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August 2011
Sahls sommerfest 2011

Vejret var ikke helt med sommerfesten i Sahl i år, men der var
alligevel en flot opbakning til fodboldturneringen, de andre
arrangementer på pladsen og gå-bingo. Der var fuldt hus (telt) og
udsolgt ved aftenfesten med i alt 131 deltagere, og sommerfestkomiteen måtte endda skuffe flere der ønskede at købe
spisebilletter.
Vinderen af Borgerforeningens medlemskonkurrence om to
billetter til høstfesten blev Flemming Nonbo.

Efterlysning
Rød/orange Black&Decker akuboremaskine er bortkommet i
forbindelse med sommerfesten, hvis du har set den ligge et
sted, så kontakt venligst Niels Dybdahl tlf. 30412278.

Høsten ser godt ud – og det samme gør høstfesten.
De første høstmaskiner i gang med at æde sig gennem de flotte
kornmarker. Det er de færreste af os der høster, vil der
forhåbentlig være rigtig mange, der vil æde sig gennem den flotte
buffet i Sahl MiniHal. Her er mulighed for at deltage i et rigtig godt
gammeldags høstbal. For 200 kr. kan man få adgang til et flot
måltid mad, et amerikansk lotteri med overdådige gaver skænket
af lokale erhvervsdrivende og dans til et levende orkester.
Høstfestkomiteen starter salg af billetter sidst i august måned. Der
trækkes lod om en stor gevinst på alle billetter, der er betalt før
den 30. september.

Vild med dans
Opstart mandag d. 12. september 2011 for alle dansehold
Danse lektioner 20 gange. Første 10 lektioner: dato 12/9 - 28/11
2011(ferie mandag i 40 og 42 samt uge 7 2012). Opstart i det nye
år, mandag d. 16. januar 2012 - 26/3 2012 afslutning .
Børn/ung showdans kl. 18.00 - 18.50 pris kr. 750 pr. person (max
antal 18)
Voksen pardans kl. 19.30 - 20.20 og 20.30 - 21.20 pris kr. 1500 pr.
par ( max antal 12 par pr hold)
Tilmelding til Malika Poulsen
mail: malikapoulsen@hotmail.com eller tlf. 24844640

Redaktør: Steffen Nørregaard (ansvarshavende)
Telefon: 86684300 mail. redaktionen@sahlby.dk
Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro

Sahls skt. Hans fest

Vejrguderne
var
også
noget
mismodige, da Sahl Borgerforening
afholdt sin traditionelle skt. Hans
fest. Men folk kom alligevel i stort tal
og man hyggede sig, selvom der ind
imellem var brug for paraplyen.
Jens Peter Pedersen, adm. Direktør
på JEMA holdt en meget engageret
båltale om udfordringerne i et lille
lokalsamfund som Sahl.

Så er der sæson start for en del sports- og
motionsarrangementer.
Let motionstræning i Sahl MiniHal
Tirsdag d. 13/9 kl. 15.15 starter et nyt hold for personer med
skavanker og fysiske lidelser, samt for seniorer, som gerne vil
have en blid og behagelig træning for hele kroppen. Øvelserne
foregår stille og roligt, så alle uanset forudsætninger og
skavanker kan deltage. Bare mød op i salen ovenpå inden
15.15, uden at være tilmeldt, så får du en gratis prøvetime, og
kan blive meldt til tirsdagen efter. Medbring vandflaske og
tæppe.
Derudover fortsætter vi vores hold YOGA-PILATES fra tirs.
13/9 kl. 16.30, hvor alle de faste deltagere fra sidste sæson
møder op som aftalt og bliver meldt til igen. Ellers gives
pladsen til andre interesserede. Medbring vandflaske og
tæppe. Nye interesserede i dette hold kan kontakte yoga - og
pilateslærer Lisbeth Petrine på tlf. 60651223
Begge hold arrangeres gennem Bjerringbro Idrætsforening
(BIF) og til overkommelig pris for en hél sæson.

