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Kalenderen
JULEMARKED i Sahl Minihal bliver i år afholdt d. 24. nov. Her slås
dørene op kl. 10.00 til det hyggelige og traditionsrige julemarked
med masser af forskellige stande - lige fra hjemmebagte småkager
til dekorationer, masser af nisser og mange andre ting. Ved middagstid er der også mulighed for at få stillet sulten med bl.a. tarteletter m/høns i asparges, grønlangkål med hamburgryg, julemedister
og brunede kartofler. Der kan desuden købes kaffe/the og øl og sodavand. JULEMARKEDET slutter kl.15.00. I skrivende stund er der
stadig få ledige borde/stande - kontakt Jens-Peter, mobil 20492210.
JULETRÆSFEST for de mindste, bliver afholdt samme dag d. 24.nov.
på 1. sal i Sahl Minihal. Dette foregår mellem kl. 10.30-12, og efter
sigende skulle der komme besøg af julemanden. Begge arrangementer er et samarbejde mellem SKIF (Sahl Kultur – og Idrætsforening)
og Sahl Minihal. Tilmelding er nødvendig og kan ske til Dan, mobil
20732890. Prisen er 20,00 pr. barn og kan overføres via MobilePay.
JULETRÆSTÆNDING i Sahl søndag d. 1. dec. Umiddelbart efter julekalendermusik og julefortællinger i Sahl Kirke kl. 15.00, går vi hen til
byens store juletræ. Juletræet tændes og nogle frivillige beboere
samt SKIF vil være vært ved en lille hyggelig stund med lidt sang
samt gløgg og æbleskiver.
JULEBANKO vi gentager succesen fra sidste år. Sahl Minihal og SKIF,
er igen gået sammen om at arrangere et stort julebanko, med mange flotte præmier, i Sahl Minihal søndag d. 8. dec. kl. 13.00. Dørene
åbnes kl. 11.30 og der kan købes drikkevarer, kaffe, the, pølser m/
brød, franskbrød m/pålæg eller kage i pausen.

30. oktober:
Fællesspisning i Bystedet
28. november: Fællesspisning i Bystedet

Høstfest komitéen havde gjort en stor indsats for, at vi kunne
holde en god traditionel høstfest. Der var masser af lækker mad,
sjove indslag, lotteri og konkurrencer.
Bagefter var der dans til Det lokale band Avenue, og naturligvis
”hammerslag” til sømblokken.
Der var 104 gæster tilmeldt festen.
Høstfestkomiteen takker for et godt fremmøde og udtrykker stor
tak til sponsorerne.
På billedet ses den afgående festkomité og den nye.

Torsdag d. 31. oktober kl. 19:30
Generalforsamling, Sahl Vandværk, Sahl MiniHal

Søndag d. 10. november kl. 11 - 16
Sundhed er ikke kedelig-dag, Sahl MiniHal

Søndag d. 24. november kl. 10
Julemarked i Sahl MiniHal

Søndag d. 1. december
Kl. 15: julekalendermusik og julefortællinger, Sahl Kirke
Kl. 16: Byens julebelysning tændes.

Tirsdag d. 3. december kl. 19:30
Julekoncert i Sahl kirke.

Søndag d. 8. december kl. 13:00
Julebanko i Sahl MiniHal (dørene åbnes kl. 11:30)

Hjælp til opsætning af julebelysning og byens juletræ
søges.
Vi starter lørdag den 30-11-2019 kl. 9:30 på pladsen
ved Palles Auto.
Har i lyst til at hjælpe, så skriv lige til os
på jespersen.jens.else@gmail.com

Komitéen for næste års høst fest er:
Heidi og Peter
Lene og Anders Peter
Mette og Nikolai
Solvej og Ejvind
Trine og Thomas
Jeanette og Flemming.
Vi har lagt billeder fra festen på byens hjemmeside.
Se sponsorlisten på side 2.

Høstfestkomitéen takker mange gange for donationer og de flotte præmier til lotteriet
Anne Maries Varme Hænder
Hos Nynne / Ans El
Ans Kro
Tæppelageret i Ans
Frøken Grøn
G. S. Varmeteknik
JEMA
Jysk Tæpperens v/ Kim Guldahl
Nordtec-Optomatic Ikast
Sahl Akkumulatorfabrik
Vores Biler Hårup
Ans Busservice
Fremtidens Livsstil v/ Birgitte
Carstensen
Bolignyt Ans
ST Skoventreprenør
Nutrimin
Spar Ans
Maries Hus
Mågaards Auto
Vognmand Verner Mikkelsen
Jimmi Nøraa-Nielsen
Kontor Midt Ans
XL Byg Thorsø
Tømrer Ole Madsen Byg
Mammen Mejeri

