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Kalenderen 

 
 

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

Onsdag d. 23. juni kl. 17:30 
Sankt Hans i Sahl Park 
 

Søndag d. 15. august kl. 15:00 
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø 
 

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. 30. juli 2021 

Sahl Kultur og Idrætsforening, hallen og fitness holdt fælles ge-
neralforsamling d. 25. maj.  Trods Covid-19 pandemien er det 
sket en del i byen i det forløbne år. 
SKIF har haft underskud, på grund af manglende indtægter fra 
høstfest og banko. Men ellers har der været mange aktiviteter 
og tiltag, bl. a. det nye langhus i Sahl Park, som vil blive til stor 
glæde for Vores Naturbørnehus , Dagplejerne og byen i det hele 
taget. Flot initiativ af foreningen, der har søgt og fået tilskud til 
byggeriet 
Bestyrelsen blev genvalgt. 
Sahl MiniHal har naturligvis haft en stille periode, Men der er 
taget godt fat udendørs. Der har været nogle problemer med 
lækager i varmesystemet og som følge deraf vandskader, men 
forsikringen har dækket. 
Fitness har været lukket i en stor del af perioden på grund af 
corona, men mange medlemmer har trofast fortsat betaling af 
kontingent. Formanden rettede en tak til medlemmerne for 
denne støtte. 

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 gruppe 
Sahl by og se mere om vore aktiviteter på www.sahlby.dk 

Billedet er taget sidste år, hvor de arkæologistuderende fra 
Aarhus Universitet bl. a. fandt rester af et langhus fra ca. år 
600  på Annemarie og Jens Buhr s marker ved Borre Vester-
gård. 
De er startet igen i år for at lave flere undersøgelser. 
De vil grave og udforske indtil d. 17. juni. Spændende hvad de 
finder i år. Det fortæller vi om i bladets augustnummer. 
Men som sidste år er man velkommen til at besøge stedet og 
tale med arkæologerne  om hvad de har fundet og håber at 
finde, men vi henstiller, at man kommer mellem kl.  14:30 og 
15:30. 

Stine Sejdenfaden Højris Har udforsket Gullevs historie skriver 
hun på Facebook.. Det ligger som et Word dokument på Gullev 
bys Facebook side: 
Link: https://www.facebook.com/groups/178295652208953 
Opslået 26. maj. Spændende læsning om byen og kirken. 
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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. 
Medbring stol eller tæppe. 
NB: Ønsker man ikke at gå  turen langs trækstien, kan man parkere 
på  parkeringspladsen ved Borrevej . 

Søndag d.  15. august kl. 15:00 

Vær med når Minna og Niels Due Jensen byder velkommen til gudstjeneste i det fri ved Ormstrup Sø, hvor der er god plads, og 
alle er velkomne. 
Sognepræst Anna Rask Lauridsen forestår gudstjenesten og salmerne ledsages af FDFs Brass Band fra Bjerringbro. Efter gudstje-
nesten kan eftermiddagskaffen nydes i den smukke natur ved godset, og parken er åben til at gå på opdagelse.  
Jagtstuen er ligeledes åben i tilfælde af regn. 
Medbring selv kaffekurv samt stol eller tæppe. - Eller lad dig friste i "Isfuglen", der denne dag serverer gratis kaffe og is ved god-
set. 
Arrangementet gennemføres i samarbejde med Bjerringbro Menighedsråd.  

 Sahl-Gullev Menighedsråd 
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Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

6. juni 1. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

13. juni 2. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

20. juni 3. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

27. juni 4. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Bjarne Bæk Mar-
kussen 

4.  juli 5. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

11. juli 6. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

18. juli 7. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

ingen 
ingen 

Se nedenfor 

25. juli 8. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Bjarne Bæk Mar-
kussen 

1. august 9. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

8. august 10. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

15. august 11. søndag efter 
Trinitatis 

Orms-
trup 

15:00 Friluftsgudstjeneste  ved 
Ormstrup Sø 

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. 

