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Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro 

Kalenderen 

 

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

Tirsdag d. 14. december kl. 17 
Lucia gudstjeneste i Sahl Kirke 
 

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

Søndag d. 19. december kl. 15:00 
Julekoncert i Sahl Kirke 

 

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. 12. november  

JEMA 
Ormstrup Gods 
Ans Busservice 
CB Rengøring 

Maagaards Auto 
BC Erhvervsservice 

Verner Mikkelsen Aps 
Anne Maries Varme hænder 

ST Skoventreprenør v/Steffen Tougaard 
5Forever v/Heidi Aa. Rasmussen 

 Sahl Kultur og Idrætsforening  
Restaurant Lillering Skov 
  Sahl Akkumulatorfabrik 
Tømrer Ole Madsen Byg 

Jimmi Nøraa-Nielsen 
Nordtec-Optomatic  
G.S. Varmeteknik 
Jysk Tæpperens 

Maries Hus 
Nutrimin 

Årets store begivenhed, høstfesten kunne igen gennemføres nu covid-19 
restriktionerne er sendt på pension. Der var ca. 100 glade gæster, der 
hyggede sig og fik en svingom . Alle nød, at det nu igen var tilladt at feste. 
Trofaste sponsorer havde doneret fine præmier. Sponsorlisten  ses i bob-
len  her på siden. 
Næste års komité blev udnævnt  de ses på billedet nedenfor. 

Karen og Bjarne Madsen, Dorrit og Preben Jakobsen, 
Pia og Johnny B. Pedersen, Irene og Palle Maagaard 

Anne-Mette og Jens Martin Mølgaard. 
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Det er med glæde vi byder velkommen til Peter Worm Mad-
sen, der er ansat som præstevikar i Sahl og Gullev indtil vi har 
fået opført en ny præstebolig. Stillingen er som vikar da vi først 
kan ansætte en præst i fast stilling, når den ny præstegård er 
klar. 
 
Peter starter 1. november og præsenterer sig her:  
"Kære Sahl-Gullev. Det glæder mig og min familie at skulle 
være vikar-præstefamilie hos og sammen med jer i 2021-2022. 
Jeg, Peter, er præsten og Cecilie er sygeplejerske på Skejby 
Sygehus, og sammen med børnene Clara (9), Elias (7) og Johan-
nes (4) bor vi i Lystrup nord for Aarhus, "hvorfra vor verden 
går". Mest vil I møde Peter, men vi forventer at troppe op så 
ofte det er muligt og fejre gudstjeneste sammen med jer" 

/Peter Worm Madsen  og Menighedsrådet 

31. oktober kl. 11:00 i Sahl   

Sidste søndag i oktober, hvor vi lige er skiftet til vintertid, 
inviterer kirken til gudstjeneste i Sahl.  BUSK står for Børn 
Unge Sogn Kirke, og gudstjenesten er derfor særligt rettet 
mod børn og unge. Efterfølgende serverer menighedsrådet 
grillpølser og drikkevarer i Præstegården. Alle er meget vel-
komne - også selv om man ikke er medlem af den danske 
folkekirke. Det gælder også indbyggere fra andre lande som 
har slået sig ned i vores sogne. 
Det er sidste mulighed for at få grillpølser i den gamle præ-
stegård. Derudover bliver der mulighed for at se tegninger til 
den nye præstegård og sognehus.  

/Sahl Gullev Menighedsråd 
 

31st October at 11 o'clock in Sahl  
Last Sunday in October, when we have just changed to win-
ter time, the church invites you to a service in Sahl. The ser-
vice is especially aimed at children and young people. The 
parish council serves grilled sausages and drinks in the vicar-
age after the service. Everyone is very welcome - even if you 
are not a member of Folkekirken (the Danish evangelical-
Lutheran Church) 

/Sahl Gullev Parish Council 
Tirsdag d. 14. december kl. 17 i Sahl Kirke 

 

Vores Naturbørnehus vil igen i år lave luciaoptog gennem Sahl 
By og  optoget slutter i Sahl Kirke, hvor der er en kort børne-
venlig gudstjeneste. 
Derefter er der gratis fællesspisning i hallen. Mere i næste 
nummer. 
Alle er velkomne - også folk der ikke er medlem af den danske 
folkekirke. 

7. november kl. 16 i Sahl  Kirke 

Allehelgen er viet til mindet om dem, vi har mistet. 
En gudstjeneste med ord, salmer og levende lys og 
plads til at mindes den eller dem, vi hver især har 
mistet og bærer med os. 
Der er også anledning til at hilse på Peter Worm Madsen, 
som har den første gudstjeneste denne dag. 
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i våbenhuset.  
Der er tændt lys på kirkegårdene i Sahl og Gullev, så man 
efter gudstjenesten kan besøge gravstederne. 
 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

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 

7. november Allehelgen Sahl 
Gullev 

16:00 
ingen 

Se omtale på side 2. 

