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Stormtænding af Sahls juletræ og julebelysning

Der var mødt 40 børn og voksne op til juletræstænding og
tænding af byens julebelysning på Frisholtvej. Et flot fremmøde
vejret taget i betragtning.
Men når det er 1. søndag i advent skal træet tændes og
julebelysningen fungere, og så trakterer borgerforeningen de
fremmødte med glögg eller sodavand samt æbleskiver.

På grund af det voldsomme vejr blev traktementet dog flyttet
til præstegårdens garage som velvilligt blev stillet til rådighed
af Merete og Claus.
Borgerforeningen har i øvrigt indkøbt nye rigtig flotte
lysguirlander, som vi kan nyde synet af indtil nytår.
Juletræet er doneret af Ormstrup Gods

Sahl MiniHals Julemarked
Søndag d. 20.
november var der,
traditionen tro,
julemarked i hallen.
Og i år kom
julemanden cyklende
forbi!
Boderne var fyldt op
og der var alt fra
traditionel julepynt/
kranse over
Tupperware og
hjemmelavet
chokolade til gammelt
legetøj. Og det blev
en rigtig hyggelig dag
med masser af glade
mennesker på besøg. Mange af de sælgende melder om et godt salg og i køkkenet var der også livlig aktivitet. Claus & Lene stod
igen i år for et godt og velsmagende udvalg i den mere julede ende af madskalaen, så man kunne få stillet sulten midt i al
handlen.
Fra hallens bestyrelse skal lyde en stor tak til alle de besøgende, der gav dagen den gode stemning og også til de frivillige, der
hjalp til både fredag og søndag med at gøre klar og pakke sammen.

Sahl Kirke
Dato

Gullev Kirke

Dag

Sted

Tidspunkt

Prædikant / Bemærkninger

4. december

2. søndag i advent

Gullev

16:00

De ni læsninger

11. december

3. søndag i advent

Sahl

10.15

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

18. december

4. søndag i advent

Gullev

9.00

24. december

Juleaften

Gullev
Gullev
Sahl

11.00
15.00
16.00

25. december

Juledag

Sahl

10.15

26. december

2. Juledag

Gullev

9.00

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

31. december

Nytårsaften

Sahl

16.00

Champagne i våbenhuset

Børnegudstjeneste
Ordinær julegudstjeneste
Ordinær julegudstjeneste

8. januar

1. søndag e. hellig tre konger

Sahl
Gullev

9.00
10.15

15. januar

2. søndag e. hellig tre konger

Gullev

19.00

22. januar

3. søndag e. hellig tre konger

Gullev
Sahl

9.00
10.15

29. januar

Sidste søndag e. hellig tre
konger

Sahl
Gullev

9.00
10.15

5. februar

Septuagesima

Gullev
Sahl

9.00
10.15

12. februar

Seksagesima

Sahl

10.15

19. februar

Fastelavn

Sahl
Gullev

10.15
14.00

Tøndeslagning og fastelavnsboller i præstegården
Tøndeslagning og fastelavnsboller i Bystedet

26. februar

1.s.i fasten

Gullev

9.00

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

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

Kirkekaffe i våbenhuset

Julekoncert i Sahl kirke
Det er en stor glæde i år at kunne invitere alle til julekoncert i Sahl
kirke med det ny-opstartede kor, Midtjysk Kammerkor. Koret er
endnu ikke et år, men både sangerne og dirigenten, Søren Birch, er
eftertragtede musikere i det klassiske musikliv. Til koncerten
synger de et varieret program med både kendt og mindre kendt
julemusik.
Som et afbræk i korets optræden spiller violinisten, Agnes Hauge
Mortensen, Mendelssohns violinkoncert 1. sats akkompagneret af
kirkens organist, Benedikte Hauge, og menigheden synger med på
et par skønne fællessalmer.
Koncerten er onsdag den 14. december kl. 19.00 i Sahl kirke og
efterfølgende serverer menighedsrådet æbleskiver i
konfirmandstuen.
Midtjysk Kammerkor

Vi har lagt en link på hjemmesiden: www.sahlgullev.dk til et af
numrene som koret sang ved indvielsen af det nye Viborg Rådhus.

BørneBørne-julejule-gudstjeneste

Mindre affald - og grønt flag.

d. 24. december kl. 11.00 i Gullev Kirke
Tove Nydam har sendt følgende
til bladet:

Sahl Friskole forsøger at blive
Grøntflag skole. Projektet begyndte med 2 emnedage om
affald.
De ældste undersøgte hvordan kommunen og
byens virksomheder behandler deres affald.
Deres viden skal formidles på en hjemmeside,
som en del af gruppen laver.
Mellemgruppen besøgte en genbrugsstation,
og derefter lavede de plancher, teater og spil
om affaldssortering.
De mindste forberedte det konkrete arbejde på
skolen, de lavede skilte til affaldssorteringen og
øvede sig i at sortere. Desuden var de kreative
og lavede et affaldsfabeldyr.
Lørdag d.4.dec har vi vores årlige juleværkstedsdag, hvor vi hygger os og får skolen pyntet
lidt op.

