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Kalenderen 
 

Søndag d. 1. marts kl. 12 - 17 
Brugtmarked for musikinstrumenter 
Sahl MiniHal 
 

22.april kl. 18 - 21 
Fællesgeneralforsamling  
Sahl MiniHal 
 

Tirsdag d. 12. maj  kl. 19:00 
Orienteringsmøde og menighedsrådsvalg 
Sahl Præstegård konfirmandstuen 
 

Tirsdag d. 15. september kl. 19:00 
Valgforsamling Menighedsråd 
Sahl Præstegård konfirmandstuen 
 

Lørdag d. 3. oktober kl. 18 
Høstfest 
Sahl MiniHal 

 
Vil du have Sahl bys nyhedsbrev? 
Tilmelding og ændringer:   
Gå ind på www.sahlby.dk  
Se vejledningen på hjemmesiden. 
Er du allerede tilmeldt vores nyhedsbrev, så husk at opdatere, 
hvis du har fået ny mailadresse, samt slette den gamle. 
 

Deadline næste nummer: Fredag d. 20. marts 2020. 

Godt Nytår 
Hermed en lidt sen nytårshilsen til vore 
trofaste læsere med ønsket om et godt 
nytår og med tak for opbakningen til dette 
lille blad. 
Vi skrumper i institutioner. Nu nedlægges 
også vores vandværk, men det er jo en 
generel tendens, der præger betydeligt 
større  landsbysamfund. 
Men det er glædeligt at se af vores foreningsliv blomstrer både i 
Sahl og Gullev, og at  traditioner fastholdes. 

Den gamle Redacteur 

1. december 2019 
Det var først julemusik og julefortællinger i Sahl Kirke om eftermid-
dagen. 
Derefter var der sammenkomst ved byens juletræ, hvor der blev 
sunget et par julesange og byens julebelysning blev tændt. 
Derefter serverede Sahl Kultur og Idrætsforening gögg og æbleski-
ver for de fremmødte. En af de gode traditioner til start på julemå-
neden. 

Vores Naturbørnehus ønsker alle et godt nytår. Er året 2020, 
året hvor dit barn skal starte i vuggestue eller børnehave så 
kunne Vores Naturbørnehus være et rigtig godt bud. 
Vores Naturbørnehus i Sahl er et lille privat børnehus med 
plads til 35 børn i alderen 0 år til skolestart. Vi ser det store i 
det små, vi prioriterer fællesskabet, vi elsker at være i natu-
ren og at være i bevægelse. Når du vælger Vores Naturbør-
nehus til dit barn, er du sikret en høj normering og en stor 
faglighed med fokus på det enkelte barns behov. Der er gode 
muligheder for leg, læring og fordybelse og man bliver altid 
mødt af kendte voksne som gerne bringer sig selv i spil i le-
gen sammen med børnene. 
Vil du vide mere om Vores Naturbørnehus så ring på 86 68 
03 44 og hør, hvad vi kan tilbyde dit barn og familie. I er også 
velkomne til at komme på besøg, men ring gerne i forvejen 
så I er sikre på at vi er hjemme. Vores Naturbørnehus har 
åbent hverdag fra 6.30 til 16.30 (fredag til kl. 16). 

mailto:redaktionen.sahlby@gmail.com
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 Viborg Kammerkor var ved denne julekoncert ledsaget af 2 fløjter og 1 fagot under ledelse af dirigent Maja Simonsen.  
 Det var en rigtig flot julekoncert med nye og gamle julesange og salmer. Korsang, fællessang og solo. 
Fin oplevelse. 
Efter koncerten fandt ca. 35 vej over til gløgg og æbleskiver i Præstegården. 

Lysgudstjeneste søndag d. 2. februar kl. 16:30 
og derefter går vi i fakkeltog til Bystedet, hvor Gullev Borgerfor-
ening serverer aftensmad og kaffe. 
I bondesamfundet var det en markering af midvinter; her blev for-
rådet talt op, og man fik et godt måltid. 
Alle er velkomne både børn og voksne. Der er ingen tilmelding 

 

Børnene fra Børnehuset gik igen i år Luciaoptog gennem byen 
i flotte kostumer. Efter en kort gudstjeneste samles vi i hallen, 
hvor menighedsrådet var værter for fællesspisning. Mange 
familier deltog vi var ca. 75 til spisning. 
Det er en rigtig god tradition der samler by og sogne. Menig-
hedsrådet vil  gerne understrege at fællsespisning er for alle, 
ikke kun for familier til børnene i Lucia optoget 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

2. februar 4. søndag efter 
Hellig tre konger 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
16:30 

Kyndelmisse 
Se omtale på side 2 

9. februar Septuagesima Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

Prædikant: Gitte  K. Wamberg 
Kirkekaffe i våbenhuset 

16. februar Seksagesima Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

23. februar Fastelavn Sahl 
Gullev 

11.00 
14:00 

 

1. marts 1. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

 

8. marts 2. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

15. marts 3. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

Gudstjeneste med jazzede 
toner 

22. marts Midfaste Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

29. marts Mariæ bebudel-
sesdag 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

5. april Palmesøndag Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

Vi synger påsken ind 

Hvor intet andet er angivet er det sognepræst vikar Herluf Steen Christensen, der 
prædiker. 

