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Årgang 12 Nr.:  1 

Januar / februar 2022 

Redaktør: Steffen Nørregaard (ansvarshavende) 
Telefon: 86684300 mail. redaktionen.sahlby@gmail.com 
Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro 

Kalenderen 

 

Onsdag d. 2. februar kl. 16:30 
Kyndelmissegudstjeneste i Gullev Kirke 
Derefter fællesspisning i Bystedet 
 

Søndag d. 27. februar 
Fastelavn Sahl kl. 11 Gullev kl. 14 
Se omtale på side 2 
 

Mandag d. 28. februar: 
Bystedet Gullev kl. 18:00 fællesspisning 
Kl.  19:30  Generalforsamling i Gullev Borgerforening 
 

Søndag d. 6. marts kl. 12 - 16 
Midtjysk Musikmarked 
Sahl MiniHal 
 

Lørdag d. 1. oktober 
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. 25. marts 2022  

Gullev Borgerforening vil gerne invitere til fællesspisning den 28. februar 
2022 kl. 18.00 i Bystedet. Efterfulgt af generalforsamling kl. 19.30. 

Vi ser frem til en hyggelig og informativ aften.  

Carsten Blixen Møller arrangerer igen musikmarked i Sahl . Sidst var det 
for 2 år siden inden Coovid-19 for alvor hærgede. Det var et yderst velbe-
søgt arrangement - så glæd jer. 

Vi ønsker vore læsere godt nytår 
Noget tyder på, at selvom vi har meget høje smittetal 
p. t. så er Corona pandemien i aftagen i Danmark og i 
Europa. Så vi håber, at 2022 bliver året, hvor vi gradvist 
kan  genoptage de lokale  traditioner. I 2021 måtte vi 
igen aflyse mange arrangementer - bl. a. Børnehusets 
traditionelle Lucia optog.  
Her ved redaktionens slutning tyder alt på, at restriktio-
nerne lettes meget snart. Så vi håber på et mere nor-
malt år i vort område 
Man siger jo også, at ”alt har sin tid”. Til oktober har 
jeg været lokalredaktør på førts Butiks- og Borgerbla-
det lidt senere også Kirkebladet og gennem de sidste 
12 år det kombinerede Kirke- og Borgerblad. Jeg har 
lovet at fortsætte i år med, men så synes jeg også at I 
skal have en ny redaktør. 

/Steffen Nørregaard 

Høstfestkomitéen er fremme i skoene og er trukket i 
arbejdstøjet. 
Datoen er fastlagt til 1. oktober, og man er godt i 
gang med at planlægge festen. 
 

Sæt allerede nu et stort 
kryds i kalenderen. 
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Søndag 27. februar fejrer Kirkerne i Sahl og Gullev fastelavn. 
Gudstjenesterne er rettet mod børn - børn (og voksne) må me-
get gerne være udklædte og bagefter er der tøndeslagning og 
slikposer til børnene og fastelavnsboller, varm kaffe og kolde 
drikkevarer til alle. 
Sahl:    Kl. 10 i kirken og derefter tøndeslagning og fastelavnsbol-
ler m.v. i Præstegården. 
Gullev: Kl. 14 i kirken og derefter tøndeslagning og fastelavns-
boller m.v. i Bystedet. 
Alle er meget velkomne. 
Arrangør: Kirkerne i Sahl og Gullev  

Velkommen til sangaften i Gullev Kirke 
Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 19-20 

 
Vi lærer sange fra salmebogstillægget 100 salmer, som 
også anvendes ved gudstjenester i sognene. 
 

Der vil være en forfriskning til at smøre stemmerne 
med undervejs. 
 

Else Marie synger for, og Gunhild spiller. 

9. januar: Anna Katrine Svalgaard Sørensen. Datter af Randi  
Ballegaard Sørensen og Henrik Svalgaard Sørensen  

16. januar: Nicoline Kramer Langgaard datter af Mette og 
Lasse Kramer Langgaard 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

30. januar 4. søndag efter 
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

Onsdag  
2. februar 

Kyndelmisse Sahl 
Gullev 

Ingen 
16:30 

 

6. februar Sidste søndag 
efter Helligtre-
konger 

Sahl 
Gullev 

1o:15 
ingen 

 

13.. Februar  Septuagesima Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Gitte K. Wamberg 

20. februar Seksagesima Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

27. februar Fastelavn Sahl 
Gullev 

11:00 
14:00 

 

6. marts 1. søndag i fa-
sten 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

13. marts 2. søndag i fa-
sten 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

Prædikant: Johannes Øster-
lund Nielsen 

20. marts 3. søndag i fa-
sten 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

27. marts Midfaste Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

3. april Mariæ bebudel-
ses dag 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

10. april Palmesøndag 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:  
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. 

 
I Gullev markeres Kyndelmisse med lysguds-
tjeneste i kirken og bagefter fakkeloptog fra 
kirken til fællesspisning i Bystedet. 
Det sker onsdag 2. februar kl. 16.30 i kirken og 
fællesspisning ca. kl. 17.30 i Bystedet. 
 
Alle er meget velkomne. 
 
Arrangør: Kirkerne i Sahl og Gullev sammen 
med Gullev Borgerforening. 

 
Corona pandemien satte også sit 
præg på kirkernes julearrangementer. 
Men vi fik startet adventstiden med 
en musikgudstjeneste 1. søndag i ad-
vent med musikledsagelse af vores 
organist Line på klaver, Simon på kon-
trabas og Kasper på trommer. 
Det er en hyggelig tradition og en lidt 
anderledes og fornyende musikledsa-
gelse til salmesangen. 
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Godt nytår til alle skal det lyde fra Vores Naturbørnehus.  
Hvad laver man egentlig i Vores Naturbørnehus i januar måned og 
resten af året? – Vi ser hver dag det store i det små, vi nyder natu-
ren, ude livet og fællesskabet 
 Vi leger sammen 
 vi lærer sammen 
 vi griner sammen 
 vi laver mad 
 vi spiser sammen 
 vi laver bål sammen 
 vi fjoller sammen 
 vi tumler sammen 
 vi sover sammen 
 vi nyder og trives i fællesskabet sammen 
Vi har også plads til flere i vores fællesskab – skal din guldklump 
have en plads i vuggestue eller børnehave i løbet af 2022/2023 så 
kontakt på tlf. 86680344 eller mail@vores-naturbørnehus.dk 

 
 

Igen i 2021 havde vi en flot julebelysning og et stort juletræ 
doneret af Ormstrup Gods. 
Efter vi tændte træet og sang et par julesange serverede Sahl 
Kultur- og Idrætsforening traditionen tro glögg og æbleskiver 
for de fremmødte. 
Tak til Jens Jespersen og hans frivillige m/kere og tak til Orms-
trup for det meget smukke træ. 
 

/redaktionen 


