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Koncerter i Gullev Kirke

Nyt lokalblad
Du sidder her med det nye ”Kirke- og Borgerbladet
Sahl – Gullev – Nøddelund - Brokbakken”. Bladet
erstatter det nuværende kirkeblad og det nuværende
borgerblad for Sahl by. Bladet er blevet en realitet i
samarbejde mellem Sahl Gullev Menighedsråd og
foreninger i lokalområdet.
Bladet udkommer hver måned undtagen juli og
husstandsomdeles i både Sahl og Gullev sogne, altså
det område, der indtil 1970 udgjorde Sahl Gullev
Kommune med Sahl Gullev og Nøddelund som de
største landsbyer. I dag er Brokbakken det store
udbygningsområde og der har tillige været en
betragtelig vækst af sommer- og helårshuse i
Skibelund området.
Målsætningen med et fælles blad er et ønske om et
fælles talerør, samt at være med til at formidle et
sammenhold i området.
Steffen Nørregaard, som er redaktør på både det
nuværende kirkeblad og det nuværende borgerblad,
bliver redaktør på det ny fællesblad. Bladet drives i
fællesskab af Gullev og Sahl Kirker, Sahl
Borgerforening, Sahl Friskole og Børnehave, Sahl
Badmintonklub, Sahl Minihal og Sahl Vandværk.

Vores organist, Benedikte Hauge Mortensen havde arrangeret to
koncerter i store bededagsweekenden, som foregik i Gullev Kirke.
Lørdag spillede hun sit program for kandidateksamen ved Aarhus
Musikkonservatorium. Det var et bredt program med værker af Grieg,
Haydn, Schubert og Gubaidulina. Alt var veludført og virkeligt smukt
spillet. Specielt skal nævnes Schuberts Moment Musicaux i f mol. Der
er meget få klassiske komponister, der formår at lave rigtige
”ørehængere”. Schubert er en af dem.
Søndag spillede trioen Sara Bennett (violin) Maria Edlund (cello) og
Rune Maahn Christensen (klaver)2 satser af Mozarts trio i B-dur KV
502 og 4 satser af Dvoraks Dumky trio. Det er deres
eksamensprogram, som skal stå sin prøve i næste måned ved eksamen
på Aarhus Musikkonservatorium
Det var en flot og velspillet koncert, hvor alle medvirkende fortjener
stor ros. Men Sara Bennett viste et helt specielt talent. Vi spår hende en
stor karriere.
Klaveret var stillet til rådighed af Juhl-Sørensen, Aarhus.

Sahl Kirke

Døde / begravede
(dødsdato)

Dato

Dag

Tidspunkt Prædikant / Bemærkninger

12. juni

Pinsedag

10:15

Merete Lindhardt Christensen

19. juni

Trinitatis

10:15

Merete Lindhardt Christensen

10. juli

3. søndag e. Trinitatis

9:00

Gerda Brøchner Jørgensen

24. juli

5. søndag e. Trinitatis

9:00

Merete Lindhardt Christensen

31. juli

6. søndag e. Trinitatis

10:15

Merete Lindhardt Christensen

Dato

Dag

Tidspunkt Prædikant / Bemærkninger

12. juni

Pinsedag

9:00

Merete Lindhardt Christensen

19. juni

2. pinsedag

13:00

Merete Lindhardt Christensen

26. juni

1. søndag e. Trinitatis

9:00

Gerda Brøchner Jørgensen

17. juli

4. søndag e. Trinitatis

9:00

Gerda Brøchner Jørgensen

7. august

6. søndag e. Trinitatis

9:00

Merete Lindhardt Christensen

3. maj 2011
Niels Peter Hesel Nielsen

Døbte:
22. maj 2011
Lærke Svalgaard Sørensen
datter af Randi Ballegaard
Sørensen og Henrik Svalgaard
Sørensen

Gullev Kirke

Sommerlagkage for seniorer i præstegården

Tirsdag d. 29. juni kl.
14.30 inviteres alle
seniorer i Sahl og Gullev
til lagkage i Sahl
præstegård. Tilmelding
på tlf. 86 68 16 02.
Hvis man vil benytte
kirkebilen for at komme
til arrangementet, bedes
det oplyst ved
tilmeldingen.