Beachvolley
Vi spiller hver onsdag kl. 19.00 på banen ved Sahl
MiniHal, hvis du har lyst til en hyggelig aften med boldspil
og motion, så mød op, det er gratis.

Kalenderen

Friluftsgudstjeneste

Søndag d. 4. september kl.: 14:00
Friluftsgudstjeneste, Ormstrup Gods

Mandag d. 12. september

2. juli modtog ægteparet Karina
Bonde Jensen og Poul Vad Jensen
kirkelig velsignelse i Gullev Kirke.
Paret ses her med deres børn
Sebastian og Josefine

Opstart dansekursus i Sahl MiniHal
Kl.: 18:00 showdance børn
Kl.: 19:30 pardans voksne
Minna & Niels Due Jensen, Ormstrup Gods Kl.: 20:30 pardans voksne hold 2.
har igen i år velvilligt stillet pladsen ved
Ormstrup sø til rådighed for en
Tirsdag d. 13. september
friluftsgudstjeneste. Det bliver d. 4.
Opstart Yoga Sahl MiniHal
september kl. 14:00.
Kl.: 15:15 let motion for seniorer og handicapMan medbringer selv en stol og evt.
pede
kaffekurv. Ormstrup Gods stiller de skønne
Kl.: 16:30 Yoga-pilates holdet
omgivelser til rådighed og Bjerringbro FDF
orkester spiller til gudstjenesten.
Parkering ved godset. Hvis det regner Lørdag d. 8. oktober kl. 18:00
flyttes gudstjenesten ind i jagtstuen.
Årets høstfest, Sahl MiniHal

Dato

Gullev Kirke

Sahl Kirke

Dag

Sted

Tidspunkt

Prædikant / Bemærkninger

7. august

6. søndag e. trinitatis

Gullev

9:00

Merete Lindhardt Christensen

14. august

8. søndag e. trinitatis

Sahl

9.00

Prædikant Gerda Brøchner Jørgensen

21. august

9. søndag e. trinitatis

Gullev

10.15

28. august

10. søndag e. trinitatis

Sahl

9.00

Gerda Brøchner Jørgensen

4. september

11. søndag e. trinitatis

Ormstrup

14.00

Merete Lindhardt Christensen

Sognepræst Merete Lindhardt Christensen mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

Tlf.: 22 82 87 67

Niels Skovrider

Sogneudflugt
Årets sogneudflugt gik ad små veje fra
Sahl og Gullev til Mariager. Det regnede
lidt på turen, men vi sad i ly i bussen og
kunne nyde det smukke landskab. Det
første stop i Mariager var klosterkirken,
som er en meget stor kirke, hvor der både
er meget gamle ting fra klostertiden og
helt nutidige. Kirken er restaureret inden
for de sidste år, og man har bl.a. fået et
helt nyt orgel. Vi blev vist rundt af en
meget kyndig guide, som meget engageret
fortalte om kirkens historie. Der har været
flere tilhørende bygninger, som har været
anvendt til nonner og munke, medens der
var kloster på stedet, men der er kun en
enkelt bygning tilbage, og her er man ved
at indrette et sognehus, som vi også fik lov
at se.
Mariager Museum var næste stop, og
vores guide viste også rundt her. Et meget
fint museum der nok var et besøg værd.
Endelig fik vi kaffe på Restaurant
Postgården inden turen gik hjem igen.

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Ny Graver

Sommerlagkage

Vi har fået ny graver til Sahl og Gullev
kirker. Niels Skovrider er 53 år og kommer
fra en stilling som gravermedhjælper ved
Bjerringbro kirke i 7 år. Han kom til
Bjerringbro Kirke fra Viskum Skovsavværk.

D. 29. juni serverede vores sognepræst
traditionen tro
sommerlagkage til
seniorerne i præstegården.
I år foregik det i præstegårdshaven, indtil
truende regn sendte deltagerne ind i
konfirmandstuen

