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Lørdag d. 2. oktober 2021 kl. 17:30 - 01:30 
Årets høstfest, Sahl MiniHal 
 

Onsdag d. 13. oktober kl. 19:30 
Sangaften i Sahl Præstegård 
 

Tirsdag d. 16. november kl. 19:30 
Sangaften i Sahl Præstegård 
 

Torsdag d. 16. december kl. 19:30 
Sangaften i Sahl Præstegård 

 

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. 15. oktober 2021 

Så har vi fået lagt nyt tag på Sahl Minihal, et projekt der har været 
undervejs et stykke tid. Nu er det skiftet og det ser godt ud. Der 
mangler lidt endnu bl.a. nye tagrender.  

Vores Naturbørnehus fik fredag d. 27. august overrakt en ga-
vecheck på 5.000 kroner af Kristina fra Nordea i Bjerringbro på 
vegne af Nordea Fonden. Det var en glædelig overraskelse og 
et skridt på vejen i forhold til vores store ønske om at købe en 
Winther børnebus. Overrækkelsen blev selvfølgelig fejret med 

lækre fredagsboller og fredagssangen. 

Niels Skovrider har i juli måned haft 10 års jubilæum som graver 
ved Sahl og Gullev Kirker. Her fotograferet med gaven fra Menig-
hedsrådet. 
Vi bringer en forsinket lykønskning her fra redaktionen 
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Vi havde en velbesøgt friluftsgudstjeneste søndag d. 15. august. 
Vejret truede lidt, men det holdt tørt. Vi hyggede os bagefter i 
parken, og man kunne få kaffe og iscreme fra Isfuglen - vores 
lokale mobile is forretning. Bjerringbro FDF brassband spillede 
til gudstjenesten. Bjerringbro og Sahl Gullev Menighedsråd var 

arrangører og rettede en tak til Minna og Niels Due Jensen for 
at låne de pragtfulde omgivelser. 
Det var samtidig afskedsgudstjeneste for Anna Rask Lauridsen, 
og der blev holdt takketaler fra begge menighedsrådsformænd 
og provst Bjarne B. Markussen. 

Carsten Riis Jensen er vores midlertidige præstevikar indtil 31. 
oktober. Menighedsrådet søger en afløser derefter og indtil der 
er opført en ny præstebolig , så embedet igen kan besættes  på 
normal vis. 

Søndag d. 31. oktober kl. 11 i Sahl Kirke 
Sidste søndag i oktober, hvor vi lige er skiftet til vintertid, invite-
rer kirken til gudstjeneste i Sahl.  Gudstjenesten er særligt 
rettet mod børn og unge. Efter gudstjenesten serverer menig-
hedsrådet grillpølser og drikkevarer i Præstegården. Alle er me-
get velkomne. Det er sidste mulighed for at få grillpølser i den 
gamle præstegård. Derudover bliver der mulighed for at se teg-
ninger til den nye præstegård og sognehus. 

/Sahl Gullev Menighedsråd 

Efter længere tids pause inviterer Sahl og Gullev Kirke på ny til 
fællessang i konfirmandstuen i Sahl Præstegård. 
 Det er vores organist, Line, som igen akkompagnerer på klave-
ret og fortæller om sangene. 
 Vi synger en blanding af både kendte og mindre kendte sange 
fra Højskolesangbogen, og der er også plads til sangønsker fra 
deltagerne. 
Efter en times tid med sang byder vi på en øl eller sodavand, 
hvor der er mulighed for en snak med naboen. 
Der bliver i efteråret afholdt sangaftener: 
 Onsdag d. 13. oktober kl. 19.30 
Tirsdag d. 16. november kl. 19.30 
Torsdag d. 16. december kl. 19.30 (julesange) 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

12. september 15. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

Prædikant: Carsten Riis Jen-
sen 

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 

 Lørdag 
2. oktober 

Høstgudstjeneste Sahl 
Gullev 

17:00 
ingen 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

10. oktober 19. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

Prædikant: Bjarne Bæk Mar-
kussen 

17. oktober 20. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

24. oktober 21. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Carsten Riis Jen-
sen 

31. Oktober 22.søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

11:00 
ingen 

BUSK gudstjeneste 
Prædikant: Carsten Riis Jen-
sen 

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: 
Præstevikar Carsten Riis Jensen 
Telefon: 86681602 
Mobil:    26180273 
mail:  crje@km.dk 
 

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

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

Emil Mikkelstrup Ejlersen søn af Julie og Søren 
Mikkelstrup Ejlersen 

Ellie Gulddahl Holm datter af Maria Gulddahl Klint og  
Daniel Holm 
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