Sahl MiniHal
Hallen beder os bringe følgende:
Internet
Der er nu kommet internet i hallen, som frit
kan benyttes. Vi har valgt at sætte en kode på,
så det udelukkende er folk der reelt kommer i
huset, der bruger det.
Koden står på opslagstavlen i hallen.
Jesus, Josef ,Maria og fårene er lavet af Ninna Rosgaard Christensen
Vi er ved at skaffe en router, som er kraftig nok
I år prøver vi noget nyt. Vi laver børne-jule-gudstjeneste til at sprede signalet i det meste af huset.
juleaften kl.11.00 i Gullev Kirke. Gudstjenesten er især til børn
mellem 4 og 10 år og deres familier.
Mobildækning
Det har længe været meget svært at føre en
Alle børn fra Sahl og Gullev er velkomne.
telefonsamtale, når én af parterne har
befundet sig i hallens område. Det er der nu
ændret på!
Nytårsgudstjeneste
Claus & Lene har fået en signalforstærker op,
Traditionen tro holder vi nytårsgudstjeneste
så der nu er rigeligt med dækning i det meste
nytårsaftensdag kl. 16:00.
af huset. Vi takker for initiativet. !
Efter en kort gudstjeneste, hvor vi bl. a. synger
Grundtvigs nytårssalme ”Vær velkommen
herrens år”, samles vi i våbenhuset til
kransekage og et glas champagne, hvor vi
ønsker hinanden glædeligt nytår.

Vel mødt

Facebook
Husk endelig at Sahl Minihal er på Facebook.
Find os og "synes godt om". Så er du sikret info
om nye arrangementer og tiltag i hallen.

Kalenderen

Dilettanterne øver og øver

Tirsdag d. 6. december kl. 14:00
Adventseftermiddag, Sahl Præstegård

Onsdag d. 14. december kl.: 19:00
Julekoncert, Sahl Kirke

Søndag d. 31. december kl. 16:00
Nytårsgudstjeneste, Sahl Kirke
Så er dilettantholdet begyndt på læsningen af farcen "Hvem har
bukserne på?". Holdet bag forestillingen består af 7 gengangere
fra forrige års dilettant, samt en enkelt ny mandlig aktør, Michael
Dilaimi, der spiller en vis, yderst suspekt, Silvio Fallito.
Hans Ole Jensen skal agere en vidtløftig advokat af tvivlsom fransk
afstamning, Carina Ringgaard har i år jobbet som advokatens - på
alle måder - udfordrende sekretær, og Maiken Laursen er gift
med advokaten - på 26. år! Dorrit Jakobsen skifter til rollen som
klam politiker,.
Margrethe Sørensen optræder denne gang som (ekstrablads-?)
journalist, og Bruno Thisgaard er ved at indleve sig i rollen som
alternativ-kunstner. Ania Birkesholm spiller en naturfredningskvinde, direkte importeret fra Thylejren.
På sufflørposten har vi igen i år Annette Andersen, og Hanne og
Arne Halkjær Rasmussen arbejder med kulisseopbygningen og
scenerekvisitter.
Werner Meyer står for instruktionen.

Kreativt Værksted

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

Fredag d. 15 - lørdag d. 16. juni 2012
Sommerfest

Julegaveindkøbbørnepasningsdag
Lørdag d. 17. december 2011 i tidsrummet 10-17
afholder Borgerforeningen en børne-aktivitetsdag i Sahl
MiniHal. Send mor og far ud og køb julegaver og kom ned
til leg, historie, frokost, juleklip og meget andet.
Julemanden har lovet at kigge forbi sammen med sin
kone. Vidste I at han havde sådan én??
Der vil hele dagen være 3-5 voksne til stede.
Alle børn, som er blefri og ikke behøver middagslur er
meget velkomne.
Tilmelding skal ske senest onsdag d. 14. december til
Ania Alban Birkesholm på tlf.: 30 55 42 06
Pris 50,- pr. barn inkl. frokost og eftermiddagsmad.
Vi glæder os til at være sammen med Jer. God shoppetur
til mor og far.

SAHL BORGERFORENING
Den 16. november afholdt borgerforeningen "Kreativt Værksted"
på Sahl Friskole. Vi havde besøg af Åse Jensen som introducerede
deltagerne i hvad gamle cykel- & traktorslanger kan bruges til. Her
blev produceret armbånd, halskæder og smykkevedhæng, af
gamle cykelslanger, i stor stil. Det var nogle produktive deltagere
der havde en hyggelig aften sammen. Vi har valgt at afholde et
arrangement mere i løbet af foråret, hvor der vil være mulighed
for at blive udfordret, uanset om man var med den her gang eller
er ny deltager. Hold godt øje med kalenderen her i bladet og på
byens hjemmeside.

Kirke- og Borgerbladet
Vi har nu udsendt 6 numre af det nye blad, og vi vil gerne
have noget feed back. Kontakt redaktionen hvis du har
forslag til forbedringer ændringer andet stof m. m.
Og så vil ”den gamle redacteur” da gerne roses, hvis du er
godt tilfreds.
Deadline januar 2012 nummer: Fredag d. 30. december
2011
Se hjemmesider: www.sahlby.dk og www.sahlgullev.dk

Efterlysninger
Der er fundet et par formodentlig kostbare mode
solbriller i læderetui på Frisholtvej.
Hvis nogen savner et sådant par kan man henvende
sig til redaktionen.
Henvender ejeren sig ikke vil solbrillerne blive overdraget til Viborg politi som hittegods.
Verner
og
Birgitte
beder
os
bringe
følgende:
Er der nogen der savner
en kat? Stor, meget
langhåret rød kat. Den
har valgt at holde til i
laden på Ormstrupvej
41, hvor den har fundet mad sammen med vor egen kat.
Katten gemmer sig bag en spand og under en stige.

