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Dilettantholdet 2013

Redaktionen ønsker
bidragydere og
læserne et godt og
lykkebringende nytår

Kontingentfornyelse
Det er nu tid til at forny medlemskabet af Sahl
Borgerforening for 2013.
Det er vigtigt at vi støtter borgerforeningen.
Pengene går til forskellige fælles formål bl. a.
produktion og udbringning af dette blad.
Kontingentet er som følger:
Husstand kr. 125.Personligt kr. 75.Vi vil gerne opfordre til, at I indbetaler til
foreningens konto i Sparekassen Kronjylland,
Bjerringbroafdeling reg. nr. 9381 konto 0002239922.
I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte et
medlem af bestyrelsen for kontant betaling.
Zumba i Sahl MiniHal Mandag fra 18 - 19
d. 14. januar til d. 25. marts
2013 undtagen 11. februar
(vinterferien)
Pris 450 kr. for 10 gange
(hvis man er medlem af Sahl
badminton, kun 400 kr.)

Hypnoseshow
Onsdag d. 20.2.2013 kl. 19:30 byder Sahl
Borgerforening velkommen til Hypnotisør
Jeppe Schjøtz kendt fra seer succesen på
TV2 ZULU - ”Argh, det gjorde jeg bare
ikke”.

Du har nu chancen for at deltage i en
helt unik oplevelse: en opdagelsesrejse i sindet. Jeppe Schjøtz guider dig hele vejen: fra
fælles strækøvelser for hjernen til en personlig oplevelse af, hvor meget du i virkeligheden kan udrette blot ved hjælp af dit sind.
Forudbestilling på mail:
aniaalbanbirkesholm@me.com eller Tlf. 61338040
Pris medlemmer af Borgerforeningen ved forudbestilling): kr. 125,- ikke medlemmer kr. 140,Ved indgangen (hvis ledige pladser) kr. 150,Jeppe lægger stor vægt på, at alle får en god og
mindeværdig oplevelse. Hans shows er derfor udelukkende baseret på, at deltagerne ønsker at tage
imod tilbudet om en unik oplevelse. De forskellige
”suggestioner/ guidninger” er altid sobre og overholder deltagernes personlige grænser.

Der arbejdes hårdt på indstuderingen af årets stykke ”Med parlør og
coach i Udkantsdanmark”. Men det hele er meget kompliceret, så nu
har holdet suppleret sig med en sufflør. Pia Riis Laursen. Ellers ville det
ifølge forfatter og instruktør Werner aldrig være gået.
Vi venter spændt på den store urpremiere d. 16. marts.

Indskrivning på Sahl Friskole
Der har været afholdt informationsmøde vedrørende
skolestart for nye børnehave-klassebørn. Er der spørgsmål
til skolegang på Sahl Friskole, er I meget velkommen til at
kontakte skoleleder Tove Nydam Hansen, 86861620.
Indskrivningsfrist til børnehaveklassen er d. 1. februar
2013.
7. og 8. klasse skal i uge 3 være sammen med elever fra de
andre friskoler i aksesamarbejdet. De skal samles på
Gudenådalens efterskole i Ulstrup, hvor undervisningen fokuseres på
fysik, geografi og idræt. Torsdag aften er der fest og overnatning på
skolen.

Efterlysning!
Sommerfestudvalget søger frivillige til planlægning af sommer festen
2013. Vi er foreløbig 3 i udvalget og derfor mangler vi 4 personer mere.
Der er tale om opgaver indenfor PR, planlægning, mad og praktiske opgaver. Har du lyst til at lave byens bedste sommerfest, så meld snarest
tilbage til Peter.
Peter Rasmussen, Egholtvej 8, Tlf. 60259720

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. 25. januar 2013.

Vi har nu ansat Loîc Destremau
som
organist. Han deler
stillingen med Bojana Bjørn.
Loïc er 20 år og er uddannet POorganist
og
studerer
nu
komposition
på
Aarhus
Musikkonservatorium.
Han kommer fra Sjælland, hvor
han har spillet i flere kirker. Vi
byder Loïc velkommen og håber,
at han vil blive glad for arbejdet
hos os.

1. - 31. december
Sahl Kirke:
Døde: Karl Anton Nielsen
27/12

Gullev kirke:
Ingen begivenheder.

Hvor intet andet er
nævnt er det præstevikar Laila Hansen der
prædiker.
Sognepræst Merete
Lindhardt Christensen
har adoptionsorlov.

Sted

Mandag d. 14. januar kl. 18:00
Start Zumba, Sahl MiniHal

Fredag d. 1. februar
Sidste frist for indskrivning til børnehave
klasse 2013, Sahl Friskole

Onsdag d. 20. februar kl. 19:30
Hypnoseshow, Sahl MiniHal

Lørdag d. 16. marts
Dilettant, Sahl MiniHal

Dato

Dag

13. januar

1. søndag efter hellig tre
konger

Sahl
Gullev

9.00
ingen

20. januar

Sidste søndag efter hellig
tre konger

Sahl
Gullev

10.15
ingen

27. januar

Septuagesima

Sahl
Gullev

ingen
10.15

03. februar Seksagesima

Sahl
Gullev

9.00
ingen

Prædikant: Gerda Brøchner
Jørgensen

10.februar Fastelavn

Sahl
Gullev

11.00
14.00

Fastelavns gudstjenjeneste
& tøndeslagning

17. februar 1. søndag i fasten

Sahl
Gullev

10.15

Gullev Kirke

Sahl Kirke

Kalenderen

Ny organist

Siden sidst:

Tidspunkt

Prædikant / Bemærkninger

ingen

Sognepræst Laila Hansen

mail: laih@km.dk

Tlf.: 40 37 80 78

Graver

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Niels Skovrider

De ni læsninger
v/ præstevikar Laila Hansen

Belysning på Gullev Kirkegård

Søndag den 2. december var der De ni læsninger i Sahl kirke.
Rigtig mange var mødt op for at høre fortællingerne om det, der
førte til Jesu fødsel, om julen og om hvad alt dette betyder for os.
Der var hele ni nye læsere i Sahl kirke. Otte modige lokale, der
havde sagt ja, til at læse i kirken. Og så mig, jeres præstevikar.
Det var en hyggelig eftermiddag. Og for mig var det en dejlig
begyndelse på et nyt vikariat. Men især – og det håber jeg også
gælder I andre - en dejlig begyndelse på december.
Nogen af os gik videre til juletræstænding og efterfølgende gløgg
og æbleskiver i præstens carport, Og det gjorde bestemt ikke
dagen mindre hyggelig.

Fastelavn d. 10. februar
Traditionen tro er der
gudstjeneste i begge kirker og
efterfølgende tøndeslagning og fastelavnsbolle med kaffe/
sodavand til.
Vi starter i Sahl kirke kl. 11, og derefter er der tøndeslagning i
præstegårdens carport. I Gullev er der gudstjeneste kl. 14 og
bagefter tøndeslagning i Bystedet. Alle er hjertelig velkomne til en
børnevenlig gudstjeneste - tag bare far, mor og bedsteforældre
med - vi vil glæde os til at se mange udklædte børn i kirken.

Gullev kirke har modtaget en sum penge i arv efter Arne Pedersen.
Beløbet skulle ifølge testamentet anvendes til forskønnelse af
kirkegården. Menighedsrådet har besluttet at bruge en stor del af
pengene til indkøb af nye lamper. Lamperne er i et moderne
design, og de giver en smuk belysning af kirken, hvilket man især
kan se, når man nærmer sig Gullev ad landevejen.

