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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. 3. september 2021 

De arkæologistuderende fra Aarhus Universitet fandt sidste år 
rester af et langhus fra ca. år 600 samt rester af en beboelse fra 
stenalderen, på Annemarie og Jens Buhrs marker ved Borre Ve-
stergård. 
Det viser sig, at der er masser at komme efter, så vi ser måske et 
nyt hold studerende næste år. Det er jo en fin kombination af 
uddannelse og forskning i områdets historie. 
Man fandt flere spændende ting i år. Billedet til højre viser et 
bæltespænde i bronze. Det er dateret til ca. år 600. Det er et 
unikt fund, da indgraveringerne er usædvanlige for den tid. 

2. oktober kl. 18:00 - ?? I Sahl MiniHal 
Sæt kryds i kalenderen til årets høstfest den 2. oktober! 
Endelig er forsamlingsforbuddet ophævet og høstfest komi-
teen er i fuld gang med at planlægge årets høstfest. 
Vi kan afsløre, at Montana band spiller op til dans og vi skal 
også nok skaffe noget rigtig lækkert mad og drikke. 
Høstfesten giver mulighed for pleje fællesskaberne i lokalom-
rådet og vi håber at se rigtig mange, så grib allerede nu fat i 
din nabo og hør om de skal med.  
På høstfest komiteens vegne 
Heidi og Peter Rasmussen, Egholtvej 
Tlf. 61 66 87 53 

Vi havde en rigtig fin Sankt Hans aften i Sahl Park hvor delta-
gerne grillede deres medbragte mad på Sahl bys grill. Flot 
deltagelse og lidt trængsel omkring grillen. 
Bagefter holdt vores præst båltalen ved det store bål i parken. 
Børnene i Vores Naturbørnehus havde lavet en rigtig flot heks, 
så Anna sløjfede den traditionelle båltale  om varsler og Sankt 
Hans urt og holdt i stedet en rigtig sjov  tale til heksen, der jo 
skulle sendes afsted til Bloksbjerg. 
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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 
gudstjenesten 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", 
som menighedsrådet har hyret til at ser-
vere gratis kaffe og is . 
Arrangementet gennemføres i samarbej-
de med Bjerringbro Menighedsråd. 
 

 Sahl-Gullev Menighedsråd 

Vi havde en rigtig fin aften ved Høj Stene d. 8. juni. Vi mødtes 
ved Kongensbro og gik på Pramdragerstien op til skibssætningen. 
Nogle enkelte kom direkte til skibssætningen vi var i alt ca. 35 
deltagere. 
Ved skibssætningen holdt vi først en kort andagt ved vores sog-
nepræst, Anna Rask Lauridsen. Efter andagten fortalte Anna Je-

spersen lidt om stedets historie og vi spiste derefter sandwich. 
Vejret var fantastik smukt denne aften og understregede den 
smukke natur omkring Gudenåen og Tange Sø. 
Rigtig fint arrangement med flot opbakning. 

 
 
1. september 2018  begyndte Anna i sit em-
bede i Sahl-Gullev sogne. Det var med stor 
glæde vi tog imod den nye familie i præste-
gården, og i tiden der er gået har vi haft 
stor  udbytte af Annas store engagement og 
iderigdom i  kirkelivet, og sognenes beboere 
har sat pris på hendes imødekommenhed 
både i virket som præst, men også som pri-
vatperson. 
Hun har været meget aktiv i vores lille lokal-
område, og bl. a. været båltaler ved skt. 
Hans 2 gange, hvor vi har oplevet hendes 
veludviklede, kreative evner. Hun har også 
været en aktiv bidragyder og korrekturlæser 
til dette blad. 
Familien blev udvidet med en lille dreng , et 
barn mere er på vej, så der er endnu en 
glædelig begivenhed i vente.   
Anna har fået embede i Mejdahl sogn ved 
Holstebro fra 15. august og tager hermed 
fat på et nyt kapitel i sin karriere.  
Der skal fra menighedsrådet, byen og re-
daktionen lyde en stor tak for Annas aktive 
indsats i kirkerne og i lokalsamfundet, og vi 
ønsker hende og familien alt godt fremover. 
 
Annas afskedsprædiken bliver ved frilufts-
gudstjenesten ved Ormstrup Sø 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

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 

22. august 12. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

11:00 
ingen 

Konfirmation 

29. august 13. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

5. september 14. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: provst Bjarne 
Bæk Markussen 

12. september 15. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

19. september 16. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Jørn Andreas Pe-
dersen 

26. september 17. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

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 sta-
dig menighedsrådets officielle side, hvor 
man kan se oplysninger om menighedsrå-
det, medlemmerne,   menighedsrådets 
møder og referater. 
Der er også oplysninger om gudstjene-
ster, takster m. m. 
 

