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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. 23. april 2021. 

 
Vi har nu levet med restriktioner af varierende styrke i over 
et år, og der er mange, der efterhånden er utålmodige. 
Men det går fremad mod forår og sommer, og det er dårli-
ge betingelser for virabårne sygdomme som Corona og til 
efteråret er alle, der vil, blevet vaccinerede. 
Vi slipper nok ikke helt af med restriktioner fremover, men 
vi går mod mere normale forhold. 
Det er selvfølgelig også på tide. Jeg forstår godt folks utål-
modighed.  
Man siger, at den korteste vej mellem to mennesker er et 
smil, men hvordan smiler vi til hinanden med mundbind 
på? 
Godt at vi snart får nogle lempelser. 

/Steffen Nørregaard 

Vores fælles vandværk  afholdt 2 generalforsamlinger 
henholdsvis d. 9.  og d. 22. februar pr video. Ved begge 
generalforsamlinger blev forslaget om at udtræde af vand-
forsyningslovens økonomiske regulering vedtaget enstem-
migt. 
Men som nævnt i sidste nummer, skal prisblad godkendes 
af Viborg Kommune og myndighedernes kontrol med van-
dets sundhedsmæssige kvalitet fortsætter uændret, så det 
hele ender med en besparelse i driften uden at forsynings-
sikkerhed og vandkvalitet forringes.  

UDSAT 

Byens foreninger, Sahl Kultur- og Idrætsforening Sahl Mini-

Hal og Foreningsfitness har besluttet at udsætte general-

forsamlingen. Vedtægter, traditioner m. m. siger at gene-

ralforsamlingerne skal holdes i april eller maj. Men intet er 

som bekendt normalt i år. Bestyrelserne håber på , at re-

striktionerne for forsamlings forbud lempes, så vi snart må 

mødes igen og holde en generalforsamling, samt i det hele 

taget at både hal og fitness kommer i gang igen. 

Sahl Kultur og Idrætsforening fik i 2019 bevilliget støtte fra Viborg 
Kommune til udvidelse af Sahl Park, som den nu kaldes. Pga. Coro-
na situationen lå projektet stille i 2020. Det er nu blevet til at der 
opføres et  langhus i parken. Huset vil stå færdigt inden udgangen 
af maj måned. Huset og parken er til glæde og gavn for hele byen 
og kan bl.a.benyttes af børnepasningen i byen, men kan naturligvis 
også benyttes til udendørs sammenkomster i parken for eksempel 
Sankt Hans, hvor vi på grund af det lunefulde danske vejr sommeti-
der må krybe i ly og læ.  
Det er et flot arbejde udført af SKIFs bestyrelse.  
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Palmesøndag for børn 
Sahl Kirke den 28. marts kl. 11:00 
Kom til en kort familiegudstjeneste med påskens fortælling og en 
gættekonkurrence med organisten og kirkesangeren. Bagefter er 
der skattejagt på kirkegården og i kirkeskoven. 
 

Skærtorsdag 
Sahl Kirke den 1. april kl. 19 

Aftengudstjeneste med fokus på fordybelse i musikken. Der er 

altergang ved gudstjenesten, men desværre kan vi ikke byde på 

vin og ost bagefter i år.  

Langfredag 
Gullev Kirke den 2. april kl 10.15 

Vi lytter til de kendte påskesalmer og læser sammen fra lidelses-

historien i dagene omkring Jesu korsfæstelse.  

Påskedag 
Gullev Kirke den 4. april kl 10.15 

Påskefejring med prædiken og altergang. 

 

13. december 2020 Otto Dalgaard Larsen søn af Emilie 
og Mikkel Dalgaard Larsen  

7. marts: Oliver Bechmann Andersen søn af Pia Helene 
Jensen og Brian Bechmann Andersen.  

Mindeord 
Tirsdag kom der 
besked om, at 
Inger Skamris sov 
ind mandag d. 
15. marts efter 
længere tids syg-
dom. 
Inger Skamris er 
født og opvokset 
i Gullev, og efter 
at have boet 
andre steder i 
flere år, vendte 
hun for nogle år 
siden hjem til 
Gullev. 
Hun blev et om-
drejningspunkt 
for livet i Gullev 
og var en ildsjæl, 
der fik gang i 
mange aktivite-
ter. Vi vil huske 

hende for det store arbejde med renoveringen af Bystedet og det 
grønne område og ikke mindst for at få gennemført opførelsen af 
"Ingers bro" 
Vi er mange, som vil huske Ingers imødekommenhed, altid gode 
humør og store gæstfrihed. Æret være Ingers minde. 

