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Kalenderen 
 

Fredag d. 7. august kl.17:00 - 23:30 
Indvielse af gangbroen over Borrevej og det nye grønne  
areal.  
Se nærmere på Facebook Gullev Folket. 

 

Søndag d. 30. august kl. 14:00 
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø 
 

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. 4. september 2020. 

Vi omtalte i sidste nummer udgravningerne  ved Borrevester-
gård hos Anne Marie og Jens Buhr. Udgravningerne blev fore-
taget af arkæologistuderende som et led i deres uddannelse. I 
sidste nummer nævnte vi at der er fundet jernslagge i affaldet 
fra sen jernalder, og på det tidspunkt troede man at det var fra 
en esse. Men siden er det konstateret, at der har fundet egent-
lig jernproduktion sted i området. Det er ret usædvanligt for 
denne periode omkring år 600.  
Produktion af jern fra myremalm skete i stort omfang tidligere i 
jernalderen (omkring begyndelsen på vores tidsregning) i Syd-
og Vestjylland. 
Billedet viser fundet af slagger som viser, at der er fundet 
egentlig jernproduktion sted i udgravningsområdet. De er nu 
sendt til Mosgård til nærmere analyse. 
Nedenfor ses holdet ved skibssætningen i Vejerslev Skov 

Byens foreninger Sahl Kultur og Idrætsforening Hallen og 
Fitness afholdt med nogen forsinkelse på grund af Covid-19 
deres årlige ordinære generalforsamling d. 17. juni i Sahl Mi-
niHal.  
Der var genvalg til alle 3 bestyrelser. 
Her skal fremhæves et par high lines fra mødet: 
Bestyrelserne søger at genoptage Fredagscafé. Det var en 
god tradition, der nu savnes i lokalsamfundet. 
E-sport er overtaget af Ans sportsklub, der har købt alt ud-
styr. 
Hallen får 100.000 kr. i tilskud fra Viborg Kommune til nyt 
tag. 
Fitness har oplevet nedgang i medlemskaber på grund af 
Covid-19. 

mailto:redaktionen.sahlby@gmail.com
http://www.sahlby.dk


Valgforsamling Tirsdag den 15. september kl. 19:00 
Konfirmandsstuen i Sahl Præstegård 

Valgret og valgbarhed!  
Krav for valgret:  
- medlem af folkekirken  
- fyldt 18 år  
- være dansk statsborger eller have haft fast bopæl i 
Danmark i et år forud for valget  
- bopæl i Gullev eller Sahl Sogn, eller have løst sog-
nebånd til sognepræsten senest den 1. september 
2020 kl. 12.00  
Afstemning ved fuldmagt  
Det er muligt at stemme ved fuldmagt, når det kan 
dokumenteres, at vælgere på grund af lovligt forfald 
er forhindret i at deltage. 
  

Dagsorden for Valgforsamlingen: 
1. Velkomst ved formanden forvalgbestyrelsen 
2. Valg af dirigent 
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrå-

dets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde 
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet 
5. Kandidaternes egen præsentation 
6. Debat og mulighed for at stille spørgsmål til kandidater-

ne 
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrel-

sen 
8. Skriftlig og hemmelig afstemning 
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsre-

sultatet ved valgbestyrelsen 

10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure 
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsam-

lingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen 
for at indlevere en kandidatliste 

12. Eventuelt 
  
Det nye menighedsråd tiltræder den 29. november 2020  
Alle er hjertelig velkomne  

Valgbestyrelsen  

Søndag d. 30. august kl. 14:00 

Vær med når Minna og Niels Due Jensen, Ormstrup Gods byder velkommen til gudstjeneste i det fri ved Ormstrup 
Sø, hvor der er god plads, og alle er velkomne. 
  

Sognepræst Anna Rask Lauridsen forestår gudstjenesten og salmerne ledsages af et folkemusikorkester. 
Efter gudstjenesten kan eftermiddagskaffen nydes i den smukke natur ved godset, og parken er åben til at gå på 
opdagelse. 
Medbring selv kaffekurv samt stol eller tæppe. 

 

 Sahl-Gullev Menighedsråd 



Hvor intet andet er angivet er det sognepræst Anna Rask Lauridsen, 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: Anna Rask Lauridsen 
Telefon: 86681602 
Mobil:    60538668  
mail: arl@km.dk 
 
Formand: 
 Ida E. Madsen,  
Telefon 20935713 
mail: bredholt5@fibermail.dk 
 
Graver:  
Niels Skovrider  
Telefon 22828767 
mail: graver8484@gmail.com 

Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

9. august 9. søndag efter 
trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

16. august 10. søndag efter 
trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

23. august 11. søndag efter 
trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Ken Nørgaard  Pe-
dersen 

30. august 12. søndag efter 
trinitatis 

Orms-
trup 

14:00 Se omtale i bladet. 

