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Kalenderen 
 

Søndag d. 25. oktober kl. 11:00 
BUSK gudstjeneste i Sahl Kirke. Derefter grillpølser i præste-
gårdens Carport 
 

Søndag d. 29. november kl. 15:00 
Adventsgudstjeneste i Sahl Kirke 
 

Søndag d. 29. november Kl. 16  
Byens julebelysning tændes. Mere info i næste nummer 

 

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 opdate-
re, hvis du har fået ny mailadresse, samt slette den gamle. 
 

Deadline næste nummer: Fredag d. 13. november 2020. 

Som vi skrev om i sidste nummer blev Høj Stene indviet d. 8 
oktober, og skibssætningen har været åben for publikum i 
efterårsferien med guidede ture. Der har været mange besø-
gende og de 2 parkeringspladser på Borrevej. Har været mere 
end fyldt. 
Stensætningen ligger i den del af Ormstrup Gods skovarealer, 
der er beliggende i Vejerslev sogn i Favrskov kommune, så vær-
terne ved indvielsen var godsejer Niels Due Jensen og Favr-
skovs borgmester, Nils Borring. 
Moesgaard Museum har rekonstrueret skibssætningen med 2-
4 meter høje sten placeret i en 80 meter lang spidsoval forma-
tion. Stenene blev rejst i løbet af september 2020. Ormstrup 
Gods stiller arealet til rådighed og rekonstruktionen er støttet 
af A. P. Møller fonden. 
I jernalderen og den tidlige middelalder gik man også ind for 
genbrug, så de oprindelige sten er fjernet og brugt til marke-
ring af skel og jagtarealer - senere måske også kvadre til kirker-
ne i lokalområdet. Men ved hjælp af georadar har man kunnet 
fastslå stenenes placering. Det stemte med gamle optegnelser. 

Som nævnt har det været en fyrste en konge - eller hvad man 
nu kaldte en lokal regent. Vi har ingen skriftlige beretninger fra 
den tid. De findes simpelt hen ikke. Vi kender ikke sproget og 
har kun  arkæologernes fortolkning af de fund der er gjort. I 
midten af skibssætningen har arkæologerne fundet guld, der 
viser, at monumentet har været brugt til et begravelsesritual 
for en særlig magtfuld person – muligvis en konge eller dron-
ning – der på det tidspunkt regerede i det centrale Jylland. Det 
meste af guldet er smeltet, fordi det har været udsat for meget 
høj varme på et ligbål, men mindre guldstykker er bevaret. På 
enkelte stykker er der en ornamentik, som viser, at begravel-
sen har fundet sted i den senere del af jernalderen omkring år 
600. 

I SAHL MINIHAL 
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http://www.sahlby.dk


 
D. 15. september var der valgforsamling 
for Sahl og Gullev Sognes fælles menig-
hedsråd. Selvom det skulle gennemføres 
efter alle kunstens regler styret digitalt af 
kirkeministeriet var der nu ikke de store 
overraskelser. Man kan reformere regler 
og procedurer m. m., men valgforsamlin-
gen  endte som forventet i et fredsvalg. 
Der er ikke senere indleveret en alterna-
tiv liste, så de opstillede kandidater er 
valgt, og menighedsrådet konstituerer sig 
ved et møde d. 24. november. 
 
 
For Sahl  sogn blev valgt 3 kandidater: 
Charlotte Søgaard 
Jens Martin Mølgaard 
Vagn Bach Jensen 
 
For Gullev sogn blev valgt 3 kandidater: 
Inger-Grethe Rosenkrans Eger 
Anna Karen Jespersen 
Lis Kildegård Pedersen 
 
Ida Madsen har været med i menigheds-
rådsarbejdet i 12 år og ønskede ikke at genopstille. I stedet blev Charlotte Søgaard valgt. De 5 øvrige kandidater er genvalg. 
Der skal her fra lokalbladet lyde en stor tak til Ida for hendes indsats og for altid at være aktiv med input til dette blad. Vi ønsker 
Ida alt godt fremover. 

Sahl Kirke  
25. oktober 2020 kl 11  

En børnegudstjeneste er 
ikke kun for børn. Tag hele 
familien med, når vi mødes 
og synger sammen og hø-
rer en god fortælling i kir-
ken.  
Efter gudstjenesten serve-
res der grillpølser og soda-
vand i præstegårdens Car-
port. Vi går ikke inden for 
på grund af Corona.  

Husk varmt tøj!  
Vi glæder os til at se jer. 

Døbt i Sahl Kirke den 13. september 2020: 
 
Peter Rask Lavrsen, søn af Kathrine Rask Pedersen og Frederik 
Brøndsted Lavrsen 

d 1. november kl 16 
 

Allehelgens søndag er viet til 

mindet om dem, vi har mistet. 

