
Sahl - Gullev - Nøddelund - Brokbakken - Skibelund 

Årgang 9 Nr.: 3 

Maj juni juli 2019 
Redaktør: Steffen Nørregaard (ansvarshavende) 
Telefon: 86684300 mail. redaktionen.sahlby@gmail.com 
Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro 

Kalenderen 
 
 

Søndag d. 23. juni kl. 18 
Sankt Hans fest i legeparken 

 
Søndag d. 18. august 
Sogneudflugt (se omtale på side 2) 
 

Søndag d. 25. august kl. 14 
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø. 
 
 

Lørdag d. 5 oktober 
Årets høstfest, Sahl MiniHal 

 
Der indbydes til Sankt Hans 
aften d. 23. juni med hygge-
ligt samvær i Legeparken. 
 
Der kan købes øl, vin og 
vand på pladsen, maden 
medbringer man selv. Gril-
len er varm fra kl. 18.00. 
 

Bålet tændes kl. 20.30, 
hvorefter der bydes vel-
kommen til årets båltaler. 
 

Vores Naturbørnehus frem-
stiller bålheksen. 
 

OBS: Der må IKKE afleveres kvas til bålet i år. 

 

Alle er velkomne til midsommerfesten  
 

OBS: Vi mangler et par hjælpere til at gennemføre arran-

gementet. Kontakt Steffen på telefon 20777688 eller Preben på 
telefon 22234120 eller send en mail til redaktionen. 

Sahl Kultur og Idrætsforening, Sahl MiniHal og Sahl Minihal For-
eningsfitness afholdt fælles generalforsamling i hallen d. 10. april. 
Vi startede med fællesspisning. 
Beretninger og bestyrelsesmedlemmer kan ses på byens hjem-
meside www.sahlby.dk 
Her skal lige nævnes nogle vigtige pointer: 
• Både SKIF, hal og Fitness kører tilfredsstillende og har haft 

overskud i 2018. 
• Hallen skal have nyt tag. Bestyrelsen har fået et attraktivt 

lokalt tilbud og udskiftning går i gang snart. Investeringen 
finansieres delvist ved lån fra SKIF 

• Det kniber lidt med frivillige til vores arrangementer.  Vi 
skal have et par hjælpere til Sankt Hans 

• Måske fusionerer fitness og SKIF næste år. 
• Der mangler snart afløsere til vandværkets bestyrelse. 
Alt i alt en rigtig hyggelig generalforsamling og også et borgermø-
de.  Men der skal friske kræfter til de forskellige aktiviteter. Ellers 
uddør byens fællesskab. 

 

Ib Jespersen har holdt to gode hjerteredder kurser. En af 

deltagerne sagde ”sådan et kursus bør alle have”. Hvis der 

er interesse bliver der mulighed for nye kurser i efteråret.  

Teknisk Udvalg i Viborg Kommune behandlede onsdag den 

1. maj sagen om bro over Borrevej. Der er nu frigivet ca. 

300.000 kr. til projektering i 2019, så man er klar til at byg-

ge i 2020.  

Vi startede sagen i 2014.  

Det sker i Gullev  

Søndag den 26. maj kl. 14.00  

Månevandring. Familien Brynningsen, Månen 2, og Gullev 

Borgerforening inviterer til en gåtur på Månen, hvor vi skal 

se det fantastiske landskab, der gemmer sig på familiens 

ejendom. Tag gode sko eller støvler på, der kan være vådt. 

Der serveres kaffe, sodavand og kage undervejs. Der er 

ingen tilmelding.  

Søndag den 23. juni kl. 18.00 og kl. 19.30  

Sankt Hans aften fejres med spisning i Bystedet kl. 18.00 

og bål hos Lis og Villy Pedersen kl. 19.30.  

Der er tilmelding til spisning på facebook Gullev Folket 

eller til Inger Skamris på 4255 6789 senest den 20. juni.  

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. 2. august 2019. 

mailto:redaktionen.sahlby@gmail.com
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Louise Juul fyldte 
Gullev kirke med sin 
smukke stemme, da 
hun sang nogle af 
Eva Cassidys sange. 
Undervejs fik vi lidt 
historie om Eva Cas-
sidy, der var et krea-
tivt og beskedent 
menneske, og som 
først efter sin alt for 
tidlige død blev en 
legende 
i  musikverdenen.  
Der var ca. 40 tilhø-
rere, som bidrog til 

aftenens program med to fællessalmer.  

Sogneudflugt 
til Råsted Kirke og Hvidsten Kro 

søndag den 18. august 2019 
 

I år går turen til Rå-
sted Kirke, hvor vi skal 
se de smukke kalkma-
lerier fra 1100-tallet.  
Derefter fortsætter vi 
til Hvidsten Kro, hvor 
menuen står på æg-
gekage og senere 
kaffe og lagkage, og vi 
vil se kroens museum. 
 
Vi starter dagen med 
gudstjeneste i Sahl 
Kirke kl 9.30 og efter-
følgende kaffe og 
brød i præstegården. 
Vi er retur igen kl 17. 
 
Pris: 200 kr. inkl. øl 
eller vand. 
Tilmelding senest d 
8/8 til Ida Madsen på 
telefon 20935713. 

