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Kalenderen 

 

Søndag d. 10 april 
Friluftsgudstjeneste i Sahl Park (se side 2) 
 

Onsdag d. 20. april 
Fælles generalforsamling, Sahl MiniHal 
 

Tirsdag d. 10 maj kl. 19:00 
Orienteringsmøde om valg til menighedsrådet  
Konfirmandstuen Sahl Præstegård (se side 2) 

 

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. 6. maj 2022  

Carsten Brixen Møller afholdt igen musikmarked for brugte og klassiske 
instrumenter d. 6. marts i Sahl MiniHal. Antallet af besøgene var lidt min-
dre end for 2 år siden, 120 betalende gæster. Der var derfor ikke det sam-
me parkeringskaos som sidst. Corona har nok holdt nogle interesserede 
væk. 
Indtægterne går ubeskåret til et koncert arrangement senere. 
Det er et rigtig flot initiativ, der sætter fokus på vores område. TVMV var 
tilstede og bragte et kort indslag om begivenheden. Du kan se det på 
dette link: musikmarked eller https://bit.ly/35oNzJW 

Onsdag d. 20. april kl. 19:00 Sahl MiniHal 
Sahl Borgerforening, Sahl Minihal Foreningsfitness og 
Sahl MiniHal indkalder traditionen tro  til fælles ordi-
nær generalforsamling. 
Dagsorden iflg. foreningernes vedtægter 
Arrangementet startes med gratis fællesspisning kl. 
18:00, hvor foreningerne er værter med stegt flæsk 
og persillesovs samt en øl / vand. 
Tilmelding til spisningen senest mandag D. 11. april til 
Flemming Nordentoft: tlf. 20 21 09 60 eller  
fnordentoft@grundfos.com 
Bliv medlem. scan koden i MobilePay nedenfor 

Nyt fra Gullev Borgerforening 

 

Så er det tid til årets  

Affaldsindsamling  
3. april 2022 kl. 14 - 16  

med start fra Bystedet, efterfulgt af kaffe og kage. 

Fællesspisning den 26. april 2022 kl. 18.00  

Gullev Borgerforening vil gerne invitere til fællesspisning i Bystedet 

Tilmelding følger på Facebook Gullevfolket 
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Søndag d. 10. april kl. 10.30 
 

INVITATION 
  
Palmesøndag vil vi gerne invite-
re til gudstjeneste for børn og 
voksne i madpakkehuset i lege-
parken i Sahl. 
 
Efter gudstjenesten tænder vi 
bålet i bålhytten og 
 
steger pølser/pandekager og 

skumfiduser, og der er en sandwich til dem, der foretrækker 
det.  
 
Der også mulighed for at nyde en øl 
eller sodavand. 
 
Det bliver en søndag med fortælling 
om den kommende påske og hyggeligt 
samvær om bålet. 
Vi glæder os til at jer! 
 
Kirkerne i Sahl og Gullev 

19. maj kl.19:30—21:30 

Med C'nB  i Gullev Kirke 
Christian og Bo har et stort repertoire og spiller skotsk/irsk 
folkemusik og amerikansk country. 
De benytter mange forskellige instrumenter bl.a. guitar, 
bas, fiddle, mundharpe, skeer og fløjte. 
Derudover synger de begge to, og  med deres musik skaber 
skaber de en hyggelig og god stemning. 

Vi har i år 3 konfirmander i pastoratet:, der bliver konfirmeret  
søndag d. 8. maj 

Sebastian Elias Jørgensen, Skibelundvej 84 

Victoria Bang Tovgaard , Skibelundvej 6 

Mie Nøraa-Nielsen, Skolevangen 12 

Andrea Markvart-Pedersen, Kløservejen 24  

Til efteråret skal der vælges medlemmer til menighedsrådet for 
Sahl og Gullev. Har du tænkt på at du måske gerne vil være 
med til at præge kirkelivet i de to lokalsamfund, så kom og hø-
re mere 10. maj kl. 19. Som udgangspunkt i Præstegården - hvis 
den er under nedrivning udmeldes et andet sted. 
På mødet vil menighedsrådet fortælle om det aktuelle arbejde, 
ideer for fremtiden og hvad man generelt tager sig af som valgt 
til rådet. Der vil være dialog og svares på spørgsmål. 
Lidt fakta: Et årligt budget på ca. 1,4 mio. kr. Arbejdsgiver for 
kirkens ansatte (undtagen præsten der er statsansat). Ansvarlig 
for kirkebygninger, kirkegårde og Præstegården. Med til at på-
virke form og indhold i gudstjenester. Initiativtager til forskelli-
ge aktiviteter, begivenheder og tiltag for menighederne. 
Sahl og Gullev er to sogne med fælles menighedsråd, der styrer 
kirkernes drift og vedligehold. Der skal vælges tre fra hvert 
sogn til rådet, for en toårig periode, sammen med en supple-
ant fra hvert sogn. 
Der er allerede nu tre der opstiller i Sahl og to fra Gullev. 
 

