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Jan. / Feb. 2019 

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

Kalenderen 
 

Tirsdag d. 22. januar kl. 19:30 
Sangaften, konfirmandstuen , Sahl Præstegård 
 

Fredag d. 25. januar kl. 16 - 20 
Fredagscafé, Sahl MiniHal 
 

Søndag d. 27. januar kl. 10 - 13 
Fitness Tryday, Sahl MiniHal 
 

Fredag d. 1. februar kl. 9:00 - 11:00 
Start Musikalsk legestue, Sahl Kirke 
Se omtale i bladet på side 4. 
 

Søndag d. 3. februar kl. 16:30 
Gudstjeneste og lysfest i Gullev Kirke 
Efter gudstjenesten fællesspisning i Bystedet. 

 
Onsdag d. 6. februar kl. 15:30 
Dåbskludestik i Præstegårdens konfirmandstue. 

 
Onsdag d. 20. februar kl. 19:30 
Sangaften, Gullev  Kirke 
 

Tirsdag d. 26. februar kl. 19:00 
Foredrag ,Sahl Præstegård, konfirmandstuen. 
 

Onsdag d. 3. april kl. 15:30 
Dåbskludestik i Præstegårdens konfirmandstue. 
 

Lørdag d. 5 oktober 
Årets høstfest, Sahl Minihal 
 

Vil du have Sahl bys nyhedsbrev? 
Tilmelding og ændringer:   
Gå ind på www.sahlby.dk eller www.sahlgullev.dk 
Se vejledningen på hjemmesiderne. 
 

Deadline næste nummer: Fredag d. 1. marts 2019. 
 

Det sker i Gullev – det sker i Bystedet  

Romsmagning og tapas fredag den 15. februar  

Vi mødes i Bystedet til tapas kl. 18.30 og fra kl. 19.30 

skal vi smage på 6 forskellige rom. Pris: tapas 100 kr. og 

romsmagning 225 kr. Tilmelding på Gullevfolket eller til 

Bente Balle på 3011 1664 senest den 01.02. Tag familie 

og venner med.  

Fastelavn den 3. marts  

Sammen med menighedsrådet inviteres til fastelavn. 

Gudstjeneste i kirken kl. 11:00 og kl. 11:45 er der tøn-

deslagning og fastelavnsboller i Bystedet. Voksne og 

børn er hjertelig velkomne 

Generalforsamling og fællesspisning den 4. marts 

Gullev Borgerforening afholder generalforsamling man-

dag den 4.marts kl. 19.15. Inden generalforsamlingen 

er der fællesspisning, der denne aften er gratis. Tilmel-

ding til fællesspisning på facebook eller til Bente Balle 

3011 1664 senest den 28. februar. 

Børnehaven 
lavede igen Lu-
ciaoptog og gik 
igennem byen  i 
flot udklædning. 
Efter en kort 
familiegudstje-
neste i kirken gik 
vi til hallen, hvor 
menighedsrådet 
var værter med 
Spaghetti og 
kødsovs. 
Der var rigtig 
mange børnefa-
milier og vi var i 
alt over 100 del-
tagere  i gudstje-
nesten. 

Vi ønsker vore læsere et rigtig godt nytår. 
Ser man tilbage på året der gik har vi væ-
ret rigtig dygtige til at holde gang i vores  
lille trekantområde. 
I 2018 fik vi først en præstevikar, Benja-
min Kobborg og pr 1. september fandt 
menighedsrådet  så afløseren for Merete. 

Anna Rask Lauridsen er kommet rigtig godt fra start og hun og hen-
des familie er allerede faldet godt til i præstegården. 
Der er kommet mange nye events i både Sahl og Gullev, og det vi-
ser  dynamik og ikke bare ”sovelandsbyer” som naboer til Bjerring-
bro og Ans. 
Det er dejligt som redaktør at dække et så dynamisk område. 
Men der kommer også et lille hjertesuk. I er rigtig flinke til  at sende 
stof og også lave jeres bidrag layout som annonce i en pdf eller 
billedfil. Men det giver ofte problemer, når en sådan ”stiv” fil skal 
passes ind i bladets layout. Billedet kan ikke beskæres og formind-
sker man den, bliver teksten ofte fuldstændig ulæselig. Bladets lay-
out forbedres også ved mere ensartede typografier. 
Jeg vil gerne have jeres idéer til layout, men send også tekst og illu-
strationer hver for sig. Det vil hjælpe mit redigeringsarbejde bety-
deligt. 
Og hermed et rigtig godt nytår til alle vore læsere og bidragsydere 

/Steffen Nørregaard 

Godt Nytår 

mailto:redaktionen.sahlby@gmail.com
http://www.sahlby.dk
http://www.sahlgullev.dk


Fastelavn d. 3. marts i Sahl og Gullev  Kirker 
 

 
 

Traditionen tro er der til fastelavn glad familiegudstjeneste, 
hvor vi håber, at der kommer mange udklædte børn. Efter-
følgende er der tøndeslagning.  
 

