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Kalenderen 

Torsdag d. 26. november 
Lanternefest i Vores Børnehus 
 

Søndag d. 29. november kl. 14:00 
Adventsjazz i Sahl Kirke 
 

Søndag d. 29. november Kl. 16:30:  
Fakkeltog ved Tange Sø 
 

Tirsdag d. 3. december kl. 16:00 
Adventseftermiddag, Bystedet i Gullev 
 

Torsdag d. 10. december Kl. 17:00 :  
Jul for børn, Sahl Kirke 
 

Lørdag d. 2. oktober 2021 
Årets høstfest, Sahl MiniHal 

 
Vil du have Sahl bys nyhedsbrev? 
Tilmelding og ændringer:   
Gå ind på www.stenoconsult.eu/KirkeBorgerblad.html 
Se vejledningen her 
 

Deadline næste nummer: Fredag d. 22. januar 2021. 

Foreningen til bevarelse af Tange Sø arrangerer en fakkeldemon-
stration ved søen søndag d. 29. november kl. 16:30.  
Demonstrationen er inddelt i zoner, så Corona restriktioner over-
holdes, og der holdes afstand.  
En del af zonerne er placeret i Gudenåcentralens plantage og altså 
i Sahl Sogn. 
Demonstrationens motto er: 

 ”Vi brænder for Tange Sø” 
Se mere på dette link: 
https://www.tangesoe.dk/vi-braender-for-tange-soe/ 

Torsdag d. 26. november afholder Vores Naturbørnehus den 
traditionsrige lanternefest. Lanternefesten får i år en anden 
form, som følge af de restriktioner, som landets dagtilbud er 
omfattet af ifb med COVID-19, derfor bliver der ikke fælles-
spisning i gymnastiksalen med efterfølgende lanterneoptog 
gennem skolegården til legeparken. 
Årets lanternefest bliver et dagsarrangement med bålmad, 
sang og historiefortælling/teater samt sol måne og stjerne 
småkager for børnehusets børn. Forberedelserne er godt i 
gang, der laves flotte lanterne og forskellige figurer af sol, må-
ne og stjerner som på dagen vil pynte flot i Legeparken og der 
øves på lanternesangen samt 3 andre udvalgte sange. De æld-
ste børn vil lave et lille teaterstykke ud fra en meget populær 
børnehave sang for resten af børnehuset. 

Den flotte vil lanternepynt kan man opleve i Legeparken tors-

dag aften, hvor alle er velkommen til at gå en tur i en lanterne-

oplyst legepark. Vi håber at mange får lyst til at kigge en tur 

forbi legeparken og se alle børnenes flotte kreationer indenfor 

lanterner og andet pynt. Pas godt på det, når I kigger forbi og 

husk at holde afstand. 

Mange ting er ændret i år på 
grund af Corona pandemien. 
Men byens julebelysning 
kommer op. Den tændes 
traditionen tro 1. søndag i 
advent. Der bliver ikke sam-
menkomst med glögg og æb-
leskiver i år. 
Men der  sker jo noget i by-
en. Anlægsarbejdet foran 
hallen er nu næsten færdigt 
og bedet er tilplantet. Fitness 
og Crosspower er i gang, og 
der spilles badminton m. m. 
Men vi må undvære mange 
ting her i juletiden. Vores 
Børnehus laver heller ikke 
Lucia optog i år. 
Vi må bare håbe på bedre 
tider. 
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Torsdag den 3. december kl. 16:00  
Bystedet Gullev 

Vi flytter adventshyggen til Gullev, hvor der er plads til flere 

end i konfirmandstuen. Her byder vi på ægte julestemning 

med kaffe og kage, fællessang og et juleeventyr. 

Vi hygger os med at synge nogle af vore kendte julesange 
og julesalmer. Derefter serveres kaffe og kage. Vi slutter 
eftermiddagen af med en julehistorie. 
Alle er velkomne  

24. dec. kl. 11.00 i Gullev Kirke 
Hør juleevangeliet fortalt for børn og syng 
med på de dejlige salmer. Børnegudstje-
nesten er særligt rettet mod familier med 
børn, men alle er velkomne. 

Tilmelding til gudstjenesten ved henven-

delse til præsten på arl@km.dk / 6053 

8668. 

Kl. 15:00 i Sahl Kirke 
 Efter en stemningsfuld gudstjeneste på 
årets sidste dag er der mulighed for at 
ønske naboer og nytårsgæster et glæde-
ligt nytår med champagne og kransekage 
i våbenhuset, såfremt covid 19-
situationen tillader det. 
Tilmelding til gudstjenesten ved henven-
delse til præsten på arl@km.dk /  
6053 8668. 

Søndag den 29. november kl. 14 i Sahl Kirke 
 

Adventsjazz  

Vi indleder adventstiden med en musikalsk gudstjeneste, 

hvor vi vil synge kendte samler til jazzede toner leveret af 

kirkens organist Line Rishøj Jensen med Simon Nielsen på 

bas og Kasper Brinck på trommer. Indimellem ord og 

fællessang leverer trioen musik, som kalder julestemnin-

gen frem. 

OBS – Gudstjenesten er kl. 14 i år, så interesserede også 

kan deltage i fakkeloptoget ved Tange Sø senere på efter-

middagen. 