Gudstjenesten er tilrettelagt 

med ord, salmer, levende lys og 

stilhed, så der er plads til at min-

des den eller dem, vi hver især 

har mistet og bærer med os. 

Efter gudstjenesten er der kirke-

kaffe i våbenhuset. 

 



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 

25. oktober 20. søndag efter 
trinitatis 

Sahl 
Gullev 

11:00 
ingen 

BUSK 

1. november Alle Helgen Sahl 
Gullev 

Ingen 
16:00 

 

8. november 21. søndag efter 
trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

15. november 22. søndag efter 
trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

Prædikant Gitte Korsholm 
Wamberg 

22. november Sidste søndag i 
kirkeåret 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

29. november 1. søndag i advent Sahl 
Gullev 

15:00 
ingen 

 

I forbindelse med gennemgang af kirkegårdsprotokollerne har jeg opdaget, 
at vi mangler oplysninger om familie og pårørende på følgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Så hvis du har en aktuel adresse og evt. et telefonnr. på et familiemedlem 
eller en anden nær pårørende til et af overstående gravsteder, så håber jeg, 
at du vil hjælpe mig, ved at sende gravstedsnr. og oplysningerne til mig på  
ingergrethe@outlook.dk 

Gravsted nr. Begravede Begravet år 

Gullev Kirkegård   

A22 Sidse Andrea Mikkelsen 1968 

A88 Mette Olesen 
Kresten Olesen 
Niels Olesen 

1977 
1992 
1992 

B15 Kristian Sørensen 1979 

C41 Johanne Nygaard Nielsen 1990 

Sahl Kirkegård   

111-112.113 Bent Jakobsen 1991 

R1 & R2 Karen Margrethe Nielsen 2003 

Juleaftensgudstjenesten i en stopfyldt kirke, 
hvor du hilser på naboer og gamle klassekam-
merater, mens anden steger færdig i ovnen 
derhjemme.  
Sådan plejer det at være, men i år skal vi prøve 
noget nyt for ikke at sidde for tæt. Så for at så 
mange som muligt kan komme i kirke til jul, 
har vi lagt flere tjenester ind. Der vil således 
være to ”syng-julen-ind”- gudstjenester om 
eftermiddagen på lillejuleaften, fire gudstjene-
ster til juleaften og en gudstjeneste på juledag. 
Der følger mere information herom i næste 
nummer af kirke- og borgerbladet. Hold også 
øje med kirkernes hjemmeside. 
www.sahlgullev.dk samt Facebook. 

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


 
28. oktober kl. 18.00 
 Fællesspisning -  der serveres forloren hare  
26. november kl.18.00   
Fællesspisning  Flæskesteg 

 

Se mere på Facebook siden  Gullev Folket 

Vil du lege med os? 
Mangler du en plads 
til dit barn - vi har 
plads i MariesHus.  
Vi har plads i febru-
ar, marts, april, au-
gust og november 
2021. (I februar har 
vi to pladser – evt. til 
tvillinger eller et 
søskendepar). 
Hos os får dit barn en god og tryg hverdag, med masser af 
nærvær, trivsel, omsorg og udvikling. Vi bruger naturen dag-
ligt, både hjemme på vores store grund/gårdsplads, og ture 
ud af huset. Her får vi en masse gode oplevelser. 
Vi har fået etableret en shelter, som vi til tider benytter til 
middagslur for de børn, der vil sove der og et meget børne-
venligt bålsted, til tilberedning af nogle dags frokost.  
Det er vigtigt for os, at hjælpe barnet med en naturlig udvik-
ling. Vi hjælper barnet med, at blive udviklet både personligt, 
socialt, sprogligt og motorisk igennem flere læringsmiljøer.  
Hvilket kommer helt naturligt hos os, da vi arbejder ud fra 
LEG  ER LÆRING.  
Vi ser det STORE i det små - vi er to voksne, fire øjne og to 
sæt hænder. 
Husk vi har faste vikarer ved sygdom og uforudsete fridage - 
så dit barn bliver altid passet i MariesHus. 
Ring og hør nærmere - eller kig forbi, selvfølgelig helt ufor-

pligtende.  

Den nye gangbro over Borrevej er blevet opkaldt efter Gullev Bor-
gerforenings mangeårige formand Inger Skamriis. Hun har også 
kæmpet bravt for projektets gennemførelse.  
Inger er flyttet til Randers og går nu af som formand. Hun efterføl-
ges af Eline Rasmussen oplyser Eddy Hansen på byens facebookside. 
Her fra redaktionen skal der lyde en tak til Inger for et godt samar-
bejde og gode bidrag til bladet. Vi ønsker Inger god vind fremover. 

https://www.facebook.com/groups/178295652208953

