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Kalenderen
Onsdag d. 17. juni kl. 19 - 21
Fælles generalforsamling
Sahl MiniHal

23. juni kl. 17:30
Sankt Hans i Legeparken

Søndag d. 30. august kl. 14:00
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø
(Nærmere omtale i augustnummeret).

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

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

Der graves og graves på Anne Marie og Jens Buhrs mark ved
Ormstrupvej. Amatør arkæologer har i de senere år med deres
metaldetektorer fundet adskillige effekter fra den sene jernalder og den tidlige vikingetid.
Nu er Moesgård gået i gang med at opklare mysteriet. Martin
Nørgaard fortæller, at det har været ret forvirrende, for ved
udgravningerne har man fundet en del ting, der kan dateres til
sen jernalder eller tidlig vikingetid (omkring år 600), men man
har også fundet genstande der kan dateres tilbage til stenalderen.
Men her ved redaktionens afslutning står det klart, at der omkring år 600 har været et lokalsamfund og der er bl. a. fundet
stolpehuller til en langhus på ca. 27 m. Det er rimelig stort efter
den tids forhold. Der er fundet affalds huller fra den tid, men
der er altså også fundet affaldshul fra stenalderen, så dette
område har være beboet i flere perioder.
Der er fundet jernslagge i affaldet fra sen jernalder. Det tyder
foreløbig på affald fra en esse. Der er ikke tegn på egentlig produktion af jern på stedet.
Alle arkæologer udtrykker stor tak til Anne Marie og Jens Buhr
for deres gæstfrihed.
Vi fortæller mere om fundene i næste nummer.

Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 19:00
Sahl MiniHal 1. sal

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:

Bemærk ændret dato!

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. 31. juli 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

Der var orienteringsmøde om valg til menighedsrådet i
konfirmandstuen. Formand for Sahl Gullev Menighedsråd, Ida Madsen aflagde beretning om rådets arbejde i
valgperioden. Det har været begivenhedsrigt. I januar
2018 opsagde vores sognepræst Merete Lindhardt Christensen sin stilling, da hun havde fået nyt job. Så fik sognene en præstevikar, Benjamin Kobborg indtil den nye
sognepræst Anna Rask Lauridsen tiltrådte. Anna gik på
barselsorlov sidste efterår, og så fik vi igen en præstevikar Herluf Steen Christensen. Fra 1. juli tiltræder Anna
Rask Lauridsen igen i sin stilling som sognepræst.

jerne, Santa Lucia, samt koncerter m. m.

Valg

Der skal vælges nyt menighedsråd med tiltrædelse ved
næste kirkeår. Menighedsrådet har søgt og fået dispensation, så valgperioden er 2 år i stedet for normalt 4 år.
Der skal vælges 3 medlemmer fra hvert sogn. Der skal
vælges et nyt medlem fra Sahl sogn og måske skal der
også findes nye medlemmer fra Gullev sogn. Er der flere
kandidater, der opstiller end der skal vælges, bliver der
afstemning på valgforsamlingen. De fremmødte var enige om, at det godt måtte være yngre medlemmer.
Valget sker på en valgforsamling d. 15. september, men
Der har også været udskiftninger på organist stillingerne beboere i sognene har mulighed for at opstille en alternativ liste indtil 13. oktober. Hvis det sker, skal der være
samt kirkesangervikar og gravermedhjælper.
officielt valg til menighedsrådet efter samme regler som
Økonomi
valg til Folketing og kommunalbestyrelser. Det skal i giKassereren, Vagn Bach Jensen redegjorde for pastoratets vet fald afholdes d. 17. november.
økonomi. Begge kirker er jo gamle kvaderstenskirker fra
det 13. århundrede, og det kræver megen vedligeholdel- Der var generelt enighed om, at der kun er få institutioner i vore sogne. Menighedsrådet har økonomi til finanse. Det koster 300 - 400.000 kr. pr år. Der er også vedlisiering af mindre kulturelle begivenheder. Derfor er det
geholdelsesudgifter til præstegården, og kirkegårdsvigtigt, at vi får valgt medlemmer til med idéer til lokale
driften giver underskud.
tiltag.
Men økonomien er i orden, og der er plads til aktiviteter Så er der også mulighed for fælles initiativer med de lokasom babysalmesang, legestue for Børnehuset og dagple- le borgerforeninger og institutioner. Det fungerer generelt godt, men nye kræfter er altid gode til at få nye idéer.

