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Naturlære og motion i Sahl Friskole
I skolen dyrker man både naturvidenskab og motion
Afslutning af dette skoleårs første naturvidenskabelige
emne var fredag d.30.9. Da afsluttede vi det første tværs
emne med et naturvidenskabeligt tema. Det fælles tema har
været ”skoven”. Ud fra det emne har hver lærer lagt sin
egen vinkel indover. Eleverne har bl.a. arbejdet med dyr i
skoven, fugle, svampe og undersøgelse af blade. En vigtig
del af den naturvidenskabelige læring er at formidle det
lærte. Derfor har vi hver fredag afsluttet med en fælles
samling, hvor alle grupper har fortalt om, hvad de har lavet.
Ved afslutningen havde vi inviteret forældrene til at være
tilhørere, hvor vi fortalte lidt i fællesskab og derefter var det
muligt, at gå rundt til forskellige boder og høre børnene
fortælle eller prøve forsøg af, som de har lavet.

Pedalræs og motionsdag
Fredag d.14.10 er der motionsdag. Skolen har i år lavet
pedalræs, hvor vi vil prøve at tjene penge til en lavvu, der er
et samisk telt. Det skal vi bruge, når vi har udeundervisning,
så vi kan holde os tørre og varme og være ude i alt slags
vejr. Vi cykler på Kløservejen mellem kl. 9.00 og 11.00 og vil
gerne have at I passer på børnene.

Dilettant i Sahl
Premieredatoen er fastsat til lørdag d. 31. marts 2012, og
er således ændret i forhold til oplysningen i sidste nummer.
Sahl Borgerforening står bag arrangementet sammen med
Sahl Badmintonklub og Sahl MiniHal.
Holdet bag opførelsen er klar og vil blive præsenteret
nærmere i november. Der er også valgt et stykke, en farce
med titlen "Hvem har bukserne på?", en moderniseret
udgave af Torben Nielsens klassiker ”Rasmine går
igen” (Anno 2010). Der må allerede nu røbes følgende om
indholdet:
Efter års ægteskab med den ikke helt regelrette sagfører,
Jean de Ocremé, bliver det den gode Rasmine lidt for groft
med hans påtagede selvhøjtidelighed og småsnuskede
forretninger. En dag, da sagføreren mindst venter det, tager
hun over, for at få sit gode navn og rygte rettet op igen.
Gennem
alt,
lige
fra
faderskabssager,
naturfredningsaktivister,
en
ikke
helt
forståelig
kommunalpolitiker, en langfingret økonomichef, og en
sekretær der måske/måske ikke er klogere end en kop
kakao, følger vi denne farce til ende, hvor Rasmine, som
forstår at holde begge ben på jorden, sætter alle
uhyrligheder på plads.
Den klassiske version af stykket har været spillet i Sahl i
februar 1976. Måske nogen af de ældre læsere kan huske
Anne Holmberg som Rasmine eller Bodil Hjortebjerg som
den mindre kvikke sekretær frk. Justesen ?
Glæd jer til den store forestilling, som vi håber bliver lige så
festlig som sidste år.

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

Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup sø

Der var 50 - 60 deltagere til gudstjenesten ved Ormstrup sø.
Bjerringbro FDF orkester spillede også i år preludium og postludium
samt til salmerne. I år var vejret ikke med os, så vi måtte søge ly for
regnen i godsets jagtstue. Men hvilket ly. Det er ikke enhver
jagtstue der har akustik, der kan klare spil af seks messingblæsere.

Bålplads ikke genbrugsplads!
Sahl
friskole
og
Sahl
Borgerforening beder os bringe
følgende:
Nogle af byens borgere har taget
initiativ til, at få ryddet byens
bålplads for restaffaldet fra sidste
Sct. Hans afbrænding, hvilket var
en rigtig god idé. Desværre blev
der under oprydningen fundet
rester, af bl a. gamle støvler,
plastik og metal. Alt sammen
noget der ikke hører sig til på en
bålplads, men i containere på diverse genbrugspladser! Derfor har
skolen og borgerforeningen besluttet kun, at holde pladsen åben for
bål brændsel i perioden fra d. 1. marts til d. 15. maj. Derved kan det
nå at tørre inden Sct. Hans og vi kan få et flot bål uden så meget
røg.
Det er således kun tilladt at smide rent grenaffald og træ på
pladsen. Alle de gamle støvler, plastiksække og det øvrige have
affald bedes I selv sørge for at køre væk.