Grundfos
Massør Vita Vels
Advokatfirmaet Egsgaard
Automester Bjerringbro
Bamberg
Bjerringbro Apotek
Bjerringbro Kontorforsyning
Butik Mie
Mobilmanden
CD Bolig
City Salonen
Cyklebørsen
Café Gudenåhuset
Energimuseet
Danroots
Hårdesign
Dyreklinikken v/Kate Rasmussen
Eliza/Bogi
Elsborg Lædervarer
Fakta
Fri Bikeshop
Frisør Pernille Faurskov
Guldregn
Holmris Office
HP Elservice
Jyske Bank
Frisør Hos Peter

Meny
Ormstrup Gods
Peter Ejlersen Tømrer/Service
PC Auto
Pizza Barbaros
R2 Farver
Salon Hårtoppen
Salon Picasso Line
Skydt Tøj
Slagter John
Sparekassen Kronjylland
SuperBrugsen
Svend E. Madsen
Sønderbro Pølsevogn
Tandlæge Rye Rasmussen
Thiele Optik
Tholund Olie og Plantebeskyttelse
WH Huset
Blomster Hos Westergaard
Lihn og Boi
Grethe og Flemming Ejlersen
Britt maler
KB entreprenør
Spar Bjerringbro
Jimmi Sørensen Entreprenør
Profil Optik

Tirsdag den 3. december 2019 kl. 19.30 med Viborg Kammerkor

Viborg Kammerkor er ved denne julekoncert ledsaget af 2 fløjter og 1 fagot under ledelse af dirigent Maja Simonsen.
Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen.
Alle er hjertelige velkomne!
/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.
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.
Kontakt:
Sognepræst:
Præstevikar Herluf Steen Christensen
Mobil: 60538668
mail: hsc@km.dk
Formand:
Ida E. Madsen,
Telefon 20935713
mail: bredholt5@fibermail.dk
Graver:
Niels Skovrider
Telefon 22828767
mail: graver8484@gmail.com
Der kan ske ændringer i gudstjeneste planen
følg med i dagspressen på Facebook og på
hjemmesiden. www.sahlgullev.dk

Dato

Dag

27. oktober
3. november

Sted

Tidspunkt

Bemærkninger

19. søndag efter Trinitatis Sahl
Gullev

Ingen
11:00

BUSK gudstjeneste

Alle Helgens dag

Sahl
Gullev

16:00
ingen

Kirkekaffe i våbenhuset.

10. november 21. søndag efter Trinitatis Sahl
Gullev

Ingen
10:15

Jazz gudstjeneste
Prædikant: Gitte
Korsholm Wamberg

17. november 22. søndag efter Trinitatis Sahl
Gullev

9:00
ingen

24. november Sidste søndag i kirkeåret

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

1. december

1. søndag i advent

Sahl
Gullev

15:00
Ingen

8.. december

2. søndag i advent

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

julekalendermusik
og julefortællinger

Hvor intet andet er angivet er det sognepræst vikar Herluf Steen Christensen, der
prædiker.

En gang om måneden bliver der
som noget nyt afholdt Jazzgudstjeneste i enten Sahl og Gullev
kirke. Den ene af organisterne,
Line, skifter orgelet ud med klaveret disse søndage og helligdage, og får selskab af en musiker
mere, som også akkompagnerer
til salmerne.

Søndag d. 1. december kl. 15 starter kirken
julemåneden ud med julefortællinger og
julekalendermusik, inden juletræet bliver
tændt i byen kl. 16. Kom og find ind til julestemningen med juleeventyr og et genhør
med kendte julekalendersange fra Pyrus,
Nissebanden, The Julekalender m.fl.
Det er præst, Herluf Steen Christensen,
som fortæller, og organist, Line Rishøj Jensen, med Kasper Brinck og Simon Nielsen,
som spiller.

Ved gudstjenesten d.10. november kl.10.15. i Gullev kirke, hvor
Gitte Korsholm Wamberg prædiker, spiller vores organist Line på
klaveret og Simon Nielsen spiller
på kontrabas.
De akkompagnerer også til salmesangen, så det bliver en blanding af de traditionelle salmer og nye salmer fra Kirkesangbogen og 100 salmer.

Kom og deltag i en lidt anderledes og spændende gudstjeneste.
På billedet ses Line og Simon ved Jazz gudstjenesten d. 22. september i Sahl Kirke

