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Flot julekoncert i Sahl kirke

Redaktionen ønsker
læserne et godt og
lykkebringende nytår

Dilettanterne øver stadig

Midtjysk Kammerkor leverede en meget velgennemført koncert i Sahl
Kirke. Balancen mellem stemmerne var helt i top og præcisionen ligeså.
Det kom især til udtryk ved opførelsen af Johs. Brahms’ ”O Heiland reiβ die
Himmel auf”, en vanskelig korsats på niveau med de sværere dele af
samme komponists ”Ein Deutches Requiem”. Og det kom ligeledes til
udtryk ved opførelsen af 2 motetter af Francis Poulenc.
Koret sluttede af med den kendte Brorson salme ”Mit hjerte altid vanker”
til Carl Nielsens geniale musik. Fornemt fremført.
Agnes Hauge Mortensen spillede 1. sats af Mendelsohns violinkoncert i emol akkompagneret af kirkens organist Benedikte Hauge Mortensen som
også er hendes storesøster. Vi har flere gange hørt Agnes spille i Sahl og
Gullev kirker. Hun har virkelig udviklet sig, og hendes instrument har fået
en fantastisk klang. Smukt spillet - og Benedikte fik orglet til at lyde som et
helt symfoniorkester.
Advokat Ocremé sammen med en af vore lokale
"kunstnere", Esben Munk-Olsen. Kunstnerens mest
kendte værk, som vil kunne ses udstillet på
advokatens kontor, er et maleri med titlen "Angst,
sved og hesteblod".
Værket bortloddes efter forestillingen.

Sahl MiniHal
Vi har nu fået repareret taget på køkkenet, en
utæthed ved hovedindgangen samt udskiftet nogle
tagplader på hallen.
Dermed skulle vi gerne kunne bruge hallen i
regnvejr også uden at få våde fødder.
Godt nytår fra hallens bestyrelse.

Vandaflæsning
Husk at indsende din vandaflæsning til
pem@fibermail.dk eller aflever / send
den til Poul Erik Markvardt, Ladingvej 2.
Det er vigtigt, at aflæsningen modtages
så hurtigt som muligt, så vandværket bliver i stand til
at konstatere eventuelt vandspild.

Sommerfest
Selvom vi er midt i den mørke tid er sommerfestudvalget begyndt at tænke
på sol og sommer. Vi har holdt det første møde, hvor tanker og ideer fik lov
til at blomstre, så vi lægger op til nyskabelser til næste års sommerfest.
Den foregår i og ved teltet på sportspladsen fredag den 15. og lørdag den
16. juni, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Friskolen inviterer til cirkusforestilling fredag, men ellers er programmet langt fra færdigt. Er der nogle, der skulle have lyst til at være med i udvalget, eller har forslag eller ideer til aktiviteter, så hører vi gerne om det. Sommerfesten arrangeres i fællesskab af borgerforeningen, badmintonklubben og Sahl friskole.
Henvendelse til Anne Mette Mølgaard tlf. 86688133

Sommerfest ..konkurrence
Der er i sommerfestudvalget enighed om at
sommerfest-skiltet er ved at være lidt falmet og
kunne trænge til en fornyelse. Har du et bud på
hvordan det nye skilt skal se ud, modtager vi meget
gerne din tegning senest 15. april (afleveres til Lene
Andersen, Frisholtvej 54). Vi sørger for at skiltet bliver
produceret. Vinderen får to spisebilletter til
sommerfesten lørdag aften.
Alle indkomne tegninger vil blive udstillet til sommerfesten.

Kalenderen

Siden sidst:

Tirsdag d. 10. januar kl. 18:30

1. december - 31. december

Informationsmøde, Stafet for Livet
Bjerringbro Idrætspark, lokale 7

Sahl Kirke:
Døde: Niels Iversen 31. december.

