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Kalenderen 

 

Søndag d. 14. august kl. 11—16 
Loppemarked  hos Vores Naturbørnehave 

 
Søndag d. 21. august kl. 14 
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup sø. 
 

Tirsdag d. 20. september kl. 19:30 
Valgforsamling til menighedsrådet 
Bystedet i Gullev. 
 

Tirsdag d. 27. september kl. 19:30 
Sangaften, Sahl Kirke 

 
Lørdag d. 1. oktober 
Høstfest, Sahl MiniHal 

 

Valgforsamling 20. september 2020 kl. 19.30  
 

Bystedet, Gullev Byvej 14 
 
Har du tænkt på at du måske gerne vil være med til at præge og 
udvikle kirkelivet i de to lokalsamfund? så kom og og gør din 
stemme gældende og måske endda stille op som kandidat til 
menighedsrådet. 
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 
Menighedsrådet har et årligt budget på ca. 1,4 mio. kr.  og er 
arbejdsgiver for kirkens ansatte (undtagen præsten der er stats-
ansat). Vi er ansvarlige for kirkebygninger, kirkegårde og præ-
stegården. Vi er med  til at påvirke form og indhold i gudstjene-
ster og initiativtager til forskellige aktiviteter, begivenheder og 
tiltag for menighederne og sognene. 
 
Sahl og Gullev er to sogne med fælles menighedsråd, der styrer 
kirkernes drift og vedligehold. Der skal vælges seks medlemmer 
og to suppleanter. Valget gælder for en toårig periode. 
 

Menighedsrådet for Kirkerne i Sahl og Gullev 
 
Jens Martin Mølgaard, formand 

 

Lørdag den 1. oktober holder vi høstfest i Sahl minihal. 
Tag naboen og vennerne under armen og kom til en 
glad aften, hvor der både bliver serveret god mad og 
mulighed for at få en sving om. Der bliver også ameri-
kansk lotteri med  fine præmier.   
Musikken leveres af nordjyske Andre Vejby  Nielsen, der 
spiller glad dansemusik i forskellige genrer.  
Mere følger i næste nummer af bladet.  

Høstfest komitéen / Anne Mette Mølgaard 

mailto:redaktionen.sahlby@gmail.com


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 parken 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 

kl. 17.00 i Gullev Kirke  

Familiegudstje-
neste og 

efterføl-
gende 
pizza 

Kirkerne i 
Sahl og 
Gullev invi-
terer til fami-
liegudstjeneste 
og efterfølgende 
et let måltid med pizza 

 Vi starter i kirken med en 

forkortet gudstjeneste, 
og efterfølgende 

serveres der 
pizza i våben-
huset 

 Det er gra-
tis at delta-
ge.  

Vi håber at se 
rigtig mange. 

 Peter Præst og Sahl-Gullev 
Menighedsråd 

Tirsdag d. 27 september 2022 kl. 19-30 
 

Sahl Kirke 

 Vi lærer hits fra “ 100 salmer”, som også bruges 

ved  gudstjenester i sognene. 

Der vil være en forfriskning undervejs. 

 

Else Marie Jespersen og Gunhild Trøllund Pedersen 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

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 

28. august 11. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

  4. september 12. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

  7. september Onsdag Sahl 
Gullev 

Ingen 
17:00 

 

11. september 13. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Gitte K. Wamberg 

18. september 14. søndag efter 
Trinitatis 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

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 stadig 
menighedsrådets officielle side, hvor man 
kan se oplysninger om menighedsrådet, 
medlemmerne,   menighedsrådets møder 
og referater. 
Der er også oplysninger om gudstjenester, 
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. 

18. juni 2022 

Noah Bilkær Hansson søn af Sarah Bilkær Jakobsen og Andreas 
Agervig  Hansson 

25. juni 2022 

Theis Berendt Jensen søn af Susanne og Mikkel Berendt Jensen 
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Udlejning af Bystedet i Gullev 

 

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

ening + 20 kr. pr. kuvert  
For mere information kontakt Eva Nielsen tlf. 40 15 22 48  

Se mere om Gullev https://gullevby.dk  

Vores Naturbørnehus fejrer 15-års fødselsdag – Hip hip hurraaaa 
Mandag d. 1. august 2022 var det 15 år siden at Vores Naturbør-
nehus lukkede dørene op første gang som fribørnehave. Det blev 
fejret på festlig vis i børnehøjde torsdag d. 4. august med lækker 
mørbradgryde over bål og med is til dessert.  

Vores Naturbørnehus stortrives og har de sidste år oplevet en 

positiv tilgang at børn og familier. Børnehuset har lige nu indskre-

vet 27 børn i alderen 0 til 6 år. Fremtiden tegner derfor meget lys 

og lovende for et godt og aktivt børneliv. 

 

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. 2. september 2022  

https://gullevby.dk
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