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Torsdag d. 23. juni 
Skt. Hans fest i Sahl Park 
Omtale på side 1 
 

Søndag d. 21. august kl. 14 
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup sø. 
Omtale på side 2 
 

Lørdag d. 1. oktober 
Høstfest, Sahl MiniHal 

Vi havde igen besøg af de  ar-
kæologistuderende fra Aarhus 
Universitet og Moesgaard Mu-
seum på Borre Vestergaard. I år 
var det samme hold, som stude-
rede stedet 1. gang for 3 år si-
den. 
Holdet gennemfører årets ud-
gravninger som deres bachelor 
projekt. 
Der er nu fundet så mange spor 
af langhuse, så man er sikker på, 
at der har været en landsby her 
omkring år 600. Man er også ret 
sikker på, at der er en forbindel-
se til Skibssætningen Høj Stene i 
Ormstrup Skov. Høvdingen, kon-
gen eller dronningen, der er 
begravet i skibssætningen har 
givet været hersker over områ-
det. Men har han eller hun boet 
i byen? Moesgaard og arkæolo-
gerne er ikke sikre. Der er end-
nu ikke fundet en kongeborg i 
byen. 
Børn fra skolerne i Favrskov var 
inviteret til arrangementet 
”arkæolog for en dag” og der 
var stor aktivitet med at tegne, 
kigge i mikroskoper og søge 
med metaldetektor ude på ud-

gravningsområdet. 
I år blev der fundet en brønd, som nok har været anvendt som kilde til 
drikkevand og vandforsyning. Man har før troet, at bosættelser ved 
vandløb har været afgørende for vand til både mennesker og dyre-
hold, men i de senere år har man fundet gravede brønde, og de æld-
ste er næsten 2000 år gamle. Men det har været afgørende for bo-
sættelserne, at forsyninger kunne nå frem af vandvejen. 

23. juni kl. 17:30 

Traditionen tro afholdes der Sankt Hans med hyggeligt 
samvær i Sahl Park. 
Grillen er varm fra kl. 17.30, maden medbringer og griller 
I selv. Drikkevarer købes til favorable priser i den velas-
sorterede bar. 
Kl. 19.00 tændes bålet og vi sender heksen, som er frem-
stillet af alle de søde børn i Vores Naturbørnehus, afsted. 
Så får årets båltaler ordet og vi synger de traditionelle 
midsommer sange. 
Vel mødt! 

mailto:redaktionen.sahlby@gmail.com


Med C'nB  i Gullev Kirke 

Vi havde besøg af C’n’B; to herrer med hat og guitarer, der spillede irsk og 
skotsk folkemusik. 
Imellem numrene fortalte de om sangene og anekdoter fra den store ver-
den om mennesker og skibe. 
Skibe og kærlighed var en rød tråd i musikken, og vi sang og klappede med 
på flere sange. 
Undervejs var der en lille pause, hvor vi kunne få lidt at drikke og en snak 
med de to musikere. 
Efter endnu en runde med folkemusik sluttede de koncerten med at sætte 
guitarerne og sang et sidste nummer stående i korbuen. En stemningsfuld 
afslutning på en herlig aften. 

/Anna Jespersen 

Viet i Sahl Kirke Lørdag d. 11. juni:  
Pia Helene Jensen og Brian Bechmann Andersen  

Søndag d.  21. august kl. 14:00 

Minna og Niels Due Jensen byder velkommen 
til gudstjeneste i det fri ved Ormstrup Sø. Her 
er god plads og alle er velkomne. 
Vores egen præst, Peter Worm Madsen, står 
for gudstjenesten og De Gjern Spillemænd 
spiller til. 
Efter gudstjenesten kan eftermiddagskaffen 
nydes i den smukke natur ved godset og par-
ken er åben til at gå på opdagelse i. Jagtstuen 
er åben i tilfælde af regn. Medbring selv 
kaffekurv og stol eller tæppe. 

 Kirkerne i Sahl og Gullev 

Søndag d. 3. april 2022 
 

Ved højmessen var der barnedåb. 
Mathias Winther Bechmann Andersen.   
Datter af Karina Winther Jensen  og 
Jesper Bechmann Andersen . 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

26. juni 2. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

  3. juli 3. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

10. juli 4. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

17. juli 5. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Bjarne Bæk Mar-
kussen 

24. juli 6. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Jørn Andreas Pe-
dersen 

31. juli 7. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

  7. august 8. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Gitte Korsholm 
Wamberg 

14. august 9. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

21. august 10. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

14:00 
ingen 

Friluftsgudstjeneste se omta-
le på side 2 

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. 

Vi var 20 deltager i udflugten, der blev en virkelig spændende 
aften. Først viste Inger (medlem af Menighedsrådet i Vejerslev 
Aidt Thorsø) rundt i Kirken og fortalte om dens historie.  Bygnin-
gen har været ombygget af Munkene, der i den sene middelalder 
ejede (havde erobret) kirken. De oprindelige kvaderstens ydermu-
re bærer præg af om og tilbygninger og en enkelt jordrystelse i 
1700 tallet. Derfor er murene kalket. 

Henning Christiansen fortalte om Asgård og de frivillige træskære-
re. Det er en smuk park og et imponerende træskærearbejde man 
kan se og beundre. På billedet i midten ses Midgårdsormen og til 
højre Thor med  Mjølner. Vi sluttede af i Madpakkehuset hvor 
Inger Grete Eger fortalte lidt om Asa troen og dens spor i det dan-
ske sprog.  Derefter hyggede vi os med lækre sandwichs samt øl 
og vand. 
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Sommertur til Energimuseet i Tange 
 

Fredag d. 10. juni 

2022 var Vores Natur-

børnehus på den årli-

ge sommertur. Årets 

tur gik til Energi Mu-

seet, hvor mejser og 

svaler havde base 

hele dagen. Børnehu-

sets ældste børn, Ug-

lerne gik fra Sahl gen-

nem skoven over 

dæmningen til Energi 

Museet. Alle børn og 

voksne havde en dej-

lig dag i andre omgi-

velser, hvor der var 

rig mulighed for at undersøge museets mange aktiviteter til glæde og 

begejstring. Om eftermiddagen kom forældrene med madkurven pak-

ket med lækkerier. En rigtig god dag, hvor fællesskabet var i centrum. 

 

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. august 2022  

Udlejning af Bystedet i Gullev 

Bystedet kan lejes til fest for op til 50 personer. 
Prisen er 1.000 kr. for medlemmer af Gullev Borgerfor-
ening + 20 kr. pr. kuvert 
Prisen er 1.500 kr. for ikke medlemmer af Gullev Borger-

forening + 20 kr. pr. kuvert  
For mere information kontakt Eva Nielsen tlf. 40 15 22 

48  
Se mere om Gullev https://gullevby.dk  
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