Menighedsrådet har lavet sin egen facebook 
side. Den hedder: Kirkerne i Sahl og Gullev 
sogne. Her er et link til siden: 
https://www.facebook.com/SahlGullevSogne/ 
 
Her kan man følge med i aktuelle koncerter 
foredrag og andre begivenheder.  
Vi opfordrer til at "synes om" eller "del", så vi 
kan få opmærksomhed. 
 
Hjemmesiden www.sahlgullev.dk er stadig 
menighedsrådets officielle side, hvor man kan 
se oplysninger om menighedsrådet, medlem-
merne,   menighedsrådets møder og referater. 
Der er også oplysninger om gudstjenester, 
takster m. m. 
 

Kontakt: 
Sognepræst:  
Præstevikar Herluf Steen Christensen 
Mobil:    60538668  
mail: hsc@km.dk  
 

Formand: 
 Ida E. Madsen,  
Telefon 20935713 
mail: bredholt5@fibermail.dk 
 

Graver:  
Niels Skovrider  
Telefon 22828767 
mail: graver8484@gmail.com 
 

Der kan ske ændringer i gudstjeneste planen 
følg med i dagspressen på Facebook og på 
hjemmesiden. www.sahlgullev.dk 

Tirsdag d.10.december om eftermiddagen, var der adventshygge i konfirmandstuen. 
Vores organist Gunhild T. Pedersen spillede til nogle af julens dejlige julesange og 
salmer. 
Efter kaffe og kage læste Herluf Christensen et par julehistorier. 
En rigtig hyggelig eftermiddag. 

Fastelavn d.23.februar i Sahl og Gullev kirker. 
Traditionen tro har vi igen i år en glad faste-
lavnsgudstjeneste, 
hvor vi håber der kommer mange udklædte 
børn. 
Efterfølgende er der tøndeslagning. 
  

Sahl kirke kl.11.00 
Bagefter er der udendørs tøndeslagning ved 
præstegården og 
fastelavnsboller i konfirmandstuen. 
  

Gullev kirke kl.14.00 
I samarbejde med Borgerforeningen er der 
tøndeslagning  
og fastelavnsboller i Bystedet. 
 

 Alle er meget velkommne.      Menighedsrådet. 
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Nu får Jylland sit eget brugtmarked for musikudstyr 
Selv har Carsten Møller savnet et 
jysk marked for brugt musikudstyr. 
Derfor har han taget initiativ til 
“Midtjydsk Musikmarked”, hvor 
gæster kan købe nyt og brugt musik-
udstyr.  
Gæsterne kan også høre foredrag og 
møde “hjemmebyggere”, der viser 
deres musikgrej frem. 
 - Sjælland har “Copenhagen Guitar 
Show” og på Fyn og Sjælland er der 
flere brugtmarkeder for musikyd-
styr, mens der kun sker lidt på den 
front i Jylland. Det synes jeg, der 
skulle gøres noget ved, siger Carsten 
Møller.  
Han glæder sig til at åbne dørene til 
“Midtjydsk Musikmarked”, der hol-
des i Sahl ved Bjerringbro søndag 1. 
Marts. Han har fået nogle af de sto-
re spillere i branchen  med, bla. TC 
Electronic, Danguitar, Orkestergra-
ven, Greenriver Guitars, Baum Gui-
tars, Kossek FX, Plunk. 
Udover salg af nyt og brugt grej, 
bliver der også en konkurrencer 
med præmier fra bl.a. D’Addario 
Scandinavia. Gæster kan også få 
justeret deres bas eller guitar. Og 
høre spændende foredrag. 
Hør om et liv som musiker 
Den DMA-vindende multi-
Instrumentalist, sanger og kompo-
nist, Perry Stenbäck fortæller, hvor-

dan man kan strikke et virke som professionel freelance-musiker på fuld tid sammen. Det sker i foredraget “Et liv som musiker”. Fore-
draget krydres med humoristiske anekdoter og musikalske indslag.  
Claus Boisen fra Greenriver guitars fortæller om “Kunsten at bygge en guitar”.  
- Det er ikke så ligetil som det lyder. Træ, lak, ja alt tæller med, siger han. 
“Midtjydsk Musikmarked” holdes søndag 1. marts fra kl 12-17 i Sahl MiniHal, Kløservejen 10, Sahl, 8850 Bjerringbro. 
Entre 25 kr. 
Kaffe, kage, øl og vand kan købes på stedet. 
Arrangementet er nonprofit,  evt. overskud vil gå til et musikarrangement i området. 

Yderligere information: 
Carsten Møller tlf. 41578850.  
Læs mere om Perry Stenbäck her; http://perrystenback.com/ 

Læs mere om Claus Boisen her:  http://greenriver.eu/ 

Foto: Carsten Møller 

02.02 kl. 16.30 Lysfest i Gullev Kirke, fakkeloptog og fællesspis-

ning i Bystedet i samarbejde med Menighedsrådet 

23.02 kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende Faste-

lavnsfest i Bystedet i samarbejde med Menighedsrådet 

 24.02 kl. 18.00 Fællesspisning i Bystedet. Tilmelding til Inger 

Skamris på 42556789 eller facebook Gullev-folket senest den 

20. februar  

24.02 kl. 19.15 Generalforsamling i Gullev Borgerforening 

Hermed indkaldes til generalforsamling i Gullev Borgerforening 

mandag den 24. februar kl. 19.15. Dagsorden ifølge vedtægter. 

Medlemmer der har forslag, der skal behandles på generalfor-

samlingen, skal sende forslagene til formand In-

ger.skamris@gmail.com    senest 17. februar 2020 
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