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Årgang 10 Nr.: 3
Maj 2020

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

Kalenderen
Tirsdag d. 9. juni kl. 19:00
Orienteringsmøde og menighedsrådsvalg
Sahl Præstegård konfirmandstuen

Tirsdag d. 16. juni kl. 19 - 21
Fælles generalforsamling
Sahl MiniHal

Det er meget specielle tider vi lever i . Det er svært at
planlægge begivenheder og andet, fordi myndighedernes anvisninger hele tiden ændrer sig. Indtil videre med
en gradvis genåbning af det danske samfund. Heldigvis er
Danmark ikke hårdt ramt takket være en veltimet nedlukning af samfund og erhvervsliv.

Tirsdag d. 15. september kl. 19:00

Det bliver rigtig dyrt i længden, men det er prisen for at
få vores samfund på ret køl efter denne pandemi.

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

Vi må også tage vores forbehold. Alle arrangementer nævnt her i bladet kan blive udsat eller ændret.
Men der er dog i dette forløb meget at glæde sig over.
Vores børnepasning fungerer igen. Børnene lærer at holde afstand (så godt som det nu kan lade sig gøre) . Vi har
lært at bruge håndsprit og vaske hænder rigtig ofte, så
den normale influenza epidemi måtte give fortabt - tankevækkende.

Valgforsamling Menighedsråd
Sahl Præstegård konfirmandstuen

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

Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19:00
Sahl MiniHal 1. sal

Vi har lært at mødes på nettet. Når dette blad fordeles
har redaktøren deltaget i 5 videokonferencer, hvoraf 3
møder ellers havde medført en tur til hovedstaden. Vi
lærer alle sammen af dette forløb.
Kirkerne i Sahl og Gullev åbner for gudstjenester og kirkelige handlinger. Men der vil selvfølgelig være restriktioner (afstandskrav max antal deltagere m. m.), men restriktionerne er ved redaktionens slutning ikke udsendt
fra Kirkeministeriet.
Sahl MiniHal åbner også, efter 8. juni, men med overholdelse af myndighedernes gældende restriktioner.
Vi har mere om dette i næste nummer, der udkommer i
uge 24.
Steffen Nørregaard

Sahl Kultur- og Idrætsforening, Sahl MiniHal og Sahl Minihal
Foreningsfitness afholder generalforsamlinger
Da corona situationen er ved at give mulighed for lidt større
forsamlinger holder vi fælles generalforsamling:
Tirsdag d. 16. juni kl. 19 i hallen.

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. 5. juni 2020.

Det vil blive uden spisning denne gang, grundet corona, men
vi byder på en øl og sodavand.
Generalforsamlingerne skulle være afholdt i april, men er
udsat på grund af Corona. De afholdes i øvrigt i henhold til
vedtægterne og gældende dagsorden.
Der bliver samtidig orienteret om åbning af idrætsfaciliteter
og aktiviteter i hallen i henhold til myndighedernes gradvise
genåbning af samfundet.

Orienteringsmøde
Tirsdag den 9. juni kl. 19:00

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

Vores sogneudflugt er desværre aflyst!
Gudstjenestetiderne er med forbehold for ændringer forårsåget åf Covid 19. Kirkerne er åbne igen frå
18. måj, men det er ikke åfklåret endnu hvåd det
betyder for den måde, vi kån holde gudstjenester på.
Følg med på vores hjemmeside www.såhlgullev.dk
og kirkernes Fåcebookside eller kontåkt fung. sognepræst Herluf Christensen på 60 53 86 68.

Konfirmåtionerne i Såhl og Gullev kirker er udsåt til
lørdåg d. 5.september kl. 9:30 i Såhl kirke og kl.
11:00 i Gullev kirke.
/Menighedsrådet.

Orienteringsmødet afholdes i Konfirmandstuen i Sahl Præstegård.
På mødet skal menighedsrådet dels berette om aktiviteterne i den forløbne periode og visionerne fremover dels orientere om valget til menighedsrådet.
Der skal vælges 6 medlemmer, 3 fra Gullev sogn, og 3 fra
Sahl sogn.
Kirkeministeriet har besluttet at det nuværende menighedsråd skal afholde orienteringsmøde om rådets arbejde og
valget den 12. maj 2020, men på grund af Corona situationen har Kirkeministeriet udskudt afholdelsen til d. 9. juni.
Dagsorden for mødet
1. Velkomst ved menighedsrådsformand Ida Madsen
2. Valg af dirigent
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode
og orientering om det kommende menighedsråds opgaver
4. Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet

8. Afklaring af, hvem der evt. er interesseret i at opstille som
kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september

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.