Torsdag d. 9. februar kl. 19:30
Torsdagskoncert, redaktionen, Frisholtvej 53

Lørdag d. 31. marts 2012

Gullev kirke:

Dilettant forestilling, Sahl MiniHal
Ingen begivenheder.

Fredag d. 15. juni - Lørdag d. 16. juni

Gudstjeneste for dagplejebørnene i Sahl

Dato

Gullev Kirke

Sahl Kirke

Dag

Sted

Tidspunkt

8. januar

1. søndag e. hel. 3 kong

Sahl
Gullev

9.00
10.15

15. januar

2. søndag e. hel. 3 kong

Gullev

19.00

22. januar

3. søndag e. hel. 3 kong

Gullev
Sahl

9.00
10.15

29. januar

Sidste søndag e. hel 3 kong

Sahl
Gullev

9.00
10.15

Gullev
Sahl

9.00
10.15

5. februar Septuagesima

Prædikant / Bemærkninger

Kirkekaffe i våbenhuset

Hvor intet andet er nævnt
Sahl
10.15
12. februar Seksagesima
er det sognepræst Merete
Lindhardt Christensen der Sognepræst Merete Lindhardt Christensen mail: mlc@km.dk
prædiker
Graver
Niels Skovrider
mail: nielsskovrider@hotmail.com
Den faglige undervisning var i december
krydret med forskellige juleaktiviteter. Den
første lørdag i december
var der
juleværksted på skolen. Her deltog lærere,
elever, forældre, søskend e og
bedsteforældre.
Der blev fremstillet julepynt, bolsjer,
juledekorationer, decoupage, træsløjd og
til slut danset omkring juletræet.
Storegruppen tilbød denne dag bilvask og støvsugning til
travle forældre. Pengene går til deres opsparing til en
fladskærm til klasselokalet. De sidste dag op med jul knoklede
mellemgruppen i skolekøkkenet med bl. a. hjemmelavet
medister, leverpostej, tarteletter og hjemmebagt rugbrød til
den fælles julefrokost d.20.dec.
Sidste skoledag var både skole og børnehave til en hyggelig
gudstjeneste i Sahl kirke, hvorefter vi ønskede hinanden
glædelig jul og holdt en velfortjent juleferie.

Nyhedsmail
Vil du have Sahl by’s nyhedsbrev?
Så gå ind på http://www.sahlby.dk og sæt hak i den relevante
kategori. Hvis du vil se alle nyhedsbreve skal du sætte hak i
”privat”. Hvis du kun vil se pressemeddelelserne skal du sætte
hak i ”presse”
Deadline næste nummer: Fredag d. 27. januar 2012.

Tlf.: 86 68 16 02
Tlf.: 22 82 87 67

Lokalt initiativ
Heidi Aagaard Rasmussen er med i et lokalt initiativ til
at bringe Stafet for livet til Bjerringbro området.
Der er informationsmøde
Informations –og konstituerende møde om Stafet For Livet
Tirsdag den 10. januar 2012
informationsmødet starter for nye frivillige kl. 18.30 – 19.00
Konstituering af styregruppe starter kl. 19.00 – 20.30
I Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, Lokale 10
Interesserede kan kontakte Heidi på telf: 61 66 87 53. Tilmelding på
Heidi.Aa.Rasmussen@gmail.com

Torsdagskoncert
Torsdag d. 9. februar kl. 19:30 har Benedikte Hauge Mortensen
arrangeret en koncert i stuerne hos Inge-Lise og Steffen Nørregaard,
Frisholtvej 53, Sahl.
Medvirkende: Gitte Winding Jensen (sopran), Mikkel Lundkvist (violin)
Og Benedikte på klaver.
Der bliver spillet værker af Mozart og Stravinsky af sidstnævnte bl. a.
stykker af balletmusikken Pulcinella (1920) transskriberet til klaver og
violin. Værket er neoklassisk med temaer hentet fra den italienske
1700 tals komponist Pergolesi.

Alle er velkomne
Vi byder på et glas vin i pausen!

