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Kalenderen 

 

Søndag d. 28. november: 
Kl. 15: Musikgudstjeneste i Sahl Kirke 
Kl. 16: Byens julebelysning tændes 
 

Tirsdag d. 14. december kl. 16:30 
Lucia optog kl. 16:30 fra Vores Naturbørnehus 
Ca. kl. 17 gudstjeneste i Sahl Kirke 
Derefter fællesspisning i Sahl MiniHal 
 

Torsdag d. 16. december kl. 19:30 
Sangaften i Sahl Præstegård 
Se omtale i forrige nummer 
 

Søndag d. 19. december kl. 15:00 
Julekoncert i Sahl Kirke 
Se omtale på side 2 

 

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. 14. januar 2022  

Mandag morgen d. 14. november var der børnevalg i  børnehuset. Bør-
nene havde fået valgkort. Valgstedet åbnede ved at valgbestyreren, Ras-
mus ringede med klokken. Børnene stillede op i kø, og alle stemte i stem-
meboksen og lagde derefter deres stemmeseddel i  papkassen. 
Rasmus fik 5 af de i alt 14 stemmer. Vi kan ikke afgøre om det var fordi 
han bare er populær eller på grund af hans valgslogan. Han lovede imid-
lertid efterfølgende at levere bålmad til tiden. 
Venstres kandidat til Viborg Byråd, Esben Tøttrup deltog og fortalte lidt 
efterfølgende om at være medlem af et byråd. 

På hjemmesiden www.sahlby.dk kan man nu se en kalender for ar-
rangementer og sport i Sahl Minihal.  
Sahl Kultur- og Idrætsforening ser sig desværre nødsaget til at aflyse 
julebingo i år, da Covid-19 pandemien igen truer. 

Året 2021 lakker mod enden. Vi i Gullev Borgerforening 
ser frem til år 2022 med arrangementer på tavlen og 
socialt samvær. 
 
En lille fortælling om de to Lundhøje øst for Gullev, 
bestående af to gravhøje fra den ældre bronzealder. 
Gravhøjene blev anlagt for 3.400 år siden, formentlig til 
ære for magtfulde personer i vores samfund.   
Der er inden for de seneste 10 år fundet bronzegen-
stande i området omkring gravhøjene.  
Arkæologer har gravet og studeret området og fundet 
flere tidslommer under overfladen på marken.  
Der kan læses mere om den spændende udgravning på 
ViborgMuseum.dk/Lundhøje  
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Tirsdag d. 14. december 16:30 

Vores Naturbørnehus vil igen i år lave luciaoptog gennem Sahl 
By og  optoget starter kl. 16:30 og slutter i Sahl Kirke, hvor der 
er en kort børnevenlig gudstjeneste. Derefter er der fællesspis-
ning i Sahl Minihal (spaghetti bolognese). 
Alle er velkomne - også folk der ikke er medlem af den danske 
folkekirke.  
Arrangører: Kirkerne i Sahl og Gullev samt Vores Naturbørne-
hus. 

Søndag d. 19. december kl. 15 i Sahl kirke 

Årets julekoncert løber af stablen  i Sahl kirke søndag d. 19. de-
cember kl. 15. 
I en musikalsk ramme fortæller Klezmerduo Selma Lagerlöfs 
"Legenden om juleroserne". 
Det er en smuk fortælling om Abbed Hans, der får lov at besøge 
en røverfamilie julenat for at opleve, at skoven forvandler sig til en 
blomstrende prydhave. 
Klezmerduo består af Henrik Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord og 
de både spiller og synger sig gennem fortællingen. 
"Legenden om juleroserne" er for alle, både børn og voksne,  så 
tag familien, vennerne og naboerne med til en lidt anderledes 
julekoncert. 
Der er fri entre. 

/Menighedsrådet 

Santa Lucia procession, service and com-
munal dining 
Sahl, Tuesday 14 December from 16.30 
 
At 16.30 Vores Naturbørnehus makes Lucia procession 
through the city to the church. 
Approx. 17 o’clock there is a short children's church service. 
Approx. at 17.45 there is  communal dining in Sahl Minihal 
with spaghetti Bolognese. 
Everyone is welcome to join the procession, join the service 
or join the communal dining - even if you are not a member 
of the Danish Peoples Church (The Evangelical Lutheran 
Church in Denmark). 
 

