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Kalenderen 

 

Tirsdag d. 25. maj kl. 19:00 
Fælles generalforsamling, Sahl MiniHal 
 

8. juni kl. 18:30 
Aftengåtur til Høj Stene 
Mødested: Parkeringspladsen ved Kongensbro Kro 
 

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. 21. maj 2021 

Byens foreninger, Sahl Kultur- og Idrætsforening Sahl MiniHal 
og Foreningsfitness afholder generalforsamling d. 25. maj  kl. 
19:00. Inden generalforsamlingen byder foreningerne kl. 18 
på en flæskestegssandwich og en øl / vand, tilmelding senest 
17 maj til Flemming Nordentoft Tlf. 20 21 09 60 eller  
fnordentoft@grundfos.com  
Sahl Kultur og Idræts forenings dagsorden er: 

1. Valg af stemmetællere  
2. Valg af dirigent  
3. Bestyrelsens beretning v/ formanden (Preben) 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab  (Inge) 
5. Godkendelse af regnskab  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
På valg er:  Preben Jakobsen (Modtager genvalg) 
  Rasmus Christjansen (Modtager genvalg) 
           Flemming Nordentoft (Modtager genvalg) 
           Peter Salling Rasmussen (Modtager genvalg) 

SKIF(Sahl Kultur og Idrætsforening) har det(de) seneste år oplevet 
tilbagegang i medlemsantal. Vi er godt klar over at aktivitetsni-
veau og tilbud grundet COVID 19 har været meget begrænset det 
sidste år. Men vi har fortsat brug for dit medlemskab og kontin-
gent indbetaling, da indtægter fra manglende aktiviteter også har 
manglet det sidste år men vi jo fortsat har udgifter til bl.a. til dette 
blad. Vi har også brug for at vise at der er opbakning til vores for-
ening og lokalsamfundet.  
Da vi ved at der kan være udfordringer med indbetalinger via 
Conventus er der nu mulighed for indbetaling via MobilePay. Scan 
nedenstående QR kode for 1 års medlemskab af SKIF.  Skulle du 
være i tvivl om du har betalt, så kommer pengene retur hvis du 
allerede har betalt via Conventus.   

 

Nu er vi ved at være ved vejs ende af vores store renovering af 
udearealerne omkring Sahl Minihal. 
Renoveringen kommer til at betyde at det hele bliver nemme-
re at holde og til hjælp til dette, har vi investeret i en robot-
plæneklipper. 
Vi er rigtige glade for resultatet og håber det er med til at for-
skønne vores dejlige lille by. 
Vi glæder os til, at der snart bliver liv i hallen igen. 
Da vi stadig mener det er vigtigt at passe på hinanden i forhold 
til COVID-19, har vi fået sat desinfektionsdispenserne op rundt 
om i hallen.  

Vi har brug for hjælp til rengøring af hallens lokaler og lidt let 
havearbejde dvs. luge under og omkring buske og træer. Der-
for søger vi en fast rengøringshjælp ca. 4 timer pr. uge til hal-
len og ca. 2 timer hver anden uge til udearealerne. Alt nødven-
digt udstyr findes i hallen. Kontakt os gerne evt. på Facebook. 
Skriv lidt om dig selv, og hvorfor du vil være god til et af de to 
– eller begge - jobs. 

Har du spørgsmål kan du kontakte Dorrit 2611 1556 eller Jens-

Peter 2049 2210. 

Der sker mange hushandler i byen for tiden. Vi byder de nye 
beboere velkommen og håber, at I vil være aktive deltagere i 
vores lokalsamfund. 
Meld dig ind i vore foreninger - deltag i vores facebook grup-
pe Sahl by og se mere om vore aktiviteter på www.sahlby.dk 

Torsdag d. 6. maj er det store genåbningsdag for fitness cen-
tre. Det kræver dog koronapas og bemanding. Vi har ved re-
daktionens slutning ikke overblik over de nærmere regler for 
små fitness centre. Bestyrelsen arbejder ihærdigt på en løs-
ning, følg med på Facebook: 
https://www.facebook.com/search/top?q=Sahl%20Minihal%
20Forenings%20fitness 

mailto:redaktionen.sahlby@gmail.com
http://stenoconsult.eu/KirkeBorgerblad.html
mailto:fnordentoft@grundfos.com
http://www.sahlby.dk
https://www.facebook.com/search/top?q=Sahl%20Minihal%20Forenings%20fitness
https://www.facebook.com/search/top?q=Sahl%20Minihal%20Forenings%20fitness


Tirsdag d. 8.juni 

Mødetid: 18:30  
Andagt ved Høj Stene kl. 19 
Vi mødes ved kanopladsen i Kongensbro og går sammen langs 
trækstien til Høj Stene. Her vil vores sognepræst, Anna forestå en 
kort andagt med fællessang, ligesom der vil være en let anretning 

med sandwich og vand. 

Tilmelding af hensyn til forplejning sker til Anna Rask Lauridsen på 
arl@km.dk / 6053 8668 senest fredag d. 4. juni. 
NB: Ønsker man ikke at gå  turen langs trækstien, kan man parkere 
på  parkeringspladsen ved Borrevej . 

Langhuset er nu færdigt og bliver brugt af børnene i Vores Børne-
hus. Og det kan benyttes af byens beboere. Det er, som vi omtalte 
i sidste nummer et rigtig flot stykke arbejde af SKIFs bestyrelse, at 
få dette projekt finansieret og gennemført. 
 
