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JM -Tekniks nye hal indviet

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

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

Søndag d. 16. september kl. 14:00
Den 10. august slog Anne-Mette og Jens Martin Mølgaard dørene op
for invielse af den nye 600 m2 fabrikshal på Gl. Færgevej - et meget
smukt og veldisponeret byggeri, der bliver et godt og funktionelt
domicil for virksomheden, der efterhånden er vokset til i alt 8
medarbejdere.
Vejret var perfekt, så mange af gæsterne nød receptionen udendørs.

Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

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

Onsdag d. 24. oktober kl. 20:00
Opstart volleyball, Sahl MiniHal

Nyt fra Sahl friskole
Så er Sahl friskoles 9. skoleår i gang. Mange
forældre deltog i morgensamlingen første
skoledag og hyggede sig med kaffe og rundstykker bagefter. Der startede 11 børn i børnehaveklassen. Alle meget spændte men trygge, da de allerede kender skolen og personale
fra deres mange besøg i løbet af foråret. Der
startede desuden 2 nye børn i andre klasser. Et godt grundlag for at
fortsætte den gode udvikling af skolen.
Det nye naturvidenskabelige lokale er nu taget i brug. Et skønt lokale der vil give gode muligheder for at udforske, lave forsøg og undervise ud fra naturvidenskabelige metoder. Forældrene har, sammen med enkelte håndværkere, stået for renovering og indretning
af lokalet.
Børnehaven har sagt farvel til de nye skolebørn, men er allerede i
august startet op med 27 børn og har flere skrevet op til start i
løbet af efteråret.

Lørdag d. 16. marts 2013
Dilettant, Sahl MiniHal

Dilettant 2013
Werner Meyer starter på en frisk
med en ny forestilling som løber af
stabelen 16. marts næste år.
Der er opstartsmøde allerede torsdag
d. 23. august. Mere om forestillingen
i kommende numre af bladet.

Sahl Badminton Klub
VOLLEYBALL
Volleyball starter onsdag d. 24 oktober i Sahl
Minihal kl 20.00, alle der har lyst til have en
sjov aften med en volley bold og noget
motion er velkomne.

DANS
Vi mangler en danselærer til at kunne
fortsætte med dans, der arbejdes stadig på
at finde en, så forhåbentlig har vi i næste nr.
af bladet en afklaring på det.

Sahl Kirke

Gullev Kirke

Dato

Dag

Sted

Tid

2. september

13. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

9. september

14. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
9:00

Prædikant / Bemærkninger

Prædikant Bjarne Markussen

16. september

15. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

14:00
ingen

Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

23. september

16. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

Prædikant: Gerda Brøchner Jørgensen

30. september

17. søndag efter Trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

6. oktober

Lørdag før

Sahl
Gullev

17:00
ingen

18. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste før høstfest i Sahl

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

Friluftsgudstjeneste

Menighedsrådets sommerudflugt

Minna & Niels Due Jensen, Ormstrup Gods har
igen i år velvilligt stillet pladsen ved Ormstrup
sø til rådighed for en friluftsgudstjeneste. Det
bliver d. 16. september kl. 14:00.
Man medbringer selv en stol og evt. kaffekurv.
Ormstrup Gods stiller de skønne omgivelser til
rådighed.
Parkering ved godset.
Hvis det regner flyttes gudstjenesten ind i
jagtstuen.

Sogneudflugten gik i år til Glud Museum, der ligger i
nærheden af Horsens. Vi begyndte med gudstjeneste i
Gullev kirke, hvor bussen kom og hentede os. De sidste
blev samlet op i Sahl, og så gik det sydover. Vi var i Glud
omkring middagstid, så det var meget passende at
indtage frokosten først. De frivillige i museets cafe havde
lavet en dejlig platte til os, og da vi var færdige med at
spise, kunne man gå rundt og se museet, som er et
frilandsmuseum med mange gamle bygninger. Flere
steder blev der vist, hvordan man arbejdede med
gammelt håndværk. Der blev kniplet, gimpet, spundet
garn, vævet, drejet træ og bødet fiskegarn, og det viste
sig, at der var meget at snakke og spørge om. Besøget
sluttede med kaffebord og så gik turen hjem igen.

