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Ny bog om Ormstrup

Fastelavn i Sahl og Gullev

Dagplejebørnenes fastelavn. Børnene havde selv malet tønden

Minna og Niels Due Jensen har bedt Dansk Center for
Herregårdsforskning om at skrive herregårdens historie og
resultatet blev præsenteret på et pressemøde på Ormstrup
Gods d. 23. februar. Der er ikke tidligere skrevet en
sammenhængende beretning om godsets 700 årige historie,
så derfor har det ifølge centerets næstformand - lektor ph. d.
Carsten Porskrog Rasmussen været et stort arbejde at
gennemsøge alt kildemateriale.
Forskningen blev lagt i hænderne på historikeren Espen
Kirkegaard Espensen der også er forfatter til bogen.
Bogen er en fyldig skildring af egnens historie og indeholder
også et kapitel om Sahl og Gullev Kirker, der jo indtil 1926
tilhørte Ormstrup Gods.
Bogen er yderst velskrevet og godt illustreret og kan
anbefales til alle, der interesserer sig for egnens lokalhistorie.
Bogen kan købes i boghandelen.
”Ormstrup - historien om en midtjysk herregård”
af Espen Kirkegaard Espensen
Forlaget Skippershoved ISBN 978-87-89224-49-7

Der var 26 børn til fastelavn i Gullev.
Vindere i Gullev: Anton Hinnerup Store tønde: Amanda
Pedersen og Cecilie Pedersen (Cecilie i lyserød kjole)

Nutrimin A/S ny virksomhed i Ans
Salgschef Torben Nielsen, har hidtil drevet
virksomheden Agroopti i Sahl, og i mange år ydet
landbrugsrådgivning
inden
for
indkøb
og
sammensætning af mineraltilskud til landbruget.
Sammen med Carsten Lind Pedersen og Morten Balle
har de stiftet den nye virksomhed.
Fabriksanlægget i Ans danner rammen om kontor og
lager. Der arbejdes i øjeblikket på detailprojektering af
det nye produktionsanlæg, hvor der er taget højde for
den nyeste produktionsteknologi. Det bliver således
Danmarks mest moderne produktionsanlæg med fokus
på sikkerhed og sporbarhed.

Vindere i Sahl: Jakob Markvardt, Markus Borre Andersen
og Magnus Frandsen

Sahl Kirke

Gullev Kirke

Dato

Dag

Sted

Tidspunkt Bemærkninger

4. marts

2. søndag i fasten

Sahl
Gullev

9:00
10:15

11. marts

3. søndag i fasten

Sahl
Gullev

9:00
ingen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

18. marts

Midfaste

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

Prædikant: Ken Nørgaard Pedersen

25. marts

Mariæ bebudelse

Sahl
Gullev

9:00
ingen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

1. april

Palmesøndag

Sahl
Gullev

11:00
ingen

Minikonfirmander
afslutning

5. april

Skærtorsdag

Sahl
Gullev

19:00
ingen

Ostebord og rødvin i præstegården

6. april

Langfredag

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

8. april

Påskedag

Sahl
Gullev

11:00
9:30

9. april

Anden Påskedag

Sahl
Gullev

9:00
ingen

Hvor intet andet er nævnt er prædikanten sognepræst Merete Lindhardt Christensen
Sognepræst

Merete Lindhardt Christensen

mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

Niels Skovrider

mail: graver8484@gmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Siden sidst:
1. februar- 29. februar 2012

Palmesøndag
kl. 11.00 i Sahl Kirke
Afslutning med minikonfirmander

Sahl Kirke:
Døde:
4. februar Anna Elisabeth Søndergaard
9. februar Gerda Pedersen (Heegaard)

Gullev kirke:
Ingen begivenheder

Nyhedsmail
Vil du have Sahl by’s nyhedsbrev?
Så gå ind på http://www.sahlby.dk og sæt hak i den
relevante kategori. Hvis du vil se alle nyhedsbreve skal
du sætte hak i ”privat”. Hvis du kun vil se
pressemeddelelserne skal du sætte hak i ”presse”
Deadline næste nummer: Fredag d. 30. marts 2012.
Se hjemmesider: www.sahlby.dk og www.sahlgullev.dk

I år har vi haft minikonfirmander fra Sahl
Friskole. Det er nogle dejlige børn og derfor
skal forløbet afsluttes med en glad
gudstjeneste i kirken. Efter gudstjenesten
inviterer menighedsrådet absolut alle, som
har lyst, til en let frokost i konfirmandstuen. Vi ses!

