Kirke- og Borgerbladet
Sahl - Gullev - Nøddelund - Brokbakken - Skibelund
Redaktør: Steffen Nørregaard (ansvarshavende)
Telefon: 86684300 mail. redaktionen@sahlby.dk
Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro

Årgang 1 Nr.: 5
November 2011
Kreativt værksted
Sahl
Borgerforening
arran gerer
kreativt
værksted onsdag d. 16.
november kl. 18:30 - 22:00
på Sahl Friskole.
Lær hvordan du får anvendt
gamle cykelslanger til seje
smykker. Denne aften skal vi
lære
at lave et armbånd. Blot én af
m a n g e
muligheder for anvendelse af
gamle cykelslanger
Vi får besøg af Åse Jensen fra Aars, som vil forestå
undervisningen.
Medbring blot en saks og et målebånd/linial.
Pris: kr. 100,- inkl. kaffe/the/saft og kage
Tilmelding: senest mandag d. 14.11.2011 til:
Ania Alban Birkesholm
tlf.: 30 55 42 06 - mail.: ania@albanbirkesholm.dk

Sahl MiniHal

Hærværk på Sahl Friskole
Søndag d. 25. september om eftermiddagen blev der begået hærværk
i skolens pedelrum. Hvis der er nogen der har set nogle omkring
skolen efter kl. 13.00 den dag, vil vi gerne høre fra jer, der er blevet
set en gruppe af unge gå forbi skolen, men vi ved ikke helt hvem det
er, dem vil politiet gerne i kontakt med.
Henvendelse til Tove Nydam tlf. 86 68 16 20.

Friskolens motionsdag
Fredagen før efterårsferien blev der afholdt motionsdag
i Sahl friskole og børnehave. Skolen afholdt et sponsoreret cykelløb.
Skolebørnene havde alle skaffet sponsorer, der gav et beløb
pr. cyklet kilometer. Der blev cyklet 15.000 kr. ind. Et beløb der ligger
langt over det forventede, så det er fantastisk. Pengene skal bruges til
indkøb af et par lavuar, som er tipilignende telte, der skal bruges i
forbindelse med udeskoledag. Derudover får hver gruppe et beløb til
indkøb af en ting de ønsker sig på skolen.
Vi siger tusind tak til alle sponsorer for den fine opbakning.
Børnehaven var også med til motionsdagen, hvor de var på et
motionsløb med poster.

Julemarked i Sahl Minihal søndag den 20. november fra kl. 10 til 16.
Kom og få en hyggelig dag med over 30 boder fyldt med juleting og
gaveartikler. Der kan købes lækkerier til rimelige priser.
For børn og andre kreative vil der være mulighed for at lave sit eget
julekort og smykker v/køb af materialer.
Bestilling af stadeplads hos Susanne på tlf. 86870414 efter kl. 16.00.

Årets Høstfest

NY OPVASKER
Vi har i september måned fået ny opvaskemaskine i køkkenet. Den
gamle gav op efter mange års tro tjeneste og vi har derfor
investeret i en ny maskine.

NYT FYR
Ligeledes er der installeret nyt fyr og radiatorer i lille sal ovenpå.
Det giver en mere behagelig temperatur og vi er fri for at pynten
blæser ned af bordene, når der holdes fest. Der er også kommet
nye sensorer på hele systemet.

HÆRVÆRK VED HALLEN
Halvtaget ved tennis/volleybanen bag hallen bruges jævnligt til
uformelle sociale sammenkomster og det synes vi i hal-bestyrelsen
er en helt ok idé.
Dog burde det være en naturlig del af opholdet at rydde op efter sig
selv, når man går hjem, så der ikke ligger flasker og andet affald og
flyder.
Den seneste tid er der desværre blevet smadret et vindue og en
bænk samt et par stole er ødelagt. Det får nu stedet til at virke
noget usselt at bruge og vil sikkert kunne indbyde til yderligere
hærværk.
Skulle der være nogle, der føler et ansvar for dette og har mod nok
til at indrømme og betale for skaderne, så er I velkomne til at
kontakte hallens bestyrelse v. Jakob A. Birkesholm på tlf. 40948383.

Borgerforeningen tænder juletræ
Igen i år tænder vi juletræet søndag d. 27. november kl. 16:00.
Ligesom sidste år synger vi en
julesang og så serverer Borgerforeningen glögg og æbleskiver.

Vel mødt!

