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Kalenderen 
 
 

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

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

Tirsdag den 10. september kl. 19.00 
Sangaften i Sahl kirke 
 

Lørdag d. 5 oktober kl. 18:00 
Årets høstfest, Sahl MiniHal 
 

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 

Sangaften i Gullev kirke 
Vi havde en rigtig hyggelig og velbesøgt Skt. Hans aften med grill 
til alle og snobrød til børnene og et festligt bål med vores  præst 
Anna Rask Lauridsen som båltaler. Tak til Flemming Nordentoft og 
Co for at stå for arrangementet. 

Skibelund Gartneri har eksisteret  siden 1959 og Robert Pedersen 
har drevet virksomheden sammen med søster Britta siden deres 
forældre trak sig tilbage på grund af alder.. 
Gartneriet har en tilfredsstillende indtjening, men Robert synes 
at nu skal der ske noget. Han  er blevet bedstefar, men har endnu 
ikke set sit barnebarn vågen, så nu er han jobsøgende efter et 8 - 
16 job, hvor han i alt fald har fri nogle weekender. 
Robert indrømmer, at det også har spillet ind, at miljømyndighe-
dernes og Arbejdstilsynets stadig strammere regler, gør det be-
sværligt og surt for mindre virksomheder  i dagligdagen. 
Gartneriet er ikke til salg. Nogle drivhuse fjernes, og så skal Ro-
bert dyrke sin store hobby - vin. Måske får vi et Château de Skibe-
lund ? 
Gartneriet har åbent og med den sædvanlige gode service indtil 
udgangen af august, og det er muligt at gøre en god handel  med  
bl. a. krukker og udstyr. 

Årets store begivenhed høstfesten fejres traditi-
onen tro i Sahl MiniHal 

5. oktober kl. 18 - ? 

Billede fra sidste års høstfest 

Så skal der sættes et ordentligt X i kalenderen!  

Den 5. Oktober inviteres der til traditionel gammeldaws 

høstfest (med ny teknologi  ). Der bliver serveret tre 
retter lækker mad, med mulighed for tilkøb af natmad. 
Lotteri og musik fra bandet Avenues hører også til. Flere 
detaljer kommer i bladets september udgave. 

 

Hilsen Høstfestkomiteen 

mailto:redaktionen.sahlby@gmail.com


Sogneudflugt 
til Råsted Kirke og Hvidsten Kro 

søndag den 18. august 2019 
 

I år går turen til 
Råsted Kirke, 
hvor vi skal se de 
smukke kalkmale-
rier fra 1100-
tallet.  
Derefter fort-
sætter vi til Hvid-
sten Kro, hvor 
menuen står på 
æggekage og 
senere kaffe og 
lagkage, og vi vil 
se kroens muse-
um. 
Der er stadig en-
kelte pladser i 
bussen. 
Vi starter dagen 
med gudstjeneste 
i Sahl Kirke kl 
9.30 og efterføl-
gende kaffe og 
brød i præstegår-
den. 
Vi er hjemme igen ca. kl. 17. 
 
Pris: 200 kr. inkl. øl eller vand. 
Tilmelding allersenest d 11. august til Ida Madsen på telefon 
20935713. 

Under Anna Rask Lauridsen`s barsel har vi ansat: pastor Her-
luf Steen Christensen. Herluf er 59 år og er gift med Inger, der 
er børnehaveklasseleder i Randers. 
Han har næsten 30 års erfaring som præst i mindre sogne, 
der minder meget om Sahl og Gullev sogne. 
De har et sommerhus i Skibelund, hvor de vil komme til at 
opholde sig meget, mens  han er præst i Sahl-Gullev og Bjer-
ringbro. Han glæder sig til at lære mennesker i Sahl og Gullev 
sogne at kende. 
 Menighedsrådet byder Herluf velkommen, vi glæder os til 
samarbejdet. 

Sidste chance 
Få pladser 

Mandag d.1 juli fik vi meddelelse om at Grethe Laursen var 
sovet stille ind. Grethe har siddet i menighedsrådet i 22år, 
hvor hun har haft forskellige poster, som hun har varetaget på 
bedste vis. Det var noget hun virkelig gik op i, og hun har 

med sin lange erfaring ydet en stor indsats. 

Grethe var ikke bange for at sige sin mening, og hun havde 
altid en frisk bemærkning til tingene. 

Trods sin egen og nær families sygdom var hun altid positiv,og 
hun var god til at holde 

modet oppe hos andre, der havde det svært. 

Vi vil savne Grethe i menighedsrådet. 

--Ære være Grethes minde-- 
Menighedsrådet. 

En gang om måneden bliver der som noget nyt afholdt Jazzguds-
tjeneste i enten Sahl og Gullev kirke. Den ene af organisterne, Line, 
skifter orgelet ud med klaveret disse søndage og helligdage, og får 
selskab af en musiker mere, som også akkompagnerer til salmer-
ne. Det bliver en blanding af jazzede fortolkninger af traditionelle 
salmer og nye salmer fra Kirkesangbogen og 100 salmer.  

Den første Jazzgudstjeneste ligger søndag d. 18. august kl. 9.30. 
Find datoerne for Jazzgudstjenesterne på kirkernes hjemmeside, 
Facebook-side eller i Kirkebladet.  

