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Kalenderen

Børnehaven gav dronningen blomster
Tirsdag d. 4. september blev en ganske særlig dag for børn og voksne i
Vores Naturbørnehave. Vi
var nemlig så heldige at blive inviteret til Silkeborg hos
virksomheden Kingo, som
skulle have besøg af H. M.
dronning Margrethe. I den
forbindelse havde vi medbragt 14 små blomsterbuketter, som børnene skulle
give til dronningen, hvis det
var muligt. Heldet var med
os for som det sidste i forbindelse med besøget, kom
dronningen over til os. Alle
fik overrakt dronningen en
smuk buket. Det var en sjov
og fantastisk oplevelse at se
dronningen helt tæt på og
med favnen fuld, så hendes
hofdame måtte træde til og
hjælpe med at holde alle
blomsterne.

Tirsdag d. 18. september kl. 19:00
Orienteringsmøde og Menighedsrådsvalg
Sahl Præstegård, konfirmandstuen.

Lørdag d. 6. oktober kl. 18:00
Høstfest

Fredag d. 26. oktober
Fredagscafé Sahl MiniHal

Kære alle!
Til både gamle som nye beboere i Sahl, skylder vi at fortælle omkring brugen af Sahl Minihal.
Sahl Minihal er en selvejende institution der ledes af
hallens bestyrelse. Hallens drift, varme, el, forsikringer,
vedligehold, rengøring osv., betales af den brug der er i
hallen.
Indtægterne kommer fra:
- Fast tilskud fra Viborg kommune hørende under området ”Kultur og fritid”.
- Aktivitetstilskud fra Viborg kommune til godkendt foreningsaktivitet. Det er bl.a. badminton, fitness og dans.
- Udleje af vores lokaler til selskaber.
- Sponsorskilte på væggen.
- Brug af vores lokaler til bl.a. kortspil, høstfest, julemarked og fredagscafe.
Hallens dør er åben hver dag fra kl. 5-23, for de aktiviteter der er i hallen. Hallen må ikke bruges til ikke registrerede aktiviteter eller varmestue. Al brug af hallen skal
foregå som planlagte og aftalte aktiviteter.
Såfremt der skulle være nogle i byen der har lyst til nye
aktiviteter i hallen, kan i kontakte Sahl Kultur og Idrætsforening eller én af os fra hallens bestyrelse. Vi vil rigtig
gerne have endnu flere aktiviteter, så sig endelig til.
Vi glæder os til at se Jer til en ny vintersæson i Sahl Minihal.
Bestyrelsen for Sahl Minihal
Dorrit Jakobsen, Hans Ole Jensen, Kim Guldahl Klint, Ole
Jensen og Jens-Peter Lundgaard

Årets høstfest afholdes i Sahl MiniHal lørdag d. 6. oktober kl. 18-01.
Festes afholdes i år med Hawaii sommertema, hvilket vil sige 3 retters
lækker menu, farverige drinks og lækre rytmer fra bandet Le-Beat.
Billetter kan købes til 200 kr. uden natmad og 225 kr. med natmad.
Høstfest komitéen kommer rundt og sælger billetter – alternativt kan
de bestilles med sms / mobilepay på 2049 2210.
Ønsker I at sidde sammen, kan der reserveres bord på sms 2049 2210.
Vi håber at se rigtig mange til årets fest i Sahl!

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: Lørdag d. 27. oktober2018.

Søndag d. 26. august var der traditionen tro friluftsgudstjeneste ved
Ormstrup Sø. Hele gudstjenesten med nadver blev afholdt udendørs, men bagefter gik vi alligevel ind i den smukke jagtstue.
Det var i år Biskop Henrik Stubkjær, der prædikede, og det var igen
Gjern Spillemænd (m/k) der stod for musikken.
Der var i alt 108 deltagere i gudstjenesten..
Tak til Minna og Niels Due Jensen for igen at stille de smukke omgivelser til rådighed
Se flere billeder på www.sahlgullev.dk/Billeder og på kirkernes facebook side.