Lørdag d.  5. 
september 

Konfirmation Sahl 
Gullev 

  9:30 
11:00 

 

6. septem-
ber 

13.  søndag efter 
trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

13. septem-
ber 

14. søndag efter 
trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

Lørdag d. 5. september 

 

Sahl Kirke kl. 9.30 
Laura Ringgaard Bødvarsdatter 
Magnus Sebastian Guldmann Frandsen 
Mike Østergaard Madsen 
  

Gullev Kirke kl. 11 
Anne Emilie Jensen 
Anton Langholm Hinnerup 
Emma Rosa Jensen 
Noah Marius Jensen 
Simon Hjelm Andersen 

Viet d. 1. august i Sahl Kirke: 
Christina og Karsten Skjødt Kjeldsen  

https://www.facebook.com/SahlGullevSogne/
http://www.sahlgullev.dk
mailto:arl@km.dk
mailto:bredholt5@fibermail.dk
mailto:graver8484@gmail.com


Mindful yoga for begyndere M/K starter 10. august i Sahl Minihal, 
den lille sal ovenpå. 
Heidi Aa. Rasmussen underviser dig i mindful yoga. Holdet er for 
dig, som aldrig har prøvet yoga før. Det er også for dig, der har 
gået til yoga, men på begynder eller letøvede hold. 
Vi starter blidt op med begynder stillinger og flows, så alle kan 
være med. (Også dig, der er lidt stiv og måske ikke tror, at du kan) 
Du vil ret hurtigt opdage, at du kan mere end du tror. Yoga gør, at 
du får opmærksomheden ned i kroppen og giver ro i sindet. 
På dette hold vil du blive inviteret til at kigge indad i flere af stillin-
gerne og alle undervisningsgange vil slutte af med enten en af-
spændingsøvelse eller mindfulness øvelse. 
 Holdet tilbydes i Sahl Foreningsfitness og du skal være medlem for 
at kunne deltage. Et medlemskab koster fra 99 kr. pr. md. 
Foregår mandage fra 17.15 til 18.15 med opstart af efterårssæso-
nen den 10. august. 
Ferie i uge 39, 42 og 53 
 Bemærk: Grundet Covid19-restriktionerne skal du stadig selv 
medbringe måtte/underlag og væske, ligesom bad- og toiletfacili-
teter stadig er aflåst. Så husk, at tisse af hjemmefra og medbring 
evt. drikkedunk. Der vil være håndsprit i lokalet. Følg med i opda-
teringer i Sahl Foreningsfitness Facebookside her:  
https://www.facebook.com/sahlfitness/ 
Hvis du ikke allerede er medlem af Sahl Foreningsfitness kan du 
gøre det på hjemmesiden sahlby.dk eller direkte her:  
Tilmelding 

Vores Naturbørnehus går et spændende efterår i møde.  
3. august åbner Vores Naturbørnehus igen efter en velfortjent 
sommerferie, hvor alle forhåbentligt har fået ladet batterierne 
godt op sammen med familien. I august byder vi to nye famili-
er velkommen, hvilket betyder at børnetallet er status quo i 
forhold til før sommerferien, i og med, at vi kun sender to 
børn i skole.  
Tilgangen af børn til børnehuset hen over efteråret er stigen-
de, hvilket betyder at vi ved udgangen af 2020 har indskrevet 
26 børn, hvilket er det højest børnetal siden 2015. Det er me-
get glædeligt og vi er meget stolte af, at der tegner sige en lys 
fremtid for vores lille naturbørnehus i Sahl.  
I August måned skal der på personalesiden arbejdes videre 
med, at Vores Naturbørnehus bliver endnu bedre i forhold til, 
hvordan vi bedst muligt sikre et godt og lærerigt børnemiljø 
med udgangspunkt i husets nye styrkede pædagogiske lære-
plan samt i forhold til sundhedsstyrelsens retningslinjer i for-
hold til COVID-19. I nedlukningsperioden i marts og april ar-
bejdede personalet i hele perioden med at få det formelle 
omkring  en ny styrket pædagogisk læreplan færdiggjort, da 
den skulle være fuld ud indfaset pr. 1. juli 2020. Det har været 
en spændende proces, hvor personalet fik en uventet mulig-
hed, som følge af COVID-19, for at dykke ned i den pædagogi-
ske faglighed og derved få reflekteret sammen over, hvordan 
vi mener der skabes de bedste mulige børnefællesskaber og 
læringsmiljøer for alle i alderen 0 år til skolealderen i Vores 
Naturbørnehus. Børne- og undervisningsministeriet har dog 
siden forlænget tidsfristen til 31. december 2020, det er dog 
uden betydning for Vores Naturbørnehus, da vi allerede nu er 
klar til at opfylde dagtilbudslovens krav til en ny styrket pæda-
gogisk læreplan.  

Kom og leg med os, vi har få ledige pladser tilbage i efteråret 
2020. Har I brug for en plads i vuggestue/børnehave i 2021, så 
er det nu I skal skrive jeres barn op til en plads, hvis jeres barn 
skal være en del af et sundt, udviklende og lærerigt børnefæl-
lesskab i et lille børnehus med faglige kompetente voksne, der 
brænder for at skabe en spændende hverdag, hvor der er ro 
til fordybelse samt tryghed og omsorg for det enkelte barn og 
familien. Kontakt os gerne på telefon 86 68 03 44 mandag til 
fredag mellem kl. 9.00 – 16.00 eller på mail:  
mail@vores-naturbornehus.dk  
så kan vi aftale et tidspunkt for rundvisning. 

I år holdt vi skt. Hans med tilmelding på grund af Coronareglerne. 
Men der var pænt fremmøde og god gang i grillen.  
Vores Børnehus havde lavet en flot heks til bålet. 
Vagn Bach Jensen holdt båltalen og fik kyndig hjælp af 3 friske 
drenge. 

https://www.facebook.com/sahlfitness/
https://www.conventus.dk/dataudv/www/new_tilmelding.php?foreningsid=3494&gruppe=302378&skjul_nyt_medlem=0&skjul_allerede_medlem=0
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