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Kalenderen 

 

Tirsdag d. 27. april kl. 19:00 
Fælles generalforsamling, 
Sahl MiniHal 

 
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. 12. marts 2021. 

Fredag d. 15. januar Var der en 
ubehagelig nynazistisk aktion først 
på Genforeningstårnet på Ejer 
Bavnehøj, men derefter på den 
nye gangbro over Borrevej, som 
Gullevfolket har døbt Ingers Bro. 

En stærkt højreorienteret gruppe med nazistisk ideologi om bl. a. 
den ariske race, der kalder sig Nordfront hængte et banner op 
med opfordring til at melde sig ind. 
Politiet fik en anmeldelse om sagen, og da en patruljevogn en 
times tid senere kom forbi var banneret væk. Sådan noget skal 
aldeles heller ikke hænge på vores fine nye gangbro. 
Men gruppen har selv tilstået den skændige handling. Øverste 
billede er fra deres egen hjemmeside.  

Det er rent ud sagt en rigtig træls tid, vi lever i med nedluk-
ning oplukning og igen nedlukning med stadig flere restrikti-
oner. Men vaccinerne kommer - lidt forsinket måske - men 
når vi samtidig bevæger os mod lysere og varmere tider må 
denne pandemi  jo snart give op, så vi kan få et normalt liv 
igen. 
Helt som før bliver det nok ikke, for vi har lært at passe på og 
noget tyder også på at influenzaen kan holdes nede med de 
samme  forholdsregler som god håndhygiejne m. m. 
Aktiviteterne i hallen er lukket ned for tiden, men kommer i 
gang igen  så snart myndighederne tillader det. 
Byens foreninger satser på at holde en traditionel fælles ge-
neralforsamling i år. De har lagt datoen så sent som muligt i 
henhold til de gældende vedtægter. Se nærmere om arran-
gementet i næste blad. 
Der er gudstjenester i Sahl og Gullev kirker, men under 
strenge restriktioner.  
Man siger at det skal være galt før det bliver godt, så fra nu 
af tror vi , det går fremad. 
Vi ønsker vore læsere et rigtig godt nytår og takker for trofa-
ste bidrag fra foreninger og institutioner i det forgangne år 
Redaktionen 
Steffen Nørregaard 

Sidste år lavede Sahl vandværk en fusion med Bjerringbro Fælles  
Vandværk for at samle kræfterne og begrænse udgifterne til drift 
og kontrol med analyser m. m. Alle forbrugere i Sahl  Gullev og 
Bjerringbro er dermed stemmeberettigede andelshavere ved gene-
ralforsamlingerne. Vi har derfor alle modtaget en 12 sider lang 
skriv om  et beslutningsforslag i vores eboks, der er på dagsorde-
nen ved generalforsamlingen d. 9. februar kl. 19:30. 
Generalforsamlingen foregår digitalt på grund af Covid-19. Man 
kan tilmelde sig ved at sende en mail til jpvand@bknet.dk 
Her får I pixie udgaven.: 
Bestyrelsen foreslår, at vandværket udtræder af  Vandsektorlovens 
økonomiske regulering. Det er en brugerbetalt ordning , der gæl-
der for alle forbrugerejede vandforsyningsselskaber. 
Mindre vandværker kan stå uden for denne ordning. 
Det betyder følgende: 
 
• Besparelser i omkostninger 
• Mulighed for skattefrihed som selskab 
• Dermed billigere vandregning for forbrugerne. 
 