Dato

Dag

21. maj

Kristi himmelfarts- Sahl
dag
Gullev

10:15
ingen

24. maj

6. søndag efter
påske

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

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

31. maj

Pinsedag

Sahl
Gullev

11:00
9:30

1. juni

2. Pinsedag

Sahl
Gullev

Ingen
ingen

Formand:
Ida E. Madsen,
Telefon 20935713
mail: bredholt5@fibermail.dk

7. juni

Trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

14. juni

1. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

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.

Graver:
Niels Skovrider
Telefon 22828767
mail: graver8484@gmail.com

Sted

Tidspunkt

Bemærkninger

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

af sognepræst Herluf Christensen
Jul, påske og pinse er de tre store kristne højtider. Jul og
påske kender vi: Jesus blev født i Betlehem, og Jesus dør på
korset og opstår igen fra de døde. Men for mange er pinsen den ukendte højtid. Hvad
handler den om?
Meget kort sagt er pinsen selve
det bankende hjerte i at være
kristen. Kristendommen er ikke
bare en fortælling fra fortiden,
en religion, en kultur, en livstolkning. Den er først og fremmest Gud, der kommer nær,
Gud, der rører ved vores liv i
dag. Det er det, vi fejrer i pinsen med ordene om, at vi tror
på Helligånden eller Guds Ånd.
Det går tilbage til en begivenhed 50 dage efter Jesu opstandelse, hvor Jesu disciple og sikkert også nogle flere sammen med dem meget tydeligt så
og hørte og mærkede Guds nærvær. Derfor fejrer vi pinse 7
uger efter påskedag. Vi fejrer, at Helligånden kalder på os,
vil bo i os, forandre os, føre os et større sted hen, åbne en

verden for os, som findes, nemlig Guds verden, Guds rige.
Man kan også sige det på den måde, at pinse i kirkelig og
kristen forstand, det er, når vi gennem Jesu ord kan høre
Gud tale til os og hans ord bliver nærværende og vedkommende for os. I den forbindelse
siger man også, at på den første pinsedag blev kirken til,
fordi der blev skabt et fællesskab af mennesker, der var
fælles om troen på Jesus Kristus og Gud som vores himmelske Far. Dette fællesskab findes
stadig og vi må være en del af
det i vores lokale kirke og gennem vores egen kristne tro.
Derfor taler man også somme
tider om pinsen som kirkens
årlige fødselsdagsfest.
Vi har ikke mange fælles traditioner i Danmark omkring
pinsen. De fleste gør meget mere ud af jul og påske. Men
lad os så alligevel mødes i kirken til gudstjeneste pinsedag
og ønske hinanden en GLÆDELIG PINSE!

Byens børnehave og vuggestue

Byens stordagpleje

I Vores Naturbørnehus nyder vi det skønne forårsvejr med
masser af sol og udeliv. Legeparken er blevet inddelt i to
zoner, som følge af Covid-19, så der kan leges i faste og
mindre grupper. De ældste børn har været på ture til både
kirkeskoven, fællesarealerne på Søndermarken og den store skov, mens de yngste primært har leget i skolegården og
i legeparken. Det har været dejligt at se sine små og store
venner igen og alle har nydt at komme tilbage til en hverdag i Vores Naturbørnehus. For børn i Vores Naturbørnehus
er det ikke nyt at være ude en hel dag under åben himmel,
men alligevel giver den friske luft både røde kinder og en
naturlig træthed, derfor oplever forældrene også at deres
børn er godt trætte når de kommer hjem.

Vil du lege med os? Mangler du en plads til dit barn - vi har
plads i MariesHus.
Vi har plads i januar, februar, marts, april, august og november 2021.
Hos os får dit barn en god og tryg hverdag, med masser af
nærvær, trivsel, omsorg og udvikling. Vi bruger naturen dagligt, både hjemme på vores store grund/gårdsplads, og ture
ud af huset. Her får vi en masse gode oplevelser.
Det er vigtigt for os, at hjælpe barnet med en naturlig udvikling. Vi hjælper barnet med, at blive udviklet både personligt, socialt, sprogligt og motorisk igennem flere læringsmiljøer. Hvilket kommer helt naturligt hos os, da vi arbejder ud
fra LEG ER LÆRING.
Vi ser det STORE i det små - vi er to voksne, fire øjne og to
sæt hænder.
Husk vi har faste vikarer ved sygdom og uforudsete fridage så dit barn bliver altid passet i MariesHus.
Ring og hør nærmere - eller kig forbi, selvfølgelig helt uforpligtende.
Vi glæder os til at hører fra dig.

