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Kalenderen
Onsdag d. 22.april kl. 18 - 21
Fællesgeneralforsamling
Sahl MiniHal

Tirsdag d. 12. maj kl. 19:00
PostNord har opsat en NÆRBOKS
ved Sahl Minihal. En NÆRBOKS er
et afhentningssted som Post Nord
og DHL for øjeblikket kan levere
til, og vi er blevet orienteret om at
der over tid kommer flere kurerer.
NÆRBOKSEN betjenes med en
smartphone. Hent din APP i Appstore eller Google Play, den hedder ” Nærboks”
Når kureren har leveret en pakke i
NÆRBOKSEN, får modtageren en
besked på sin telefon, at pakken
kan hentes. Gå hen til NÆRBOKSEN bruge app’en – så åbner den
rette låge helt automatisk ved hjælp af Bluetooth.
Fordelen ved NÆRBOKSEN er at man kan hente pakker på alle
tider af døgnet.
Det betyder også, at NÆRBOKSEN i fremtiden vil kunne bruges
til langt flere ting, end blot pakkeudlevering. Fx. returemballage,
basisvarer, returpakker, måltidskasser m.m.

Orienteringsmøde og menighedsrådsvalg
Sahl Præstegård konfirmandstuen

Søndag d. 14. juni kl. 9 - 17
Sogneudflugt Uhre Kirke og Søby Brunkulslejer
Mødested: Sahl Kirke

Tirsdag d. 15. september kl. 19:00
Valgforsamling Menighedsråd
Sahl Præstegård konfirmandstuen

Lørdag d. 3. oktober kl. 18
Høstfest, Sahl MiniHal

NB: Alle datoer kan blive ændret på grund af Coronakrisen. Følg med på vores Facebook sider

Hallen er lukket på grund af smittefare med Corona
virus
Vi har fået nedenstående meddelelse fra Viborg kommune, som
vi har besluttet at efterleve. Det betyder helt konkret at Sahl
Minihal og Sahl Minihals Forenings Fitness er lukket indtil og
med d. 13. april 2020.
Fra bestyrelsens side har vi naturligvis forståelse for at arrangementer må aflyses eller flyttes. Kontakt Dorrit Jakobsen, mobil
26 11 15 56 eller pr mail dorrit2203@gmail.com.
Til de selvejende idrætshaller
Orienteringsmail ang. COVID-19
Vi står nu i en hel usædvanlig situation, der kræver, at vi står
sammen og træffer en række nødvendige beslutninger, som
sikrer fælles udmeldinger og som kan være med til, at vi får tingene til at fungere bedst muligt i den her helt særlige situation.
Overordnet er forventningen, at arrangementer m.v. aflyses og
at hallerne lukkes ned i den anførte periode. Dette understøttes
også af, at de store idrætsorganisationer i dag (12.3) har meldt
ud, at aktiviteter stilles i bero.

Vil du have Sahl bys nyhedsbrev?
Tilmelding og ændringer: Gå ind på www.sahlby.dk
Se vejledningen på hjemmesiden.
Er du allerede tilmeldt vores nyhedsbrev, så husk at opdatere,
hvis du har fået ny mailadresse, samt slette den gamle.
Deadline næste nummer: Fredag d. 24. april 2020.

Traditionen tro afholdes fælles ordinær generalforsamling i
Sahl Kultur- og Idrætsforening, Sahl MiniHal og Sahl Minihal
Foreningsfitness d. 22 april fra kl. 19.

Men på grund af Coronapandemien kan det blive
nødvendigt at udskyde begivenheden.
Hold øje med opdateringer på byens facebook side:
https://www.facebook.com/groups/311727525621575/
Bliver generalforsamlingen udsat, udsender vi også et nyhedsbrev fra dette blad.
Foreningerne er inden generalforsamlingen vært ved en omgang stegt flæsk og persillesovs, samt 1 øl / vand. Spisning er
kl. 18:00.
Tilmelding til spisningen senest onsdag d. 15. april til Flemming Nordentoft:
Tlf. 20 21 09 60 eller fnordentoft@grundfos.com

Der var godt fyldt op i Sahl kirke søndag formiddag d. 23. februar
og især mange udklædte børn. Vi havde en kort familievenlig gudstjeneste, hvorefter der blev slået katten af tønden i præstegårdens
carport.
Bagefter var der kaffe og fastelavnsboller, sodavand til børnene, i
konfirmandstuen.
Her ses de heldige vindere fra konkurrencen:

