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Kalenderen
Så blev der bygget bro mellem Gullev og Brokbakken

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

Lørdag d. 3. oktober kl. 17:00
Høstgudstjeneste, Sahl Kirke

Broen blev indviet d. 7. august med en stor festlig sammenkomst. Naturligvis på grund af Corona begrænset til 100 deltagere og med tilmelding. På billedet øverst ses den smukke bro. Det
er et virkeligt flot design, og bygget af betonelementer monteret
i løbet af en nat.
På billedet nedenunder gør børn sig klar til som de første at passere broen efter at Johannes Vestergaard og Martin Sanderhoff
fra teknisk udvalg havde klippet den røde snor.
Broen bliver en meget mere sikker passage for skolebørn og
unges vej til idræt og har været et stort ønske for Gullev borgere
store som små i mange år.

For et par år siden fandt arkæologer fra Moesgård den store
stensætning i Vejerslev Skov, en del af Ormstrup Gods skovarealer. Det er en af de største stensætninger man nogensinde har
fundet. Man formoder, at det er en meget højtstående person
der er begravet her - muligvis en konge af Jylland. Man har
dateret skibssætningen til omkring år 600. Billedet viser Moesgårds rekonstruktion af begravelsesceremonien.
Nu har man med støtte fra A. P. Møllerfonden lavet en rekonstruktion af skibssætningen. Niels Due Jensen har stillet arealet
til rådighed og etableret en adgangsvej. Området indvies d. 8.
oktober og er åben for publikum fra d. 9. oktober. Der vil være
guidede ture i efterårsferien, hvor man kan få kyndig rundvis-

Høstfesten bliver udskudt til den 2. oktober 2021
Har høstfest komitéen i samråd med bestyrelsen for Sahl
Minihal valgt at udskyde høstfesten til den 2. oktober 2021.
Montana Band accepterer udskydelsen til næste år, hvor vi
håber at vi får lov til at holde en brag af en fest! Så sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.

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. 16. oktober 2020.

I SAHL MINIHAL

5. september 2020

Sahl Kirke: Laura Ringgaard Bødvarsdatter, Magnus Sebastian Guldmann Frandsen og Mike Østergaard
Madsen

Gullev Kirke: Anne Emilie Jensen, Anton Langholm Hinnerup, Emma Rosa
Jensen, Noah Marius Jensen, Simon
Hjelm Andersen

Viet i Gullev Kirke d 8. august 2020
Camilla og Paw Laurberg Bejer

Viet i Gullev Kirke d 22. august 2020
Malene Marie Jeppesen og Morten Skamris Jeppesen

Søndag d. 30. august havde vi den traditionelle friluftsgudstjeneste ved
Ormstrup. Niels Due Jensen bød velkommen. Gjern Spillemænd spillede
præ- og postludium og gav et par ekstra numre. Sognepræst i Sahl og Gullev Anna Rask Lauridsen forestod gudstjenesten og holdt prædiken. Bagefter nød vi vores medbragte kaffekurve i de smukke omgivelser. Det er en
tradition, som vi har haft siden 2010. Stor tak til Minna og Niels Due Jensen
for at stille faciliteterne til rådighed. Også tak til Bjerringbro Menighedsråd
som i år var medarrangør sammen med Sahl Gullev Menighedsråd.

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

13. september

14. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

20. september

15. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

Kontakt:
Sognepræst: Anna Rask Lauridsen
Telefon: 86681602
Mobil: 60538668
mail: arl@km.dk

27. september

16. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

Lørdag d. 3.
oktober

17. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

17:00
ingen

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

11. oktober

18. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
10:15

18. oktober

19. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

Prædikant: Bjarne B.
Markussen

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

25. oktober

20. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

11:00
ingen

BUSK

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.

Bemærkninger

Prædikant: Bjarne B.
Markussen

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

Viet i Sahl Kirke den 22. august 2020
Ane Langebjerg Lassen og Rasmus Fredslund Hansen
Døbt i Sahl Kirke den 22. august 2020
Carl Johan Fredslund Lassen, søn af Ane Langebjerg
Lassen og Rasmus Fredslund Hansen.

Døbt i Sahl Kirke den 16. august 2020.
Andrea Kurdahl Skjoldahl,
datter af Stine Skjoldahl og Kasper Kurdahl.

Det har længe været påkrævet
at få gjort noget ved støttemuren og flisegangen langs med
hallen.
Støttemuren har truet med at
styrte sammen og vi var blevet
opmærksom på at flisegangen
havde en forkert hældning ind
mod muren, således at der trak
vand ind i soklen efter regnvejr.
Nu har vi fået begge dele ordnet
og vi er i bestyrelsen rigtig godt
tilfreds med resultatet. I løbet af
efteråret vil der blive plantet
efeu i det nye bed - og det vil
ikke længere været muligt at
parkere der – men brug den normale P-plads!

