– medbragt hjemmefra - idet Merete
fortalte om de smukke billeder og gav
lidt bibelhistorie i tilgift. Inden vi
skulle med bussen hjem, fik vi kaffe i
Brygger Bauers grotter.

Danske Kirkedage
I anledning af Danske kirkedage i Viborg havde
biskoppen opfordret sogne i Viborg Stift til at deltage i gudstjenesten i Viborg på Kristi Himmelfartsdag. Den opfordring havde vi fulgt i Sahl og Gullev, og der blev lejet en bus til at køre til Viborg
Stadion. Det var gejstlige fra flere kirkeretninger
der forrettede gudstjenesten, som også blev levendegjort af både dansere og kor. Det var både højtideligt og festligt, og de omkring 3000 deltagere var
med til at gøre fællessalmerne til noget særligt.

Siden Sidst
Perioden 1. maj 2010 -1. august 2010
Døbte i Sahl Kirke:
23. maj Anne Nygaard Poulsen
20. juni Thore Hjelmar Nielsen

Døbte i Gullev Kirke:
4. juli Sigrid Ploug Nowack
25. juli Jacob Gustaf Rapp Damsgaard
25. juli Ebbe Skamris Jeppesen
Anne Nygaard Poulsen

Viede i Sahl Kirke:
8. maj Susanne Louise Rybchuk Nielsen og Dmytro
Rybchuk

Viede i Gullev Kirke:
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.

Thore Hjelmar Nielsen

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

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

Ebbe Skamris Jeppesen

Sigrid Ploug Nowack

Jacob Gustaf Rapp Damsgaard

Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

Foredrag om Gullev, borgerne og kirken

Søndag d. 5. september kl.: 14:00

Hvad har Budofi Kirke, Post og
telegrafvæsenet, sorte hunde og en
hellig kilde at gøre med Gullev Kirke
og Gullev ?
Det kan man høre mere om den 25.
august kl. 19. i Gullev kirke. Her vil
Inger Skamris fortælle om kirken, om
Gullev og menneskene, der har levet i
det sogn, der omfatter Nøddelund og
Gullev.
Inger Skamris, der er bibliotekschef i Randers, har i mange år
haft kirken som nærmeste nabo, og hendes familie har i flere
århundreder boet i Gullev lige overfor kirken, så der trækkes
tråde fra det, der er skrevet om Gullev og kirken og om det, der
er mundtlig overleveret.
Det er ikke en aften med en akademisk forelæsning om Gullev
og Gullev kirke, men en fortælling der bygger på
veldokumenteret historie krydret med en personlig fortælling om
livet i og omkring Gullev kirke.

Sahl-Gullev menighedsråd inviterer til friluftsgudstjeneste
ved Ormstrup sø. Man medbringer selv en stol og evt.
kaffekurv. Ormstrup Gods stiller de skønne omgivelser til
rådighed og Bjerringbro FDF orkester spiller til
gudstjenesten.
Parkering ved godset. Hvis det regner flyttes gudstjenesten
ind i jagtstuen.

Børne-gudstjenste i Sahl Kirke

Nu er det igen ved at være tid til BUSK-gudstjeneste. BUSK står
for Børn, Unge, Sogn, Kirke. Sidste søndag i oktober er der tradiHøstgudstjeneste i Sahl før høstfesten
tion for at afholde børnegudstjenester i langt de fleste af landets
Lørdag d. 2. oktober står i høstens tegn i Sahl. Her er der
kirker. Vi holder også børnegudstjeneste for Sahl og Gullev sognemlig både høstgudstjeneste og høstfest i byen.
ne. Det foregår i Sahl Kirke søndag d. 31. oktober kl. 11.00. Det
Kl. 17.00 er der høstgudstjeneste i Sahl Kirke, hvor vi b.
la. synger de kendte høstsalmer.
er den søndag, hvor vi skifter fra sommertid, og skal stillet uret
Gudstjenesten er kort og afpasset, således man umiddelbart en time tilbage, hvilket hvert år kan give en del forvirring. Vi
efter kan gå ned til Sahl Minihal, hvor høstfesten begynder. håber alligevel, at der kommer mange børn og barnlige sjæle. Det
kunne også være en udmærket søndag at vælge til barnedåb.

Sommerlagkage

Igen i år havde Merete lavet sine efterhånden berømte
jordbærlagkager. Vi holdt sommerlagkage eftermiddag d.
30. juni og der var i alt 22 deltagere, som hyggede sig og
fik en god lokal snak. Højskolesangbogen blev traditionen
tro brugt flittigt.

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.

Vores dygtige graver
Vores graver hedder Jan
Uhrenholt Petersen og er født i
1955. Han startede hos os i 2005
og kom fra en anden stilling som
Graver ved Vindblæs Kirke.
Han bor i Ulstrup og er gift med
Birgit Rotbøll, der er graver ved
Vellev Kirke.
Jan har lavet mange praktiske
små løsninger til arbejdet på
kirkegårdene, han er lidt af en
”Ole Opfinder”.
Jan er graver for både Sahl og
Gullev Kirker og har en
gravermedhjælper som assistent
undtagen i vintermånederne.
Jan har gennemgået alle graverforeningens kurser og er fuldt
uddannet graver. Han har tillige gennemgået en række
efteruddannelser omkring miljøbeskyttelse.

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

25.august

Foredrag i Gullev Kirke

5. september

14. søndag efter trinitatis

12. september

Sahl

Gullev

Bemærkninger

19:00

Om Gullev, Gullev borgerne og kirken

14.00

-

Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup sø

15. søndag efter trinitatis

-

10.15

19. september

16. søndag efter trinitatis

9.00

-

26. september

17. søndag efter trinitatis

-

14.00

2. oktober

Lørdag

17.00

3. oktober

18. søndag efter trinitatis

-

-

10. oktober

19. søndag efter trinitatis

-

9.00

17. oktober

20. søndag efter trinitatis

10.15

-

24. oktober

21. søndag efter trinitatis

-

10.15

31. oktober

22. søndag efter trinitatis

11.00

-

5. november

Fællesspisning i Sahl MiniHal

18:00

7. november

Alle helgen

16.00

-

*) (se nedenfor)

14. november

24. søndag efter trinitatis

-

9.00

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

21. november

Sidste søndag i kirkeåret

9.00

-

Prædikant: Ken Nørgaard Petersen

28. november

1. søndag i advent

-

10.15

Prædikant: Johannes Østerlund Nielsen

5. december

2. søndag i advent

16.00

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Høstgudstjeneste

BUSK gudstjeneste
Foredrag ved Poul Joachim Stender

De ni læsninger.

*) Søndag d. 7. november er der Allehelgen gudstjeneste i Sahl kl.: 16. Denne søndag er der tradition for, at præsten oplæser navnene på de fra vores sogne,
der er døde siden sidste Allehelgen. I kirken er der levende lys, og gudstjenesten vil lægge an til, at man hver især kan mindes sine døde. Efter gudstjenesten
er der kaffe i våbenhuset.
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

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
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: 10. november 2010

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

