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Fredagscafé
Der var ca. 115 deltagere til
sidste fredagscafé, hvor der
også var fastelavnsboller til
alle der kom inden kl. 17.
På billedet ses Janet og
Dorte i gang med god betjening af gæsterne.
Det er virkelig et populært
initiativ.
Den næste fredagscafé er
den 25. april 2014, og det
bliver den sidste i foråret.
Der vil vi servere koteletter i fad med ris og salat.
Priserne for spisning: fra 12 år 35 kr., 4-12 år 20 kr., 0-4 år gratis.
Øl, vin, vand, kaffe, te og dessert kan købes
til fornuftige priser.
Spisning er med tilmelding via opslaget på
Sahl By Facebookside eller send en email til
fredagscafe@sahl-it.dk med antal voksne og
børn.
Pga. indkøb er tilmeldingsfristen tirsdag 22.
april 2014
Har man ikke internet kan man tilmelde sig pr telefon til Malika på
24844640. Det er den sidste Fredagscafé for denne sæson, men vi
kommer tilbage til efteråret.

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 15. april 2014
Vi afholder fælles ordinær generalforsamling for Sahl Borgerforening,
Sahl Badmintonklub og Sahl Minihal i Sahl Minihal.

Dagsorden ifølge vedtægterne
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. 8/4 til: Jakob
Alban Birkesholm på tlf. 40948383 eller mail@supreme-booking.dk

Man kan stadig nå at tilmelde sig til byens fremtidsværksted, som
afholdes lørdag d. 12. april kl. 10 - 15 i Sahl MiniHal.
Har du ikke udfyldt spørgeskemaet endnu, kan du hente det på byens
hjemmeside: www.sahlby.dk.
Tilmeld dig på : sahlfest@live.dk og indsend spørgeskemaet på denne
mail-adresse senest søndag d. 6. april.

Kalenderen
Lørdag d. 12. april
Workshop om byens masterplan, Sahl MiniHal

Tirsdag d. 15. april kl. 18:00
Fælles generalforsamling, Sahl MiniHal

Fredag d. 25. april kl. 16:00 - 20:00
Fredagscafé, Sahl MiniHal

Fredag d. 20 - Lørdag d. 21 Juni
Sommerfest, Sportspladsen

Lørdag d. 4. oktober
Høstfest ,Sahl MiniHal

Der bliver igen i år holdt sommerfest på sportspladsen. Fredag er skolens dag med underholdning og
børne disko.
Lørdag bliver der høvdingebold turnering og fest om
aftenen med spisning.

Kontingentfornyelse
Det er nu tid til at forny medlemskabet af Sahl
Borgerforening for 2014.
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.

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. maj 2014.

Minna Due Jensen fejrede sin
runde fødselsdag med
oprettelse af en fond "Børnenes
Ven". Dagen blev fejret i
Grundfoshallen, hvor der var mere
end 500 gæster.
Vi bringer selvfølgelig et stort
tillykke med ønsket om alt godt
fremover her i bladet.
Minna Due Jensen har samtidig
bedt om at bringe en tak for at
byens flagallé blev rejst på dagen.

Sahl by er kommet på facebook, og
man må sige, at der er en livlig
aktivitet i gruppen - alt fra de store
begivenheder i byen, som for
eksempel den flotte revy, til små ting
som ”er der en der har en ……..?
Fremover vil vi også annoncere
deadlines og web-adresser til bladets nyeste nummer m. m.
til bladet, men vi vil fortsat udsende nyhedsbreve også af
hensyn til dem, der ikke er på facebook.
Er du på facebook kan du tilmelde dig på denne adresse:
https://www.facebook.com/groups/311727525621575