Vi håber, at I vil støtte godt op om initiativet. 

 
Tirsdag den 10. september kl. 19.00  
Sangaften i Sahl kirke med B.S. Ingemanns morgen- og aftensal-

mer. 
Kirkesanger Else-Marie Jeppesen vil fortælle om Ingemann og hans 
morgen- og aftensalmer. Der vil blive både fællessang og solosang. 
Organist: Line Rishøj Jensen. 

 
Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 
Sangaften i Gullev kirke med fynske sange og salmer. 
Kirkesanger Else-Marie Jeppesen vil fortælle om nogle kendte fyn-
ske digtere og deres sange og salmer. Der vil blive både fællessang 
og solosang. Organist: Gunhild Trøllund Pedersen. 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

11. august 8. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

18. august 9. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

  9:30 
ingen 

Sogneudflugt 

25. august 10. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

14:00 
ingen 

Friluftsgudstjeneste 
ved Ormstrup Sø 

1. september 11. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

Prædikant Johannes 
Østerlund  Nielsen 

8. september 12. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

  9:00 
ingen 

Prædikant: Gitte 
Korsholm Wamberg 

15. september 13. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

Prædikant Herluf 
Steen Christensen 

22. september 14. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

10;15 
ingen 

Prædikant Herluf 
Steen Christensen 

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  eller Herluf 
Steen Christensen, der prædiker. 

Søndag d. 25. august kl. 14:00 

Vær med når vi søndag den 25. august kl. 14 holder friluftsgudstjeneste ved bred-
den af Ormstrup Sø. Efter en kort gudstjeneste ledsaget af toner fra violiner, harmo-
nikaer og klarinetter leveret af Gjern Spillemænd, kan eftermiddagskaffen nydes i 
den smukke natur ved godset. 
Spiller vejret os et puds, går vi ind i jagtstuen. 
Husk at medbringe kaffekurv samt stol eller tæppe. 
Mød op og nyd en anderledes gudstjeneste i den smukke natur omkring Ormstrup 
Gods. 

Tak til Minna og Niels Due Jensen for igen i år at stille de smukke faciliteter til rådig-
hed. 

 
Sahl Kirke: 
Begravet  d. 19. juni 2019:  

Søren Rasmussen 

  

Gullev Kirke: 
Bisat 20. juni 2019:  

Ivan Bjerring Pedersen 

Begravet 5. juli 2019:  

Grethe Grønkjær Hingkjær Laursen 

Mailadressen til Kirke- og borgerbladet er 
fremover: 
redaktionen.sahlby@gmail.com 
Vi har brugt denne adresse i et års tid, og det 
er den der gælder fremover. Og den er nævnt 
på bladets kolofon og i bladets standard signa-
tur på mail. 
 
Adressen redaktionen@sahlby.dk lukkes i lø-
bet af september 2019. 
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Billede fra en tidligere sommerfest i Gullev 
 

Sommerfest i Gullev fredag den 16. august. 

Kl. 16.30 Aktiviteter for børn og kaffe og kage 

Kl. 18.30 Spisning  

Hver familie skal medbringe en ret til 8-10 personer – en forret, 

kartoffelsalat, kødret, eller salat.  

Giv besked til Lis Kildegaard 2145 7898, eller Lena Kærgård 6114 

1914 – eller Facebook Gullevfolket- om hvad I medbringer senest 

den 10.08,  

Pris : 60 kr. for voksne og 10 kr. for børn for medlemmer af Borger-

foreningen. 80 kr. for voksne og 30 kr. for børn for ikke- medlem-

mer.  

Tilmelding til sommerfest – på Facebook Gullevfolket til spisning 

eller til til Lena på 6114 1914   senest de 10.08  

 

 Det sker i efteråret:  

20. september: Dameaften arrangeret af Gullev Byvej – vest 

04. oktober:       Herreaften  

30. oktober:       Fællesspisning 

28. november:   Fællesspisning 

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. 6. september 2019. 

Ved generalforsamlingen i april, skete der ingen udskiftning af 
medlemmer i SKIF's bestyrelse, og efter konstitueringen ser 
bestyrelsen således ud:  

 

Preben - Formand,  

Flemming - Næstformand,  

Inge Grethe - Kasserer,  

Rasmus, Dan, Peter, Lene. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 

Efter en dejlig sommerferie, er vi snart klar til efterårets og 
vinterens indendørs sports aktiviteter. Der er mulighed for at 
leje badmintonbaner og hvis der er andre sports aktiviteter, 
der ønskes opstartet, kan man rette henvendelse til Preben på 
mobil 2223 4120 eller mail: pja@nto.dk 

 
Bestyrelsen for Sahl Minihal har, efter generalforsamlingen, 
konstitueret sig som følger: 

 

Dorrit - Formand,  

Hans Ole - Næstformand,  

Jens-Peter - Kasserer,  

Kim og Ole bestyrelsesmedlemmer. 

Suppleant: Nikolaj. 

 

Husk at Sahl Minihal kan lejes til store og små arrangementer - 
både privat og for fællesskabet skyld.  

Se mere på www.sahlby.dk 

Kontakt Dorrit på 2611 1556 eller mail: dorrit2203@gmail.com 
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