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Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro 

Kalenderen 
 

Søndag d. 1. december  
Kl. 15: julekalendermusik og julefortællinger, Sahl Kirke 
Kl. 16: Byens julebelysning tændes. 
 

Tirsdag d. 3. december kl. 19:30 
Julekoncert i Sahl kirke. 

 

Søndag d. 8. december kl.  13:00 
Julebanko i Sahl MiniHal (dørene åbnes kl. 11:30) 
 

Tirsdag d. 10. december kl. 14 
Adventseftermiddag, Konfirmandstuen, 
Sahl Præstegård 
 

Torsdag d. 12. december kl. 16:30 
Børnehusets Luciaoptog 
Familiegudstjeneste kl. 17 i Sahl Kirke 
Fællesspisning i Sahl MiniHal kl. 17:45 

Men vi får vand i hanerne alligevel 

Vandværket afholdt sin ordinære generalforsamling d. 31. okto-
ber, hvor der var mødt godt 30 deltagere. Vandværket har en fin 
økonomi. 
Men 
Vandværket er gammelt og slidt. Hvis det skulle fortsætte med 
selvstændig produktion, skulle der bygges nyt. Samtidig stilles der 
stadig større krav til kvalitetssikring med dyre analyser for snart 
sagt enhver mulig forurening af pesticid rester. Det betyder, at 
udgifterne til analyser vokser voldsomt, og det betyder især noget 
for et lille vandværk. 
Derfor har bestyrelsen forhandlet sig frem til yderst rimelige vilkår 
ved en sammenslutning af vores vandværk med Bjerringbro Fæl-
lesvandværk. Idet Bjerringbro Fællesvandværk overtager alle akti-
ver og forpligtelser. Vandværkets formue vil blive brugt til at etab-
lere en ringforbindelse med Bjerringbro og en trykforøgerstation 
Det blev vedtaget med stort flertal, men da det formelt indebærer 
en nedlæggelse af foreningen, skulle der være et flertal på 2/3 af 
alle andelshavere . Derfor har vandværket indkaldt til en ekstraor-
dinær generalforsamling som blev afholdt d. 21. november. Her 
blev forslaget genfremsat og vedtaget med 23 stemmer mod 2. 
Derfor overgår forsyningen pr. 1. januar 2020 til Bjerringbro Fælles 
Vandværker. 
Vandregningen for 2019 kommer fra Sahl Vandværk som hidtil, 
men derefter får vi vandregning fra Bjerringbro i henhold til deres 
takster. Det betyder for almindelige familier stort set en regning af 
samme størrelse eller lidt billigere. 

 
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. 24. januar 2020. 

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


Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30 med Viborg Kammerkor 

 Viborg Kammerkor er ved denne julekoncert ledsaget af 2 fløjter og 1 fagot under ledelse af dirigent Maja Simonsen.  
 Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen. 
Alle er hjertelige velkomne! 
/Menighedsrådet 

Tirsdag d.10. december kl. 14.00 I konfirmandstuen. 

Vi hygger os med at synge nogle af vore kendte julesange 
og julesalmer. Derefter serveres kaffe og kage. Vi slutter 
eftermiddagen af med en julehistorie. 
Alle er velkomne  

24. dec. kl. 11.00 i Gullev Kirke 

 
Børnejulegudstjenesten er kort og sær-
ligt målrettet familier med børn mellem 
3 og 12 år.  
Men alle er hjertelig velkommen til at 
deltage. 

Kl. 15:00 i Sahl Kirke 
 Nytårsaften er der gudstjeneste i 
Sahlkirke kl. 15:00. 
Efter gudstjenesten ønsker vi hinan-
den godt nytår med  "champagne" og 
kransekage. Hvorefter vi kan nå hjem 
til dronningens nytårstale. 
Mød op og vær med i denne gode tra-
dition 
Menighedsrådet. 

Lysgudstjeneste søndag d. 2. februar kl. 16:30 
og derefter går vi i fakkeltog til Bystedet, hvor Gullev Borgerfor-
ening serverer aftensmad og kaffe. 
Det er dagen, hvor Marias renselse i templet fejres. Her blev 
Jesus  kaldt "et lys til åbenbaring for hedninger", 
og når vi tænder lys i kirkerne, er det symbol på Jesus som lyset, 
der sejrer over mørket. 
I bondesamfundet var det en markering af midvinter; her blev 
forrådet talt op, og man fik et godt måltid. 
Alle er velkomne både børn og voksne. Der er ingen tilmelding 