Organizers: The churches in Sahl & Gullev and Vores 
Naturbørnehus.  

 Nytårsgudstjeneste 
i Sahl kirke kl. 15.00 
 
Efter gudstjenesten ønsker vi hinan-
den godt nytår 
med et glas mousserende vin og  
kransekage. 

Julegudstjeneste for børnene 
i Gullev kirke kl. 11.00 
En kort gudstjeneste der er sær-
ligt  målrettet familier med børn mel-
lem 3 og 12 år. 
Men alle er hjertelig velkommen til at 
deltage .  

28. november kl. 15:00 i Sahl Kirke 
Vi indleder adventstiden med 
en julemusikgudstjeneste, hvor 
vi vil synge julesalmer der ak-
kompagneres af kirkens orga-
nist, Line Rishøj, sammen med 
Simon Nielsen på kontrabas og 
Kasper Brinck på trommer. Præ-
sten vil fortælle et par julefor-
tællinger undervejs og indimel-
lem ord og fællessang spiller 
trioen musik, som kalder jule-
stemningen frem.  
Vi tænder juletræet  kl 16:00 den 
28/11, synger et par julesange og 

derefter serverer SKIF gløgg og 
æbleskiver.  

Hjælp  
til opsætning af julebelysning 
og byens juletræ søges. 
Vi starter lørdag den 27/11-
2021 kl. 8:45 på pladsen ved 
Palles Auto. 
Har i lyst til at hjælpe, så skriv 
lige til os på  
jespersen.jens.else@gmail.com 
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Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

28. november 1. søndag i ad-
vent 

Sahl 
Gullev 

15:00 
ingen 

 

5. december 2. søndag i ad-
vent 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

12. december 3. søndag i ad-
vent 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

14. december Lucia Sahl 
Gullev 

17:00 
ingen 

Se omtale på side 2. 

19. december 4. søndag i ad-
vent 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

24. december Juleaften Gullev 
Gullev 
Sahl 

11:00 
13:30 
15:00 

 

25. december juledag Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

26. december 2. juledag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

31. december Nytårsaften Sahl 
Gullev 

15:00 
ingen 

 

2. januar Helligtrekonger 
søndag 

Sahl 
Gullev 

ingen 
  9:00 

 

9. januar 1. søndag efter 
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

16. januar 2. søndag efter 
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

23. januar 3. søndag efter 
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

30. januar 4. søndag efter 
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

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: 86 68 1602 
Mobil:    60 53 86 68  
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 præ-
diker. 

Vores nye præstevikar Peter Worm Madsen havde sin første  
gudstjeneste i Sahl-Gullev på Alle Helgens dag. 
Der var flere fra sognene som fik lejlighed til at hilse på Pe-
ter, men han vil gerne i kontakt med mange flere. 
Derfor vil  der være mulighed for at få en  kop kaffe og en 
snak  med Peter på parkeringspladsen ved kirken 

i Gullev d.14. dec. kl. 14.30-16.00 
I Sahl d. 22. dec. kl. 14.30-15.30 
Alle er velkomne til at komme forbi og hilse på. 
Hvis der er behov for et hjemmebesøg kan Peter 
kontaktes på tlf. 6053 8668 eller pwm@km.dk  
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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. 

Lanternefest 
Fredag d. 12. november fejrede vi årets fest i Vores Naturbørnehus 

– en skøn aften i lanternernes skær. Minihallen var pyntet festligt 

op med bamselanterner, sol, måne og stjerner. Alle børnene sang 

godt med på lanternesangen og årets hemlige sang var Mester Ja-

cob på både dansk og bosnisk. Bagefter var der fællesspisning med 

knap 100 tilmeldt, syner af en del og herligt var det at se små og 

store lege og hygge sammen. Kl 18.45 gik alle i samlet flok til Lege-

parken som var flot lyst op af børnenes lanterner. Rasmus fortaltet 

en god historie mens der blev delt småkager rundt til de mange 

lyttere. Vi er i år dybt taknemlige over at det er muligt at samle så 

stor en flok til fest. Tak til alle som deltog. 

Juhuuu…… vi skal på tur 
Efter en fantastisk indsat med salg af redskaber og inventar fra den 

gamle skolebygning er det nu endelig lykkes at samle midler nok til 

indkøb af en el-drevet 6 personers børnebus. Vi gælder os meget til 

at kunne tage de mindst i Vores Naturbørnehus på ture ud i det blå.  