Tirsdag d. 18. september kl. 19:00 er der opstillingsmøde til menighedsrådet i præstegårdens konfirmandstue.
I en forsøgsperiode kører menighedsrådet i SahlGullev med valgperioder på 2 år i stedet for normalt 4
år.
Fordelen er, at det er nemmere for en person at tage
stilling til at stille op for en 2 - årig periode. Ulempen
er at der skal holdes dobbelt så mange valg. Nu er der
så gået 2 år efter sidste valg og derfor skal der gives
mulighed for at sætte et nyt råd. Så hvis du har interesse i at deltage i menighedsrådets beslutninger, så
mød op denne aften.
Hvert sogn skal stille med en liste på 3 kandidater. Der
kan opstilles en alternativ liste som skal afleveres til
valgbestyrelsen senest 1. oktober. I så fald skal der
afholdes egentlige valg d. 13. november.
Alle demokratiske valg i vores samfund skal man have
respekt for, så mød op. Der er ingen pladser der SKAL
skiftes, men det er vigtigt, at man i et demokrati har
mulighed for at foretage udskiftning af ledelsen, og at
denne mulighed tages yderst alvorligt .
Menighedsrådet

6. oktober kl. 17:00 i Sahl Kirke
Menighedsrådet inviterer til fællessang fra
Højskolesangbogen i Præstegården.
Vores nye organist, Line, som til daglig har
hjemme på Silkeborg Højskole, afholder
sangtimen på højskolemanér med små historier og anekdoter om sangene undervejs. Vi skal synge en blanding af kendte og
mindre kendte sange fra Højskolesangbogen og til sidst er der plads til et par sangønsker fra deltagerne.
Der bliver afholdt tre sangaftener i løbet af
efteråret i konfirmandstuen i Præstegården
fra kl. 19.30-20.30:

Vi bl.a. synger de kendte høstsalmer og takker for alt hvad marken, havet og livet beriger os
med.
Gudstjenesten er afpasset, så
man umiddelbart efter kan gå
ned til Sahl MiniHal, hvor høstfesten begynder.

Søndag d. 28. oktober kl. 11:00 i Sahl Kirke

Onsdag d. 26. september
Tirsdag d. 23. oktober
Torsdag d. 15. november
Menighedsrådet er efterfølgende vært for en øl/sodavand.

4. november kl. 16:00 I Gullev kirke
Alle helgens dag har en lang historie. I middelalderen mindedes man
særligt helgenerne og martyrerne, altså dem, som døde for deres
tros skyld. Nu fejrer vi Alle helgen i folkekirken til minde om alle vore
døde.
Alle helgen en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har
mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer.
Gudstjenesten Alle helgens dag skaber gennem bønner og salmer plads til at mindes og sørge over dem, vi har mistet. Og der er
plads til at takke for det liv, vi fik lov at dele med dem.
Vi læser navnene op på dem, som i årets løb er døde og begravede.
Og efter gudstjenesten uddeles der lys, som man kan tænde på sin
kæres gravsted. I år bliver gudstjenesten holdt i Gullev. Men vi tænder også lamperne på Sahl Kirkegård, så man trods tusmørket kan
sætte lys på gravene.

Vi holder børnegudstjeneste for hele familien med
enkle salmer og en god fortælling.
Efter gudstjenesten hygger vi os med grillpølser, sodavand og øl i konfirmandstuen.
Vi håber I har lyst til at komme, vi glæder os til at se
jer.
Alle er velkommen.
/Menighedsrådet
HUSK at sommertiden er slut den dag.

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, medlemmerne, menighedsrådets møder og referater.
Der er også oplysninger om gudstjenester,
takster m. m.
Kontakt:
Sognepræst: Anna Rask Lauridsen
Telefon: 86681602
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.
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Hvor intet andet er nævnt er prædikanten sognepræst Anna Rask Lauridsen

Begravelse i Gullev
Ellen Margrethe Kjeldsen
Født: 22 oktober 1931
Død: 5. juli 2018
Begravet: 12. juli 2018

Den første søndag i september blev præsteembedet i Sahl og Gullev pastorat formelt overdraget til vores nye præst Anna Rask Lauridsen
ved gudstjensten i Gullev. Det var en festlig
begivenhed med deltagelse af familie, venner,
menighed, præstekollegaer og med tale af
provsten, der med oplæsning af biskoppens
godkendelsesbrev, formelt overdrog embedet
til vores nye præst. Anna overtog herefter resten af gudstjenesten med prædiken, bøn og
nadver.
Efter gudstjenesten stod menighedsrådet for
kaffebord i Bystedet med ca. 40 deltagere. Her
var der tale fra Menighedsråd og vores forhenværende præst, Merete, der kun havde godt at
sige om livet som præst i vores to sogne. Der
var også velkomst fra Gullev Borgerforening
med både tale og blomster.
Så nu er Anna helt klar og i fuld gang med præstegerningen her hos os og sammen med hendes mand Jacob og ders søn Johan er de flyttet
ind i præstegården, er ved at tømme de sidste
flyttekasser og er klar til at lære alle at kende
og deltage i det lokale liv.
Endnu en gang velkommen til Sahl og Gullev til
jer alle tre.