Søndag den 14. juni 2020 kl. 9:00 - 17:00
Igen i år arrangerer menighedsrådet sogneudflugt. Vi har
valgt at dette års tur skal gå til Uhre Kirke og Søby Brunkulslejer ved Brande. Om Uhre Kirke kan man sige at den har fået
kulør på. Glæd jer!
Programmet for dagen ser sådan ud:
9:00 Kort gudstjeneste ved Herluf Steen Christensen i Sahl
Kirke
Herefter skal vi med bussen, som kører os til Uhre Kirke. Uhre
Kirke ser udefra traditionel ud, men når man først kommer
ind, så hører det traditionelle også op. Farveglæden er ikke til
at tage fejl af.
Efter besøget i Uhre Kirke sætter vi os sultne i bussen, som
har kurs mod vores middagssted. Her venter en hovedret
bestående af hamburgerryg med asparges, kartofler og grønt,
samt jordbær-trifli med vaniljecreme til dessert. Der serveres
en vand eller øl til hovedretten, der er kaffe/the til desserten.
Efter middagen sætter vi os tilbage i bussen. Efter en kort
køretur er vi fremme ved Søby Brunkulsmuseum. Her venter
os en guidet rundvisning af ca. 2 timers varighed. Her skal vi
høre om arbejdet og livet i brunkulslejerne.
Vi forventer at være hjemme igen omkring kl. 17 Turen er
tilrettelagt sådan, at gangbesværede også kan være med.
Pris pr person for udflugten med entré, bus, middag med en
vand eller øl: kr. 200,Tilmelding Inger-Grethe Eger tlf. 22884512 eller Ida Madsen
tlf. 20935713 senest 8. juni 2020 kl. 12.00

Theodor og Tristan

Kasper og Julia

Om eftermiddagen
var der en tilsvarende gudstjeneste i
Gullev Kirke. 40 mennesker deltog i fastelavnsfesten, 15
børn mødte udklædte op til fastelavnsfesten og der måtte
mange slag til inden
de to tønder blev
slået ned.
Kattekonge hos de
små blev Kirstine
Jeppesen, og Katrine
Horn blev kattedronning.
Hos de store var det
Valdemar Seidenfaden, der blev konge og Karoline Jeppesen der
blev kattedronning.
Efter anstrengelserne kunne alle spise de dejlige fastelavnsboller.

Der var kyndelmissegudstjeneste i Gullev endda i år på selve dagen søndag d. 2. februar.
Det var en rigtig fin gudstjeneste med mange
lys i kirken. Derefter gik vi i fakkeltog til Bystedet, hvor Gullev Borgerforening stod for middag og kaffe.

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:
Præstevikar Herluf Steen Christensen
Mobil: 60538668
mail: hsc@km.dk

Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

19. april

1. søndag efter
påske

Sahl
Gullev

9:00
ingen

26. april

2. søndag efter
påske

Sahl
Gullev

ingen
10:15

3. maj

3. søndag efter
påske

Sahl
Gullev

10:15
ingen

Bemærkninger

Prædikant: Bjarne Markussen

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

Formand:
Ida E. Madsen,
Telefon 20935713
mail: bredholt5@fibermail.dk
Graver:
Niels Skovrider
Telefon 22828767
mail: graver8484@gmail.com

Alle planlagte gudstjenester og arrangementer som menighedsrådet står for, er aflyst
til og med 13. april på grund af Covid 19. Og
kirkerne er lukket for offentligheden.
Vi ved ikke hvad der derefter vil ske. Øvrige
arrangementer kan blive aflyst, afhængig af
myndighedernes direktiver. Følg med på vores
hjemmeside www.sahlgullev.dk og facebook.
I er også velkommen til at ringe til Ida Madsen
på tlf.20935713.
Biskopperne har på grund af corona-virus bestemt, at alle konfirmationer skal udskydes til
efter pinse -og gerne endnu længere. Derfor
er konfirmationerne i Sahl og Gullev kirker
udsat til lørdag d. 5.september kl. 9:30 i Sahl
kirke og kl. 11:00 i Gullev kirke.
/Menighedsrådet.

Orienteringsmødet om valg til menighedsrådene er med i kalenderen. I næste nummer
bringer vi en nærmere omtale af valgproceduren og fremgangsmåden.

