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63. årgang

Årets konfirmander d. 15. maj i Gullev Kirke fra venstre: Nikolaj Salling Rasmussen, Simone Riis Laursen, Lotus Annika
Mogensen, Pernille Nørby Hansen, Sabine Christensen, Charlotte Juhl Petersen Jonas David Nygaard Pearson

Hvordan er det nu, det er med pinsen?

Sommerudflugt

af sognepræst Merete Lindhardt Christensen til Mariager onsdag d. 8. juni. Sidste tilmelding d. 31. maj til Ida Madsen 8668 3463
Afgang fra Sahl
Ordet pinse kommer af det græske ord pentekoste,
Præstegård kl.
som betyder den halvtredsindstyvende. Pinsen er
17.30 og fra Gulfesten for Helligåndens komme, som falder 50
lev kirke kl. 17.35
dage efter påske.
Vi skal til Mariager,
Pinse er efter jul og påske kirkens tredje store
som er Danmarks
højtid. Her fejres det, at Helligånden kom som
ældste købstad, som
ildtunger til disciplene, og gjorde dem i stand til
ligger ved Danat tale på alle sprog, så de kunne gå ud i verden
marks smukkeste
og fortælle om Jesus til alle folkeslag.
fjord ”Mariager
Pinsen er også den kristne kirkes begyndelse.
Derfor kaldes pinsen også for kirkens fødselsdag. fjord”. Vi kører med bus igennem smuk natur, til vi når frem til Mariager
kirke. Kirken er en klosterkirke og det var Birgittinerordenen, der stiftede
Fortællingen om pinseunderet betyder, at Gud
klostret. I 1446 var kirken færdig og blev indviet. Efter rundvisning i kirken
igen var til stede i verden. Ligesom Gud før var
går vi ned til museet, hvor vi bla. får lejlighed til at se klosterhaven. Aftenen
til stede i sin søn, Jesus, er Gud det nu gennem
sluttes af med kaffe på Postgaarden. Hotel Postgaarden er en gammel fredet
sin ånd. Det fællesskab, der opstod omkring Jeromantisk bindingsværksbygning beliggende midt på byens torv.
sus, da han levede på jorden, døde og opstod,
skulle nu udbredes til hele verden.
Pris for deltagelse er 80.00 kr.

Siden Sidst
Perioden 1. februar - 30. april 2011
Døbte i Gullev Kirke:
6. marts Kaja Ludmilla Stokic Heibøll datter af
Pernille Kristine Heibøll Stokic og Nebojsa Stokic
6. marts Marius Thyrrestrup Povlsen søn af
Helle Thyrrestrup Jensen og Christian Bødker Povlsen
24. april Andrea Bautista Pedersen, datter af Malene Simsek
Pedersen og Miguel Luis Bautista Flores

Døde/Begravede i Sahl (dødsdato):
21. april Louise Post Lauridsen

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 i lige år og Gullev Kirke i
ulige år. Næste år holdes konfirmationen således i
Sahl Kirke.

Marius Thyrrestrup Povlsen

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
9. august

21. september

17. november

Ellen Jeppesen, Gullev har efter eget ønske valgt at forlade
menighedsrådet. Tak til Ellen for især at have varetaget funktionen som kontaktperson.
Velkommen til Bernd Jaaks, Nøddelund som træder ind i
stedet for Ellen.

Andrea Bautista Pedersen

Fastelavnsfest med tøndeslagning i Sahl

Sommerlagkage for seniorer i præstegården
Tirsdag d. 29. juni kl. 14.30
inviteres alle seniorer i Sahl
og Gullev til lagkage i Sahl
præstegård. Tilmelding på
tlf. 86 68 16 02.
Hvis man vil benytte
kirkebilen for at komme til
arrangementet, bedes det
oplyst ved tilmeldingen.

Friluftsgudstjeneste

Vinderne i Gullev

Foredrag med feltpræst Ole Rasmussen
Når korset får vinger.
Vi havde d. 24. februar i Bystedet et
meget spændende
foredrag ved flyverpræst og sognepræst
Ole Rasmussen, Nr.
Omme/Ørnhøj. Han
fortalte levende om
sit ophold i Camp
Bastion, om samtaler med soldaterne
om at være parat,
når der var brug for én, og også pligterne, når en soldat er faldet,
og sendes hjem i kiste.
Vi var kun 16 tilhørere, og det var en skam. Der var virkelig
både i foredrag og den efterfølgende diskussion stof til eftertanke. Det var en rigtig spændende aften.
På billedet ses vores sognepræst Merete Lindhardt Christensen
prøve Ole Rasmussens feltudstyr.

Personalenyt

Minna & Niels Due Jensen, Ormstrup Gods har igen i år
velvilligt stillet pladsen ved Ormstrup sø til rådighed for en
friluftsgudstjeneste. Det bliver d. 4. september kl. 14:00
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.

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

Vores graver Jan U. Petersen har valgt at søge nye græsgange og
er blevet ansat ved Thorsø kirke fra 1. juni.
Vi vil gerne sige tak til Jan for den tid, han har været her. Han
har udført sit arbejde i kirken og på kirkegården med stor omhu
og imødekommenhed. Samtidig ønsker vi tillykke med det nye
job og held og lykke i fremtiden.
Ella B. Nielsen som har været ansat som gravermedhjælper har
valgt at indlede sin pensionisttilværelse i løbet af forsommeren.
Ella har været her sidste år og har taget endnu en tørn her i foråret. Vi har været meget glade for Ellas indsats og ønsker hende
held og lykke i sit otium.
Fremover udgiver vi et fælles blad:

Kirke- og Borgerbladet
Sahl - Gullev - Nøddelund.
Det vil udkomme hver måned undtagen juli.

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 senest fredag
kl. 12:00 før en søndagsgudstjeneste og senest dagen før et
sognemøde.

Dato

Dag

Sahl

Gullev

10:15

-

Prædikant Gerda Brøckner Jørgensen

-

10:15

Prædikant Gerda Brøchner Jørgensen

2. juni

Kristi Himmelfart

5. juni

6.søndag efter påske

8. juni

Sommerudflugt

17:30

17:35

12. juni

Pinsedag

10.15

9:00

13. juni

Anden Pinsedag

-

10:15

19. juni

Trinitatis søndag

10.15

-

26. juni

1. søndag efter trinitatis

-

9.00

29. juni

Sommerlagkage for seniorer

14:30

Bemærkninger

Prædikant Gerda Brøckner Jørgensen
konfirmandstuen

3. juli

2. søndag efter trinitatis

-

10.15

10. juli

3. søndag efter trinitatis

9.00

-

Prædikant Gerda Brøchner Jørgensen

17. juli

4. søndag efter trinitatis

-

9.00

Prædikant Gerda Brøchner Jørgensen

24. juli

5. søndag efter trinitatis

9.00

-

31. juli

6. søndag efter trinitatis

10.15

7. august

7. søndag efter trinitatis

-

9.00

14. august

8. søndag efter trinitatis

9.00

-

21. august

9. søndag efter trinitatis

-

10.15

28. august

10. søndag efter trinitatis

9.00

-

4. september

11. søndag efter trinitatis

14.00

Prædikant Gerda Brøchner Jørgensen

KH?
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

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.
Sognepræst: Merete Lindhardt Christensen,
Frisholtvej 38, Sahl, 8850 Bjerringbro, telefon: 86 68 16 02
mail: mlc@km.dk. Træffes bedst efter aftale.
Graver: vakant
Gravermedhjælper: vakant
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
Deadline næste nummer: 5. juni 2011

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

