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Dilettant 2012

Kalenderen
Onsdag d. 11. april kl.: 19:00
Generalforsamling Sahl Friskole,

Tirsdag d. 17. april kl. 18:00
Fælles generalforsamling, Sahl MiniHal

Lørdag d. 21. april kl. 9:00 - 14:00
Legeparkdag

3. maj kl. 19:30
Forårskoncert, Gullev Kirke

11. maj kl.16:00
Prøv Golfspillet, Tange Sø Golfklub

22. maj kl. 19:00
Foredragsaften med John Braad
Sahl MiniHal

Fredag d. 15. juni - Lørdag d. 16. juni
Sommerfest
Werner Meyer havde igen i år instrueret en
flot komedie med dygtige amatørskuespillere. ”Hvem har bukserne på” er en
farce af Torben Nielsen, bearbejdet af
Rasmus Søndergaard.
Alle skuespillere leverede en fremragende
præstation, teknik og lydeffekter var

perfekte. Alt fungerede, som det skulle.
Der var ca. 50 tilskuere til eftermiddagsforestillingen, og ca. 90 til aftenforestillingen med efterfølgende buffet og dans.
Alt i alt et meget vellykket arrangement,
der forhåbentlig bliver gentaget næste år.
Se flere billeder på hjemmesiden.

Fælles generalforsamling

Lørdag d. 6. oktober
Høstfest, Sahl MiniHal

Sahl Gullevs Minikonfirmander 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger i Sahl Badmintonklub,
Sahl Borgerforening og Sahl MiniHal, på sidste års generalforsamlinger,
var der debat om sammenlægning til én forening.
Bestyrelserne og udvalget har siden arbejdet med det og er nået frem
til at vi ikke er klar til at tage det skridt endnu.
Der er blevet besluttet at arbejde meget tæt sammen i bestyrelserne,
et af tiltagene er at afholde de 3 generalforsamlinger samlet.
Dette års generalforsamling bliver afholdt tirsdag d. 17. april i Sahl
MiniHal.
Se dagsorden på sahlby.dk
Foreningerne er vært ved stegt flæsk og persillesovs kl. 18.00. Tilmelding til spisning senest fredag d. 13 april, til Jacob Alban Birkesholm på
tlf: 40948383 eller mail: mail@supreme-booking.dk
For at have stemmeret til Sahl Borgerforenings afstemninger, skal
kontingent være indbetalt senest 8 dage før generalforsamlingen.
Vi håber på stort fremmøde
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være de
respektive bestyrelser i hænde i henhold til vedtægterne for Sahl Bad11 Minikonfirmander har i år gennemført konfirmandforbereminton Klub, Sahl Borgerforening og Sahl MiniHal .
delsen i Sahl Præstegård. De har været meget kreative og bl. a.
Nyhedsmail
dekoreret konfirmandstuen .
Vil du have Sahl by’s nyhedsbrev?
Minikonfirmanderne er: Bettina, Julie, Amalie, Annika, Freja,
Så gå ind på http://www.sahlby.dk og sæt hak i den relevante kategori. Rebecca, Katrine, Nikolaj,Marcus, Morten og Rasmus.
Hvis du vil se alle nyhedsbreve skal du sætte hak i ”privat”. Hvis du kun Du kan se mere om Minikonfirmandernes arbejde på kirkernes
hjemmeside sahlgullev.dk
vil se pressemeddelelserne skal du sætte hak i ”presse”
På billeder ses de 9 af holdet. Sammen med vores sognepræst
Deadline næste nummer: Fredag d. 27. april 2012.
Merete Lindhardt Christensen og medhjælper Lene Andersen

Menighedsrådsvalg

Siden sidst:

Der skal afholdes menighedsrådsvalg i efteråret
2012. Der er i år blevet mulighed for at afholde
valget som en ”generalforsamling”. Dvs. at man
Sahl Kirke:
afholder et møde, hvor der opstilles og vælges
Døde:
rådsmedlemmer. Der er dog stadig mulighed for at
Holger Andersen
død 17. februar 2012
komme med en alternativ liste, og i så fald skal der
afholdes valg efter de hidtil gældende regler. Man
Hans Christian Hansen Damgaard, kan også nedsætte funktionsperioden til 2 år. Det
død 3. marts 2012
siddende menighedsråd har besluttet at søge om
dispensation til at udnytte disse to muligheder.
Gullev kirke:
Der er 6 valgte medlemmer i det nuværende råd,
Ingen begivenheder
og der skal vælges 3 fra hvert sogn i november.
Er du en person, der går og tænker, at der skal ske
noget nyt omkring din kirke, eller du gerne vil engagere dig i menighedens liv, så skal du måske