/Anna K. Jespersen 

Inger ved indvielsen af gangbroen over Borrevej, 
som nu er døbt ”Ingers bro” 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

21. marts Mariae Bebudel-
sesdag 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Bjarne Bæk 
Markussen 

28. marts Palmesøndag Sahl 
Gullev 

11:00 
ingen 

Børnegudstjeneste 

1. april skærtorsdag Sahl 
Gullev 

19:00 
ingen 

 

2. april Langfredag Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

4. april Påskedag Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

5. april 2. Påskedag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

11. april 1. søndag efter 
påske 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant Gitte K. Wamberg 

18. april 2. søndag efter 
påske 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

25.  april 3. søndag efter 
påske 

Sahl 
Gullev 

 Se i lokalpressen eller på Kir-
kernes hjemmeside 

30. april Store Bededag Sahl 
Gullev 

 Se i lokalpressen eller på Kir-
kernes hjemmeside 

2. maj 4. søndag efter 
påske 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

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 

Konfirmation i år er udsat til d. 22. august og afhol-
des i Sahl Kirke 
Det har i mange år været tradition, at der afholdes konfirmation 
3. søndag efter påske skiftevis i Sahl og Gullev Kirke. De senere 
år har det givet lidt logistiske udfordringer, da der også er kon-
firmation i Bjerringbro Kirke denne dag. Derfor har menigheds-
rådet besluttet, at vi fremover tilbyder konfirmation i Sahl og 
Gullev Kirker lørdagen inden 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. 

Reglerne kan læses i sin helhed på Viborg Stifts hjem-
meside:  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 salmer-

ne 
• 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. 

Hvor intet andet er angivet er det sognepræst Anna Rask Lauridsen, der prædiker. 
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Kalenderen siger forår og vi har også mærket den første var-
me fra solens stråler. Vi nyder at være i legeparken samt at 
tage på tur til kirkeskoven eller ned i den store skov, hvor vi 
har bemærket de første forårstegn. Der er så småt ved at 
komme gang i myretuerne og de første vintergækker er pluk-
ket og har spredt hygge under legeparkens halvtag. Børn og 
voksne i Vores Naturbørnehus nyder at madpakken igen kan 
nydes i ro og mag uden at det giver kolde tæer og fingre.  
I marts og april vil der i Vores børnehus være fokus på kunst, 
fortælling og natur og da årets børnekunstudstilling i Gu-
denåhuset er aflyst, vil der i legeparken bliver lavet en udstil-
ling med børnenes værker. Udstillingen vil kunne opleves i 
slutningen af april. 

Skal dit barn være en del af et lille børnehus, hvor der er fo-
kus på fællesskab, nærvær og omsorg i dagligdagen? Vores 
Naturbørnehus optager børn fra 6 måneder til skolealderen. 
Lige pt har vi en enkelt ledig plads i vuggestuen samt ledige 
pladser i børnehaven. Ønsker du mere viden omkring Vores 
Naturbørnehus og hvad vi kan tilbyde dit barn og familien er 
det muligt at få en personlig rundvisning uden for børnehu-
set åbningstid. Det er muligt at lave aftale om besøg via 
mail@vores-naturbornehus.dk eller på telefon 8668 0344. 

 
 Tilmelding til Stafet For Livet Bjerringbro 2021 er åben  
Nu er tilmeldingen til Stafet For Livet i Bjerringbro 2021 åben 
om end en noget anderledes stafet end i tidligere år. Da det 
er usikkert hvordan forsamlingsmulighederne bliver i juni, har 

styregruppen for Stafet for livet Bjerringbro besluttet at afholde stafetten 
i mindre grupper ude lokalt, hvor holdene/deltagerne selv bestemmer om 
de går/løber/cykler på selvvalgte ruter.  
Som noget nyt afholdes Stafetten i år i hele uge 24 fra mandag den 14. 
juni til lørdag den 19. juni 2021 og afsluttes med en virtuel lysceremoni 
lørdag aften kl. 22.  
Dermed er det muligt at blive en del af Kræftens Bekæmpelses holdaktivi-
tet, der gennem oplysning, aktiviteter og underholdning sætter fokus på 
og indsamler penge til kræftsa-gen. Overskuddet går til Kræftens Bekæm-
pelses arbejde med forskning, forebyggelse og patiensstøtte. 10 % går til 
det lokale arbejde i Viborg lokalforening.  
Holdet er på banen mod kræft – deltagere går, løber eller cykler på selv-
valgte ruter  
Alle kan stille et hold med venner, familie, kolleger, foreningsaktive eller 
andre, som gerne vil støtte kampen mod kræft. Man bestemmer selv, 
hvor stort holdet skal være, og om man vil løbe, gå eller cykle. Alle kilo-
meter foretaget i uge 24 tæller. Alle holddeltagere betaler for at deltage i 
stafetten - 100 kroner for voksne og 50 kroner for børn og unge under 18 
år. Alle, der stiller et hold, er med til at vise, at ingen skal kæmpe alene 
mod kræft.  
Deltag som Fighter og giv håb til andre berørt af kræft.  
Alle stafetter indledes normalt med en fighterrunde, hvor alle nuværende 
og tidligere kræftpatienter går den første runde på banen iført gule trøjer. 
Ved at stå frem er Fighterne med til at nedbryde tabuer om kræft. Derud-
over giver de håb til andre kræftpatienter og deres pårørende om, at 
kræft kan bekæmpes. Fighterne er æresgæster ved stafetten og det øn-
sker vi i styregruppen for Stafet for Livet i Bjerringbro at værne om. Der-
for vil vi opfordre alle fightere til at tilmelde sig stafetten og har en lille 
overraskelse til dem.  
Tilmelding som Fighter og holddeltager sker på https://
www.stafetforlivet.dk/stafet/bjerringbro 
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