Sahl Dilettanterne leverede en forrygende forestilling
med sketchs, klovnerier og rigtig gode sange. Det var en imponerende indsats, der langt overgår de sidste års forestillinger - og de var også gode. Det er første gang, der blev brugt sang og musik i forestillingen, og ifølge de medvirkende var
det en ny og meget stor udfordring, men de medvirkende slap fint fra det, og musikken var helt perfekt. Revyen kom
egentlig ikke til at handle så meget om Tange sø, men der optrådte dog i et af numrene en ”søtømmerkvabbe”, en væmmelig rovfisk der var i familie med klaptorsken. Niveauet nærmede sig det professionelle, og indimellem følte man sig
hensat til Cirkusrevyen. Forestillingen var opbygget som udsendelser i den regionale TV station
Der bliver lagt billeder og videoklip ud på hjemmesiden: www.sahlby.dk
Mon de skruer yderligere op for ambitionsniveauet næste år? Det er svært at forestille sig.

Skuespillere (alle Sahl):
Annette Andersen, Lene Andersen, Carina Ringgaard,
Lotte Nielsen, Maiken Laursen, Dorrit Jakobsen,
Jens Buur Jensen, Hans Ole Jensen, Poul Erik Petersen,
Michael Dilaimi, Bruno Thisgaard, Rasmus Nielsen (12 år),
Flemming Ejlersen, Werner Meyer, Hans Oles hund
Musik, sang og sufflering:
Carsten Brix Møller (guitar, sang og sufflering) Sahl
Ania Birkesholm (sangcoach) Sahl
Ole Mundbjerg (klaver / keyboard / bas) Vildbjerg
Scenearbejde, teknik, lysstyring,
rekvisitter (alle Sahl):
Poul Erik Markwardt, Hanne Rasmussen
Arne Halkjær Rasmussen, Jan Møller Jensen
Poul Claumarch
Lyd: Leveret af Dan Vestergård, Invi I/S
Sminkning og diverse assistance (alle Sahl):
Carina Ringgaard og Margrethe Sørensen (sminkning)

Instruktion:
Dorrit Jakobsen, Werner Meyer
Sangtekster:
Carsten Brix Møller, Carina Ringgaard, Werner Meyer
Sketch-tekster:
Werner Meyer
Scenebygning:
Poul Erik Markvardt, Arne Halkjær Rasmussen
Plakat- / billetlayout:
Bødvar Haraldson (Sahl)
Sponsorer:
Bjerringbro Kontorforsyning (udlån af projektor), Skibelund
Gartneri (blomster), Steno-Consult (brochurer),
Egeskovskolen (udlån af lysfaciliteter)
Praktisk hjælp:
Medlemmer fra Sahl Borgerforening, Sahl Badminton klub
og Sahl Minihal

Folkekirke og Religionsmøde
Dette blads redaktør, Steffen
Nørregaard, der
har været medlem af Stiftsudvalget for Mission,
Økumeni og religionsmøde er
blevet udpeget
som Viborg Stifts
ene repræsentant i Folkekirkens landsdækkende organisation.

Viborg Kirkeradio
Viborg Kirkeradio sender hver
søndag kl. 20 - 21 på Radio
Viborg
Bedste frekvenser her i
området er 105,0 og 100,6
Mhz.
Der
veksles
mellem
udsendelse af en højmesse fra
en af kirkerne i Viborg Stift og forskellige
aktuelle programmer.
se mere på http://www.kirkeradio.dk
Søndag
d.
23.
august
optages
gudstjenesten i Sahl Kirke til Kirkeradioen.

Tøndeslagning i Gullev: Nicklas Brødbæk Harring Andersen Daniel Schneider Andersen
Tøndeslagning i Sahl: Rasmus Frandsen, Laura Jensen, Mathilde Pedersen og Amalie
Hentze.

Kirkebil
Ældre og dårligt gående kan til
gudstjenester og andre
sognearrangementer bestille en
kirkebil hos Bjerringbro Taxi I/S på
telefon nr. 20 20 12 20.
Menighedsrådet betaler regningen.
Kirkebil bestilles senes fredag kl.
12:00 før en søndagsgudstjeneste
og senest dagen før et sognemøde.
Det sidste gælder kun
begivenheder, hvor
menighedsrådet er arrangør.