Herluf S. Christensen der har været konstitueret præst,
her i sognene siden september, har sidste gudstjeneste,
søndag d. 28/6 kl.10.15 i Gullev kirke.
Vi vil gerne sige mange tak, for den tid du har været her,
vi har været glade for samarbejdet og ønsker dig alt godt
fremover.
Menighedsrådet.

Vores Sognepræst Anna Rask Lauridsen er tilbage igen fra
barsel og sommerferie fra d.27 juli.
Nu glæder vi os til at du er tilbage igen, håber du og
familien har kunnet nyde jeres samvær i din barselsorlov.
Menighedsrådet

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

Sted

Tidspunkt

Bemærkninger

14. juni

1. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

Prædikant: Herluf Steen Christensen

21. juni

2. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

Prædikant: Gitte K. Wamberg

Kontakt:
Indtil 28. juni:
Præstevikar Herluf Steen Christensen
Mobil: 60538668
mail: hsc@km.dk

28. juni

3. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

Prædikant: Herluf Steen Christensen

5. juli

4. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

Prædikant: Gitte K. Wamberg

Fra 29. juni:
Sognepræst: Anna Rask Lauridsen
Telefon: 86681602
Mobil: 60538668
mail: arl@km.dk

12. juli

5. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

Prædikant: Bjarne B. Markussen

19. juli

6. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
ingen

26. juli

7. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

2. august

8. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

9. august

9. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

16. august

10. 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.

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

Prædikant: Preben Salomonsen

Hvor intet andet er angivet er det sognepræst Anna Rask Lauridsen, der prædiker.

7. juni: Laurits Gormsen søn af Anne Sofie og
Simon Gormsen

Da regeringen lukkede Danmark ned, kom det også til at gælde kirkerne.
For at vise menigheden, at der stadig var liv i sognet, sendte sognepræst
Herluf S. Christensen en påske hilsen på Facebook.
Ligeledes blev en forkortet gudstjeneste til 3. Søndag efter påske filmet
og lagt på Facebook. Else -Marie og Gunhild sang og spillede og Ib Jespersen
stod bag kameraet. Begge opslag blev taget godt imod og blev set af mange.

Så er fitness igen åbnet
og tilgængeligt, men naturligvis under iagttagelse af myndighedernes
restriktioner.
Nærmere instruktioner i
centeret.
Toiletterne er aflåst.

Traditionen tro afholdes der Sankt Hans med hyggeligt samvær i
byens Legepark.
Grillen er varm fra kl. 17.30, maden medbringer og griller I selv.
Drikkevarer kan købes.
NB: Husk at medbringe håndsprit.
Kl. 19.30 tændes bålet og vi sender heksen, fremstillet af alle de
søde børn i Vores Naturbørnehus, godt afsted. - Og ikke mindst
byder vi velkommen til årets båltaler.
Grundet restriktionerne som følge af Covid19, er det i år nødvendigt med tilmelding. Tilmeldingen skal ske til Flemming Nordentoft
på mobil: 20210960.
OBS: Der må IKKE afleveres kvas til bålet.
Vi følger myndighedernes udmeldinger i forhold til Covid19 tæt, og
forbeholder os retten til at aflyse arrangementet, i fald der kommer stramninger, hvilket vi selvfølgelig ikke forventer.

Onsdag d. 23. juni kl. 19:30 - 21
Sankt Hans i Gullev fejres med bål hos Lis og Villy

Fredag d. 7. august kl.17:00 - 23:30
Indvielse af gangbroen over Borrevej og det nye grønne areal.
Se nærmere på Facebook Gullev Folket.

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 og til at høre fra dig.

