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Poul Due Jensen
D. 19 maj i år var det 100 år
siden, at Grundfos’ stifter,
Poul Due Jensen, blev født i
Sahl. Familien markerede
dagen med kransenedlæggelse
på forældres gravsted på Sahl
Kirkegård samt på hans eget
gravsted
på
Bjerringbro
Kirkegård.
Borgerforeningen rejste flagalléen i dagens anledning,
og vi skal viderebringe en varm tak fra Niels Due
Jensen til borgerforeningen og de frivillige der rejste
og nedtog flagene.

Tak til Benedikte
Vores dygtige organist Benedikte Hauge Mortensen
har opsagt sin stilling hos os ved udgangen af maj måned. Benedikte blev færdiguddannet på musikkonservatoriet i Århus sidste år, og hun har nu fået arbejde
hos Herning kirkes kor, og dertil har hun undervisning
af egne elever.
Vi vil sige tak for den tid, Benedikte har været i SahlGullev – vi har nydt godt af hendes store musiske evner og ikke mindst af hendes altid gode humør. Sidst
men ikke mindst vil vi ønske Benedikte held og lykke
med fremtiden.
Menighedsrådet

Ny Organist
Sahl Gullev Menighedsråd søger ny kirkemusiker /
organist med tiltrædelse 1. september 2012.
Stillingen er på 350 timer årligt og kan evt. deles.
Ansøgningsfristen er: 10. juni 2012
Se stillingsopslaget på www.sahlgullev.dk

John Braad
Det var en let nervøs John Braad der gæstede Sahl
MiniHal tirsdag d. 22. maj. Det var tanken om at "alle"
kendte ham, her i Sahl der var årsagen. Det gik nu rigtig
godt og det var ca. 50 positive og spørgelystne
tilhørere, der var mødt op.
I et mix af "demonstration" og fortællinger om selve
emnet, gav han et virklighedsnært og "nede-på-jorden"
billede af sine evner, som sandsiger. Sahl
Borgerforening siger tak til alle fremmødte og ser frem
til, at byde John velkommen "hjem" en anden gang.

Forårskoncert

Torsdag d. 3. maj havde vi forårskoncert i Gullev kirke. Vores
organist Benedikte havde arrangeret koncerten, og hun havde
engageret vores kirkesanger Gitte til at synge. Olav Pedersen,
Gullev medvirkede på orgel og Erik Svarre, Bjerringbro spillede på trombone.
Det var et bredt sammensat program, hvor de fire musikere i
smuk forening viste deres store musikalske kunnen.
Gitte sang et udvalg af sit eksamensrepertoire i sammenspil
med Benedikte på orgel, og endvidere spillede Benedikte et
soloværk for orgel. Undervejs i koncerten var der mulighed for
at synge med på et par af årstidens skønne salmer.
Efter koncerten bød menighedsrådet på et glas vin i våbenhuset, hvor vi kunne nyde det dejlige forårsvejr med udsigt over
grønne marker.

Skt. Hans 2012
Traditionen tro, vil Sahl Borgerforening igen i år
byde velkommen til Skt. Hans og hyggeligt samvær,
i Legeparken d. 23. juni 2012.
Grillen er klar kl. 17:00, bålet tændes kl. 19:30

Sommerfesten
Sommerfesten starter i år fredag den 15. juni, hvor Sahl
Friskole står for en cirkusforestilling kl. 17:30. Derefter lægges
der op til en hyggelig familieaften, hvor de yngste skolebørn
kan muntre sig med disko-dans, mens der i den anden ende af
teltet er plads til resten af familien, som kan få deres
aftensmad. Der kan bl. a. købes pølser, pomfritter og
kartoffelsalat.
Lørdag startes med morgenkaffe i cirkusteltet, derefter
bagagerumssalg og fodboldturnering. Tag naboen under
armen og mød op til en festlig turnering, hvor alle kan være
med. Senere lørdag er der gå-bingo med afgang fra
sportspladsen inden sommerfesten slutter med fællesspisning
og hygge i teltet. Vi håber på stor opbakning til årets
sommerfest,
som
arrangeres
af
friskolen,
badmintonforeningen og borgerforeningen.
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Dato

Dag

Sted

Tidspunkt Bemærkninger

03. juni

Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
9:00

10. juni

1. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

17. juni

2. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
9:00

24. juni

3. søndag efter Trinitatis.