Vores Naturbørnehus i Sahl vil det gode børneliv, og vi arbejder hele tiden på at udvikle vores pædagogiske grundlag og læringsmiljø i forhold til hele børnegruppen.
I Vores Naturbørnehus ser vi det store i det små, vi tager aktivt del i børnenes begejstring
over at finde en frø, snegl eller når fasanerne kommer forbi. Med respekt for at barndommen har stor værdi i sig selv og ved at være til stede, være engagerede og aktive sammen
med børnene udfordrer og pirrer vi børnenes nysgerrighed, så børnene får lyst til at udforske, undersøge og afprøve nye muligheder. Derfor er vores dagligdag også bygget op omkring en kombination af gentagelser og variation i de læringsmiljøer som børnene præsenteres for hver dag. Hvad er så et læringsmiljø, vil nogen måske tænke. Et læringsmiljø spænder
vidt lige fra at øve sig i selvhjulpenhed omkring tøj af og på til at spise selv/håndtere en madkasse altså dagligdags rutiner som har stor betydning for det enkelte barns alsidige personlige udvikling. Til at læringsmiljøet også omhandle de aktiviteter som de voksne igangsætter i
forhold til:

Social udvikling

Kommunikation og sprog

Krop, sanser og bevægelse

Natur, udeliv og science

Kultur, æstetik og fællesskab
Vi prioriterer fællesskabet på tværs af alder og køn. Som noget ganske særligt har søskende i
alderen 0 til skolealderen mulighed for at være en del af hinandens hverdag i børnehuset.
Det er dejligt at kunne give eller få en krammer af en større eller mindre søskende samt være sammen om en fælles leg. I Vores Naturbørnehus er tryghed, omsorg og nærvær samt ro
til fordybelse centrale elementer i vores møde med børnene. Vores pædagogiske fundament
bygger på anerkendende pædagogik og positiv guidning.
Vi finder stor glæde ved at være i naturen og elsker at bevæge os. Vi tager på ture ud i vores
nærområde til Kirkeskoven eller den store skov, hvor der er mulighed for at følge årstidens
virkning på naturen. I legeparken kan man tage en himmeltur på en af gyngerne, eller en
linedans på balancebommen, der er rig mulighed for at klatre i træer, tage en kælketur på
helårskælkebakken eller en rask fodboldkamp på sportspladsen.

Har vi et bredt udsnit af arrangementer i kirken? Kan vi samarbejde mere med lokale
kræfter? Kan vi lave mere socialt arbejde?
Det er nogle af de overvejelser, vi gør i menighedsrådet. I år er der valg til menighedsrådet,
og du har mulighed for at komme med ombord i rådet og være med til at træffe beslutninger, der har stor betydning lokalt i vores sogne.
Menighedsrådet består af 6 valgte medlemmer – 3 fra hver af Sahl og Gullev sogne. Rådet
er chef for en fastansat graver og en række timelønnede medarbejdere. De har ansvaret for
præstens tjenestebolig, og ansvaret for dansk kulturarv og to danske kirker med 900 år på
bagen og så bestyrer de et budget på 1,3 millioner kroner. De penge går især til mursten for middelalderkirker er ikke billige at holde smukke, og til lønninger af kirkens personale,
men en god del går heldigvis også til at skabe kirkeliv i sognene. Så udover administration
skal der også findes på idéer og aktiviteter, der kan komme menigheden til gavn. Det er et
stort ansvar, men det er et spændende arbejde, hvor der skal findes en balance mellem
tradition og fornyelse.
Tirsdag d 15/9 kl 19 holder vi valgforsamling i konfirmandstuen i Sahl præstegård. Mød op
og stem, og hvis du har lyst til at være med som medlem eller suppleant i rådet., så stil op
til valget. Vi kan altid bruge nye medlemmers synspunkter og idéer.

25. september: Dameaften
02. oktober Herreaften:
28. oktober kl. 18.00
Fællesspisning - der serveres forloren
hare
26. november kl.18.00
Fællesspisning Flæskesteg
Se mere på Facebook siden
Gullev Folket

Sahl Kirke 3. oktober kl. 17:00
Festen er
udsat – det
er høsten
ikke. Derfor fejrer vi
høstgudstjeneste,
som vi plejer med tid til sang og eftertanke.
Vi styrer ikke selv årets gang eller
skaber afgrøder på marken. Vi er
afhængige. Det glemmer vi nogle gange i forbifarten og tror, vi selv har
æren for vores succes. Høstgudstjenesten er en tid til
at standse op med
taknemmelighed.

Sahl Kirke 25. oktober 2020 kl 11
En børnegudstjeneste er ikke kun for
børn. Tag hele familien med, når vi
mødes og synger sammen og hører
en god fortælling i kirken. Efter gudstjenesten serveres der grillpølser og
sodavand i konfirmandstuen. Vi glæder os til at se jer.

