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Sommerfest 2012

Kalenderen
Fredag d. 10. august fra kl. 14:00

Vores sommerfest i juni gik igen ganske godt
med en familieaften fredag, der samlede ca.
150 mennesker i det store cirkustelt på
festpladsen. Friskolen åbnede med en fin
forestilling og derefter var der spisning og
børnediskotek, som lokale unge spillede op
til. Lørdag var der fodboldturnering, hvor
sejren i år gik til et hold fra Søndermarken.
Om aftenen var der omkring 80 til spisning,
så alt i alt formåede sommerfesten at give
et tilfredsstillende overskud, som fordeles
mellem
arrangørerne
friskolen,
borgerforeningen og badmintonforeningen.
Vi vil gerne takke vores sponsorer: Ans
bageri, Garant Hammel, Sparekassen
Kronjylland, Søren "Gasmand" i Borre og
Steno Consult.
Men - hvis der skal være en ny sommerfest
næste år, skal der nye aktører på banen. I
det nuværende udvalg er der 4, der trækker
sig, så hvis du kan tænke dig at være med til
at sikre sommerfesten 2013, så henvend dig
til Peter Ramussen på tlf. 60 25 97 20.

Skt. Hans

Åbent hus, JM-Teknik
Gl. Færgevej 11

Torsdag d. 30. august kl. 16:00
Sæsonstart Sahl Badminton Klub
Sahl MiniHal

Tirsdag d. 11. september kl.:19:00
Menighedsråds valg i Sahl og Gullev
Konfirmandstuen ,Sahl Præstegård

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

Lørdag d. 6. oktober kl. 18:00
Høstfest,
Sahl MiniHal

Badminton 2012/13

Så er vi ved at være klar til en ny
badmintonsæson.
Der er opstart Torsdag d 30. August for
både børn og voksne.
Børnene starter kl. 16.00. Børnene vil
efterfølgende blive delt i 2 hold hvor de
mindste træner fra 16-17.30 og de større
børn fra 17.30 til 19.00
Fællestræning for seniorer starter kl
20.00 til 22.00 ligeledes hver torsdag.
Motionister kan bestille baner hos Bjarne
Vejret var ikke det bedste til skt. Hans i år, Madsen på tlf: 86684748/24259875.
og på grund af blæsten flyttede borger- Vedr. volleyball og dans se næste
foreningen den store grill ind i skolegården. nummer.
En lille skare grillede deres medbragte mad.
Der var alligevel stor tilslutning til Skt. Hans
bålet, der som det ses på billedet brændte i
stiv vesten kuling.
Åbent Hus
Bødvar holdt båltalen.
Fredag d. 10. august indvier vores lokale
virksomhed, JM-Teknik de nye lokaler på
Gl. Færgevej 11.
Der er åbent hus fra kl. 14:00, hvor Jens
Martin og Anne Mette sammen med
personalet præsenterer de nye
faciliteter og byder på pølser og fadøl.

Pris kun 200 kr pr deltager
Kontakt høstfestkomiteen (Formand Palle
og Irene telefon 97701081 eller send en
mail til sahlfest@live.dk og indbetal beløbet via netbank på 7845-1700039 og med
henvisning til referencen på betalingen,
samt navn og adresse.
Mere info i næste nummer og på hjemmesiden www.sahlby.dk
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Døbte:
24. juni Mathilde Nygaard Poulsen, datter af
Louise og Frank Nygaard Poulsen
1. juli Frej Hjelmar Nielsen, søn af Ulla Gry og
Dan Hjelmar Nielsen
Viede:
7. juli Stine og Morten Bjerg Gregersen
28. juli Loureine Ritchie Villaver Guzman
og Torben Holm Frydenborg

Døbte:
23. juni Walther Brokholm Jakobsen, søn af
Trine Lunddorf Brokholm og Thomas Skaaning
Jakobsen
Viede:
23. juni Karen Hingkjær C Glerup Nielsen og
Kasper Carol Nielsen
Frej Hjelmar Nielsens barnedåb

Dato

Gullev Kirke

Dag

Tid

Prædikant / Bemærkninger

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

05. august

9. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

12. august

10. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
9:00

19.august

11. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

26. august

12. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
9:00

Sahl
Gullev

10:15
ingen

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

Sted

2. september

13. søndag efter Trinitatis

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen
Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

Sognepræst Merete Lindhardt Christensen

mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

mail: graver8484@gmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Sommergudstjeneste
En sommerdag i juni kunne man se et
stort hvidt telt på kirkegården i Gullev.
Hvad sker der her?
Jo, beboere på Skovvænget skulle komme på besøg til en eftermiddagsgudstjeneste, og bagefter skulle de have
kaffe. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag i teltet – Merete læste et eventyr, der blev drukket kaffe og snakket,
og flere benyttede lejligheden til at
kigge sig omkring på kirkegården.

Niels Skovrider

Karen Hingkjær C G. Nielsen og
Kasper Carol Nielsen

Stine og Morten Bjerg
Gregersen

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. 17. august

Loureine R. V. Guzman og
Torben Holm Frydenborg

HVAD SKAL VI STILLE OP MED MENIGHEDSRÅDENE?
Tirsdag d. 11. september er der valg til
menighedsrådet i Sahl-Gullev. Der skal vælges 3
kandidater fra hvert sogn, og alle i det nuværende
råd er villige til at genopstille. Der skal derudover
findes 1 eller 2 suppleanter i hvert sogn, og hvis du
gerne vil være den, der skal repræsentere dit sogn i
rådet, skal du møde op på valgforsamlingsmødet d.
11. september i konfirmandstuen. Mødet er fælles
for begge sogne, og nærmere information følger i
næste blad.