Det er ferietid og vores sognepræst er på 
ferie. Det har ikke været muligt at arrangere 
en gudstjeneste i Sahl Gullev pastorat søndag 
d. 18. juli, men der er gudstjeneste i Bjerring-
bro Kirke kl. ved Johannes Østerlund 

Kirken 
Ca. 1150 blev Gullev kirke bygget i granitkvadre. Kirken fik et vå-
benhus og én tagrytter med klokke i 1769 og kirken er gentagne 
gange blevet renoveret.  
Døbefonten er lige så gammel som kirken, og i 1599 fik kirken sin 
alterkalk af Las Jensen Let, der var herredsfoged i Houlbjerg Her-
red. 
Gullev Kirkes kor er fra romansk tid, hvorimod våbenhuset er fra 
sengotisk tid. I 1796 fik skibet en tagrytter, som blev fornyet i 
1999.  
Yderligere informationer om kirkerummet. Alteret mm. Kan findes 
på www.gullevby.dk  

 
Kirkegården: 
På Gullev kirkegård finder man 230 gravstene, og i alt 340 perso-

ner ligger begravet på Gullev kirkegård. 
  
På kirkegården kan man også finde den gamle kirkeklokke fra 
1902, som blev taget ned i 1977. Dette skete fordi Gullev kirke fik 
skænket en helt ny klokke af Gerda og P.E. Eriksen. Den nye klokke 
fra 70’erne har følgende indskrift: ”Jeg ringer til fred, jeg ringer til 
tak, jeg vidner om Guds nåde.” 
 
Der findes flere bemærkelsesværdige gravminder på Gullev kirke-
gård, b.la. Andreas Poulsens, Jens Christensen (se under 
”personer”) samt en ukendt kvinde ved navn Dorthea Marie Chri-
stensen, hvis grav er bevaret grundet sit særpræg.  
 
Der fandtes derudover i gammel tid en hellig kilde på kirkegården; 
Sankt. Hanskilde. 
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Fællesskabet blomstrer i Vores Naturbørnehus 
Lørdag den 30. maj var der fællesdag i Vores Naturbørnehus. 
Børnehusets bestyrelse havde inviteret alle familier til en 
fælles dag, hvor der var små og lidt større projekter som blev 
løftet i flok. Opbakningen var stor, humøret højt og endelig 
viste vejret sig fra sin bedste side. Dagen startede med ny-
bagte boller og kaffe i legeparken, mens opgaverne blev for-
delt. Både inde og ude er der løst mange opgaver, vuggestu-
ens garderobe og puslerum er blevet optimeret så der bliver 
bedre plads til de nye familier som er på vej ind i børnehuset. 

Skuret til barnevogne er ligeledes blevet udvidet så der nu er 
blevet plads til alle vogne. Børnehaven er blevet opgraderet 
med et hæve sænkepuslebord ude på toilettet og Svalestuen 
er nu blevet genetableret efter at der i påsken blev lagt nyt 
gulv. Værkstedet er trimmet så kreativiteten igen kan dyrkes. 
I legeparken er der blevet ordnet højbede, løsnet faldunder-
lag og der er lavet flere siddepladser til de mindste. Det gam-
le skolebibliotek er omdannet til et legetek og terrassen ved 
Svalestuen har fået en makeover, så der nu kan hygges med 
aktiviteter og vi kan følge vores peber- og tomatplanter på 
tæt hold. Mange ture til genbrugspladsen er det også blevet 
til. De fremmødte forældre hyggede sig i legeparken med 
fælles frokost og dagen sluttede af med kaffe og kage i det 
nye Langhus. 
Forældre i Vores Naturbørnehus har udvist et fantastisk en-
gagement og det har været en fornøjelse at se og høre hvor-
dan snakken er gået sideløbende med at opgaverne er blevet 
løst. Børnene, som der har været mange af, i alle aldre har 
leget på kryds og tværs. Flere af børnene har også hjulpet til 
med forskellige projekter. Det varmer så meget at opleve at 
både børne- og forældrefællesskaberne blomstrer og trives 
efter en lang periode med restriktioner grundet covid-19. 

Traditionen tro afholdes der Sankt Hans med hyggeligt samvær i 
byens Legepark. 
Grillen er varm fra kl. 17.30, maden medbringer og griller I selv. 
Drikkevarer kan købes. 
NB: Husk at medbringe håndsprit. 
Kl. 19.30 tændes bålet og vi sender heksen, fremstillet af alle de 
søde børn i Vores Naturbørnehus, godt afsted. - Og ikke mindst 
byder vi velkommen til årets båltaler.  
Grundet restriktionerne som følge af Covid19, er det i år nødven-
digt med tilmelding. Tilmeldingen skal ske til Flemming Nordentoft 
på mobil: 20210960. 
OBS: Der må IKKE afleveres kvas til bålet.  
Vi følger myndighedernes udmeldinger i forhold til Covid19 tæt, og 
forbeholder os retten til at aflyse arrangementet, i fald der kom-
mer stramninger, hvilket vi selvfølgelig ikke forventer.  


