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Kalenderen 
 
 

Torsdag d. 28. marts kl. 19:30 
Sangaften, konfirmandstuen 
Sahl Præstegård 

 
Fredag d. 29. marts kl. 16 - 20 
Fredagscafé, Sahl MiniHal 

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

Onsdag d. 10. april kl. 19:00 
Fællesgeneralforsamling, Sahl MiniHal 
Spisning fra kl. 18:00 
 

Torsdag d. 2. maj kl. 19:30 
Forårskoncert  i Gullev Kirke 
 

Søndag d. 18. august 
Sogneudflugt (se mere i næste blad) 
 
 

Lørdag d. 5 oktober 
Årets høstfest, Sahl MiniHal 

Traditionen tro afholdes fælles ordinær generalforsamling i 
Sahl Kultur- og Idrætsforening, Sahl MiniHal og Sahl Minihal 
Foreningsfitness. D. 10 april fra kl. 19.  
Foreningerne er inden generalforsamlingen vært ved 
en omgang stegt flæsk og persillesovs, samt 1 øl / 

vand. Spisning er kl. 18:00.  
Tilmelding til spisningen senest onsdag d. 3. april til 
Flemming Nordentoft:  
Tlf. 20 21 09 60 eller fnordentoft@grundfos.com  

Den danske sing-songwriter Louise Juul gæster Gullev kirke den 2. 
maj. Louise Juul har udgivet flere albums med egne sange, men 
denne aften skal vi høre hende give sig i kast med værker af Eva 
Cassidy.  
Eva Cassidy var en amerikansk sanger og guitarist, der døde som 
33 år gammel i 1996 af kræft. Selvom hun kun blev 33 år, så nåe-
de hun at skrive og udgive mange sange, bl.a. ”God bless the 
child”, ”Over the rainbow”, ”Fields of Gold”. Eva Cassidy var en 
stor jazz/blues/soul-musiker, som først blev rigtig kendt i hele 
verden efter sin alt for tidlige død. 
Eva Cassidy er blevet en legende og et forbillede for mange san-
gere. Hun er den sangerinde som Louise Juul beundrer allermest 
Koncerten er ment som en hyldest til Eva Cassidy, hvor Louise 
Juul gengiver et udpluk af de sange Eva Cassidy er mest kendt for, 
og hvor Louise Juul ind i mellem sangene fortæller historien om 
Eva Cassidys liv og især hendes eftermæle som på én gang er 
både ulykkeligt og enestående. 
Der er gratis entre til koncerten. Menighedsrådet er efter koncer-
ten vært med et glas vin og lidt til ganen. 

Louise Juul synger Eva Cassidy i Gullev Kirke 
Torsdag d. 2. maj kl. 19:30 

Eva Cassidy  

Aftengudstjeneste i Sahl Kirke d 18. april kl. 19:00 
 
Efter en kort 
aftengudstje-
neste byder vi 
på ost og rød-
vin i præste-
gården. 

Alle er vel-
komne 

Louise Juul 
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Kattekonger i Sahl: 
Line Holmberg Kristensen og Frej Hjalmer Nielsen 
Kattedronninger i Sahl: 
Gabriella Risvig og Lukas Lindhardt Christensen 

Kattekonge for de store Martha Dalby Heinsen   

Kattedronning for de store Esben Wedel Eskildsen 

Kattekonge for de små  Alberte Bonde Jensen  

Kattedronning for de små : Kirstine Marie Jeppesen  

Kyndelmisse blev markeret i Gullev kirke med en lysgudstjeneste. 
Der var levende lys overalt i kirken, og udenfor var der tændte 
fakler. 
Efter gudstjenesten gik deltagerne i fakkeltog  til Bystedet. Her 
serverede Gullev Borgerforening et måltid mad og en kop kaffe.  

Gullev har fået en stor gave 
i form af en ny messehagel. 
Den er lavet af  hvid uld og 
silke, og på brystet er der 
broderet en cirkel med 
forskellige blomster, som 
symboliserer beboerne i 
Gullev sogn og et kors med 
ordet GULLEV. På ryggen er 
der broderet en såkaldt 
Lutherrose. 
Det er en gave fra Inger-
Grethe Rosenkrans Eger, 
Nøddelund som selv har 
designet og  
udført den smukke messe-
hagel. 

 
Kom til familieguds-
tjeneste i Sahl Kirke 
med efterfølgende 
frokost i præstegår-
dens konfirmand-
stue.  