14. november 24. søndag efter 
trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

21. november Sidste søndag i 
Kirkeåret 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

28. november 1. søndag i ad-
vent 

Sahl 
Gullev 

15:00 
ingen 

 

Menighedsrådet har lavet sin egen facebook 
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 koncerter 
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, medlem-
merne,   menighedsrådets møder og refera-
ter. 
Der er også oplysninger om gudstjenester, 
takster m. m. 
 

Kontakt: 
Præstevikar  Peter Worm Madsen 
Telefon: 86681602 
Mobil:    3029 8333  
mail:  pwm@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 vikar Peter Worm Madsen, der 
prædiker. 

 

Vi var 15 til sangaften i Sahl Præstegård  om aftenen 
onsdag d. 13. oktober. 
Der var en rigtig god stemning. Vi sang de gode gamle 
danske sange fra højskolesangbogen. 
Vores organist Line Rishøj er en kyndig guide i den nye 
højskolesangbog. 
Det kan virkelig anbefales at deltage. Der er 2 aftener 
mere i år, så kom endelig med hele familien og tag na-
boen med. 
Næste sangaftener: tirsdag d. 16. november og torsdag 
d. 16. december. Begge aftener kl. 19:30 

Søndag d. 19. december kl. 15 i Sahl kirke 
 
I en musikalsk ramme fortæller 
Klezmerduo om den fredløse rø-
ver, der bor i Göingeskoven sam-
men med sin kone og alle røver-
ungerne. En dag kommer røver-
mor forbi Øved kloster, der er 
berømt for sin smukke have. 
Munkene er stolte af havens 
skønne, sjældne planter og blom-
ster, men røvermor hævder, at 
Göingeskoven er langt skønnere, 
når den selveste julenat forvand-
ler sig til en blomstrende prydha-
ve. 
Abbed Hans får lov at besøge rø-
verfamilien den kommende jule-
nat for ved selvsyn at opleve un-
deret i skoven. Men med sig har 
han den mistroiske lægbroder…. 

Klezmerduo består af Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba, vokal) og 
Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika, percussion, vokal) Duoen spiller over 100 
koncerter om året herhjemme og i udlandet, hvor de har optrådt i de fleste 
europæiske lande samt i Israel, USA, Argentina og på Cuba. 
Klezmerduo siger at "Legenden om Juleroserne" er for alle! Så ta' din fami-
lie, din nabo, din ven eller bekendte med. Der er fri entré. 

/Menighedsrådet 
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Fredag d. 15. oktober deltog alle børnehavebørn i Vores Natur-
børnehus i det årlige motionsløb. Ruten gik gennem skolegården 
og videre af Kløservejen og op langs sportspladsen. I motionslø-
bet deltog 16 børn i alderen 3 til 5 år og tilsammen blev det til 
28 kilometer og 750 meter. Det passer næsten med en tur til 
Bilka i Viborg. Efter motionsløbet var der medalje-overrækkelse 
og klapsalver til alle Mega seje børn der løb sig til bankende 
hjerter, røde kinder og sved på panden med stort engagement 
og viljestyrke. 

Lanternefest 
Nu nærmer tiden sig for året fest i Vores Naturbørnehus, det 
glæder vi os rigtig meget til. I år er festen rykket til Sahl Minihal 
og hvis der er nogen af byens borgere, som har lyst til at være 
med i lanterneoptoget fredag d. 12. november er I velkommen 
til at møde op med en lanterne i hånden foran minihallen kl. 
18.45, hvor vi i samlet optog går mod Legeparken i flammernes 

skær for at høre en af Rasmus´ røverhistorier mens vi spiser sol, 
måne og stjerne småkager. Vel mødt  

Hver fredag i november 2021 og januar 2022 
 
 
 

Kl.9-10   1-3-år 
Kl.10-11  3-6 år 

Alle er velkomne - forløbet er gratis. 

Gullev Borgerforening vil gerne sige tak for opbakningen til de 
fremmødte, til årets Dame- og Herreaften. Vi ser frem til at genta-
ge succesen i 2022.  
Næste arrangement er Julefællesspisning torsdag den 18. no-
vember 2021 i Bystedet. 

Gullev forsamlingshus kan lejes til fest for op til 50 personer. 
 

Pris er kr. 900,00 inkl. rengøring, for medlemmer af Gullev by 
borgerforening, pr. døgn. Hertil skal lægges kr. 10,00 pr. kuvert 
pr. døgn. 
 Pris er kr. 1.300,00 inkl. rengøring, for ikke medlemmer, pr. døgn. 
Hertil skal lægges kr. 10,00 pr. kuvert pr. døgn. 
 

For mere information kontakt Eva Nielsen på tlf. 40 15 22 48  
 

Mere information om Gullev: 
https://gullevby.dk 
https://www.facebook.com/groups/178295652208953 

https://gullevby.dk
https://www.facebook.com/groups/178295652208953

