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Borgerforeningens bestyrelse er nu komplet
Ved den ekstraordinære
generalforsamling fandt man de
2 manglende
bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter. De 16 fremmødte
havde samtidig en god debat om
Borgerforeningens opgaver, som
er alt fra at arrangere foredrag
og fester til at repræsentere
lokalsamfundet over for
kommune og myndigheder.
Bestyrelsen består herefter af:
Thomas Laursen, Niels Dybdahl, Werner Meyer, Anne-Dorthe MarkvartPedersen, Ania Alban Birkesholm. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.

Elevernes årlige Lejrture
Alle skoleelever har været på den årlige lejrtur. Noget skolen
prioriterer højt, idet det styrker sammenholdet, giver gode
oplevelser, mulighed for at lære på en anden måde og så er
det nogle rigtige sjove dage!
De yngste elever 0. – 4. kl. slog lejr på Nørreå skolen. 1.- 4.
kl. cyklede derud og alle var rigtig seje og udholdende. Der
var udflugt til Randers Regnskov og OL-dag, hvor der bla. blev dystet med
Nørreå skolens elever.
5. -6. kl. var på idrætslejr på Venø sammen med 200 andre 6. klasses elever.
De rejste med tog og selvfølgelig færge og sov i telt på øen. Der var
arrangeret forskellige sportsaktiviteter som frisbeegolf, afrikansk musik og
dans, kartoffelskrælning, ø-tur med forskellige opgaver og ikke mindst
diskotek og hyggeligt samvær med de andre elever. Vejret var skønt, og det
var en flok trætte, solbrændte og glade børn der vendte hjem.
7.-8. kl. har været 4 dage i Tyskland sammen med elever fra Nørreåskolen. De
boede i hytte i byen Tarp, som ligger lidt udenfor Flensborg. Her blev besøgt
en dansk-tysk skole, afholdt by-rally gennem Flensborg, hvor det tyske sprog
blev brugt til at finde seværdigheder, læse skilte, finde årstal mm.
Spændende besøg på Vandslottet ” Glüksburger Wassserschloss”, tur i
badeland, sejltur på Flensborg Fjord og masser af hygge med Wiener
Schnitzel, Currywurst, slikindkøb til billige penge mm. Fantastisk tur med en
god dosis tysk på alle måder!
SOMMERFEST i Sahl
Fredag d.21. og Lørdag d. 22. juni 2013
Igen i år afholder vi den traditionsrige sommerfest på sportspladsen.
Fredag vil der være aktiviteter, underholdning og konkurrencer for børnene
og deres forældre og evt. bedsteforældre.
Der vil i festteltet være mulighed for at købe aftensmad til yderst fornuftige
priser, og mens de yngste hygger sig til børnediskotek, kan forældre, bedsteforældre m. m. spise aftensmad i den anden ende af teltet.
Lørdag afholdes turnering i høvdingebold, forhindringsbane løb for de mindste, og der bliver bagagerums marked. Der vil traditionen tro være mulighed
for at købe øl, vand, pommes frites m.m. i teltet
Lørdag aften er der Teltfest med stegt gris og lam, salat og bagekartofler. En
discjockey sørger for at også vi voksne kan få en sving om. Festteltet vil i år
have gulv og kan opvarmes, så vi er ikke så afhængige af vejret.
Se særskilt omdelt program for sommerfesten for mere detaljeret program.
Kom og vær med. Det styrker sammenholdet i vores aktive landsby.

Kalenderen
Søndag d. 9. juni
Sogneudflugt afgang Gullev Kirke 11:15
Afgang Sahl Kirke 11:25

Fredag - lørdag 21. - 22. juni
Sommerfest, legeparken

Søndag d. 23. juni kl. 17:00
Skt. Hans fest, Legeparken

Tirsdag d. 20. august kl. 19:30
Orienteringsmøde om dilettant
Sahl MiniHal

Søndag d. 15. september
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup Sø

Lørdag d. 5. oktober
Høstfest, Sahl MiniHal

Sankthans
Traditionen tro afholdes der d. 23. juni sankthans
på sportspladsen.
Grillen vil være klar kl. 17 - her kan man tilberede
medbragt mad og nyde måltidet enten i
legeparken eller i sommerfestteltet alt efter
vejret. Bålet tændes kl. 19 .
Båltaler er vores præstevikar Laila Hansen.

Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 15. september kl. 14 er der igen
gudstjeneste i det fri ved Ormstrup Gods.
I år har vi inviteret Gudenåkoret fra Ulstrup til at
komme og synge sammen med os.
Medbring selv en stol eller tæppe til at sidde på og
tag også gerne en kop kaffe med.
I tilfælde af regnvejr er der mulighed for at holde
gudstjenesten indendørs.