Menighedsrådet for Kirkerne i Sahl og Gullev 
Jens Martin Mølgaard, formand Vi fejrede Kyndelmisse i Gullev med gudstjeneste og fakkeltog. 

Kirken var fyldt af levende lys og udenfor var der opsat fakler. 
Fakkeltoget gik til Bystedet, hvor der var fællesspisning.  



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

3. april Mariæ bebudel-
ses dag 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

10. april Palmesøndag Sahl 
Gullev 

10:30 
ingen 

Friluftsgudstjeneste i Sahl 
Park 

14. april Skærtorsdag Sahl 
Gullev 

19:00 
ingen 

 

15. april  Langfredag Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

17.  april Påskedag Sahl 
Gullev 

ingen 
10:15 

 

18. april 2. Påskedag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

24. april 1. søndag efter 
Påske 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

1. maj 2. søndag efter 
Påske 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: provst Bjarne 
Bæk Markussen 

8. maj 3. søndag efter 
Påske 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

13. maj Store bededag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

15. maj 4. søndag efter 
Påske 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

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  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 i gudstjeneste-
listen er det sognepræst vikar Peter Worm 
Madsen, der prædiker. 

Der var fastelavnsgudstjeneste i Gullev søn-
dag eftermid-
dag. Efterføl-
gende traditio-
nen tro tøndes-
lagning og fa-
stelavnsboller i 
Bystedet. 
Kattekonge og 
prins blev 
Christian Jen-
sen og Rasmus 
Horn Krath. 
Der var ingen 
børn til den lille 
tønde 

Der var ret 
få børn til 
gudstjeneste 
og tøndes-
lagning. Der 
var ingen 
børn til den 
lille tønde. 
Rasmus Od-
gaard Mor-
tensen vandt 
både den 
store og den 
lille krone, 
så han gav 
kronen som 
kattedron-
ning til sin 

lillesøster Anna. 

Vi havde e  fin aften i Gullev Kirke d. 23. 
februar, hvor vi øvede os på de nye sal-
mer. Vores organist, Gunhild Trøllund 
Pedersen og kirkesanger Else-Marie Jep-
pesen ledte os gennem nogle spænden-
de nye salmer så vi fik dem lært (delvis). 

https://www.facebook.com/SahlGullevSogne/
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Efter en vandskade i de ældste skolebygninger, sidste vinter, er 
det aftalt med forsikringen at vi kan fjerne bygningerne i stedet 
for at udbedre skaderne. Efter det er godkendt af Viborg Kom-
mune, går arbejdet i gang i ugen lige før eller efter påsken. Det 
drejer sig om bygningerne langs Kløservejen og til og med Gym-
nastiksalen. 
Gravearbejdet på Kløservejen er for at flytte vandtilslutning. 
Vores Naturbørnehus 

Gymnastiksalen i Vores Naturbør-

nehus blev for en stund omdannet 

til et vaskeægte Tivoli. Fredag d. 

25. februar 2022 fik Vores Natur-

børnehus besøg af et Tivoli. Der 

var noget for en hver smag, med 

alt fra et lykkehjul til en karrusel og 

lækker slush ice. Der blev grinet og 

prøvet rigtig mange forskellige 

aktiviteter. Tivolibesøget blev 

sluttet af med et brag af en faste-

lavnsfest, hvor katten blev slået af 

tønden. Om eftermiddagen kom 

alle forældre til forældrekaffe og 

fastelavnsboller i Legeparken, hvor 

det spirende forår tittede frem.  

Skal din guldklump være en del af Vores Naturbørnehus pr. 1. 
juni 2022 eller i løbet af efteråret så kig forbi eller ring på tele-
fon 86680344 for at aftale tid til besøg. I vuggestuen har vi pt. 
8 børn og 2 uddannede pædagoger og 1 pædagogmedhjælper. 
I børnehaven optages der løbende børn og det er muligt at 
skrive sit barn op til en plads i både 2022, 2023 og 2024. I bør-
nehaven er det 2 uddannede pædagoger og 1 pædagogmed-
hjælper. 

Vores Naturbørnehus er et lille børnehus normeret til 35 børn 

i alderen 6 måneder til skolealderen. Vi ser det store i det små, 

vi elsker natur og bevægelse og vægter fællesskabet højt. Vi 

har en god normering i både vuggestue og børnehave og vi 

prioriterer at der er plads til ro og fordybelse så alle får de 

bedste vilkår for at trives og at udvikle sig. 