Skattefriheden beror på en prissætning der betyder balance mel-
lem forbrugerbetaling og omkostninger. 
Viborg Kommune skal fortsat godkendetaksterne, og vandkvalite-
ten sikres ved  uændret kontrol med kemiske og biologiske analy-
ser. 
Vi anbefaler her fra redaktionen, at  I stemmer for ændringen. 
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Vi havde en fin koncert 1. søndag i advent i Sahl Kirke, hvor vores 
organist, Line Rishøj Jensen gav koncert med Simon Nielsen på bas 
og Søren Mehlsen på trommer. Her på billedet viste de, at de også 
kunne spille på xylofoner. En rigtig fin indledning på adventstiden. 
Desværre måtte vi aflyse Kultur- og Idrætsforeningens sammen-
komst ved tænding af byens julebelysning. Men vi efterlever selv-
følgelig myndighedernes restriktioner. 
Derfor måtte vi også aflyse Børnehusets festlige Lucia optog, Men 
vi nåede en musikalsk gudstjeneste d. 23. december, inden biskop-
perne i sidste øjeblik besluttede at aflyse alle julegudstjenester. 
Så kan vi kun se frem til en bedre jul i år, hvor vi forhåbentlig får 
mulighed for at gentage tidligere års hyggelige traditioner. 

Børnegudstjenesterne og tøndeslagning i forbindelse 

med fastelavn d 14. februar er desværre aflyst i år. I 

stedet for afholdes en almindelig morgengudstjeneste 

kl 10.15 i Sahl Kirke. 

Vigtigt om konfirmation i Sahl og Gullev Kirke 

Det har i mange år været tradition, at der afholdes konfir-
mation 3. søndag efter påske skiftevis i Sahl og Gullev 
Kirke. De senere år har det givet lidt logistiske udfordrin-
ger, da der også er konfirmation i Bjerringbro Kirke denne 
dag. Derfor har menighedsrådet besluttet, at vi fremover 
tilbyder konfirmation i Sahl og Gullev Kirker lørdagen in-
den 3. søndag efter påske. 
Som udgangspunkt tilbydes konfirmation i lige år kl 9.30 i 
Sahl og kl 11 i Gullev – og i ulige år kl. 9.30 i Gullev og kl. 
11 i Sahl. 
Ændringen træder i kraft fra år 2024. 

Konfirmationsdatoer i de kommende år er: 

8. maj 2022 og 30. april 2023 

Herefter afholdes konfirmation lørdagen inden 3. søndag 

efter påske. 

Det nyvalgte menighedsråd har konstitueret sig som følger: 

 

Jens Martin Mølgaard formand 
Kløservejen 26, Sahl 
Tlf: 4068 0033 
Mail: jmm@jm-teknik.dk  
 
Charlotte Søgaard næstformand 
Skibelundvej 118, Sahl 
Tlf: 4223 6791 
Mail: fodterapeutcharlotte@outlook.dk  
 
Vagn Bach Jensen kasserer 
Frisholtvej 34, Sahl  
Tlf: 2999 5701 
Mail: regnskab8484@gmail.com  
 
Anna Jespersen sekretær og kontaktperson 
Kirkevej 5, Gullev  
Tlf: 2032 9672 
Mail: anna-gullev@fiberpost.dk  
 
Inger-Grethe Eger medlem 
Nøddelundvej 19, 8850 Bjerringbro  
Tlf: 2288 4512 
Mail: ingergrethe@outlook.dk  
 
 Lis Kildegaard Pedersen medlem 
Gullev Byvej 15  
Tlf: 2145 7898 
Mail: lis_k_pedersen@hotmail.com   

Reglerne kan læses i sin helhed på Viborg Stifts 
hjemmeside:  viborgstift.dk  
Følgende gælder for Sahl og Gullev kirker: 
 
• Du skal bære mundbind eller visir, når du 

kommer ind i kirken. 
• Gudstjenesterne må højst vare 30 min. 
• Man må lytte men ikke synge med på sal-

merne 
• Husk god hygiejne 
• Brug håndsprit. 
 
Antallet af deltagere i gudstjenester er begrænset, 
idet der skal holdes 2 m afstand. Personalet vil 
være behjælpelig  m. h. t. afstandskrav m. m. 
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Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

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 

10:15 
ingen 

 

21. februar 1. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Bjarne Bæk 
Markussen 

28. februar 2. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

7. marts 3. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

14. marts  Midfaste søndag Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

21. marts Mariae Bebudel-
sesdag 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Bjarne Bæk 
Markussen 

Hvor intet andet er angivet er det sognepræst Anna Rask Lauridsen, der prædiker. 

