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Årgang 9 Nr.:  5 

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

Kalenderen 

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

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 

Sangaften i Gullev kirke 

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

NB: Husk også at rette din mail adresse, hvis I får en ny. 
Jeg må ikke rette i data uden abonnentens tilladelse, så det 
skal I selv gøre (GDPR reglerne). 
 

Deadline næste nummer: Fredag d. 18. oktober 2019. 

 Det sker i efteråret:  

20. september: Dameaften arr. af Gullev Byvej – vest 

04. oktober:       Herreaften  

30. oktober:       Fællesspisning 

28. november:   Fællesspisning 

Mangler du en vuggestueplads eller børnehaveplads til din guld-
klump så er der ledige pladser i Vores Naturbørnehus i Sahl fra 1. 
oktober 2019. 
Det gode børneliv fra 0 år til skolealderen - 10 gode grunde - Til at 
vælge Vores Naturbørnehus til dit barn 

I Vores Naturbørnehus er der friskbagte boller hver fredag, som 
børnene selv er med til at lave.  

Vi har vores egen gymnastiksal, hvor vi laver forhindringsbane i 
forskellige sværhedsgrader og øver regellege, leger eller 
bare hygger. 

Vi har uden tvivl de bedste udendørsarealer med legepark, 
skolegård og sportsplads og vi bruger det hele, så en dag 
bliver aldrig kedelig. 

Vi laver mad over bål hver torsdag, børnene hjælper med at 
stable og tænde bålet og tilberede den lækre mad. 

Her går børnene til Børnevalg = demokratisk dannelse 
Her får dit barn et godt og udviklende børneliv med en høj fag-

lighed 
Her er plads til forskellighed og mangfoldighed 
Vi kan tilbyde dig et lille børnehus med høj faglighed - det har 

en stor betydning for dit barns udvikling 
Her kan dit barn få en tryg hverdag fra 0 år og frem til skoleal-

deren  
Vi har hænder nok til, at tage godt imod dit barn og hele famili-

en. 
Vælger du Vores Naturbørnehus er vi garant for en tryg hverdag, 
hvor der er plads til omsorg og nærvær for alle børn. 
Vores åbningstid er mandag til fredag 6.30-16.30 (fredag til kl. 
16.00) 
Kontakt os for mere info på 86 68 03 44 - Vi giver gerne en rundvis-
ning - du vil ikke fortryde det. 

lørdag 21. september fra kl. 9.30 er der arbejdsdag i Vores 
Naturbørnehus og vi prøver igen at samle et hold af "ikke 
børnehus-forældre" til at fjerne ukrudt i skolegård og om-
kring bygningerne, mens forældrene arbejder indendørs. 

Her kan alle være med - og det er nemt at se, hvor man er 
kommet til . Medbring hakke, rive og/eller kost og godt 
humør. Børnehuset serverer drikkevarer og smør selv fro-
kost. Vi håber at mange har lyst til at deltage. 
Jens Martin Mølgaard 
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Fra sogneudflugt d 18. august – I Råsted Kirke så vi kalkmalerier fra 
ca 1125, som fortalte historien om Jesus fra fødsel til død. Derefter 
gik turen til Hvidsten Kro. 

 

 

Fra friluftsgudstjeneste d 25. august – Mange havde fundet vej til 
Ormstrup, hvor vi nød en varm sensommereftermiddag med gudstje-
neste, musik og kaffe i haven. 

/Anna Rask Lauridsen 

 Else-Marie Jeppesen har 
den 1.oktober 40 års 
jubilæum som kirkesan-
ger i den danske folkekir-
ke. 

Hun startede sit virke i 
forskellige kirker på Fyn, 
og efter hun kom til Jyl-
land, har hun sunget i 
flere kirker heromkring. 

 

Siden 2016 har hun også 
været ansat her ved Sahl 
og Gullev kirker. Else-
Marie siger selv, at hun 

virkelig nyder sit arbejde som kirkesanger. Det betyder 
meget for hende, og hun glæder sig over at kunne syn-
ge for og med menigheden, både i glæde og sorg. 

 

Menighedsrådet er glade for det arbejde Else-Marie 
gør her. Hun er altid velforberedt, glad og smilende og 
yder et stort stykke arbejde her. 

Hjertelig tillykke med jubilæet.     

              /Menighedsrådet. 

Høstgudstjeneste 
Den 5. oktober kl. 17:00 i Sahl Kirke 
Vi begynder fejringen af årets høstfest med en kort 
gudstjeneste i kirken med tid til sang og eftertanke.  

Gudstjenesten er afpasset, så man umiddelbart efter 
kan gå ned til Sahl MiniHal, hvor høstfesten begynder. 

  

BUSK-gudstjeneste i Gullev Kirke 
Den 27. oktober kl. 11:00 

Børnegudstjeneste er ikke kun for børn. Tag hele famili-
en med, når vi mødes og synger enkle salmer og hører 
en god fortælling i kirken. Efter gudstjenesten serveres 
der grillpølser og sodavand ved graverhuset. Vi glæder 
os til at se jer. 

 

OBS: Gudstjenesten holdes i Gullev Kirke i år. 



Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

15. september 13. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

22. september 14. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

10;15 
ingen 

Jazz gudstjeneste 

29. september 15. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

Lørdag 
5. oktober 

16. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

17:00 
ingen 

Høstgudstjeneste 

13. oktober 17. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

Prædikant Bjarne 
Bæk Markussen 

20. oktober 18. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

9:00 
ingen 

 

27. oktober 19. søndag efter Trinitatis Sahl 
Gullev 

Ingen 
11:00 

 

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:  
Præstevikar Herluf Steen Christensen 
Mobil:    60538668  
mail: hsc@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 præstevikar Herluf Steen Christensen, der præ-
diker. 

En gang om måneden bliver der som noget nyt afholdt Jazzgudstjeneste i en-
ten Sahl og Gullev kirke. Den ene af vores organister, Line, skifter orgelet ud 
med klaveret disse søndage og helligdage, og får selskab af Simon Nielsen 

på kontrabas. De akkompagnerer også til salmesangen. Det bliver en blanding 
af jazzede fortolkninger af traditionelle salmer og nye salmer fra Kirkesangbo-
gen og 100 salmer.  
 
Der er Jazzgudstjeneste igen i Sahl Kirke d. 22. september kl. 10.15 ved Herluf 
Steen Christensen & i Gullev Kirke d. 10. november kl. 10.15 ved Gitte Kors-
holm Wamberg.  
 
Kom og deltag i en lidt anderledes gudstjeneste 

 
 

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 
fynske digtere og deres sange og salmer. Der vil blive både fæl-
lessang og solosang.  
Organist: Gunhild Trøllund Pedersen. 
Billedet viser Else Marie og Line ved den tilsvarende sangaften i 
Sahl Kirke 

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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