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Kalenderen 

 
 

Torsdag 19. maj kl. 19:30 
Forårskoncert i Gullev Kirke 
Se omtale på side 2 
 

Onsdag d. 15. juni kl. 18:30 
Sogneudflugt  se omtale på side 3 
 

Torsdag d. 23. juni 
Skt. Hans fest i Sahl Park 
Omtale i næste nummer 
 

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. 10. juni 2022  

Den 20. april var der fællesgeneralforsamling for Sahl Kultur og 
Idrætsforening, Sahl MiniHal og Sahl Minihal foreningsfitness. 
Traditionen tro indledte vi med en omgang stegt flæsk og persil-
lesovs. 
Alle generalforsamlinger var udramatiske og med genvalg af for-
mændene for de 3 institutioner, Rasmus Christjansen (SKIF),  
Dorrit Jakobsen (hallen) og Jens-Peter Lundgaard (fitness) 
Sahl MiniHal havde en ændring af vedtægterne på programmet. 
Man har undersøgt om kommunen af hensyn til støtte til hallen 
krævede revision af statsautoriseret revisor. Det er ikke et krav 
fra Viborg Kommune, så kravet om statsautoriseret revisor blev 
slettet i vedtægterne. 
Men der har generelt været tilfredshed med revisionsfirmaet 
Jørgen Løbner (statsautoriseret), så de blev genvalgt som reviso-
rer. 
Kontaktinformation til bestyrelserne kan man finde på byens 
hjemmeside: http://sahlby.dk 

Der kommer igen et nyt hold arkæologistuderende 
fra Aarhus Universitet Til Borre Vestergaard. De 
starter  mandag d. 16. maj og udgravningerne vil 
vare op til 3 uger. Favrskov kommunes skoler har 
indledt et samarbejde, så eleverne bliver inddraget 
i udforskningen af de arkæologiske fund og selv 
deltager i udgravningerne en enkelt dag. 
Det er et meget spændende projekt. Der er jo alle-
rede fundet tegn på beboelse, men det kan være 
et større bysamfund, der ligger under jorden i om-
rådet.  
Alle er velkommen til at besøge udgravningsstedet 
og se, hvad der er fundet. 

Gullev Borgerforening 

Sæt kryds i kalenderen den 23. juni 2022 
til en fælles Sankthansaften i Gullev 
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19. maj kl.19:30 

Med C'nB  i Gullev Kirke 
 

Christian og Bo har et stort repertoire og spiller skotsk/irsk 
folkemusik og amerikansk country. 
C’nB benytter mange forskellige instrumenter bl.a. guitar, 
bas, fiddle, mundharpe, skeer og fløjte. 
Derudover synger de begge to, og  med deres musik ska-
ber de en hyggelig og god stemning. 
Koncerten varer ca. 2 x 45 min. I pausen serverer menig-
hedsrådet kolde drikke. 
Gratis adgang tag venner og naboer med! 

Kirkerne i Sahl og Gullev 

Vi har i år 4 konfirmander i pastoratet  

Sebastian Elias Jørgensen, Victoria Bang Tovgaard  og 
Andrea Markvart-Pedersen blev konfirmeret i Bjerring-
bro Kirke 

Mie Nøraa-Nielsen Blev konfirmeret i Sahl Kirke. 

Her er et billede af Mie 

Vi havde en festlig børnevenlig gudstjeneste palmesøndag i Sahl 
Park. Det var blæsende og ret koldt for årstiden, men vi fik da læ i 
det såkaldte madpakkehus. Det kneb dog med plads til alle delta-
gere, så nogle deltagere stod i døråbningerne og lige udenfor 
huset. 
Vi fejrede bibelteksten om Jesu indtog i Jerusalem. Der blev råbt 

hosianna og viftet med dannebrogsflag, for vi har endnu ikke pal-
mer i Sahl Park. 
Efter gudstjenesten var der bespisning med sandwich, og bålsteg-
te pølser, samt kolde drikke serveret af menighedsrådet. 
Et flot og festligt arrangement til at markere starten på påsken. 