Gullev Kirke kl. 11.00 I samarbejde med Borgerforeningen 
er der efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsboller i 
Bystedet. 
 

Sahl Kirke kl. 14.00 Bagefter sørger menighedsrådet for 
tøndeslagning udendørs og fastelavnsboller  i konfirmand-
stuen. 
 

Voksne og børn i alle aldre er hjertelig velkomne! 
/Menighedsrådet 

Gullev kirke  
Søndag d. 3. februar kl. 16.30 

Johs. Larsens illustration til Blichers Kyndelmisse sang,  

”Det er hvidt derude” 

 

Fra gammel tid er Kyndelmisse dagen, hvor halvdelen af 
vinteråret er gået; netop d. 2. februar. Her gjorde bonden 
forrådet op, og dagen blev fejret med et godt måltid. Da-
gen blev i folkemunde kaldt Kjørmes Knud. 

Kirken markerer dagen, idet Maria gik til templet 40 dage 
efter Jesu fødsel for at blive renset. Ved dette besøg blev 
Jesus kaldt "et lys til åbenbaring for hedninger". Derfor 
tændes der lys i kirken, som markerer Jesus som det lys, 
der sejrer over mørket. 

Der er lysgudstjeneste i Gullev kirke kl. 16.30, og derefter 
går vi i fakkeltog til Bystedet, hvor Gullev Borgerforening 
serverer et måltid mad og kaffe. 

Alle er velkommen både børn og voksne. Der er ingen til-
melding. 

Tirsdag d.26.februar kl.19.00 i konfirmandstuen 
Benjamin Kobborg kommer og 
skildrer gennem en  

personlig fortælling om mode-
rens selvmord i 2012, hvordan 
han gennemlevede sorg-vrede 
og de 

Dilemmaer, som fulgte. 

Hvordan lever man videre i en 
virkelighed, hvor selvmord plud-
selig er en mulig vej, og hvordan 
sikrer man, at det ikke bliver 
ens egen. Hvad siger man til sin 
familie, sine børn og venner. 

Hvordan forliger man sig med at være blevet forladt, uden 
mulighed for at sige farvel. 

Alle er velkomne. 

/ Menighedsrådet. 

Onsdag eftermiddag d.5 december var der adventshygge i 
konfirmandstuen. 

Vi sang nogle af julen dejlige salmer og sange.  Inge-Lise 
Nørregaard  læste en julehistorie , og vores sognepræst 
Anna Rask Lauridsen viste billeder og fortalte om sine to 
udsendelser til Uganda som volontør for Folkekirkens Nød-
hjælp. 

En rigtig hyggelig eftermiddag. 

Søndag den 17. februar 2019 kl. 10.15  
Gullev kirke får ny messehagel. Den indvies i forbindelse 
med højmessen søndag d. 17. februar. 
Der fortælles lidt om idéerne med og tilblivelsen af messe-
haglen. 
Efter gudstjenesten inviterer menighedsrådet på kaffe i vå-
benhuset.  
Alle er hjerteligt velkomne 

/Menighedsrådet 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

20. januar 2. søndag efter helligtre-
konger 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

27. januar 3. søndag efter helligtre-
konger 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

3. februar 4. søndag efter helligtre-
konger 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
16:30 

Kyndelmisse guds-
tjeneste se omtale 

10.  februar 5. søndag efter helligtre-
konger 

Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

 

17. februar  septuagesima Sahl 
Gullev 

ingen 
10:15 

 
Kirkekaffe 

24. februar seksagesima Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: : Gitte 
Korsholm Wamberg  

3. marts Fastelavn Sahl 
Gullev 

14:00 
11:00 

Se omtale i bladet 

10. marts 1. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

17. marts 2. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

Hvor intet andet er nævnt er prædikanten Anna Rask Lauridsen 

Sognepræst Anna Rask Lauridsen mail: arl@km.dk Tlf.: 86 68 16 02  

Graver Niels Skovrider mail: graver8484@gmail.com Tlf.: 22 82 87 67 

Der kan ske ændringer i gudstjenesteplanen tjek evt. i dagspressen eller på 
www.sahlgullev.dk 

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 referater. 
Der er også oplysninger om gudstjenester, 
takster m. m. 
 