Vi har planlagt at bruge huset, når vi afholder skt. Hans for første 

gang. Der er dog ikke tale om officiel indvielse. 
  
Der vil blive opsat retningslinjer for brug af huset, oprydning etc. 
Da parken og huset er offentligt tilgængelig vil det ikke være mu-
ligt at ”booke plads” som nogle har forespurgt på. 
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Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

9. maj 5. søndag efter 
påske 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

13. maj Kristi himmelfart Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

Kirkekaffe  

16. maj 6. søndag efter 
påske 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant Gitte K. Wamberg 

23. maj Pinsedag Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

24. maj 2. Pinsedag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

30. maj Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

6. juni 1. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

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

Menighedsrådet arbejder med et projekt, der går på nedrivning af 
nuværende præstebolig, bygge en ny bolig og bygge et nyt sogne-
hus adskilt fra præsteboligen. 
 
Det hele starter med at tegltaget på præsteboligen smuldrer - det 
skal udskiftes. Tidligere er det påpeget at det trækker voldsomt 
ind i overetagen, når det blæser. Ved kirkesyn er der mistanke om 
borebiller i træværket. Adskillige Velux vinduer, der har samme 
alder som taget, er punkterede og der er et ønske om renovering 
af badeværelset i overetagen. Alt i alt bliver menighedsrådet eni-
ge om, at det bedste vil være at rydde hele overetagen og bygge 
et nyt op. Et projekt vurderet til 2,5 mio kroner.  
 
Provstiudvalget er positive, men vil ikke bevilge så mange penge 
før der er undersøgt for  skimmelsvamp, pga.erfaringer fra andre 
renoveringer. Rapporten kommer og viser at der er moderat fore-
komst af skimmelsvampe for neden på indersiden af ydermuren. 
Det er ikke noget der påvirker indeklimaet i boligen - endnu - men 
alle de rådgivere vi har talt med, vurderer at det vil blive et pro-
blem i løbet af en årrække. 
 
Konklusion: Forsatsvægge sat op ved renoveringen i 2008, skal 
fjernes, skimmel skal fjernes, opstigende fugt nedefra i ydermuren 

skal bremses, bolig skal genoprettes. Der anvises metoder til det 
hele - sammen med en ekstra pris på op til  1 mio kr. Det betyder 
et renoveringsprojekt til over 3,5 mio kr., hvor vi stadig vil stå med 
et "gammelt" hus, der ganske vist er renoveret indvendigt og med 
nyt tag, men stadigt med et stort energiforbrug og behov for ved-
ligehold. Men værst af alt - ingen, af flere uafhængige rådgivere, 
vil garantere at "problem skimmelsvamp" ikke kan genopstå. 
 
I det lys beslutter menighedsrådet at det vil være bedre at genhu-
se præstefamilien, rydde hele grunden og bygge ny præstebolig 
med et nyt sognehus som nabo. Et projekt der vurderes til 6,5 mio 
kr. 
 
Vi har søgt provstiudvalget om midler til at gennemføre projek-
tet - de er positive, men det er ikke endelig afgjort og pengene 
ikke bevilget. Men vi håber at projektet kan blive gennemført i 
2022. Vores arkitekter er i gang med at udkast der skal danne 
grundlag for provstiudvalgets beslutning. 
 
Det er et godt og flot projekt og vi kommer med mere informati-
on, når der er en endelig afgørelse. 
 
Jens Martin Mølgaard/ formand 
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Børn og voksne i Vores Naturbørnehus holder godt øje med 

de forskellige forårstegn. Mirabelle- og piletræer i legepar-

ken er godt på vej med duftende blomster og fine lysegrønne 

blade. Kirkeskoven blev nærmest fra den ene uge til den an-

den forvandlet farvemæssigt fra brun til lysegrøn og lidt hule-

agtig. I den store skov er der igen stor aktivitet omkring my-

retuen. Flere børn har allerede haft mod til at prøve at smage 

på skovmyren. Det kan anbefales at prøve det, næste gang 

turen går til skoven. I Vores Naturbørnehus vil vi fællesska-

bet, vi elsker natur og bevægelse og vi ser det store i det 

små. Det gode børneliv og børnefællesskaberne spirer og 

gror også i forårssolen samt på tværs af alder, køn og stuer, 

hvilket er med til at skabe særlige venskaber og forståelse for 

hinanden. Og selvom,  man snart er på vej i skole og glæder 

sig til, at skulle se sine gamle børnehavevenner nede i skolen, 

er det også rigtig hyggeligt med en hyggesludder i legeparken 

med en ven fra vuggestuen. 

 

 
Vi har en enkelt ledig plads lige nu. 
 
Vil du lege med os?  
 
Mangler du en plads til dit barn? Vi har plads i MariesHus. Vi pas-
ser 8 - 10 børn i alderen 0-3 år. 
 
Hos os får dit barn en god og tryg hverdag, med masser af nærvær, 
trivsel, omsorg og udvikling. Vi bruger naturen dagligt, både hjem-
me 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 mid-
dagslur for de børn, der vil sove der og et meget børnevenligt båls-
ted, til tilberedning af nogle dages frokost.  
 
Det er vigtigt for os, at hjælpe barnet med en naturlig udvikling. Vi 
hjælper med barnets udvikling både personligt, socialt, sprogligt og 
motorisk igennem flere læringsmiljøer, hvilket er helt naturligt hos 
os, da vi arbejder ud fra princippet 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 uforpligten-
de.  
Vi glæder og til at høre fra dig 