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. 2. august 2013.
Deadlines for bladet resten af året finder du på
bladets hjemmeside og i kalenderen på sahlby.dk

Forårskoncert
Sahl Gullev Menighedsråd holdt d. 16. maj
forårskoncert i Gullev Kirke. Det var sognets
kirkesanger, Gitte Winding Jensen, og organist,
Loïc Destremau, der stod for programmet.
Koncerten bød på et blandet program af
gammelt og nyt, solosang, orgel, el-klaver og
fællessang – et afvekslende og ambitiøst
program .
Loïc Destremau spillede på orgel først
Mendelsohns orgelsonate i c mol, og senere
Johan Sebastian Bachs berømte Toccata og Fuga i
d mol BWV 565. Det var flot udført, men bar lidt
præg af kirkeorglets begrænsede registratur.
Men der er ingen tvivl om, at Sahl og Gullev
kirker har fået en yderst talentfuld organist i Loïc
Destremau.
Sahl og Gullev Kirker har fået et lille el-klaver. Det
er udmærket til akkompagnement og små
klaverstykker.
Gitte Winding Jensen sang akkompagneret af
Loïc på el-klaveret Griegs Våren og Schuberts Ave
Maria. Gitte har gennemført en længerevarende
uddannelse ved Kirkemusikskolen, og det kan
virkelig høres; de to numre var utrolig smukt
gennemført.
Derudover sang Gitte solo 3 salmer af Lars Busk
Sørensen med musik af Klaus Brinch og der var
fællessang til salmen ”Uberørt af byens
travlhed”.
Børnegudstjeneste
Kom og vær med til børnegudstjeneste i Sahl
kirke den 16.juni kl. 10.15
Vi skal høre historien om det forsvundne får. Vi
skal på skattejagt. Vi skal bede, synge og danse.
Og så skal vi prøve en børneudgave af kirkekaffe i
våbenhuset. Børn i alle aldre er velkomne.
Aftensgudstjeneste
Torsdag den 25. juli vil vi holde en aftensgudstjeneste i Sahl kirke kl. 20.00.
Det vil blive sunget aftenssalmer, bedt moderne
bønner, og talt pænt om ødselhed.

På de helt skrå brædder i Sahl ?

Gudstjenester
Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

1. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

9. juni

2. søndag efter
Trinitatis

Sal
Gullev

ingen
10:15

16. juni

3. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

Børnegudstjeneste

23. juni

4. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
9:00

Prædikant: Gerda
Brøchner Jørgensen

30. juni

5. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
Ingen

7. juli

6. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

ingen
10:15

14. juli

7. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

21. juli

8. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

Torsdag
25.juli

Hverdagsgudstjeneste

Sahl
Gullev

20:00
ingen

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

2. juni

4.. august 10. søndag efter
Trinitatis

Bemærkninger

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

Udflugt til Skanderborg Slotskirke

Søndag 9. juni 2013
I år går Sahl–Gullev menighedsråds sogneudflugt til Skanderborg Slotskirke. Der er
afgang med bus fra Gullev kirke kl. 11.15 og Sahl kirke kl. 11.25 med kurs mod
Truust kro, hvor der serveres middagsmad. Og vil man ikke gå glip af søndagens
gudstjeneste, er det muligt at få den med, kl. 10.15 i Gullev Kirke.

Alle med lyst til at få stablet en revy-forestilling på
Efter middagen kører bussen til Skanderborg Slotskirke, som er en rest af den
benene i løbet af den kommende vinter
gamle middelalderborg. Her får vi en rundvisning og kan høre fortællingen om
indbydes til et orienterende møde i Sahl MiniHal Dronning Dagmar, Valdemar Sejr og Frederik II, som ombyggede borgen og om
d. 20. august kl. 19.30 i den lille sal.
giftermål til venstre hånd og sejladsøvelser på søen
Der vil være brug for personer med lyst til aktivt
Bussen er tilbage i Sahl ca. kl. 17. Alle er velkomne og selve udflugten er gratis,
skuespil (også nybegyndere), sang (hvis
nogenlunde rent) og scenepraktiske opgaver. Der mens man selv betaler for middag og anden forplejning undervejs.
kunne også blive brug for amatørmusikere,
Tilmelding senest 4. juni til:
(redekam er sådan set ok, men meget gerne Ida Madsen 8668 3463 / 2093 5713
andet instrument). Kaffeslæbere, billetsælgere,
tekstforfattere, synålsaktivister eller personer, eller Leif Poulsen 8668 0914 / 2891 0914
der bare ønsker at tilkendegive opbakning til
optræden ved lokale kræfter eller ønsker at
Åbent Hus hos Nutrimin
komme med ideer, er også særdeles velkommen.
Nutrimin,
Bodalen
11,
Ans
holder åbent hus Fredag d 14. juni fra kl. 11-18. Der vil
Ingen behøver at binde sig til noget den aften.
Bindende tilsagn vedr. opgaver kommer først til blive serveret øl og lidt godt til ganen. Alle interesserede er velkomne.
Med venlig hilsen
at ske ca. 1. september. Flere detaljer omkring
Helle,
Peter og Torben
aftenens program følger i bladets augustnummer.