Kontakt: 
(Midlertidigt) Gitte K. Wamberg 
Telefon: 86681602 
Mobil:    30331128 
mail:  gkw@km.dk 
 

Formand: 
 Jens Martin Mølgaard 
Telefon 40680033 
mail: jmm@jm-teknik.dk  
 

Graver:  
Niels Skovrider  
Telefon 22828767 
mail: graver8484@gmail.com 

10. juli  døbt:  Nohr Raaby Madsen, søn af Maria Juul 
Røddik Madsen og Dann Raaby Petersen.  

 

Præsteembedet ved Sahl Gullev pastorat er le-
digt, og på grund af situationen omkring præ-
stegården i Sahl søges en præstevikar for perio-
den, indtil der er bygget en ny embedsbolig. 
Som det fremgår andet steds i bladet, har vores 
nuværende sognepræst, Anna Rask Lauridsen 
fået nyt embede og holder afskedsprædiken i 
forbindelse med friluftsgudstjenesten ved 
Ormstrup Sø d. 15. august. 
Gudstjenesteplanen er udarbejdet inden Anna 
fik sit nye job. Derfor kan der ske ændringer, og 
vi må henvise til dagspressen og kirkernes 
hjemmeside samt Facebook. 
Indtil videre er sognepræst Gitte K. Wamberg 
midlertidig afløser i embedet. 
Vi håber, at vi kan præsentere vores kommen-
de præstevikar i næste blad. 
 

Redaktionen 

https://www.facebook.com/SahlGullevSogne/
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mailto:gkw@km.dk
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Vores Naturbørnehus har ledige pladser i efteråret 2021 
samt foråret 2022 i både vuggestue og børnehave. Kontakt 
os gerne for yderligere oplysninger samt rundvisning på 8668 
0344, vi har åbent hverdag fra 6.30-16.30 mandag til torsdag 
samt fredag 6.30 til 16.00. 
 

Vores Naturbørnehus i Sahl vil det gode børneliv  og vi 
arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske grund-
lag og læringsmiljø i forhold til hele børnegruppen. 
I Vores Naturbørnehus ser vi det store i det små, vi tager 
aktivt del i børnenes begejstring over at finde en frø, snegl 
eller når fasanerne kommer forbi. Med respekt for at barn-
dommen har stor værdi i sig selv og ved at være til stede, 
være engagerede og aktive sammen med børnene udfordrer 
og pirrer vi børnenes nysgerrighed, så børnene får lyst til at 
udforske, undersøge og afprøve nye muligheder. Derfor er 
vores dagligdag også bygget op omkring en kombination af 
gentagelser og variation i de læringsmiljøer som børnene 
præsenteres for hver dag. Hvad er så et læringsmiljø, vil no-
gen måske tænke. Et læringsmiljø spænder vidt lige fra at 
øve sig i selvhjulpenhed omkring tøj af og på til at spise selv/
håndtere en madkasse altså dagligdags rutiner som har stor 
betydning for det enkelte barns alsidige personlige udvikling. 
Til at læringsmiljøet også omhandle de aktiviteter som de 
voksne igangsætter i forhold til:  
 
• Social udvikling 
• Kommunikation og sprog 
• Krop, sanser og bevægelse 
• Natur, udeliv og science 
• Kultur, æstetik og fællesskab 
 
Vi prioriterer fællesskabet på tværs af alder og køn. Som 
noget ganske særligt har søskende i alderen 0 til skolealde-
ren mulighed for at være en del af hinandens hverdag i bør-
nehuset. Det er dejligt at kunne give eller få en krammer af 
en større eller mindre søskende samt være sammen om en 
fælles leg. I Vores Naturbørnehus er tryghed, omsorg og 
nærvær samt ro til fordybelse centrale elementer i vores 
møde med børnene. Vores pædagogiske fundament bygger 

på anerkendende pædagogik og positiv guidning.  
 
Vi finder stor glæde ved at være i naturen og elsker at bevæge os. 
Vi tager på ture ud i vores nærområde til Kirkeskoven eller den 
store skov, hvor der er mulighed for at følge årstidens virkning på 
naturen. I legeparken kan man tage en himmeltur på en af gynger-
ne, eller en linedans på balancebommen, der er rig mulighed for at 
klatre i træer, tage en kælketur på helårskælkebakken eller en rask 
fodboldkamp på sportspladsen.  