Traditionen tro var der børnevenlig fastelavnsgudstjeneste i både Sahl og Gullev med mange
børn i flotte udklædninger.
I Gullev var der baagefter tøndeslagning og kaffe i
Bystedet. Der var kun brug for en enkelt tønde, og
de to (til venstre herfor) var heldige med køllen
og fik slået tønden ned. Derefter var der fastelavnsboller til alle og lidt ekstra slik til børnene.
Gullev Borgerforening og menighedsrådet er fælles om arrangementet.
I Sahl var der tøndeslagning i præstegårdens carport og bagefter kaffe og fastelavnsboller og slik
til Børnene.

Siden sidst

Barnedåb i Gullev Kirke 30. marts:
Arthur Christian Skovgaard Nielsen
Søn af Ane Skovgård Jensen og Kasper Nielsen
Begravet i Sahl Kirke 15. marts:
Annalise Pedersen, død 11. marts

Menighedsrådets Arrangementer
Forårskoncert.
Vore kirkemusikere har sagt ja til at give en
koncert her i foråret. Det bliver Kasper
Walter og Gitte Winding, der står for koncerten, idet Loïc har travlt med sit studie.Datoen er ikke fastlagt endnu, men den
kommer i næste blad. Det bliver engang i
maj måned.
Sogneudflugt
Menighedsrådet vil som sædvanlig arrangere en udflugt for sognets beboere. Tid og
sted vil blive annonceret i næste nummer
og det kommer sikkert til at foregå i maj
måned, så vi kan komme ud at se det
grønne Danmark.

Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

6. april

Mariæ Bebudelsesdag

Sahl
Gullev

10:15
ingen

Prædikant: Gerda
Brøchner Jørgensen

13. april

Palmesøndag

Sahl
Gullev

11:00
ingen

Familiegudstjeneste

17. april

Skærtorsdag

Sahl
Gullev

Ingen
19:00

Ost og rødvin i våbenhuset

18. april

Langfredag

Sahl
Gullev

9:00
ingen

20. april

Påske dag

Sahl
Gullev

9:30
11:00

21. april

2. Påskedag

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

27. april

1. søndag efter påske

Sahl
Gullev

9:00
ingen

4. maj

2. søndag efter påske

Sahl
Gullev

10:15
ingen

Prædikant: Gerda
Brøchner Jørgensen

Hvis intet andet nævnt er prædikanten sognepræst Merete Lindhardt Christensen
Sognepræst

Merete Lindhardt mail: mlc@km.dk
Christensen

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

Niels Skovrider

Tlf.: 22 82 87 67

Sogneudviklingssamtale
Bjarne Markussen er blevet ny provst i Viborg Østre Provsti, og han har ønsket at
tale med alle menighedsråd. Derfor er vi
inviteret til en sogneudviklingssamtale i maj
måned. Her vil provsten gerne høre, hvordan vi vil drive vores kirke, hvad vi lægger
vægt på, og især om hvordan økonomien
er og vil blive. Vi glæder os til at få en snak
med ham; der er mange ting der er lettere
at afklare, når man sidder ansigt til ansigt.

Palmesøndag d. 13. april kl. 11:00 i Sahl Kirke
Vi holder familiegudstjeneste palmesøndag.
Gudstjenesten er målrettet de 6 - 10 årige børn. Alle er velkomne - søskende,
forældre bedsteforældre etc.
Efter gudstjenesten byder Menighedsrådet på en let frokost i konfirmandstuen.
Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed for hyggeligt samvær
som indledning til påskefesten.

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Karsten Nissen har indgivet sin afskedsbegæring og går på pension pr 1. oktober. Karsten
fylder 68 år til september. Han siger selv, at
han foretrækker selv at tage beslutningen
fremfor at blive i stillingen indtil han skal gå.
Det betyder, at vi skal have et bispevalg i Viborg Stift. Til valget har alle menighedsrådsmedlemmer i Viborg Stift stemmeret.
Indtil videre har kun en kandidat meldt sig
som arvtager for Karsten. Det er Henrik Stubkjær, generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp.

