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Parkeringsarealet ved butikken

Læsekredsen starter igen

Efter lukningen af vores spar butik, har ejeren af bygningen
ønsket at indrette en lejlighed. Parkeringsarealet tilhører
imidlertid ikke Frisholtvej 51, men er i 1906 skødet til 25
gårdejere, der formodentlig samtidig oprettede smedjen.
Arealet har senere været betragtet som en offentlig
parkeringsplads for forsamlingshuset og senere butikken og
blev af Bjerringbro kommune opfattet som et fællesareal
tilhørende byen.
Viborg kommune forlanger privat parkering for beboerne i
den nye lejlighed, selvom der er masser af parkeringsmuligheder på den offentlige plads. Både nabo og
Borgerforeningen har tilkendegivet, at vi intet har imod, at 2
pladser reserveres til lejligheden
Sahl Borgerforening vil gerne gøre parkeringspladsen ved den
tidligere købmandsbutik til et aktiv for byen og beboerne i
den tidligere butik.
Vi vil gerne modtage kreative ideer og forslag til indretning og
anvendelse af pladsen.
Alle forslag er velkomne, gerne inden 1 november 2011
Ideer og forslag kan sendes til redaktionen eller til
borgerforeningen:
Ania Alban Birkesholm ania@albanbirkesholm.dk
Niels Dybdahl nidy@c.dk

Den 27. september starter læsekredsen igen i præstegårdens konfirmandstue kl. 19.00.
Vi har aftalt til denne aften at læse Martin A. Hansens:
Løgneren. Den kan lånes på biblioteket.
Vi er i øjeblikket 9 medlemmer af læsekredsen, men nye
er også meget velkomne.
Man kan bare møde op. Vi har selv kaffe med.

Dilettant i Sahl
Foreløbigt ligger det fast,
at premieren skal afholdes
lørdag d. 24. marts. Holdet
er klar, men der kunne
godt bruges en eller to
mandlige aktører mere,
inden der tages endelig
bestemmelse om hvilket
stykke, der skal opføres.
Så eventuelle (rigtige)
mænd, som måtte have
lyst til at være med, skal
endelig henvende sig på
tlf.: 42265502 inden
1. oktober.

Nyt fra skole og børnehave
Så er vi godt i gang efter
sommerferien. Alle er godt
motiveret og der er stor lyst
til at lære og være sammen
med hinanden, efter en lang
sommerferie.
Skoleårets første tværs
emne er lige skudt i gang.
Emnet er ”vandhuller”.
Børnene er delt i grupper på
tværs af alder og skal
besøge,
observere
og
undersøge
forskellige
v a n d b i ot o p e r .
Disse
biotoper skal besøge 4
gange i løbet af skoleåret.
Emnet er startskuddet på
skolens nye satsning, som
er at det naturvidenskabelige skal fylde noget mere i
undervisningen. Derfor har skolen også startet et
samarbejde med
Naturvidenskabernes hus, både med kurser for personale
og som undervisning for børnene.
7. og 8. klasse starter aksesamarbejdet med 4 andre
friskoler op, med en 2 dags hyttetur og en efterfølgende
hyggeaften.
Børnehaven er efter sommerferien startet med 30 børn.
Der er en ombygning i gang, for at skabe mere plads og
bedre rammer for børnene.

Høstgudstjeneste i Sahl før høstfesten
Lørdag d. 8. oktober står i høstens tegn i Sahl.
Her er der nemlig både høstgudstjeneste og
høstfest i byen.
Kl. 17.00 er der høstgudstjeneste i Sahl
Kirke, hvor vi b.
la. synger de kendte høstsalmer.
Gudstjenesten er kort og afpasset,
således man umiddelbart efter kan gå ned til
Sahl Minihal, hvor høstfesten begynder.

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

Mandag d. 12. september kl.: 18:00
Opstart dans,
Sahl MiniHal 1. sal

Kirkerne får automatisk lås

Tirsdag d. 27. september kl.: 19:00

Kirkerne i Sahl og Gullev er nu åbne for besøg i tidsrummet kl.8-16
alle dage i ugen. Låsene åbnes og lukkes automatisk, men det er
altid muligt at komme ud af kirkerne, da der kan låses op indefra.
Man behøver altså ikke at frygte at blive spærret inde.
Vi beder alle besøgene være behjælpelige med at lukke dørene, når
man går. Vi håber, at det vil blive til glæde for sognenes beboere, og
at mange vil benytte sig af muligheden for at kunne komme ind i
kirkerne.

Læsekreds,
Sahl Præstegård, konfirmandstuen.

Lørdag d. 8. oktober kl. 18:00
Årets høstfest,
Sahl MiniHal

Gullev Kirke

Sahl Kirke
Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

Prædikant / Bemærkninger

04. september

11. søndag e. trinitatis

Ormstrup

14:00

11. september

12. søndag e. trinitatis

Sahl

9.00

11. september

12. søndag e. trinitatis

Gullev

10.15

18. september

13. søndag e. trinitatis

Gullev

9.00

25. september

14. søndag e. trinitatis

Sahl

10.15

02. oktober

15 søndag e. trinitatis

Gullev

9.00

08. oktober

Lørd.

