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Niels Due Jensens 70 års fødselsdag

Kalenderen
Tirsdag d. 16. april kl. 19:00
Fælles generalforsamling
Sahl MiniHal

Lørdag d. 4. maj kl. 9 - 14
Legeparkdag

Lørdag d. 5. oktober
Høstfest, Sahl MiniHal

Kontingentfornyelse
Mere end 400 personer trodsede blæst og kulde og gik d. 7.marts i fakkeltog
til Ormstrup Gods for at fejre Niels Due Jensen i anledning af hans 70 års
fødselsdag fredag d. 8. marts.
Der var taler af borgmester Søren Pape, formanden for Bjerringbro
Udviklingsforum, Palle Winther samt fællestillidsmanden Kitty Herholdt.
Grundfoskoret sang og de bevarede stemmerne trods bidende kulde og
blæst.
Derefter fik deltagerne lov til at ”tø op” i jagtstuen, hvor der var tændt op i
pejsen og Minna og Niels Due Jensen bød på en drink.

Årets dilettant

Det er nu tid til at forny medlemskabet af Sahl
Borgerforening for 2013.
Det er vigtigt at vi støtter borgerforeningen.
Pengene går til forskellige fælles formål bl. a.
produktion og udbringning af dette blad.
Kontingentet er som følger:
Husstand kr. 125.Personligt kr. 75.Vi vil gerne opfordre til, at I indbetaler til
foreningens konto i Sparekassen Kronjylland,
Bjerringbroafdeling reg. nr. 9381 konto
0002239922.
I er selvfølgelig også velkomne til at kontakte et
medlem af bestyrelsen for kontant betaling.

Stor Medaljehøst til SBK
Sahl badmintonklub havde 4 spillere i
Berringbro til Nordea cirkel cup d 17. marts
2013. Det gik dem rigtig godt, og de kom alle
hjem med medaljer 1 Bronze 1 Sølv og 2
Guld.

Nyhedsmail

Werner og de gæve dilettanter scorede igen top point ved forestillingen ”Med
parlør og Coach i Udkantsdanmark”, som instruktøren Werner Meyer selv
havde forfattet.
Alle skal roses for en gedigen indsats, men en speciel ros til Pia Riis Laursen,
der med dags varsel overtog en af hovedrollerne på grund af sygdom. Man
lagde slet ikke mærke til, at hun havde sit manuskript i hånden. Det så ud som
husmoren blot gik rundt med en støveklud. Flot indsats.

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. 26. april
2013.
Deadlines for bladet resten af året finder du på
bladets hjemmeside og i kalenderen på Sahlby.dk

Træfældning i Gullev

Siden sidst:

Vi har for flere år siden haft en konsulent til at
kigge på træerne på Gullev kirkegård. Han
vurderede, at flere af træerne ved norddiget
var i dårlig stand og anbefalede, at de skulle
fældes.
Det ene af træerne blev fældet for et par år
siden, og på sidste menighedsrådsmøde
besluttede vi at fælde de sidste 3 træer. Det
var et godt tidspunkt inden træerne fik blade,
og mens jorden stadig var hård p. gr. af frost.

1. - 31. marts
Sahl Kirke:

Gullev kirke:

Døde: Sigrid Thomsen
Bisat d. 30 marts
Døbt: 31. marts
William Rohde Brøndum

Ingen begivenheder.

William R. Brøndum

Gudstjenester
Kirkedage i Aalborg
Danske Kirkedage er det største
fælleskirkelige arrangement i Danmark og
finder sted hvert tredje år i Kristi
Himmelfartsferien. I år er det Ålborg Stift, der
står for arrangementet, og der er aktiviteter
alle dage fra 9. til 12. maj. Her skal blot
nævnes, at der er åbningsgudstjeneste i
Gigantium Kristi Himmelfartsdag - torsdag d.
9. maj kl. 15:30-17:00, hvor alle er velkomne,
og der forventes 5000 deltagere.
Man kan finde mere om kirkedagene på
hjemmesiden www.kirkedage.dk

Årets konfirmander
I år er der 3 konfirmander i Gullev Kirke d. 21
april kl. 11:00:
Line Riis Laursen
Linette Mogensen
Niklas Siegenfeldt Andersen

Børnegudstjeneste
Den 7. april holder vi påskegudstjeneste for
børn i Sahl kirke kl.10.15.
Vi skal se den tomme grav, vi skal på vandring
til Emmaus, og vi skal have besøg af den opstandne Jesus. Ja vi skal opleve lidt af alt det
disciplene oplevede de første påskedage.
Efter gudstjenesten er alle inviteret til frokost i
konfirmandstuen.

Claus og Lene stopper
Sahl MiniHals forpagtere Claus & Lene Mortensen, som igennem de seneste tre år har
leveret god mad til alverdens arrangementer
både i hallen og ud af huset, har valgt at søge
nye udfordringer.
Efter sommerferien i år indtager de som forpagtere Kongenshus Kro & Hotel.
Bestyrelsen for Sahl MiniHal siger mange tak
for det gode samarbejde og ønsker dem begge held og lykke det nye sted.

Dato

Dag

Sted

Tids-

7. april

1. søndag efter påske Sahl
10:15
Gullev ingen

Bemærkninger
Børnegudstjeneste

14. april 2. søndag efter påske Sahl
ingen
Gullev 10:15
21. april 3. søndag efter påske Sahl
ingen
Gullev 11:00

Konfirmation

25. april Store bededags aften Sahl
Ingen
Gullev 19:00

En særlig gudstjeneste om bøn

28. april 4. søndag efter påske Sahl
19:00
Gullev ingen
Hvor intet andet er nævnt er det præstevikar Laila Hansen der prædiker.
Sognepræst

Laila Hansen

mail: laih@km.dk

Tlf.: 40 37 80 78

Graver

Niels Skovrider

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Fælles generalforsamling
Tirsdag d. 16 april 2013 afholder
Sahl Borgerforening, Sahl
Badmintonklub og Sahl Minihal
fælles ordinær
generalforsamling i Sahl Minihal.
Dagsorden ifølge vedtægter
Arrangementet startes med
gratis fællesspisning kl. 18.00.
Menuen er stegt flæsk med
persillesovs.
Generalforsamlingen begynder kl. 19.00.
Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske senest d. 9/4 til
Jakob A. Birkesholm på tlf. 40948383 eller mail@supreme-booking.dk

Legeparkdag
BYENS legepark trænger til en kærlig hånd! Ses vi?
D. 4. Maj kl. 9-14 afholdes dette års legeparkdag.
Vi har brug for hænder til alle de mange opgaver der venter. Der serveres frokost,
kaffe og kage i løbet af dagen. Desuden arrangeres der børnepasning. Vi håber på
rigtig stor opbakning.
Tilmelding senest onsdag d. 1. Maj til Markus_b@sol.dk
BEMÆRK tilmelding er kun nødvendig så fremt du ikke allerede har tilknytning til
skole og børnehave.