Dato

Gullev Kirke

Sted

Tid

Prædikant / Bemærkninger

5. april

Skærtorsdag

Sahl

19:00

Ostebord og rødvin i præstegården

6. april

Langfredag

Gullev

9:00

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

8. april

Påskedag

Sahl
Gullev

11:00
9:30

9. april

Anden Påskedag

Sahl

9:00

15. april

Gullev

10:15

Sahl

10:15

29. april

1. søndag efter påske
2. søndag efter påske
3. søndag efter påske

Sahl

11:00

Konfirmation

4. maj

Store Bededag

Gullev

10:15

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

22.april

Sahl Kirke

Dag

overveje at stille op til valget.
Hvilke opgaver skal løses? Først og fremmest skal
rådet støtte udbredelsen af det kristne budskab –
det kan bl.a. ske ved at lave forskellige kirkelige
aktiviteter. Dernæst er rådet ansvarlig for sognets
økonomi, vedligeholdelse af kirkerne og kirkegårdene, samt for ansættelse og daglig ledelse af personalet. En kommende opgave er også valg af biskop, da Karsten Nissen fratræder i løbet af de
næste år. Der er mange spændende opgaver, og
det giver god indsigt i folkekirkens virke at sidde i
et menighedsråd.
Hvis du har lyst til at stille op, men gerne vil vide
noget mere, er du velkommen til at spørge et af de
nuværende ”rødder”.

Hvor intet andet er nævnt er
det sognepræst Merete Lindhardt Christensen der prædiker

Sognepræst Merete Lindhardt Christensen

mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

mail: graver8484@gmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Forårskoncert i Gullev Kirke

Niels Skovrider

Grønt Flag til Sahl Friskole

Sahl Vandværk skifter vandmålerne
For 2 år siden blev samtlige vandmålere skifIgen i år er det en glæde at kunne byde velSahl Friskole vil gerne have grønt
tet i sommerhusområdet. I dette forår skal de
kommen til forårskoncert i Gullev kirke, torsflag, derfor deltager vi i kampagnen øvrige målere skiftes. For dem der har vanddag den 3. maj kl. 19.30. Erik Svarre fra Bjer”Hold Danmark ren” i uge 16. Ele- målerne placeret i målerbrønd uden for huringbro FDF og Olav Pedersen, Gullev og tidliverne samler affald langs veje og i set, er der ikke meget ulempe. Men ganske
gere organist i Bjerringbro spiller festlig og
skoven d.18. og 20. april. Affaldet mange af målerne i Sahl er placeret inde i
huse og bygninger. For at kunne udskifte disinderlig musik på basun og orgel. Vores kirke- bliver sorteret, vejet og kørt på genbrugsse målere bliver det nødvendigt at aftale med
sanger Gitte Winding synger et udvalg af sit
pladsen. De ældste elever skal lave statistik smeden hvorledes der kan blive adgang til
eksamensrepertoire i sammenspil med Bene- over det indsamlede affald. Samtidig øver
måleren. Smeden vil tage kontakt, efterhåndikte Hauge på orgel. Benedikte selv præsen- eleverne sig i at cykle, da næsten hele skoden at han kommer rundt.
terer et soloværk for orgel. Koncerten vil også len skal cykle på lejrskole.
byde på et par af årstidens skønne fællessal- D. 21.april fra kl. 9.00 – 14.00 afholdes legePrøv at spille Golf
mer og som en dejlig afrunding serverer me- parkdag. Her bliver der repareret, malet,
Sahl Borgerforening har i samarbejde med Tange Sø Golfklub
nighedsrådet et glas vin i våbenhuset.
luet, opført nyt i både legeparken og i skoleog redaktionen arrangeret en
gården. En fælles dag for skole, børnehave
Alle er velkomne og der er fri entré.
introduktion til golfspillet.
og dagplejer. Alle byens borger er velkomne
Vi mødes ved klubben kl. 16:00
til at deltage.
Først er der introduktion ved
Kontingent
Klubbens formand Kristian Bach.
Husk at betale kontingent til Sahl Borgerfore- Ny ungdomstræner til Sahl Badminton Klub Derefter mulighed for at prøve at slå til boldening.
Vi søger ny ungdomstræner til opstart sæ- ne på udslagsbanen og øvebanerne.
Kontingentet er som følger:
Så spiser vi i klubhuset.
son 2012- 2013.
Husstand kr. 100.Der trænes en gang om ugen. Træningen En lækker hovedret for voksne kr. 75Børnemenu (Pølser med pommes frit) kr. 40foregår kl. 16 - 19.
Personligt kr. 50.Ekskl. drikke varer.
Jobbet
er
lønnet
og
vi
betaler
evt.
relevante
Vi vil gerne opfordre til, at I indbetaler til forTilmending til redaktionen@sahlby.dk
kurser.
eningens konto i Sparekassen Kronjyllands
Eller pr telefon til 86684300 /20777688
Såfremt
det
har
din
interesse
kontakt
Peter
Bjerringbroafdeling reg. nr. 9381 konto
tlf. 20138142.
0002239922.