Kontakt: 
Sognepræst: Anna Rask Lauridsen 
Telefon: 86681602 
Mobil:    60538668  
mail: arl@km.dk 
 

Formand: 
 Ida E. Madsen,  
Telefon 20935713 
mail: bredholt5@fibermail.dk 
 

Graver:  
Niels Skovrider  
Telefon 22828767 
mail: graver8484@gmail.com 
 

Der kan ske ændringer i gudstjeneste planen 
følg med i dagspressen på Facebook og på 
hjemmesiden. 

 

Der er stadig flere sange i 
Højskolesangbogen, vi ikke 
nåede at synge i efteråret, 

så derfor bliver der endnu 3 
sangaftner i det nye år. 

Tirsdag d. 22. januar i Kon-
firmandstuen, Sahl 

Onsdag d. 20. februar i Gul-
lev Kirke 

Torsdag d. 28. marts i Kon-
firmandstuen, Sahl 

Vores organist Line Rishøj 
vil fortælle om sangene og 
akkompagnerer til. 

Vi begynder kl. 19.30 og der 
serveres en øl/sodavand til 
afslutning. 

Gullev kirke d.  9. december 2018 

 
Celine Laurberg Bejer, datter af Camilla Laur-
berg Nielsen og Paw Bejer  

Som nævnt i bladets 
sidste nummer har vi  
startet en strikke- og 
sludreklub, hvor vi strik-
ker dåbsklude til de 
kommende dåbsbørn i 
sognene. På den måde 
får de et hjemmelavet 
minde fra deres dåbs-
dag, som en anden i 
sognet har haft i hæn-
derne og lavet.  

Vi mødes næste gang 
onsdag d 6.februar kl 
15.30 i præstegårdens 
konfirmandstue. 
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Fredag d. 25. januar kl. 16 - 20 
 

Fredagscaféens Nytårskur 
Menu: Stegt flæsk og persillesovs 
 

Priser: 

voksne 50,-- per person, men for 
børn 4-12 år kun 20,-- (0-4 år er gra-
tis). 
Der er plads til maks. 120 deltagere, 
tilmelding efter først til mølle prin-
cippet 
.  
Tilmelding kan ske per sms på 41594045 / eller fredagsca-
fe@sahl-it.dk med antal voksne samt antal og alder på børn 
senest søndag d. 20. januar 

KOM TIL  
FITNESS  
TRYDAY 
Søndag den 27. januar 
Vi holder åbent hus, så kom og få sved på panden og gode grin. 
-Tag en ven, din nabo eller partner med 
Søndag d. 27. januar kl. 10 - 13 
Sahl MiniHal Foreningsfitness, Kløservejen 10 
Meld dig til på Facebook 
www.facebook.com/events/329858244262660/ 

Vores Naturbørneha-
ve ønsker alle et godt 
nytår. Er året 2019, 
året hvor dit barn 
skal starte i børneha-
ve så kunne Vores 
Naturbørnehave væ-
re et rigtig godt bud. 
Vores Naturbørneha-
ve i Sahl er en lille 
privat børnehave 
med plads til 35 børn 
i alderen 2,5 år til 
skolestart. Vi ser det 
store i det små, vi 
prioriterer fællesska-
bet, vi elsker at være 
i naturen og at være i 
bevægelse. Når du 
vælger Vores Natur-
børnehave til dit barn 
er man sikret en høj 
normering og en stor 
faglighed med fokus 
på det enkelte barns behov. Der er gode muligheder for leg, læring 
og fordybelse og man bliver altid mødt af kendte voksne som gerne 
bringer sig selv i spil i legen. 
Vil du vide mere om Vores Naturbørnehave så ring på 86 68 03 44 
og hør, hvad vi kan tilbyde dit barn og familie. I er også velkomne til 
at komme på besøg, men ring gerne i forvejen så I er sikre på at vi er 
hjemme. Vores Naturbørnehave har åbent hverdag fra 6.30 til 16.30 
(fredag til kl. 16).  
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