Friluftsgudstjeneste

Minna & Niels Due Jensen, Ormstrup Gods har igen i år
velvilligt stillet pladsen ved Ormstrup sø til rådighed for en
friluftsgudstjeneste. Det bliver d. 4. september kl. 14:00.
Man medbringer selv en stol og evt. kaffekurv. Ormstrup
Gods stiller de skønne omgivelser til rådighed og Bjerringbro FDF orkester spiller til gudstjenesten.
Parkering ved godset. Hvis det regner flyttes gudstjenesten
ind i jagtstuen.

Festerne er vigtige for vores lokale samfund
Efter at vi har måttet sige farvel til vores købmandsbutik, har
mange af os ikke det helt naturlige sted at mødes mere.
Derfor bliver festerne mere og mere vigtige for et lille
samfund som vores. Det er her, man lærer hinanden at kende.
Både dem, der har boet her længe, og dem, der lige er flyttet
til, har behov for at få en lille uformel snak med hinanden.
Sommerfesten står for døren og det gælder bare om at møde
op!
Vi vil også gerne allerede nu, slå et slag for at deltage i årets
Høstfest, som bliver den 8. oktober i Sahl Minihal.
Høstfestkomiteen arbejder stabilt frem til at vi igen i år skal
have et rigtig godt gammeldags bal, med levende musik og
spisning af Lene og Claus dejlige mad. Det er lykkedes at
holde prisen uændret på 200 kr. pr billet.
Høstfestkomiteen, v. Vagn Bach Jensen

Udsalg
Sahl MiniHal har indkøbt nyt porcelæn, så man har fået en
del ældre porcelæn i overskud.
Det drejer sig om pænt og robust hvidt porcelæn i alt fra
kopper til middagstallerkner – alt det sælger hallen billigt

– kun 5 kr. pr. del.

Alle tiders f.eks. til sommerhuset, eller hvis man bare trænger til nogle nye tallerkner.
Kom og gør en god handel til Sommerfesten, hvor en af os
fra hallens bestyrelse vil sælge ud af det ekstra porcelæn.

Skt. Hans 2011

Kalenderen
Fredag / Lørdag d. 17 - 18 juni
Årets sommerfest, legeparken
Torsdag d. 23. juni kl.: 18:00
Sct. Hans fest, legeparken
Onsdag d. 29. juni kl. 14:30
Sommerlagkage, Sahl Præstegård
Søndag d. 4. september kl.: 14:00
Friluftsgudstjeneste, Ormstrup Gods
Lørdag d. 8. oktober kl. 18:00
Årets høstfest, Sahl MiniHal

Forenings-EL
Sahl Borgerforening og Energi Nord indleder samarbejde.
Nu kan du støtte Sahl Borgerforening, hver gang du tænder
for kontakten. Vi har indgået et samarbejde med Energi
Nord, som betyder, at de giver borgerforeningen 2 øre pr.
kilowatttime strøm du bruger. Alt, du skal gøre, er at tilmelde
dig Forenings-El hos Energi Nord og bruge strøm som du
plejer, så støtter du os døgnet rundt, hver dag, hele året.
Gå ind på Sahl bys hjemmeside og se hvordan du kan støtte
borgerforeningen. www.sahlby.dk

Traditionen tro, vil Sahl
Borgerforening igen i år byde
velkommen til Skt. Hans og
hyggeligt samvær, i Legeparken d.
23. juni 2011.
Grillen vil være VARM fra kl.
18:00 og bålet blive tændt kl. 20:00. (!)
Kl. 20:15 byder vi velkommen til årets båltaler; Jens Peter
Pedersen,adm. direktør på JEMA.
Vi glæder os til at nyde midsommerfesten med jer.

Vind billet til høstfest 2011
Alle der har betalt kontingent for 2011 til borgerforeningen,
senest lørdag d. 18. juni kl. 14.00 er med i udtrækning af
billet til høstfesten 2011. Udtrækningen sker i teltet ved
sommerfesten.
Husstand kr. 100,- Personligt kr. 50,Betaling til Sparekassen Kronjylland Bjerringbro reg. nr.
9381 konto 0002239922.
Kontingent kan også betales til bestyrelsesmedlemmerne
under sommerfesten.

Bude søges
til udbringning af bladet i Gullev og Nøddelund
Henvendelse på tlf.: 86684300

Gå ind på byens hjemmeside og print denne formular. Udfyld
den og aflever den til Margit Pearson

Se hjemmesider: www.sahlby.dk og www.sahlgullev.dk