Sahl
Gullev

9:00
ingen

01. juli

4. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
9:00

08. juli

5. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

15. juli

6. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
9:30

22. juli

7. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

29. juli

8. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
10:15

05. august

9. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

12. august

10. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
9:00

Prædikant: Bjarne Markussen
Prædikant: Ken Nørgaard Pedersen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen
Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Efter gudstjenesten sommerudflugt

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Hvor intet andet er nævnt er prædikanten sognepræst Merete Lindhardt Christensen
Sognepræst

Merete Lindhardt Christensen

mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

Niels Skovrider

mail: graver8484@gmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Siden sidst:
1. maj- 28. maj 2012
Sahl Kirke:
Døde:
17. maj Inger Dyrhauge Christensen

Gullev kirke:
Barnedåb 27. maj:
Clara Schilling Doktor
Josefine Gamberg Andersen

Clara Schilling Doktor,
datter af Bettina Schilling
Sørensen og Martin Sloth
Vistisen Doktor

Josefine Gramberg Andersen,
datter af Martin Hjørnholm
Andersen og Eva Kathrine
Gramberg Andersen

Sommerlagkage

Kalenderen
Fredag d. 15 - lørdag d. 16. juni 2012
Sommerfest se program på bagsiden

Lørdag d. 23. juni kl.: 17:00
Skt. Hansfest i legeparken
Bålet tændes 19:30

Onsdag d. 27. juni kl. 14:30
Sommerlagkage, Sahl Præstegård
Sommerlagkage for seniorer i præstegården

Søndag d. 15. juli kl. 10:30
Menighedsrådets sommerudflugt

Onsdag d. 27. juni kl. 14.30 inviteres alle seniorer fra
Sahl og Gullev til lagkage i Sahl præstegård.
Bemærk venligst dato og tidspunkt, da vi i år muligvis
undlader at udsende breve.

Tilmelding på tlf. 86 68 16 02.

Søndag d. 16. september kl. 14:00
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

Lørdag d. 6. oktober
Høstfest, Sahl MiniHal

Nyt fra Sahl friskole
Menighedsrådets sommerudflugt

Glud Museum er et frilandsmuseum, der viser landbrug
og landboliv på Juelsminde-halvøen fra midten af 1600tallet til midten af 1900-tallet. Udstillingerne består af
14 oprindelige huse fra området forsynet med indbo,
der viser dagligdagen på de fede østjyske jorde i 300 år.
Vi har valgt datoen, fordi der er levendegørelse med
folk, der arbejder på gårdene og i værkstederne.
Søndag d. 15/7 er der kort gudstjeneste kl. 9.30 i Gullev
Kirke.
kl. 10.30 kører bussen fra Gullev Kirke.
Kl. 10.35 er der opsamling ved Sahl Kirke.
Herefter kører vi til Glud Museum. Når vi ankommer
serveres der frokost, hvorefter der er mulighed for på
egen hånd at gå rundt og fordybe sig. Hen på eftermiddagen samles vi igen til et fælles kaffebord.
Pris: kr. 150.- pr person
Prisen inkluderer bustur, entré, frokost med en øl,
eller vand. + kaffe med kringle og lagkage.

Sidste tilmeldingsfrist: d. 30/6
Tilmelding til Grethe Laursen på tlf. 8668 4431 / 2163
3885 eller på e-mail: groenkjaerskovpleje@mail.tele.dk

Alle elever og personale har
været på den årlige lejr tur. Det
var desværre 3 regnfulde dag,
men alle tog det med godt
humør, til trods for at alt foregik
udendørs.
5. og 6. klasse deltog i idrætslejr
på Venø sammen med 250 elever fra forskellige
skoler i Danmark. Lejren var arrangeret af Dansk
skoleidræt og vores elever nød den alsidige idræt og
samværet med de mange børn. Skolens øvrige elever
og personale cyklede 22 km til Vejrumbro. Her boede
de yngste elever på Vejrum-Viskum friskole, mens 7.
og 8. klasse sov i shelters ved Nørreåen og næste dag
sejlede i kano til Ålum, hvor de igen boede i shelters.
Maden blev lavet over bål og alle var glade for deres
regntøj og gummistøvler!
Cirkusforestilling fredag d. 15. juni. Der er fuld gang i
planlægning af cirkusforestillingen, som skolen
opfører som startskud til Sahl sommerfest. Vi håber
alle byens børn og voksne vil komme og overvære
vores forestilling.