Torsdag den 10. december kl 17 i Sahl Kirke 
Vi inviterer til gudstjeneste for børnefamilier med en julefortæl-

ling, salmer og julesange.  

I år må vi desværre undvære 

børnehavens Lucia-optog og 

fællesspisning – vi satser 

stærkt på revanche næste år! 

Juleaften er den dag, hvor allerflest danskere går i kirke. Men i år 
skal vi holde afstand, og vi kan derfor ikke fylde kirkerne, som vi 
plejer, for der er en deltagerbegrænsning på 45 personer for Sahl 
Kirke og 37 personer for Gullev Kirke. 

Derfor har vi lagt ekstra gudstjenester i juledagene, og det er nød-
vendigt at tilmelde sig, så ingen går forgæves. Der er tilmelding til 
gudstjenesterne den 23., 24. og 31. december. Tilmelding til præ-
sten på arl@km.dk / 6053 8668. 

Syng julen ind 
Onsdag den 23. december kl 16 i Gullev Kirke 
Onsdag den 23. december kl 17 i Sahl Kirke 

I år har vi lagt to ekstra gudstjenester lillejuleaften, hvor vi med 
sang og ord minder hinanden om, hvad julen betyder, ligesom vi 
vil høre juleevangeliet og en julerefleksion. 

Tilmelding til gudstjenesten ved henvendelse til præsten på 

arl@km.dk / 6053 8668. 
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Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

22.november Sidste søndag i 
kirkeåret 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

29. november 1. søndag i ad-
vent 

Sahl 
Gullev 

14:00 
Ingen 

 

6. december 2. søndag i ad-
vent 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

13. december 3. søndag i ad-
vent 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

20. december 4. søndag i ad-
vent 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

23. december Lille juleaften Sahl 
Gullev 

17:00 
16:00 

Tilmelding til gudstjenesten 
ved henvendelse til præsten 
på arl@km.dk / 6053 8668 

24. december Juleaften Gullev 
Sahl 
Sahl 
Gullev 

11:00 
13:00 
14:30 
15:30 

Tilmelding til gudstjenesten 
ved henvendelse til præsten 
på arl@km.dk / 6053 8668 

25. december 1. juledag Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

Tilmelding til gudstjenesten 
ved henvendelse til præsten 
på arl@km.dk / 6053 8668 

26. december 2. juledag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

27. december julesøndag Sahl 
Gullev 

Ingen 
9:00 

Prædikant Gitte Korsholm 
Wamberg  

31. december Nytårsaftens 
dag 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
16:00 

Tilmelding til gudstjenesten 
ved henvendelse til præsten 
på arl@km.dk / 6053 8668 

  3. januar Helligtrekonger Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

10. januar 1 søndag efter  
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

 

17. januar 2. søndag efter  
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

24. januar 3. søndag efter  
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

31. januar  Septuagesima Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

Prædikant Gitte Korsholm 
Wamberg  

7. februar Seksagesima Sahl 
Gullev 

Ingen 
16:30 

Kyndelmisse 
Lysgudstjeneste 

14. februar Fastelavn Sahl 
Gullev 

14:00 
11:00 

 

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 

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. Men forholdene 
kan ændre sig. 
 Hold også øje med kirkernes hjemmeside. 
www.sahlgullev.dk samt Facebook, og husk 
tilmelding som nævnt i gudstjenestelisten.. 
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Vores Naturbørnehus har haft vokseværk og er blevet kvali-
tetsvurderet i efteråret  
Det sidste år har Vores Naturbørnehus oplevet en stigende 
interessen for vores lille unikke børnehus med et stort fokus 
på et spændende lære- og oplevelsesrigt udeliv med plads til 
ro og fordybelse. Det har resulteret i en øget tilgang af børn 
til både vuggestue og børnehave, desuden har det betydet at 
vi pr. 1. november har ansat endnu en voksen, Tina Bjerre, 
som primært er tilknyttet vuggestuen. 
Sideløbende med tilgang af børn og ansættelse af nye voksne 
her i efteråret har der ligeledes været lovpligtigt ordinært 
tilsyn, bedrevet af pædagogisk konsulent fra Viborg Kommu-
ne, hvor det pædagogisk læringsmiljø, leg og forældresamar-
bejde er blevet kvalitetsvurderet ud fra kvalitetsredskabet 
KVALID, som er udarbejdet af UCN i Ålborg. Af konklusionen 
på tilsynsrapporten fremgår følgende:  

Tilsynet i forhold til de udvalgte temaer viser, at 
Vores Naturbørnehus overordnet rummer en god 
pædagogisk kvalitet og på flere områder en høj 
kvalitet. 
Det er vi selvfølgelig stolte over og vil i fremtiden forsat ar-

bejde målrette med at sikre et godt børneliv for alle børn og 

deres familier i Vores Naturbørnehus.  

Den 25. oktober var der BUSK gudstjeneste i Sahl Kirke.  
BUSK står for Børn, Unge, Sogn, Kirke. 
 
Sognepræst Anna Rask Lauridsen fortalte en bibelhistorie for børn og vi 
sang enkle salmer. Bagefter var der kirkegårdsbanko og grillpølser i 
præstegården 
 