/Steffen Nørregaard 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

22.maj 5. søndag efter 
Påske 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

26. maj Kristi himmelfart Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

Prædikant Gitte Korsholm 
Wamberg 

29. maj 6. søndag efter 
Påske 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

 

5. juni Pinsedag Sahl 
Gullev 

  9:30 
11:00 

 

6. juni 2. pinsedag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

12. juni Trinitatis Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

19. juni 1. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

26. juni 2. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

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 
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 gudstjenestelisten er det sognepræst vikar 

Peter Worm Madsen, der prædiker. 

 Snart er det tid til a rets sogneudflugt for Sahl og Gullev Sogne. Vi har i a r valgt, at vi bliver i vores næromra de, nær-
mere bestemt sa  kigger vi mod vores nabo Vejerslev!  

Gode folk fra Vejerslev har lovet at komme og fortælle os 
om kirken og dens tid som munkekloster, og om tiden før 
kristendommens indførelse i Danmark; vi besøger Asgaard 
og møder dens indbyggere.  
Præst Peter har lovet at holde en andagt for os i Asgaard  
Herefter serveres sandwich med en øl eller en sodavand, 
og det er tid til hygge og snak . 

For dem med gode ben er det muligt at komme med på en 
vandretur til Vejerslev Kirkeskov, hvor der bl.a. er en del 
gravhøje at se. 
Vi håber at mange har lyst til at deltage, vi glæder os me-
get til at se jer!  

 
Sahl Gullev Menighedsråd 

Vi mødes på p-pladsen ved Vejerslev Kirke, Præstevænget 4 i Vejerslev den 15. juni 2022 kl. 18:30.  
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I de seneste måneder har vi arbejdet med bæredygtighed i Vores Na-
turbørnehus. Vi har snakket om, og sorteret affald, genanvendt det til 
kreative projekter og nogle børn har været med på genbrugspladsen og 
aflevere sorteret affald.  
Børnene blev hurtigt verdensmestre i at sortere deres affald, samt at 
finde og samle affald når vi gik på tur. De begyndte tidligt at fortælle os 
voksne hvad ting kan laves om til når det genanvendes, og hvad der 
sker hvis affald smides i naturen. 

Frem mod sommerferien kaster vi os nu over kultur og drama, så bliv 

ikke bange hvis i møder hekse, ulve eller prinsesser nede i skoven. Det 

er bare os der er på tur. 

 Byggeriet starter til september  
 
Nu har vi endelig fået  finansiering at den nye præstegård 
på plads. Projektet omfatter nedrivning af gammel præ-
stebolig, bygning af ny bolig og bygning af sognehus med 
præstekontor og mødelokale. Selv om projektet er beskå-
ret i forhold til den oprindelige drøm, bliver det et flot 
byggeri.  
Byggeriet betales i hovedtræk af Viborg Østre Provsti og 
resten betales af vores egen kirkekasse.  
Baggrund: Oprindelig plan var renovering af overetagen. 
Forinden skulle der undersøges for skimmelsvamp i un-
deretagen - et krav fra provstiet. Det viste at der er skim-
melsvamp i murværket som det vil blive for dyrt at ud-
bedre og samtidig uden en 100% garanti for at skimmel 
problemer er løst. Derfor blev projektet ændret til nybyg-
geri af embedsbolig og bygning af Sognehuset, så præ-
stens privatliv og menighedens aktiviteter adskilles.  
Tilmed får vi en præstegård med lavt energiforbrug 
(varmepumper) - med dagens gaspriser er det ikke uden 
betydning for kirkekassen.  
Menighedsrådet  /Jens Martin Mølgaard  

Efter en del forsinkelser, er vi nu endelig i gang med at få ned-
revet skolebygningerne langs Kløservejen og gymnastiksalen. 
Bygningerne er fra ca. 1941. De bygninger der bliver stående 
tilbage er fra ca. 1963, og det er her Vores Naturbørnehus hol-
der til. 
Baggrund: I vinteren 2020/2021 var der en større vandskade. 

Efterfølgende er det aftalt at forsikringssummen kan bruges til 
nedrivning i stedet for at udbedre skaderne. 

/Vores Naturbørnehus 