Menighedsrådet har lavet sin egen face-
book 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 koncer-
ter 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, 
medlemmerne,   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: 
 Jens Martin Mølgaard 
Telefon 40680033 
mail: jmm@jm-teknik.dk  
 
Graver:  
Niels Skovrider  
Telefon 22828767 
mail: graver8484@gmail.com 

Tag på skattejagt efter de sorte fastelavns-katte, som har 

gemt sig rundt omkring i kirken og på kirkegården. Hver kat 

har en lille tekst, som fortæller noget om fastelavn og an-

dre af kirkens traditioner, og måske er du også heldig at 

vinde en præmie. 

Aktiviteten er tilgængelig i Sahl og Gullev Kirke hele uge 7. 

Kirkerne er åbne hver dag fra kl. 8-16. 

Der skal anvendes en smartphone med QR scanner. 
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Vores Naturbørnehus er kommet godt i gang med det nye år. 
2020 sluttede med yderligere restriktioner fra sundhedssty-
relsen og børne- og undervisningsministeriet som vi har fået 
godt implementeret i vores hverdag. Dejligt er det at vi den-
ne gang har undgået en nedlukning som i foråret 2020 mod-
sat skolerne. Det er helt klart en fordel i disse covid-19 tider 
at være et lille børnehus. Vi oplever meget få syge børn og 
forældrene er blevet rigtig gode til at huske mundbind, bruge 
blå futter og vaske samt spritte hænder i forbindelse med at 
børnene afleveres og hentes. Det er alt sammen med til at vi 
stadigvæk lykkes med at skabe en tryg hverdag for børnene. 
En hverdag hvor det gode børneliv er i fokus. 
Årets første tema er fastelavn med fokus både på det kreati-
ve med at klippe og klistre masker og andet pynt til vores 
kæmpestore fastelavnens ris. Desuden synger vi forskellige 
sange om fastelavn samt øver og lærer nye rim og remser, 
der knytter sig til emnet fastelavn. Undervejs vil børnene 
også få viden omkring baggrunden for hvorfor man holder 
fastelavn – Er det kun noget med udklædning som superhel-
te eller prinsesser og en tønde som slåes i stykker, hvorefter 
der falder gulerødder ud af tønden eller er der også en an-
den fortælling som knytter sig til fastelavn – alt det om me-
get mere bliver børn og voksne sammen klogere på i løbet af 
årets 2 første måneder. 
Selve fastelavnsfesten løber af stablen fredag d. 12. februar 
2021 om formiddagen og den efterfølgende weekend vil der 
være mulighed for at se Danmarks største fastelavnsris i le-
geparken.   

I legeparken er der i efteråret blevet bygget 3 sovehuler med plads til 
to i hver. Det betyder at vores ønske om, at kunne tilbyde en middags-
lur i det fri, endelig er blevet en fast del af vores hverdag. Hurtigt blev 
de mindste børnehavebørn i Vores Naturbørnehus fortrolige med at 
sove i hulerne og nyder nu deres lur, mens der kan høres fuglekvidder 
og børne stemmer som leger i legeparken.  
Sovehulerne er bygget af en oldefar til et børnehavebarn og er blevet 
monteret med gevir fra skovens dyr, som både kan give anledning til at 
tale om hvilket slags vildt der findes og samtidig bruges til at hænge 
kasketten på mens der soves. Med de tre sovehuler er Vores Naturbør-
nehus kommet et skridt videre i forhold til at give unikke udelivs ople-
velser til små og store i hele børnehuset.  
Indtil videre har vinteren også være relativ mild, hvilket giver os for-
håbning om at det er muligt for sovebørn at sove ude hele året, faktisk 
soves der så godt, at det kan være svært at vågne efter god lur. Vi ser 
frem til mangen en god middagslur i sovehulerne. 