Menighedsrådet / Jens Martin Mølgaard

SKIF udlejer Badminton baner for sæsonen
2018/19
Så udfordre din Kone/mand/veninde/
ven eller nabo
Vi har ledige tider i dagtimerne og om
aftenen
Mandag hele dagen og aften
tirsdag/onsdag 19-23
Torsdag 18-20
Prisen på en bane er 1000 kr. for en
time en gang om ugen indtil påske
Kontakt
Peter Rasmussen
60259720
21.september kl. 19.00
Efter sommerpause og høstfesten
starter Fredagscaféen traditionen tro
igen. Vi glæder os til et nyt sæson og
har planlagt det følgende:
26. oktober 2018: Vores famøse helstegt pattegris. Tilmelding senest
21.10.2018

Dame aften arrangeret af Byvejsdamerne. Tilmelding på Facebook eller
til Bente Balle på mobil 3011 1664 senest den 17. september (mødested
afsløres senere)

22. september kl. 13.00
Golf ”turnering” på Tange Sø golf. Tilmelding på facebook eller til Ib
mobil 2261 1790 senest den 19. september

28. september kl. 19.00
Stegt flæsk og persillesovs for byens herrer i Bystedet. Tilmelding på
Facebook eller til Eddy på 4121 8937 senest den 21. september .

30. november 2018: Julefrokost, tilmelding senest 25.11.2018
Datoer 2019: 25. januar, 22. februar og 29. marts .
Prisen for voksen til kr. 50.- per person og for børn 4-12 år
kr. 25.- (0-4 år er gratis)
Der er plads til maks. 120 deltagere, og det er først til mølle.
Tilmelding senest søndagen inden og per sms på 41594045 /
eller fredagscafe@sahl-it.dk
I Kirke- og Borgerbladet vil der løbende komme mere information om Fredagscaféen.
Notér alle datoer i din kalender eller klip det her ud og hæng
det på opslagstavlen eller køleskabet.
Vi glæder os helt vildt til at se jer igen!
Fredagscafé-gruppen

muligvis Danmarks ældste
boyband og Bjerringbro Kvintetten har nu en lejeaftale
vedr. øvelokale i Sahl skole på
plads, lige over et af naturbørnehavens lokaler.
Vi øver dog ikke i tidsrummet
mellem kl. 12 og 14, hvor børnehavebørnene får sig en lur.
Lokalet vil jævnligt blive benyttet af os på forskellige tidspunkter af dagen, og har man
tid, er man velkommen til at
aflægge et besøg på vort musikværksted. I den forbindelse
vil vi gerne gøre opmærksom
på, at vi regner med at afholde
en lille åben hus-event den 29.
september mellem kl. 9-14.
/Werner Meyer

Før renovering i 2016

Efter renovering i 2016

Fra Marmrelund til Bystedet – et hus i Gullev fylder 120 år
28. september 1898 blev byens forsamlingshus indviet som Missionshus
for Gullev og Nøddelund.
I 1880´erne og 1890´erne var der nogle af sognets familier, der tilsluttede sig Indre Mission. Der blev holdt et væld af samtalemøder, kvindemøder og bibelkredse, og da der efterhånden var så mange deltagere til
møderne, kunne man ikke længere holde dem i private hjem.
Derfor opstod tanken om at bygge et missionshus og pionere for byggeriet var Kristian Bang, Jens Stampe og Hans Jørgen Poulsen, som lod
grundstensdokumentet indmure i huset.
Missionshuset fik navnet Mamrelund. Huset bestod oprindeligt af et
stort rum, men det blev senere opdelt så der kunne bygges køkken og
gang. I 1968 blev det gamle udendørs toilet nedlagt, og der blev indrettet toilet indendørs.
I 1992 opgav Indre Mission at drive Missionshuset videre og da Borgerforeningen netop havde mistet fælleslokalet i den nedlagte skole, slog
foreningen til og købte huset for 5.000 kr.
Huset er i flere omgange blev moderniseret, og i de sidste 4 år er huset
blevet totalt renoveret indvendigt med bl. a. nyt køkken og nyt toilet.
Ydermurerne er blev omfuget og arealet omkring huset er også fuldstændig fornyet.
I dag fremstår huset som et moderne samlingssted for aktiviteterne i
Gullev og i løbet af 2018 er huset i brug ca. 35 gange. Så nok er huset
120 år gammelt – men det er i dag et nyt og moderne samlingssted.