Menighedsrådsvalg 2012 i Sahl og Gullev Sogne
Der skal vælges nyt fælles menighedsråd for perioden 201214 i Sahl, og Gullev Sogne, bestående af 3 medlemmer fra
Sahl Sogn og 3 medlemmer fra Gullev Sogn.
Sahl og Gullev Sogne har fået dispensation fra lov om valg til
menighedsråd til at deltage i et forsøg med en
funktionsperiode på 2 år.
Sahl og Gullev Sogne har desuden fået dispensation fra lov
om valg til menighedsråd til at deltage i et forsøg med
Valgforsamling som valgform. Valgforsamlingen har til formål
at vælge medlemmer til menighedsrådet for den kommende
funktionsperiode 2012-14. Valget foretages som separate
valg for hvert sogn.
Valgforsamlingen træder i stedet for det ordinære valg
tirsdag den 13. november 2012, med mindre der kommer en
alternativ liste.
Der indkaldes til
Valgforsamling
tirsdag den 11. september 2012 kl. 19.30
i konfirmandstuen i præstegården
Dagsorden:
1.
Velkomst.
2.
Valg af dirigent
3.
Menighedsrådets opgaver og kompetencer
4.
Redegørelse for menighedsrådets arbejde
siden sidste valg
5.
Redegørelse for kommende opgaver for
menighedsrådet
6.
Redegørelse for dispensation til valgforsamling samt
reglerne herfor
7.
Valg af stemmetællere
8.
Beslutning af valgform (a eller b) for hvert
sogn særskilt
a.
Forhandling om fællesliste (forhandling
om grupperingers pladser på listen)
i.Præsentation
af
grupperingernes
kandidater og stedfortrædere
ii.Debat og mulighed for spørgsmål til
kandidaterne
iii.Afsluttende forhandling om fordeling af
pladser i rådet til grupperingerne
iv.Afstemning af forhandlingsresultatet.
b.
Personvalg
i.Opstilling af kandidater til menigheds
rådet
ii.Præsentation af kandidater til menig
hedsrådet
iii.Debat og mulighed for spørgsmål til
kandidaterne
iv.Afstemning

9.
10.

11.

v. Opstilling af kandidater til stedfortræder
og evt. præsentation og yderligere debat
vi. Afstemning
Meddelelse af afstemningsresultatet og
underskrivelse af beslutningsprotokol
Orientering om muligheden for at indgive en
kandidatliste og derved begære valg
gennemført efter de almindelige regler og
om klagemulighed til biskoppen.
Eventuelt.

Der er offentligt adgang til forsamlingen, men kun personer
med valgret har tale- og stemmeret under mødet. Personer
med valgret skal oplyse navn, adresse og fødselsdato,
alternativt legitimere sig med f.eks. sundhedskort.
De generelle regler om valgret er gældende, dog skal man
være fyldt 18 år, være boende i sognet og medlem af
folkekirken senest den 11. september 2011 og
sognebåndsløsere, indenpastoratsflyttere og tilflyttere til
sognet er kun valgbare/har valgret, hvis de har løst
sognebånd eller meddelt flytning til folkeregisteret senest
den 31. august 2012.
Man kan kun stemme ved personligt fremmøde.
Kandidater kan opstilles uden fremmøde såfremt kandidaten
har givet skriftligt samtykke.
Resultatet af valgforsamling offentliggøres ved opslag i
våbenhusene
ved
kirkerne,
samt
på
hjemmesiden:sahlgullev.dk
Det er muligt, at begære valg afholdt efter lov om valg til
menighedsråd ved at indgive en alternativ kandidatliste
senest den 18. september 2012 kl. 19.00. Information herom,
kan ses på www.menighedsraad.dk eller fås hos formanden
for en valgbestyrelse, hvor også den autoriserede blanket kan
fås.
En eventuel alternativ liste til begæring af valg efter de
almindelige regler skal indleveres til
I Sahl sogn:
Navn: Vagn Bach Jensen
Adresse:
Frisholtvej 34
Telefon:
86 68 45 69
I Gullev sogn:
Navn: Grethe Laursen
Adresse:
Egholtvej 9
Telefon:
86 68 44 31
Kontakt evt. fællesrådets formand Anna Jespersen for
yderligere oplysninger telefon: 86682790

Menighedsrådsvalg 2012
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. 28. september 2012.
Se hjemmesider: www.sahlby.dk og www.sahlgullev.dk

Vi har fået lov til at afholde valget i år som en
valgforsamling. Det vil sige, at valget foregår næsten som en
generalforsamling i en forening. Valgforsamlingen afholdes
d. 11. september i konfirmandstuen i Sahl. Alle nuværende
medlemmer ( 3 fra hvert sogn) har indvilget i at fortsætte
næste periode, som vi har fået dispensation til at være 2 år.
Vi har dog brug for nogle personer, der har lyst til at stille op
som suppleanter, så menighedsrådet hører gerne fra dig,
hvis det er noget for dig. Der er naturligvis også mulighed
for at lade sig stille op til det nye råd - du skal blot møde op
til valgforsamlingen.

Sahl MiniHal d. 6. oktober kl. 18:00 - 01:30

Pris kun kr. 200.- pr person
Køber man billetten efter 22.
september stiger prisen til kr. 225.-

Menu:
Velkomstdrink

Forret:
Marinerede sild m/karrysalt,
kyllingesalat og krabbesalat

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.
www.sahlby.dk

Hovedret:
Løgmarineret svinekam, oksesteg,
råstegte kartofler, forskellige
salater og brød

Dessert:
Hjemmelavet Is og kage
Drikkevarer, kaffe og natmad
(pølsebord med 3 slags pålæg,
varm leverpostej og nybagte
boller) kan købes i baren

Der bliver underholdning, musik, sange og
Amerikansk lotteri i løbet af aftenen.
Musik ved gruppen Headset
Der udtrækkes en stor gevinst blandt alle de
billetter, der købes inden den 15. sept. 2012
Den store gevinst er et gavekort på kr. 2000,- fra

