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Sahl Friskole fik grønt flag Julebelysningen tændes

Kalenderen
Torsdag d. 22. november kl. 18:00
Teater v/ Sahl Friskole yngste elever
Sahl MiniHal

Søndag d. 25. november kl. 10 - 16
Julemarked, Sahl MiniHal

Søndag d. 2. december kl. 16:00
tændes julebelysningen på Frisholtvej
Efter gudstjenesten ”De ni læsninger” i
Sahl Kirke kl.15 tænder vi kl. 16 julebeSå er det grønne flag hejst på skolen. Flaget
lysningen på Frisholtvej og synger et
symboliserer, at skolen er miljøbevidst og
par julesange. Derefter serverer bortænker grønt på mange forskellige områder,
gerforeningen glögg og æbleskiver i
både gennem emner i undervisningen og i
præstegårdens carport. Der er saftehverdagen på skolen. Flaget blev hejst af borg- vand til børnene
mester Søren Pape Poulsen, som ligeledes
holdt en fin tale omkring vigtigheden af, at
Buskgudstjeneste
børn bliver miljøbevidste. Sahl Friskole er den
og Grillpølser
6. skole i Viborg kommune, der bliver grønt
flag skole.
Samme dag blev der vist animationsfilm, som
de ældste børn har fremstillet samt indviet
det nye naturvidenskabelige lokale, Niels
Bohr.
En travl dag på skolen idet der om formiddagen, blev afholdt skolernes motionsdag. Her
cyklede alle elever og der blev cyklet ihærdigt i
3 timer – 15.000 kr. blev der cyklet ind, idet
børnene havde skaffet sponsorere, som gav et
beløb pr. km eller et engangsbeløb. Pengene
skal gå til nye materialer til den naturvidenskabelige undervisning samt til nye gardiner i
den gamle bygning. Tak til alle sponsorer.
BUSK gudstjenesten blev som sædTorsdag d. 22. november kl. 18 fremfører de vanlig afholdt på børnenes præmisser. Merete havde små klokker med,
yngste elever på skolen et teaterstykke i Sahl
som alle børn ringede med til den
MiniHal. Alle er velkomne.
første salme. Vi lavede fagter til to
af salmerne, og alle børn blev inviteSahl MiniHal søger frivillig pedel
ret op til døbefonten og kigge med
på barnedåben. Efter gudstjenesten
Kunne du tænke dig at hjælpe os med at
havde Claus og Jens Martin grillet
holde hallen præsentabel?
pølser, og der var mange der tog
En gang om ugen vil vi gerne, at huset
imod tilbuddet denne smukke solgennemgås, evt. sprungne pærer skiftes,
skinsrige men kolde oktobersøndag.

og du i det hele taget sørger for, at der er
pænt og indbydende for vores mange brugere.
Er du interesseret, så hører vi meget gerne fra dig.
Kontakt Jakob på tlf. 4094 8383.

Deadline næste nummer:
Fredag d. 23. november
www.sahlby.dk og www.sahlgullev.dk
Abonner på vores nyhedsbrev! Klik ind
på www.sahlby.dk og indtast din mail.

Søndag d. 9. december kl. 14
Forestillingen ”Et Juleeventyr”
Randers egnsteater

Dilettant 2013
Læseprøverne til dilettanten d. 16.marts
2013 er nu så småt i gang. Årets stykke er
en farce og har titlen "Med parlør og
coach i Udkantsdanmark" af Werner
Meyer. Begivenhederne foregår på gårdejer
Ejnar Thomsens ornestation et sted i det
jyske. Farcen handler om et såkaldt integrationsprojekt i Udkantsdanmark, som er
iværksat af Hovedstadens Udlændingeservice, så tilskueren må være belavet på at
skulle tolke både københavnsk, fynsk, jysk
og svensk dialekt - samt tyrkiske Alis nydansk. Det vil sige, at aktørerne ikke bare
spillemæssigt er kommet på arbejde, men i
høj grad også har fået en del sproglige udfordringer. Rollebesætningen præsenterer
vi nærmere i næste nummer af bladet, idet
denne ikke er helt på plads endnu.

Sahl Julemarked
Søndag d.25/11 2012 mellem kl. 10 og
16 indbyder Sahl MiniHal traditionen
tro til Julemarked i hallen. Der vil være
boder med spændende juledekorationer, godter, smykkeværksted mm. og
køkkenet står som vanligt for god julemad til rimelige priser.
Er du interesseret i at have din egen
stand, så er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
Jakob Alban Birkesholm
Mobil: 4094 8383
Mail: mail@supreme-booking.dk
Vi ser frem til en hyggelig dag.

Siden sidst:
Sahl Kirke:
Døbte:

Gullev kirke:

21/10: Agnes Plesner, datter af Dorthea
Plesner og Svend Pedersen
28/10 Alexander Lundgaard Pedersen,
søn af Kristine Lundgaard Jakobsen og
Jens-Peter Lundgaard Pedersen
Viede:
6/10: Mulle Skoubo og Sonny Kevin
Skoubo.

Døbte:

Dato

Gullev Kirke

14/10: Chilie Peitsch Ifversen, datter af
Helene Dohn Peitsch og Ketil Thorlak
Ifversen.

Mulle og Sonny med datteren Jasmin

Dag

Sted

Tid

04. november Alle helgens dag

Sahl
Gullev

16.00
ingen

Kirkekaffe i våbenhuset

11. november 23. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

9.00
ingen

Prædikant Gerda Brøchner Jørgensen

18. november 24. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
10.15

25. november Sidste søndag i kirkeåret

Sahl
Gullev

10.15
ingen

02. december 1. søndag i advent

Sahl
Gullev

15.00
ingen

09. december 2. søndag i advent

Sahl
Gullev

Ingen
16.00

Sahl Kirke
Hvor intet andet er
nævnt er det sognepræst Merete Lindhardt Christensen der
prædiker

Prædikant / Bemærkninger

De ni læsninger

Julemeditation og fredslys

Sognepræst Merete Lindhardt Christensen

mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

mail: graver8484@gmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Niels Skovrider

Julebelysning
Arbejdsdag lørdag 17/11 2012 kl. 10 – 14.
Så skal der sættes julebelysning op i byen, hvis
der nogle der har lyst til at hjælpe med det, vil
Borgerforening være vært til smørrebrød og
øl:
Meld tilbage til Niels Dybdahl på tlf 30412278
senest d. 13/11 2012, det betyder rigtig meget
Alexander Lundgaard
Pedersen

De Ni Læsninger
Et julearrangement i Sahl Kirke
søndag d. 2. december kl. 15.00
De Ni Læsninger er en gammel engelsk tradition med ni
korte læsninger fra biblen, som fører os fra skabelsen og
profetiske forudsigelser om Frelsens fødsel frem til julen og
dens budskab. Imellem læsningerne synger vi stemningsfulde salmer. De Ni Læsninger/tekster bliver læst op af indbyggere i sognet.

Informationsmøde om Stafet For Livet
6. november 2012 kl. 19.00
Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej
7, Bjerringbro
Stafet For Livet afholdes i 21 lande verden over. I 2012 blev
stafetten afviklet 16 steder i Danmark, og med stor succces
for første gang i Bjerringbro. Denne succes ønsker vi at gentage i 2013, hvorfor vi har brug for frivillige til at hjælpe os
med at lave endnu en uforglemmelig oplevelse.

Chilie Peitsch Ifversen

Agnes Plesner

Se mere på www.sahlby.dk