Sognepræsten vil altid gerne komme på hjemmebesøg, 
når der kommer en henvendelse. I flere år har vi haft en 
særlig praksis med at præsten automatisk kommer på 
julebesøg hos alle ældre over 80 år. Menighedsrådet me-
ner at tiden er løbet fra denne skik og derfor sløjfes den. 
Hvis man gerne vil have et besøg skal man bare kontakte 
præsten på telefon 8668 1602, på mobil 6053 8668 eller 
på mail hsc@km.dk 

/Menighedsrådet 

mailto:hsc@km.dk


Dato Dag Sted Tids-
punkt 

 Bemærkninger 

1. december  1. søndag i advent Sahl 
Gullev 

15:00 
Ingen 

julekalendermusik 
og julefortællinger 

8. december 2. søndag i advent Sahl 
Gullev 

Ingen 
  9:00 

 

12. december Børnehusets Luciaoptog Sahl 
Gullev 

17:00 
ingen 

 

15. december 3. søndag i advent Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

22. december 4. søndag i advent Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

24. december Juleaften Gullev 
Sahl 
Gullev 

11:00 
15:30 
14:00 

 

25. december 1. juledag Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

26. december 2. juledag Sahl 
Gullev 

Ingen 
ingen 

 

29. december julesøndag Sahl 
Gullev 

Ingen 
9:00 

Prædikant Gitte 
Korsholm Wamberg  

31. december Nytårsaftens dag Sahl 
Gullev 

15:00 
ingen 

Prædikant Gitte 
Korsholm Wamberg  

  5. januar Helligtrekonger Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

 

12. januar 1 søndag efter  
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

19. januar 2. søndag efter  
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

Ingen 
10:15 

Kirkekaffe 

26. januar 3. søndag efter  
Helligtrekonger 

Sahl 
Gullev 

10:15 
ingen 

 

2. februar Kyndelmisse Sahl 
Gullev 

Ingen 
16:30 

 

Hvor intet andet er angivet er det sognepræst vikar Herluf Steen Christensen, der 
prædiker. 

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 

17. november: Alva Romedahl 
Datter af Linda og Thomas Romedahl 

https://www.facebook.com/SahlGullevSogne/
http://www.sahlgullev.dk
mailto:hsc@km.dk
mailto:bredholt5@fibermail.dk
mailto:graver8484@gmail.com
mailto:http://sahlgullev.dk


 
Her et par billeder fra 
Heidi og Lenes sund-
hedsdag d. 10. novem-
ber i Sahl MiniHal. 
Spændende udstilling 
og munterhed i snakke-
hjørnet. 
For yderligere informa-
tion kontakt 
Heidi Aa. Rasmussen & 
Lene Andersen 
Tlf. 6166 8753 eller 
mail:  

kontakt@5forever.dk 

Vores naturbørnehus har igen i år Luciaoptog . 
Det er i år Torsdag d. 12. december (dagen før Luciadag) 
Optoget går fra Vores Naturbørnehus kl. 16.30 med en kort pause 
ved byens juletræ inden turen går videre til kirken, hvor vi holder 
en kort familiegudstjeneste. Efter gudstjenesten er der fællesspis-
ning i Sahl Minihal.  
Alle er velkommen til at deltage i arrangementet. Vi gælder os til 
et fælles arrangement mellem børnehus, kirke og by.  
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på 
fællesspisning i hallen. 
Kl.16.30: Luciaoptog gennem byen til kirken. 
Kl.17.00: Familiegudstjeneste i kirken. 
Kl:17.45: Fællesspisning i hallen. 

 

Det er med stor beklagelse at vi har måtte aflyse Sahl Julemar-

ked i år. 

Vi havde kontaktet alle vores tidligere udstillere og havde kun 

fået tilsagn fra 17 i år.  Sidste år var vi 29 borde og tidligere har 

vi været helt oppe på 34 borde. 

Det er  ærgerligt, at det er aflyst, men vi ønsker ikke at give 

hverken udstillere eller besøgende en dårlig oplevelse ved at 

komme til  en næsten tom hal.  

 

/SKIF og Sahl Minihals bestyrelse.  

Søndag d. 1. december 
kl. 15 starter kirken jule-
måneden ud med jule-
fortællinger og juleka-
lendermusik, inden jule-
træet bliver tændt i by-
en kl. 16. Kom og find 
ind til julestemningen 
med juleeventyr og et 
genhør med kendte jule-
kalendersange fra Pyrus, 

Nissebanden, The Julekalender m.fl. Det er vores præst, Herluf 
Steen Christensen, som fortæller, og organist, Line Rishøj Jen-
sen, med Kasper Brinck og Simon Nielsen, som spiller. 

mailto:kontakt@5forever.dk