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. juli 2012.
Se hjemmesider: www.sahlby.dk og www.sahlgullev.dk

Sommerfest i Sahl 2012
Fodboldturneringen

15. – 16. juni på sportspladsen
Program:
FREDAG D. 15. JUNI
KL. 17.00 Pingvinen åbner med salg af kaffe og
kage, slik, is, popcorn, pølser, pommes frites, øl,
vand m.m.
KL. 17.30 Kæmpe cirkusforestilling. Kom og se
Sahl Friskoles artister udføre de mest fantastiske
og halsbrækkende optrædener.

Vi starter lørdag kl. 10.15 på sportspladsen.
Vi håber på mange tilmeldte hold.
Hvert hold består af 6 personer. Max. 3 voksne (14
år og derover )3 børn ( fyldt 13 år og derunder).
•
Mål scoret af børn under 10 år tæller dobbelt.
•
Der spilles 10 min. pr. kamp
•
Der er præmie til bedst udklædte hold
Tilmelding til Margit Pearson, Søndermarken 7
(86688618) med oplysning om kontaktperson samt hver
deltagers navn og alder.
Eller skriv jer på listen i Vores Børnehave.
•
•
•

Den Store Teltfest
MENU:
Grillstegt gris og lam
Bagekartofler
Salatbar m. spændende tilbehør
Flûtes
Billetter: Voksne 125,- kr. Børn u. 15 år 60,- kr.
Mulighed for køb af øl / Sodavand og vin
Der sælges max. 130 spisebilletter, efter først til mølle. (i 2011
måtte vi sige nej til deltagere pga. manglende plads)
Billetter kan købes ved at sende en E-mail til
hops.pops@get2net.dk , på festpladsen eller aflever en
konvolut med antal og aftalte penge, samt navn i børnehaven,
senest fredag.
MUSIK:
Vi har igen i år bestilt en discjockey, som vil spille de bedste
hits.
Der vil under maden være dæmpet musik og senere spilles der
op til dans i bedste 80´er stil.

KL. 19.00 – 21.00 Børnediskotek.
Kommende børnehaveklasse– 5. kl. Pris 10 kr.
Imens børnene er på diskotek, er der plads til at
forældre og familie kan nyde deres aftensmad i
den anden del af teltet.
KL. 19.00 – 21.00 Serveres der menu bestående
af pølser, kartoffelsalat/pommes frites og flute,
for 25 kr. pr. portion.
LØRDAG D. 16. JUNI
Kl. 9.00 –10.00 Morgenkaffe i festteltet
Sommerfestudvalget serverer kaffe og
rundstykker.
Rundstykkerne er skænket af Ans Bageri.
Pris 20 kr.
KL. 10.00 Festpladsen åbner med salg fra
Pingvinen, kæmpe hoppeborg, dåsekast,
støvlekast og skydevogn.
KL. 10.00 Bagagerumsmarked. Kom og sælg alt
det som du ikke længere har i brug. Alle er
velkommen. Stadepladsen er gratis. Opsætning af
stader er muligt fra kl. 8.30
KL. 10.15 Den store fodboldturnering starter.
Der er præmie til 1. og 2. plads samt til bedst
udklædte hold.
KL. 13.30 Der spilles FINALE i
fodboldturneringen.
KL. 16.30 Salg af Gå-bingo plader.
KL. 17.00 Afgang Gå-bingo.
Gå tur på ca. 4 km gennem vores skønne skov.
Egnet for alle aldre, klapvogn m.m.
Der er mulighed for at købe forfriskninger
undervejs.
Mange gode præmier, bl.a. 2 billetter til
Høstfesten i Sahl MiniHal
KL. 19.00 Den store teltfest starter.
KL. 01:00 Afslutning - på gensyn næste år!

