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Sahl Friskoles Teateraften

Kalenderen
Søndag d. 2. december kl. 16:00
tændes julebelysningen på Frisholtvej
Bagefter serverer borgerforeningen glögg og æbleskiver i præstegårdens carport

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

Tirsdag d. 11. december kl 19:30
Julekoncert i Sahl Kirke

Onsdag d. 12. december kl. 14:30
Adventseftermiddag i Konfirmandstuen,
Sahl Præstegård.

Lørdag d. 16. marts 2013
Dilettant, Sahl MiniHal
Yngstegruppen opførte d. 22. november deres eget teaterstykke
skrevet over Mark Twains store roman om Hucleberry Finn der sammen med negerdrengen (det må man ikke sige mere) Jim stikker af
hjemmefra og hvor byen tror at de der druknet i Mississippi floden,
men de vender tilbage midt under mindehøjtideligheden i kirken.
Det var udført med stort engagement, gode sange og fint orkester.

Årets Julemarked

Efterlysning!
Sommerfestudvalget søger frivillige til planlægning af sommer festen 2013. Vi er foreløbig 3 i
udvalget og derfor mangler vi 4 personer mere.
Der er tale om opgaver indenfor PR, planlægning, mad og praktiske opgaver. Har du lyst til
at lave byens bedste sommerfest, så meld tilbage til Peter inden 15. december 2012.
Peter Rasmussen, Egholtvej 8, Tlf. 60259720

Godt nyt fra Badminton
Vi er i år kommet godt i gang med vores
nye træner Diana Nielsen. Vi har i år 11
ungdomsspillere der træner hver torsdag, der har i sidste weekend været 6
spiller til stævne i Ørum, de klarede sig
alle godt.
Vi har også været ude og samle sponsorrater til spilledragter, vi takker mange
gange for jeres støtte.
Sahl Badminton Klub

Sahl MiniHal var ikke heldige med vejret, da der var julemarked i Sahl MiniHal. Men der var alligevel trofast opbakning, og mange nød deres søndagsfrokost.
Årets julemarked var vejret taget i betragtning meget velbesøgt.

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. 8. januar2012.
Se hjemmesider: www.sahlby.dk og www.sahlgullev.dk

Sahl Kirke

Gullev Kirke

Dato

Dag

Sted

Tid

02. december

1. søndag i advent

Sahl
Gullev

15:00
ingen

09. december

2. søndag i advent

Sahl
Gullev

ingen
16.00

16. december

3. søndag i advent

Sahl
Gullev

9.00
ingen

23. december

4. søndag i advent

Sahl
Gullev

Ingen
ingen

24. december

Juleaften

Gullev
Sahl
Gullev

11.00
15.00
16.00

25. december

Juledag

Sahl
Gullev

10.15
ingen

Prædikant / Bemærkninger
De ni læsninger

Julemeditation og fredslys

Børnegudstjeneste

26. december
Anden Juledag
Sahl
ingen
Hvor intet andet er nævnt er prædikanten sognepræst
Merete Lindhardt
Christensen
Gullev
10.15
Sognepræst
30. december
Graver
31. december

Merete Lindhardt Christensen
Jule søndag
Niels Skovrider
Nytårsaften

mail: mlc@km.dk
Tlf.: 86 68 16 02
Sahl
10.15
Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen
mail: graver8484@gmail.com
Tlf.: 22 82 87 67
Gullev
ingen
Sahl
Gullev

ingen
16.00

06. januar

Hellig tre konger

Sahl
Gullev

ingen
10.15

13. januar

1. søndag efter hellig tre konger Sahl
Gullev

9.00
ingen

20. januar

Sidste søndag efter hellig tre
konger

Sahl
Gullev

10.15
ingen

27. januar

Septuagesima

Sahl
Gullev

ingen
10.15

Champagne i våbenhuset

Fg. sognepræst

Laila Hansen

mail: laih@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

Niels Skovrider

mail: graver8484@gmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Adventseftermiddag
Onsdag den 12. december er
der adventseftermiddag i konfirmandstuen kl. 14.30.
Alle er vel komne, vi synger og
hører en julehistorie og slutter
af med kaffe og kage.
Der bliver mulighed for at hilse
på vores nye midlertidige præst
Laila Hansen og ønske hende
velkommen.

Siden sidst:
Sahl sogn:
Christian Leth Iversen, død 29/10, begravet 2/11
Gullev Sogn:
Ingen begivenheder

Julekoncert i Sahl Kirke med Silkeborgkoret
11. december kl. 19.30
Silkeborgkoret byder på en skøn
julekoncert, med et blandet
program, der emmer af
julestemning.
Silkeborgkoret vil synge musik af
bl.a. Benjamin Britten, Søren
Birch og Bob Chilcott. Man vil
også kunne høre nogle af vore
kendte og smukke julesange og salmer, og menigheden får rig
lejlighed til at synge med.
Organist Anne Agerskov er denne
aften både akkompagnatør og
solist og mens hun trakterer
orglet dirigerer korleder Maja
Simonsen Silkeborgkoret.
En god og stemningsfyldt lejlighed
til at byde julen velkommen!
Silkeborgkoret er et blandet kor, der hovedsageligt synger
klassisk musik. Koret er på 30-35 medlemmer, der alle
nyder at arbejde seriøst med musikken. Silkeborgkoret

har i foråret 2012 opført Vivaldis Gloria i samarbejde med
Sejs-Koret, orkester og solister. Også Faurés Requiem,
Michael Bojesens Pater Noster samt Spillemandsmessen
har været på korets repertoire.

