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Årgang 2 Nr.: 2
Februar 2012
Året der gik – 2011
v/ Anna Jespersen
Det har også i 2011 været et travlt og godt år for
menighedsrådet. Året har budt på mange og forskellige
arrangementer; hvor både ansatte og frivillige har ydet en stor
indsats. Jeg vil i det efterfølgende fremhæve nogle få.
Fastelavnsgudstjenesterne med efterfølgende slå katten af
tønden var som sædvanlig godt besøgt, og BUSK-gudstjenesten i
oktober med efterfølgende pølser i præstens carport er blevet en
god tradition, hvor rigtig mange kommer og er med. En særlig
glæde er det, at vi må holde en gudstjeneste ved Ormstrup Gods.
I år var vejret ikke helt med os, men Minna og Niels Due Jensen
inviterede ind i jagtstuen, og alle kom således i tørvejr. Tusind tak
til værtsparret; vi håber, vi må komme igen i 2012.
Et ganske særligt arrangement løb af stabelen i foråret, hvor
Benedikte præsenterede musik fra sin afgangseksamen den ene
dag, og 3 medstuderende gav koncert den anden dag. Det var en
enestående oplevelse – det er ikke hver dag, vi hører den slags
fin musik i vores lille afkrog.
I januar havde Gullev kirke besøg af et teater, der viste en
forestilling om Moses specielt for børn, og bagefter var der
aftensmad i Bystedet. Et arrangement hvor mange både børn og
voksne deltog.
Der er også praktiske ting, menighedsrådet skal tage hånd om. Vi
har nu endelig fået automatiske låse på kirkerne. Vi håber, at
mange vil benytte sig af lejligheden til at kigge indenfor, nu hvor
det er muligt i dagtimerne.
I slutningen af året blev urmagerens gravsten i Gullev renoveret
sammen med gravstenen ved siden af. De er blevet vældig flotte,
og teksterne og udsmykningerne ses nu tydeligt.
På personalesiden gik Ella på pension, og vi fik ansat Camilla som
gravermedhjælper i sommerperioden. Jan fandt sig et andet
arbejde, og det lykkedes os at få en ny graver, idet vi ansatte
Niels, som kom fra et job i Bjerringbro.
Til slut vil jeg benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet
og tak for Jeres store indsats i året der gik til menighedsrådet, til
Merete og til nuværende og tidligere medarbejdere. Endelig skal
menigheden have en stor tak, fordi så mange støttede vores
aktiviteter – det giver os alle en grund til at yde vores bedste.

Redaktør: Steffen Nørregaard (ansvarshavende)
Telefon: 86684300 mail. redaktionen@sahlby.dk
Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro
Akseuge
De ældste elever har været på
naturvidenskabelig akseuge sammen med
7. og 8. klasse fra 5 andre friskoler. Det
foregik på Gudenådalens efterskole i
Ulstrup, som havde lånt os skolen, mens de
var på skiferie. Det er en uge, de unge trives
godt med. De nyder undervisningen på
tværs og det sociale i at være sammen med
en stor flok på samme alder. Torsdag aften
var der fest og overnatning for alle.
Forældreundervisning
Fredag d. 6. overtog forældrene undervisningen på skolen.
Lærer og pædagoger var alle på kursusdag i
Naturvidenskabernes hus omkring Innovation. Dette giver
forældrene en mulighed for, at deltage i børnenes hverdag på
en helt anden måde. Ligeledes giver det mulighed for skolen,
at benytte noget af den viden og kundskaber forældrene ligger
inde med. SFO` en blev ligeledes passet af forældre.
Bogstav og læsefest.
Fredag d.27. februar holder vi den årlige bogstavfest. 0. og 1.
kl. har afsluttet et intensivt forløb med bogstavindlæring. 2.kl.
har haft et forløb med faglig læsning. De indlærte færdigheder
viser de til forældre og bedsteforældre.
Indskrivning
Vi har nu haft indskrivning og der er 11 børn skrevet op til 0.
kl., det glæder vi os meget til. Samtidig er der stadigvæk rigtig
god søgning til børnehaven.