 

Martin Nielsen (tv) og Magnus Christian Rasmussen konfirmeret i 
Sahl Kirke d. 12. maj. 
Andre konfirmander med tilknytning til vore sogne: 

Emilie Overgaard Christensen Grønbæk Kirke d. 5. maj 
Johanne Elise Holst Kjeldsen Bjerringbro Kirke d. 12. maj 

Stine Fruerlund Bech Bjerringbro kirke d. 12. maj. 

Frederik Overgaard Laursen  Bjerringbro Kirke d. 19. maj. 

Lea Magnussen Abildgaard Silkeborg Kirke d. 19. Maj. 

I løbet af de kolde vintermåneder har strikkeklubben lavet en 
ordentlig stak dåbsklude med forskellige fine motiver – bl.a. et 
af vores to kirker. Dåbskluden bruges til at tørre barnets ho-
ved ved dåben, hvorefter barnet får det med hjem som et 
minde fra dagen. 
Så nu er vi klar til at tage imod en masse dåbsbørn i kirkerne.  

Efter en kort familiegudstjeneste var der frokost i Præstegår-
dens konfirmandstue. 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

19. maj 4. søndag efter påske Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

26. maj 5. søndag efter påske Sahl 
Gullev 

9:00 
ingen 

Prædikant: Jørgen 
Andreas Pedersen 

30. maj Kristi Himmelfast Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

2. juni  6. søndag efter påske Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Bjarne 
Bæk Markussen 

9. juni Pinsedag Sahl 
Gullev 

  9:30 
11:00 

 

10. juni 2. Pinsedag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

16. juni Trinitatis søndag Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant Gitte 
Korsholm Wamberg 

23. juni 1. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

30. juni 2. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

7. juli 3. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant Gitte 
Korsholm Wamberg 

14. juli 4. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Ken Nør-
gaard Pedersen 

21. juli 5. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Ken Nør-
gaard Pedersen 

28. juli 6. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

  4. august 7. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant: Jørgen 
Andreas Pedersen 

11. august 8. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

18. august 9. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

  9:30 
ingen 

Sogneudflugt 

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 

Hvor intet andet er angivet er det sognepræst Anna Rask Lauridsen , der prædiker 

Lauge Bech Lyster, søn af Dorthe Bech Jør-
gensen og Troels Lyster. 

Søndag d. 25. august kl. 14 
Igen i år åbner Minna og Niels Due Jensen 
for en friluftsgudstjeneste i smukke omgi-
velser ved bredden af Ormstrup Sø. 
Medbring kaffekurven og en stol eller tæp-
pe at sidde på. Velkommen til en hyggelig 
og anderledes gudstjeneste. 

https://www.facebook.com/SahlGullevSogne/
http://www.sahlgullev.dk
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Vores Naturbørnehus starter vuggestue fra 1. juni 2019.  
Står du og mangler en vuggestueplads til din guldklump er der nu 
en mulighed i Sahl. Vi kan tilbyde en god normering med høj pæ-
dagogisk faglighed, hvor der er fokus på en tryg og omsorgsfuld 
hverdag for de mindste. I Vores Naturbørnehus kan dit barn blive i 
sammen hus indtil skolealderen, hvilket betyder, at jeres barn og I 
som familie får kontinuitet i jeres barns første leve år.  
Vi har 10 pladser i vuggestuen, hvor der vil være et tæt samarbej-
de med børnehaven med aktiviteter sammen og hver for sig. Vi er 
et hus som prioriterer at være i naturen, hvor børnene får motori-
ske udfordringer i forhold til alder og udvikling, desuden vægter vi 
fællesskabet højt.   
Som noget nyt vil der hver mandag være legestue, hvor de mindste 
sammen med deres forældre er velkomne til, at komme på besøg 
mellem 9.30 og 10.30, hvor vi sammen vil lege små sanglege, syn-
ger, tumle eller leger. Der vil også være mulighed for at hilse på 
børn og voksne i Vores Naturbørnehus.  
Vores Naturbørnehus bor på Kløservejen 3, Sahl 8850 Bjerringbro, 
hvis du gerne vil besøge os kan du aftale tid for besøg på telefon 
86 68 03 44 eller komme fordi en mandag til legestue.  
Vi glæder os til at byde de mindste velkommen til Vores Naturbør-

nehus. 

Børnene i Maries Hus samlede 23 kg skrald d. 25. marts. 
Her ses de stolte miljøkæmpere med ”høsten”. 

 
Vores organist Gundhild har  holdt musikalsk legestue for byens 
dagplejebørn og børnene i Vores Naturbørnehus i Sahl Kirke. 
På billedet ses dagplejebørnene i gang med at klappe til musikken. 

Vi havde den foreløbig sidste 
Fredagscafé d. 29. marts.  
Der var pænt fremmøde og en 
fin menu med Sahlgryde og 
kager. 
Der blev rettet en  stor tak til 
Janet, Thomas & Co for deres 
store indsats. Vi håber at no-
gen tager over og viderefører 
denne gode tradition, der er 
med til at styrke sammenhol-
det i vores by. 