Skærtorsdag

Ost og rødvin i præstegården
Kl. ca. 20.00
Skærtorsdag kl. 19.00 er der aftensgudstjeneste
i Sahl Kirke. Sidste år, fik vi efterfølgende ost og
rødvin i præstegården. Det var rigtigt hyggeligt
og derfor prøver vi igen i år. Alle er velkomne!
Ny ungdomstræner til Sahl Badminton Klub
Vi søger ny ungdomstræner til opstart sæson 2012- 2013.
Der trænes en gang om ugen. Træningen foregår kl. 16 - 19.
Jobbet er lønnet og vi betaler evt. relevante kurser.
Såfremt det har din interesse kontakt Peter tlf. 20138142.

Kalenderen

Påsken - den ældste kristne fest
vi fejrer, at Jesus stod op fra de døde
af Merete Lindhardt Christensen

Påskeugen indledes med Palmesøndag, hvor Jesus rider ind i
Jerusalem. Det er som om, hele byen tager imod ham og
hylder ham som konge. Men allerede om torsdagen er
stemningen i Jerusalem ved at vende. Jesus ved, hvor det
bærer hen af og holder afskedsmiddag med disciplene, hvor
han indstifter nadveren, et mindemåltid. Efter middagen går
de ud i nattemørket. Jesus søger hen mod Gethsemane Have
for at bede til Gud, hvorefter disciplen Judas kommer gående
sammen med nogle soldater, som er kommet for at fange
Jesus. Judas har aftalt med ypperstepræsterne, at han nok
skal udpege Jesus, og han gør det med et kys. Langfredag er
den lange dag, hvor Jesus bliver slæbt fra Herodes til Pilatus,
for hvem var det lige, som skulle tage beslutningen om Jesu
skyld og straf? Jesus bliver pisket, men det er ikke nok for
folkemængden, som bliver hisset op af præsterne og
Farisæerne. Til sidst kræver de Jesus henrettet. Pilatus vasker
sine hænder men efterkommer folkemængdens ønske og
lader Jesus korsfæste. Men søndag morgen, Påskedag, står
Han op fra de døde! og 2. påskedag hører vi om, hvordan
den opstandne Jesus møder to disciple, som er på vej til byen
Emmaus.
Kirken fejrer påsken som en slags drama, hvor vi
gennemlever og genfortæller påskebegivenhederne, og hvor
vi synger de mange smukke gamle påskesalmer som er i
salmebogen.

Lørdag d. 31. marts 2012
Dilettant forestilling, Sahl MiniHal
Kl. 15:00 : Eftermiddagsforestilling
Kl. 19:30: aftenforestilling med buffet

Fredag d. 15 - lørdag d. 16. juni 2012
Sommerfest

Lørdag d. 6. oktober
Høstfest, Sahl MiniHal

Innovation
Elever og lærere er i tværstimerne opslugt - Dav, dav hr. pastor! - Og hvor skal De så hen og holde påskeferie?
af emnet "Innovation".
Her bliver der udviklet og opfundet alt Indsamling af hundeartikler og tæpper.
mellem himmel og jord.
Sammen med foreningen Gadehunde indsamler Randi
De ældste skal deltage i Naturfagsmaraton Sørensen, Solsortevej 4, brugte som nye hundeartikler og
d. 7. marts i Viborg.
tæpper til et internat i Polen, der hjælper gadehunde.
Naturfagsmaraton er et undervisningsforløb i natur/teknik, Alt fra en halv pose foder til et enkelt tæppe har værdi og
hvor eleverne skal finde løsninger på 10 åbne opgaver. modtages med glæde. Der indsamles alt lige fra halsbånd,
Eleverne får mulighed for at være kreative og innovative, snore, madskåle til legetøj og pelspleje.
bruge deres faglige viden og samarbejde. Som afslutning på På gadehunde.dk kan man efterfølgende se, at tingene når
arbejdet med opgaverne mødes skolerne for at konkurrere frem til de rette mennesker og hunde. Det hele kan afleveres
om, hvilke skoler der har fundet de bedste løsninger på på Solsortevej 4. Er der ingen hjemme, står der en hyndeboks
foran huset, som vil blive tømt hver aften.
opgaverne.
Man kan også kontakte Randi på telefon: 51 60 82 860 eller
Fredag d. 9.3 kl. 14. er der afslutning på emneforløbet. Her mail: randi@v8w.dk
indbydes alle til at komme og se udstilling og
fremlæggelserne på skolen.