De Ni Læsninger

Præstevikar for Merete

i Sahl kirke søndag d. 2. december kl. 15.00
De sidste år har vi i Sahl-Gullev indført en tradition med
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 det læste.
Det er traditionen tro sognebørn, som læser teksterne
højt i kirken. Det er en smuk, hyggelig og højtidelig gudstjeneste, som stemningsfuldt indleder julen.
Efter gudstjenesten tændes julebelysningen i Sahl, og
borgerforeningen byder på glögg og æbleskiver i Præstegårdens carport.

Lys og eftertanke
2. søndag i advent er der gudstjeneste kl. 16 i Gullev, og denne sene vintereftermiddag vil
vi tænde lyset i adventskransen
og på alteret med fredslyset fra
Betlehem. Lyset bliver hentet i
Bjerringbro Mølle, hvor Sct.
Georgsgilderne passer på det
og kan videregive det til dem,
der ønsker det. Musikken vil
være tilpasset gudstjenestens
røde tråd om lys og eftertanke.

Jeg hedder Laila Hansen. Jeg skal være præstevikar her
hos jer mens Merete Lindhardt Christensen har adoptionsorlov.
Nogen af jer kender
mig allerede. Jeg var
præstevikar i Mammen, Bjerring og Bjerringbro de sidste tre
måneder af 2009.
Jeg er 49 år, fynbo,
bagerdatter og jeg har
de sidste 11 år delt mit
liv med Svend Kuhr
Laier. Vi bor på en
ejendom ved Vinkel,
hvor Svend arbejder
med planteavl og kødkvæg.
Jeg blev vikar fordi,
Svend har bopælspligt. Og der jo er knyttet bopælspligt til
de fleste præstestillinger. Men jeg er præstevikar fordi,
det er en rigtig dejlig måde at være præst på. Jeg møder
en masse interessante mennesker. Og jeg prøver en del
forskellige måder at være præst på.
Jeg har været i et sogn med ca. 14.000 indbyggere og tre
præster, og jeg har været i et tre-sogns pastorat med
ca.1.300 indbyggere i alt. Jeg har været præst på et sygehus, på et hospice og så har jeg været præst i kirkens
korshær. Jeg har lært af det hele og jeg har været glad for
det hele.

Dilletantholdet Arbejder!

Gurli og Ejnar har fået en datter.
En glædelig begivenhed har fundet sted! Efter mange forgæves forespørgsler i lokalområdet er det nu endelig lykkedes
at finde en datter til Gurli og Ejnar Thomsen ved årets dilettant. Ejnar er ejer af en ornestation i Udkantsdanmark, i det
civile Hans Ole Jensen. Gurli hedder til daglig Dorrit Jakobsen, og datteren, Mie, spilles herefter af Karen Rosenberg
fra Thorsø. I de øvrige roller finder vi Carina Ringgaard, Margrethe Sørensen, Ania Birkesholm, Maiken Ingeman Laursen,
Annette Andersen, Bruno Thisgaard, Michael Dilaimi, Poul
Erik Pedersen og Arne Halkjær Rasmussen, alle fra Sahl. Poul
Erik Markvardt, Sahl, arbejder sammen med Hanne Halkjær
Rasmussen med kulisser, lyd, rekvisit- ter, scenedekoration
og andre forefaldende opgaver. Sufflørjobbet er p.t. ikke besat endnu, men er meget tæt på at være det.

Ny leder i Vores Børnehave.
Fra 1.dec. er der ny leder
i Vores Børnehave. Per
Varming, som har været
leder siden 2007, hvor
børnehavnen blev en del
af Sahl Friskole, vil gerne
prøve noget nyt og derfor
har vi måttet ansætte en
ny leder. Den nye leder
hedder Litten HøyerNielsen. Litten har været ansat i et vikariat i
børnehaven siden 1. august, så vi ved, at vi også i Litten får en rigtig entusiastisk og dygtig
leder. Litten bor sammen med sin familie lidt
nord for Skals på et nedlagt landbrug. Hun er
udover at være interesseret i børn også interesseret i håndbold.
Vores Børnehave traditionen tro holdt familieHalloween, med fællesspisning og historiefortælling i legeparken. Der var ca. 100 med til en
rigtig (u)hyggelig aften.
Informationsmøde om børnehaveklasse.
Tirsdag d.4.12 kl. 19.00 er der informationsmøde om børnehaveklasse og skolegang på Sahl
Friskole. Vi inviterer forældre både til dem der
har børn der skal i børnehaveklasse 2013 og
2014. Informationsmødet foregår i skolens musiklokale.
Birgitte arbejder med fremtidens livsstil

.... der læses flittigt !

Nytårsgudstjeneste
Traditionen tro holder vi
nytårsgudstjeneste nytårsaftensdag
kl. 16:00.
Efter en kort gudstjeneste, hvor vi bl.
a. synger Grundtvigs nytårssalme
”Vær velkommen herrens år”,
samles vi i våbenhuset til kransekage
og et glas mousserende vin, hvor vi
ønsker hinanden glædeligt nytår.

Vel mødt
Juleaften
Vi har de sædvanlige gudstjenester i Sahl kirke kl. 15:00 og
Gullev Kirke kl. 16:00.
Men vi har igen i år tillige en børnevenlig gudstjeneste i Gullev kl. 11:00

Birgitte Carstensen driver egen virksomhed fra
sin bopæl Ormstrupvej 41. Hun forhandler Nikken produkter til wellnes. Nikken er startet i Japan i 1975 og fremstiller alt fra luftforbedringsaggregater til indendørs klimaet til magnetiske
såler sokker støttestrømper m.m.og plastre til
bedre balance og afspænding.
Produkterne har specielt hjulpet patienter med
fibromyalgi, og en lille lokal gruppe af personer,
der lider af denne sygdom mødes hos Birgitte i
hendes lokaler til erfaringsudveksling.