Påsken bliver anderledes i år for rigtig mange mennesker. Corona virussen og de
mange restriktioner, der er indført for at begrænse, hvor mange der bliver smittet
betyder, at familiebesøg, påskefrokoster, sportsarrangementer og meget andet er
aflyst.
Påsken bliver også anderledes i kirkerne, for de er også lukkede og der kan ikke holdes gudstjenester som vi plejer. Men påsken som sådan er ikke aflyst – og beretningen om Jesu død på korset Langfredag og Jesu opstandelse fra de døde Påskedag er
lige så vigtig at tænke på og høre om i år som den plejer at være. Når meget andet er
aflyst, så lad os i år bruge lidt ekstra tid på at tænke over, hvad påsken som kristen
højtid handler om. Ind imellem kan det blive for meget at høre om corona og økonomisk krise og alt muligt andet nedslående – sådan har jeg det i hvert fald, selvom det
også er vigtigt at følge med i verdenssituationen. I stedet kan vi lukke op for radio
eller TV eller Facebook eller andre steder på Internettet og lytte til en gudstjeneste
eller en påskeandagt eller en påskesalme, f.eks. Grundtvigs fantastiske påskesalme
”Hil dig, frelser og forsoner”, som vi skulle have sunget i kirken Langfredag. Prøv at
læs salmen et par gange for dig selv - det er nr. 192 i Salmebogen (nr. 167 i den gamle salmebog) og sig Gud tak for den store kærlighed til os mennesker, som Jesu død
på korset for vi menneskers skyld er udtryk for. Og så vil jeg foreslå dig at gå videre
med at læse nr. 224 i salmebogen (nr. 195 i den gamle salmebog): ”Stat op, min sjæl,
i morgengry” som vi ville have sunget påskedag. Her får vi nogle meget fine ord om,
hvad Jesu opstandelse betyder.
Midt i en tid, hvor der er meget, der kan gøre os bange, har vi brug for at minde os
selv og hinanden om, at Gud er større end alt det, vi frygter for. Og Gud har magt til
at skabe en udvej ud af selv de mest håbløse og fastlåste situationer. Jesu fjender
troede, at de Langfredag havde skaffet Jesus af vejen for altid. Men påskemorgen
vendte han tilbage som opstået fra de døde. Derfor kan vi synge i sidste vers af ”Hil
dig frelser og forsoner”: ”Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister! Ræk mig hånd, når øjet brister! Sig, Vi går til Paradis!”
Glædelig påske – selvom den bliver anderledes i år!
/Herluf Christensen

I Vores Naturbørnehus har vi i de sidste måneder læst mange historier af forfatteren Ole Lund Kirkegaard. I april deltager Vores Naturbørnehus i børnebibliotekets kunstudstilling i Gudenåhuset hvor
temaet netop er Ole Lund Kirkegaards forfatterskab.
Børnene har været meget optaget af Ole´ s skæve og skøre fortællinger om små drenge som oplever deres verden som besværlig,
når deres hverdags påfund påvirkes af større bøller eller sure damer, som ikke bryder sig om små raske drenge med mange gode
idéer. Flere af børnene i Vores Naturbørnehus glæder sig til sommer, for så skal de ligesom Albert og lille Virgil sidde i pæretræet og
spise pærer mens de holder øje med deres fælde, som de skal fange de voksne i – Vi voksne glæder os også til at blive fanget
og
er sikre på at vi vil se mange opfindsomme fælder – så nu er I advaret, hvis I skal et smut forbi legeparken til sommer.
Udover at børnene har hørt flere historier fra Ole Lund Kirkegaards
univers, har de også været kreative i værkstedet med forskellige
fortolkninger af de mange læste historier. Der er blandt andet blevet arbejdet med papmaché og malet/tegnet kunstværker over
forskellige karakter fra historierne, vi håber selvfølgelig på at det i
år bliver muligt at udstille værkerne, som er blevet til i fællesskab
mellem mejser, svaler og ugler i Gudenåhuset. En del af børnenes
værker hænger i garderoben, hvor man kan tage et smugkig på en
del af det samlede værk.
Skulle det vise sig ikke at være muligt, laver vi vores egen fernisering i Vores Naturbørnehus, når vi er kommet på den anden side af
Covid-19 og vores hverdag er blevet normal igen.

Vores organist har igen
arrangeret musikalsk
legestue for vores dagplejere og Børnehuset.
Her er et par billeder
fra en dag inden Covid19 ramte vores bevægelsesfrihed.
Det gentages forhåbentlig, når tiderne
bliver mere normale .
Fotos:
Gunhild Trølund

Søndag d. 1. marts var der stort fremmøde til Carsten Møllers marked i hallen. I
alt var der gennem dagen ca. 300 besøgende og udstillere, og på 1. sal var der
forskellige foredrag og musikoplevelser gennem eftermiddagen
Det gav et stort parkeringskaos på Kløservejen, men arrangementet blev en meget stor succes, som forhåbentlig bliver gentaget næste år

Carsten Møller ved ”styrepulten”