Sahl

17.00

Høstgudstjeneste

16. oktober

17. søndag e. trinitatis

Gullev

10.15

Prædikant Bent Ole Pedersen

23. oktober

18. søndag e. trinitatis

Sahl

9.00

30. oktober

19 søndag e. trinitatis

Sahl

11.00

06. november

Alle Helgens Dag

Gullev

16.00

13. november

21. søndag e. trinitatis

Gullev

10.15

20. november

Sidste søndag i kirkeåret

Sahl

10.15

27. november

1. søndag i advent

Gullev

9.00

Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

Prædikant Gerda Brøchner Jørgensen

Buskgudstjeneste

Prædikant Bjarne Markussen

Sognepræst

Merete Lindhardt Christensen

mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

Niels Skovrider

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Mandag d. 12. september 2011 starter showdans (børn/unge) og pardans (voksne)
Showdans for børn/unge vil der blive undervist i ?
Pardans vil der blive undervist i standard/latin dans. Der vil hovedsalig blive undervist i de mest populære danse, som
er: ?
men der vil også blive prøvet lidt kræfter af med nogle af de knapt så populære danse.
Undervisningen kommer til at foregå i Sahl Minihal på 1. sal, hvor Michelle Klint og
Peter vil stå for undervisningen.
Alle danse hold foregår mandag.
Børn/ung showdans kl. 18.00 - 18.50 pris kr. 750 pr. person (max antal 18)
Voksen pardans kl. 19.30 - 20.20 pris kr. 1500 pr. par (max antal 12 par)
Voksen pardans kl. 20.30 - 21.20 pris kr. 1500 pr. par (max antal 12 par)
20 danse lektioner fordelt i 2011/2012.
Såfremt der er færre end 8 par, bliver holdene slået sammen.
Sæsonen vil løbe fra mandag d. 12. september – 28. november – 2011
og igen fra mandag d. 16. januar – 26. marts 2012
Ingen undervisning uge 40 og 42 samt uge 7 2012
Spørgsmål/Tilmelding skal ske senest d. 10/9 2011
til: Malika Poulsen Tlf.: 24 84 46 40 E-mail: malikapoulsen@hotmail.com
Men skynd dig/jer for der er kun plads til 10-12 par på hvert hold!

Volleyball
Der vil igen i år, være et motions volleyball hold, der vil ikke være tilknyttet fast træner, men der er givet tilsagn fra
flere ”erfarne” volleyball spillere om at spille og lære fra sig til nybegyndere.
Hvis der er interesse for det, vil der blive deltagelse i turneringer.
Så er du mellem 12 og ? og har lyst til nogle sjove timer og en lille smule seriøs bold, så mød op onsdag d. 5. oktober
kl. 2000 til 2130.

Boldgymnastik
Bold gymnastik: 300 kr. (incl. medlemskab) 14 gange. Fortsættes som sidste år, det forventes at dette foregår på skolen, ansvarlig
Mette Hylleberg.
Uge skema for sport i Sahl Minihal 2011/12
Tid/uge
Hallen
16.00-17.00

Mandag

Tirsdag

Onsdag

18.00-19.00
Badminton
Badminton
Motionist
Badminton
Motionist

21.00-22.00
Lille sal
18.00-18.50
19.30-20.20
20.30-21.20

Fredag

Badminton
Ungdom
Badminton
Ungdom
Badminton
Ungdom

17.00-18.00

19.00-20.00
20.00-21.00

Torsdag

Volleyball
Volleyball

Badminton
Fællestræning
Badminton
Fællestræning

Showdance
børn/unge
Pardans
Pardans

Medlemskab 100 kr.
Badminton børn: 300 kr. (incl. medlemskab)
Badminton voksen fællestræning 400 kr. (incl. medlemskab)
Henvendelse til Peter Rasmussen Sahl Badminton klub tlf. 20138142
Baneleje: 1600 kr. efter kl. 17. (incl. medlemskab), 1200kr. kl. 12-17(incl. medlemskab)
Henvendelse vedr. baneleje: Bjarne Madsen 86684748/22550198 eller egholt.madsen@skylinemail.dk
Volley: 400 kr. (incl. medlemskab)

Høstfest 2011
Høstfestkomiteen indbyder til Høstfest
i Sahl Minihal
Lørdag den 8. Oktober
kl. 18.00 til 01.30.
Velkomst v/ Høstfestkomiteen.

Menu/Buffet:
Forretter: Skaldyrssalat,
hønsesalat og marinerede sild
Hovedretter: Culottesteg, farseret
kalkunbryst, stegte kartofler
samt forskellige salater
Desserter: Ost og is med
rå-marinerede frugter
Drikkevarer, kaffe og natmad kan købes
/bestilles i baren til fordelagtige priser.
Musik: ”Flying Sound”.
Sange, Amerikansk lotteri mv.
Præsentation af Høstfestkomité 2012
(er udnævnt inden festen).
Prisen for hele arrangementet er kun

200 kr. pr person.

stor

Der udtrækkes en
gevinst blandt
alle billetter der er købt og betalt inden
fredag den 30.09.11.
Billetter kan bestilles via e-mail:
Sahl.fest.2011@gmail.com (som svar sendes vejledning til betaling via homebanking).
Desuden kan de bestilles/købes ved henvendelse til høstfest-komiteen:
Kirsten og Vagn
86684569/51417569
Helle og Christian
86680838/21481065
Liselotte og Preben
61678886/42210871
Matilde og Rasmus
26114209/20898192
Birgitte og Verner
86688844/28298668
OBS! Det er desværre ikke muligt at betale med dankort i Minihallen.
Så husk kontanter!
Der er ind til fredag d. 7. oktober kl. 18.00 mulighed for at reservere bord, ved at skrive til ovennævnte e-mail-adresse
eller ringe til en fra komiteen.
Se hjemmesider: www.sahlby.dk og www.sahlgullev.dk