Musikgudstjeneste i Gullev Kirke  
D. 19. april kl. 10.15 
 

Som noget nyt holder vi musikgudstjeneste langfredag 

med mere musik og færre ord.  

Der er altergang, men ingen prædiken denne dag. 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

17. marts 2. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

  9.00 
ingen 

Prædikant: Bjarne B. 
Markussen 

24. marts 3. søndag i fasten Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

31. marts Midfaste Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Gitte K. 
Wamberg 

7. april Mariae Bebudelsesdag Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Bjarne B. 
Markussen 

14. april Palmesøndag Sahl 
Gullev 

11:00 
ingen 

Familiegudstjeneste 

18. april Skærtorsdag Sahl 
Gullev 

19:00 
ingen 

 

19. april  Langfredag Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

21. april  Påskedag Sahl 
Gullev 

11:00 
  9:30 

 

22. april 2. påskedag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

28. april 1. søndag efter påske Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Ken Nør-
gaard Pedersen 

5. maj 2. søndag efter påske Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

12. maj 3. søndag efter påske Sahl 
Gullev 

11:00 
ingen 

Konfirmation 

17. maj Store bededag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

19. maj 4. søndag efter påske Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

Hvor intet andet er nævnt er prædikanten Anna Rask Lauridsen 

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. www.sahlgullev.dk 

10. februar 2019 
 
 
Maggie Lilly Lykke 
Petersen,  
 
datter af Cornelia Lyk-
ke Petersen og Mark 
Lykke Petersen  

17. februar 2019 
 

Johan Glerup Pedersen,  
 
søn af Helle Glerup og 
Anders Johan Langer 
Pedersen.  
 
 

Den 12. maj kl. 11:00 i Sahl Kirke 

 
 

Martin Nielsen 

Magnus Christian 
Rasmussen 
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Fredag d. 29. marts kl. 16 - 20 
 

Fredagscafé 
Menu: Sahlgryde med tilbehør 
 

Priser: 

voksne 50,-- per person, men for 
børn 4-12 år kun 25,-- (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. 24. marts 

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. 10. maj 2019. 

Vores Naturbørnehave åbner vuggestue d. 1. april 

Onsdag d. 27. februar fik Vores Naturbørnehave sin endelig godken-
delse af byrådet i Viborg Kommune, til at drive vuggestue i Sahl. Der 
er derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 16. marts 
kl. 12.15 i børnehaven. På generalforsamling skal de ny vedtægter 
godkendes af de fremmødte, desuden lægges der op til en navne-
ændring fra Vores Naturbørnehave til Vores Naturbørnehus. Samme 
weekend arbejder forældrene på at få de fysiske rammer til at mod-
tage børn i alderen 0-2 år på plads, så det bliver muligt fra 1. april at 
modtage de mindste børn. Vuggestuen er normeret til 10 børn. Det 
er allerede nu muligt at blive skrevet op til en vuggestueplads ved at 
kontakt Leder Randi Bech på 8668 0344. 

Torsdag d. 28. februar blev der afholdt fastelavnsfest i Vores Natur-
børnehave, det er altid en festlig dag, hvor der fra morgenstunden 
er store smil og beundrende blikke til de flotte kostumer som både 
børn og voksne er iklædt. I år var vi så heldige at vejret viste sig fra 
sin pæneste side med sol og blå himmel. Derfor blev festen fejret 
med tøndeslagning i legeparken og efterfølgende forældrekaffe med 
friskbagte fastelavnsboller. 

Vi har indtil videre den sidste fredagscafé fredag d. 29. marts. 
Det er altid trist, når en god tradition standser, men teamet 
bag dette hyggelige arrangement, der har betydet utrolig me-
get for sammenholdet i byen  og har hjulpet tilflyttere til at 
knytte kontakter, skylder vi en stor tak. 
Når man trofast har organiseret og kokkereret for byens famili-
er i adskillige år, er der ikke noget at sige til, at man ønsker at 
standse, men teamet opfordrer evt. andre, der fremover vil 
være med til at  fortsætte aktiviteten, til at henvende sig. 
Vi håber, at der er nok af frivillige kræfter til at fortsætte. 
Men her fra bladet skal der lyde en stor tak til jer der fandt på 
denne fællesspisning og lagde så mange kræfter i det i så man-
ge år. 

/Redaktionen 
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