Kontingent Sahl Borgerforening 2012
Det er nu tid til at forny medlemskabet af Sahl Borgerforening.
Det er vigtigt at I støtter borgerforeningen. Pengene går til
forskellige fælles formål bl. a. produktion og udbringning af
dette blad.
Kontingentet er som følger:
Husstand kr. 100.Personligt kr. 50.Vi vil gerne opfordre til, at I indbetaler til foreningens konto i
Sparekassen Kronjyllands Bjerringbroafdeling reg. nr. 9381
konto 0002239922. I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte et medlem af bestyrelsen for kontant betaling.

Flagallé
Alle borgerforeningens bestyrelsesmedlemmer har fuldtids
arbejde og har derfor svært ved at efterkomme de ønsker der
er om at få flagalléen op på hverdage, til de begivenheder hvor
der er ønske om det.
Vi håber derfor at der er et par efterlønnere eller pensionister,
der vil være os behjælpelige med at opsætte og nedtage flagalléen, når der er behov for det.
Henvendelse kan ske til Niels Dybdahl, Ormstrupvej 3, Sahl, Tlf.
30 41 22 78

Volleyball

Dilettant 31. marts 2012 i Sahl MiniHal

I den resterende del af sæsonen spiller vi i Ans, i hallen ved
skolen, det er om torsdagen kl. 19.30.
Alle er velkommen til en hyggelig aften med boldspil hvor alle
kan være med.

Siden sidst:

Kalenderen

1. januar- 31. januar

Torsdag d. 9. februar kl. 19:30

Sahl Kirke:

Torsdagskoncert,
redaktionen, Frisholtvej 53

Ingen begivenheder

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

Gullev kirke:
Døde:

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

29. januar Elsebeth Kjeldsen

Sommerfest
Pulcinella

Dato

Sted

Tidspunkt

Prædikant / Bemærkninger

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 og Bystedet

26. februar

1.s.i fasten

Gullev

9.00

Prædikant:
Gerda Brøchner Jørgensen

Gullev Kirke

Sahl Kirke

Dag

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

mail: graver8484@gmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Niels Skovrider

Fastelavsgudstjeneste

Torsdagskoncert

19. februar for børn og barnlige sjæle

Torsdag d. 9. februar kl. 19:30 har Benedikte Hauge Mortensen
arrangeret en koncert i stuerne hos Inge-Lise og Steffen Nørregaard,
Kl. 10.15 i Sahl Kirke
Frisholtvej 53, Sahl.
Efterfølgende er der tøndes- Medvirkende: Gitte Winding Jensen (sopran), Mikkel Lundkvist (violin)
lagning ved præstegården og Og Benedikte på klaver.
fastelavnsboller i konfirDer bliver spillet værker af Mozart og Stravinsky af sidstnævnte bl. a.
mandstuen
stykker af balletmusikken Pulcinella (1920) transskriberet til klaver og
violin. Værket er neoklassisk med temaer hentet fra den italienske
Kl. 14.00 i Gullev Kirke 1700 tals komponist Pergolesi.

I samarbejde med Borgerfor- Alle er velkomne
eningen arrangeres der tønVi byder på et glas vin i pausen!
deslagning i ”Bystedet”, hvor der traditionen tro også serveres fastelavnsboller.

Minikonfirmander

Det plejer at være en fornøjelse med udklædte og glade
børn både i kirken og til den efterfølgende tøndeslagning.

Vel mødt til alle!

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. 24. februar 2012.

Sahl Friskoles 3. og 4. klasse inviteres hermed til minikonfirmandundervisning i Sahl Præstegård. Her lærer vi nogle salmer, beder Fadervor, tegner og hører bibelhistorier. Det plejer at være rigtigt hyggeligt.
Man tilmelder sig ved blot at møde op første gang.
Undervisningen foregår hver tirsdag fra 31. januar til palmesøndag d.
1. april - undtagen i vinterferien.
Lene Andersen, fra Skibelund, er pensioneret pædagog og hun vil
komme og hjælpe os. D. 13. og 20. marts har jeg ferie, men her vil
Inge-Lise Nørregaard vikariere.