Der var 107 personer med til høstfesten der blev afholdt den
7.oktober. Et af de store hit blev en konkurrence der drejede
sig om at hvert bord skulle fremstille det største eller flotteste
dyr ud af kastanjer.
Sahl Friskole havde fremstillet pynt til festen. Det var bl. a.
tøjmennesker som blev udnævnt til bænkevarmere. En enkelt
bænkevarmer kom ud at danse. Hanne Halkjær havde
fremstillet den flotteste grøntsags opsats til at pynte
buffetbordet.
Stor tak til alle sponsorerne der havde skænket gaver til
amerikansk lotteri. Sponsorlisten kan ses på byens hjemmeside:
www.sahlby.dk
Den nye høstfest komité blev præsenteret:
Palle og Irene Maagard Rasmussen, Søndermarken
Lene og Rasmus ”Dykker” Lauritsen, Kløservejen
Hanne Buhl og Per Gade, Frisholtvej
Maibritt og Rasmus Christjansen, Frisholtvej
Solveig Bang og Ejvind Jensen Søndermarken/Langelinie.

Snerydning
Entreprenør KB tilbyder snerydning af fortove i
den kommende vinter for kr. 1450.- incl.
moms.
Interesserede kan henvende sig på
telefon:21416800.

Siden sidst:

Kalenderen

1. oktober - 31. oktober

Torsdag d. 3. november kl. 18:30

Sahl Kirke:

Onsdag d. 16. november kl. 18:30

Fællesspisning og foredrag, Sahl MiniHal
Kreativt værksted, Sahl Friskole

Ingen begivenheder

Søndag d. 20 november kl. 10 - 16

Gullev kirke:

Julemarked, Sahl MiniHal

Søndag d. 27. november kl 16:00

16. oktober:

Borgerforeningens juletræ tændes

Tirsdag d. 6. december kl. 14:00

Barnedåb: Zira Horn Rasmussen
datter af Margit Horn Rasmussen

Adventseftermiddag,Sahl Præstegård
Zira ved døbefonten sammen med
Mor og Morfar Poul Erik Rasmussen

Gullev Kirke

Sahl Kirke

Dato

Dag

06. november

Alle Helgens Dag

Sted

Lørdag d. 31. marts 2012
Dilettant forestilling, Sahl MiniHal

Tidspunkt

Gullev

16.00

Prædikant / Bemærkninger

13. november

21. søndag e. trinitatis -

Gullev

10.15

20. november

Sidste søndag i kirkeåret

Sahl

10.15

Prædikant Gerda Brøchner Jørgensen

27. november

1. søndag i advent

Gullev

9.00

Prædikant Bjarne Marcussen

04. december

2. søndag i advent

Gullev

16.00

De ni læsninger. Kaffe i våbenhuset

11. december

3. søndag i advent

Sahl

10.15

Prædikant Gerda Brøchner Jørgensen

Hvor intet andet er nævnt er det sognepræst Merete Lindhardt Christensen der prædiker
Sognepræst Merete Lindhardt Christensen mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

Tlf.: 22 82 87 67

Niels Skovrider

De ni læsninger
i Gullev kirke d. 4. december kl. 16.00
Vi har i de senere år holdt en engelskinspireret gudstjeneste,
som kaldes ”De Ni Læsninger”. Det er en musik-gudstjeneste,
som er bygget op omkring ni tekster fra Bibelen fra skabelse
og syndefald til spådomme om den kommende Frelser. Til
sidst kommer kulminationen med Jesu fødsel. Ind imellem
læsningerne synger vi salmer, som passer til den læste tekst.

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Kai Norman Andersen melodier !

D. 17. og 18. ( kl 19.30) og 19. november (kl 16.00) opfører Randers
Egnsteater forestillingen "I dit korte liv" af Max Hvarregaard og Eva
Helene Vilsgaard.
Bygget op omkring Kai Normann Andersen´s dejlige melodier.
Jens Buhr medvirker sammen med flere Busbjergspillere.
Billetter kan købes på randersegnsteater.dk eller
tlf. 8710 1900 hverdage mellem 10.00 - 15.00
Sidste år var det sognebørn, som stod for at læse teksterne Se mere på http://www.randersegnsteater.dk/forestillinger/amator/
højt i kirken. Det var en smuk, hyggelig og højtidelig dit_korte_liv
gudstjeneste, som stemningsfuldt indledte julen. Det håber vi
det bliver igen i år.

Lokalt initiativ

BUSK gudstjeneste

Heidi og Peter Rasmussen er med i et lokalt initiativ
til at bringe Stafet for livet til Bjerringbro området.
Det er en stafet, som sætter fokus på de mennesker,
som hver dag kæmper en kamp mod kræft.
Derudover er formålet, at samle penge ind til
forskning i kræft m.m.
Se mere på byens hjemmeside: www.sahlby.dk

Sahl MiniHal
Der var 64 børn og voksne til familiegudstjeneste i Sahl kirke d.
30. oktober. Det var en festlig begivenhed, hvor vi bagefter
spiste grillpølser i massevis.

Sahl MiniHals side på byens hjemmeside er opdateret
og hallen er samtidig kommet på facebook .