Yoga og Pilates
Vi er kommet godt i gang med gymnastikholdet "hensynstagende
træning" i september, men der er stadig pladser på holdet, som
foregår tirsdag kl. 15.15-16.15 i lille sal ovenpå. Uanset dine
skavanker og forudsætninger er du meget velkommen.
Det koster ca. 500 kr, for en hel sæson indtil april næste år igennem
BIF gymnastikforening. Er du blevet interesseret, så ring til yoga -og
pilateslærer Lisbeth Petrine på tlf. 60651223 efter kl. 16:00.

Generalforsamling i Sahl Vandværk
Sahl Vandværk afholder sin ordinære generalforsamling torsdag d.
27 oktober kl. 19:30 i Sahl MiniHal.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Kalenderen
Lørdag d. 8. oktober kl. 18:00

Viede i Sahl Kirke:

1. august - 30. september

Årets høstfest,
Sahl MiniHal

13. august:

Torsdag d. 27. oktober kl 19:30

Lisbeth Petrine Vinther og
Claus Lorentzen Møller

Ordinær generalforsamling i Sahl Vandværk I/S
Sahl MiniHal

17. september:

Torsdag d. 3. november kl. 18:30
Fællesspisning og foredrag,
Sahl MiniHal

Karen Ingrid Thorsen og
Karsten Sølvsten

Tirsdag d. 6. december kl. 14:00

Begravede Sahl Kirke:

Adventseftermiddag
Sahl Præstegård, konfirmandstuen

Knud Lassen
Død d. 18. september

Lørdag d. 31. marts 2012

Lisbeth Petrine Vinther og
Claus Lorentzen Møller

Gullev Kirke

Sahl Kirke

Dilettant forestilling
Sahl MiniHal

Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

Prædikant / Bemærkninger

08. oktober

Lørdag

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

Buskgudstjeneste

Sognepræst Merete Lindhardt Christensen mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

Tlf.: 22 82 87 67

Niels Skovrider

Yes!
”Menighedsrødder” griller pølser
BUSK gudstjeneste 30. oktober kl. 11.00 i Sahl Kirke
Yes! Det er allerede blevet tid til BUSK gudstjeneste igen. Det
er en årligt tilbagevendende begivenhed
over hele landet, hvor man sidste
søndag i oktober laver børne- og
familiegudstjenester. Hos os er det ved
at være en tradition, at menighedsrådet
efter gudstjenesten griller rigeligt med
pølser til alle børn, voksne og meget
voksne. Tag et barn eller en ældre i
hånden og kom og vær med!
Husk, at vi skifter fra sommertid og skal stille urene 1 time
tilbage!

Vind 1 gratis pølse!
Hvad betyder BUSK?
•
Bjørnebanden Undersøger
Skovens Krat
•
Bjerge Under Sahl Kirke
•
Børn Unge Sogn Kirke
Gevinsterne udbetales efter BUSK gudstjenesten
kl. 11.00 søndag d. 30. oktober

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Kirkegårdene
Vi har i år skiftet såvel graver som gravermedhjælper. Der har
været en periode i sommer, hvor der kun har været arbejdet i
få timer på kirkegårdene, og det afspejler sig naturligvis på
standarden. Desuden har det været en meget regnfuld sommer,
hvilket har gjort det vanskeligt at holde alt ved lige. Niels og
Camilla gør en ihærdig indsats med at holde ukrudtet væk,
klippe hæk og slå græs, så vi beder alle have forståelse for de
særlige vilkår, de har i år.
På menighedsrådets vegne
Anna Jespersen

Fællesspisning og Foredrag
torsdag d. 3. november kl. 18:30 i Sahl MiniHal
Menighedsrådet viderefører traditionen med fællesspisning i
Sahl Minihal. Efter middagen er der foredrag med Poul Dahl fra
Viborg, som blev smidt ud af Jehovas Vidner. Han vil fortælle
om trossamfundet og de oplevelser, han har haft.
Pris for menu kr. 100.-.
Drikkevarer kan købes til fordelagtige priser.
Tilmelding til Grethe Laursen 86684431 eller pr mail:
groenkjaerskovpleje@mail.tele.dk senest d 31 oktober