Kontingent Sahl Borgerforening

Salg af bøger
Skolen har fået 100 stk. af bogen ”Stedsans” foræret til
videre salg. Det er healer og fodplejer Anne Marie Jensen
fra Borre vej 7, der har foræret os dem. Det er en bog der
med nogle flotte billeder reklamerer for firmaer og smukke
steder i Viborg - Silkeborg området. Vi håber, at I vil hjælpe
os med at få bøgerne solgt. Prisen er sat til 100,- kr. pr. bog,
som går ubeskåret til skolen. Henvendelse til skolens
kontor.

For at gøre det lettere at få betalt kontingent for 2012, vil der i
uge 10 og 11 komme en repræsentant for Borgerforeningen
rundt
til
alle
husstande
inden
for
byskiltene.
Vi håber i vil tage godt imod dem og have kontanter klar.
Husstandsmedlemskab 100,Personligt medlemskab 50,Man kan også indbetale kontingent til borgerforeningens konto:
Sparekassen Kronjyllands Bjerringbroafdeling
reg. nr. 9381 konto 0002239922.

31. marts

Billetter
Eftermiddagsforestilling kl. 15.00 -17.00.
Billetter kan købes ved indgangen
voksne : 80.- kr. børn : 40.- kr.
Der vil kunnekøbes kaffe og kage m.m. inden
forestillingen og i pauserne
Aftenforestilling kl. 19.30 - 21.30
Entré : 235.- kr. (incl. menu)
Baren har åbent for salg inden forestillingen og i
pauserne.
Efter dilettanten står der KokkeKaretens
Dilettantmenu på programmet, og der spilles op
til dans.

31. marts

Hvem har bukserne på?
Farce af Torben Nielsen.
Bearbejder: Rasmus Søndergaard.
”Hvem har bukserne på” er en moderniseret udgave af Torben
Nielsens klassiker ”Rasmine går igen” (Anno 2010).
Efter års ægteskab med den ikke helt regelrette sagfører, bliver
det den gode Rosaminé de´ Sverre lidt for groft med hans
påtagede selvhøjtidelighed og småsnuskede forretninger.
En dag, da sagføreren mindst venter det, tager hun over, for at få
sit gode navn og rygte rettet op igen. Gennem alt lige fra
faderskabssager, naturfredningsaktivister, en ikke helt forståelig
kommunalpolitiker, en langfingret økonomichef, og en sekretær
der måske / måske ikke er klogere end en kop kakao, følger vi
denne farce til ende, hvor Rosaminé, som forstår at holde begge
ben på jorden, sætter alle uhyrligheder på plads.

Rolle
Johanne Klam:
Dørene til begge forestillinger åbnes en halv time sekr. Justesen
før start.
Margrethe Fugl
Britta Blog
OBS: Blandt de første 50 tilmeldte til
Rosaminé De´ Sverre
aftenforestillingen trækkes lod om Esben MunkSilvio Fallito
Olsens kunstværk ("Angst, sved og hesteblod"),
Munk-Olsen
der kommer til at hænge til beskuelse på advokat
Jean Ocremé
Jean O’cremés kontor.
Musik: Souled out

Billetsalg: Ans Bageri og Bog & ide, Bjerringbro
Forudbestilling på www.sahlby.dk eller pr tlf. til
Ania 30554206 eller Werner 42265502 senest
søndag d. 25. marts.

Dilettantskuespiller
Dorrit Jakobsen, Sahl
Carina Ringgaard Christiansen, Sahl
Dorrit Jacobsen, Sahl
Margrethe Sørensen, Sahl
Maiken Ingemann Laursen, Sahl
Michael Dilaimi, Sahl
Bruno Thisgaard, Sahl
Hans Ole Jensen, Sahl

Sceneteknik og kulisser: Arne Halkjær Rasmussen, Sahl
Rekvisitter og scenedekoration: Hanne Halkjær Rasmussen, Sahl
Sufflør: Annette Andersen, Sahl
Instruktør: Werner Meyer, Sahl