”SUNDHED - ER - IKKE - KEDELIG - DAG”
10. NOVEMBER kl. 11-16
Sæt dig selv øverst på dagsordenen hver dag, og med god samvittighed
Det KAN faktisk være både sjovt, dejligt og lækkert at tænke
sundt. Og din krop vil takke dig til evig tid!
Sundhed afhænger af det du gør og hvilken tilstand du er i, når du
gør det. Hvad det betyder for din krop, dit sind og din sjæl. Mangel
på sundhed betyder noget for din livslængde, sygdomme, skavanker og livskvalitet. Vi vil gerne være med til at inspirere dig til sunde tilvalg uden at være fanatiske…
Kom og vær med til en sund inspirationsdag, hvor vi byder på:
· Hverdags wellness - Mulighed for ansigtsbehandling,
håndkur, fodkur og nakkemassage v/Heidi Aa. Rasmussen, selvstændig forhandler af Forever Living Products
· Mindfulness for alle v/Heidi Aa. Rasmussen, 5Forever
· Forskellige aktiviteter i hallen og fitness
· Yoga/afspænding v/Line Lund
· Lækre sunde smagsprøver og udveksling af gode,
sunde opskrifter. Har du opskrifter, du gerne vil dele
med andre, er du mere end velkommen til at tage
smagsprøver og opskrifter med (Vi vil gerne vide på
forhånd, hvad du tager med, så vi kan koordinere hvad
vi selv tager med)
Endeligt program med tidspunkter bliver opslået i Sahl Minihal på
opslagstavlen samt på facebook.
I samarbejde med Sahl Minihal Forenings fitness og Sahl Kultur- og
Idrætsforening håber vi på en skøn dag med masser af inspiration
til, hvordan vi sammen kan gøre noget for vores sundhed.
For yderligere information kontakt
Heidi Aa. Rasmussen & Lene Andersen
Tlf. 6166 8753 eller mail: kontakt@5forever.dk

Skovbadning

De ældste børn i Vores Naturbørnehus er
med på den Japanske bølge med at skovbade. Mandag d. 22. oktober gik 8 forventningsfulde børn afsted til den store
skov, hvor de skulle lege og skovbade.
Skovbadning går i sin enkeltes form ud på
at skabe ro i krop og tanker. Skovbadning
kræver at man kan slappe af i krop og hoved så man kan koble af og slippe hverdagens stress og jag og dermed være i nuet.
Efter madpakken i skovbunden lagde børnene sig på den medbragte presenning og lukkede øjnene i 5 minutter, mens de blev guide gennem skovens lyde af deres pædagog, som talte med lav og langsom stemme om alt fra fuglekvidre,
vinden, motorlyd mm. Efter de 5 minutter med lukkede øjne, fulgte stilhed i 2 minutter hvor børnene lå med åbne øjne og kiggede
op i himlen, så op i træerne nede fra og mærkede visne blade som
langsomt dalede ned fra træerne. Til sidst satte alle sig stille og
roligt op, hvor vi fik en snak om hvad vi havde lagt mærke til med
henholdsvis lukkede og åbne øjne.
Skovbadning kræver øvelse, men alle var med på ideen og synes
det var sjovt og vil gerne prøve det igen.

– Et sted hvor der er tid til leg og
ro til fordybelse, omsorg og
nærvær.
Vores Naturbørnehus søger en
pædagog til en 30-35 timers
stilling primært i vuggestuen
senest 1. januar 2020.
Vores Naturbørnehus i Sahl er
et privat børnehus for børn i
alderen 0 år til skolealderen. Vi
er godkendt til 35 børn, hvoraf
de 10 pladser er til vuggestue.
Vuggestuen startede 1. juni
2019 med det første barn. Lige
nu er der 3 børn i vuggestuen og vi forventer flere i nær fremtid.
Vores Naturbørnehus er bygget op omkring det GrundtvigKoldske børnesyn og den anerkendende pædagogik. Vores hus
er kendetegnet ved, at vi ser det store i det små, at vi vil fællesskabet og vi vægter natur og bevægelse højt i dagligdagen med
fokus på det enkelte barns udvikling. Vi bor i en nedlagt skole og
har derfor gode fysiske rammer. Ud over vuggestuens og børnehavens lokaler råder vi over gymnastiksal, motorikrum, musiklokale, sportsplads, skolegård og en meget attraktiv legepark med
fantastiske muligheder for bevægelse og ude liv.
Vil du vide mere eller ansøge kan du se det fulde stillingsopslag
på vores Facebook side: Vores naturbørnehus.

Vandværket afholder ordinær generalforsamling i Sahl MiniHal d.
31. oktober kl. 19:30, dog med et ekstra punkt på dagsordenen,
at vandværket fusioneres med Bjerringbro Fælles Vandværk.
Vi har bedt formanden for vandværket om en udtalelse. Han
sender følgende til bladet:
Vandværkets Generalforsamling skal tage stilling til, om vi skal
lukke foreningen og blive en del af Bjerringbro vandværk. Medlemmerne er indkaldt direkte på mail. Det er naturligvis kun medlemmer der har stemmeret. Men alle interesserede er velkomne
til at komme og høre nærmere om, hvorfor bestyrelsen mener, at
det er nu vi skal overlade leverancen af vand til Bjerringbro Vandværk.

Vil du have Sahl bys nyhedsbrev?
Tilmelding og ændringer:
Gå ind på www.sahlby.dk eller www.sahlgullev.dk
Se vejledningen på hjemmesiderne.

P. b. v. Vagn Bach Jensen 29 99 57 01

Deadline næste nummer: Fredag d. 22. november 2019.

