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Kalenderen

Årets høstfest

Onsdag d. 22. oktober kl. 19:00
Sahl Borgerforening, Ekstraordinær generalforsamling,
Sahl MiniHal.

Torsdag d. 30. oktober kl. 19:30
Generalforsamling Sahl Vandværk Sahl MiniHal.

Fredag d. 31. oktober kl. 16-20
Fredagscafé, Sahl MiniHal

Onsdag d. 5. november kl. 18:50
Mødelokalet Ormstrupvej 41, Møde om livsstil
Det var høstfest nr. 60 i Sahl by. Det er imponerende, at denne
tradition er så vedholdende. Der var godt 80 deltagere samt
selvfølgelig høstfestkomiteen. Deltagerne fik fin mad fra Claus og
Lene, Kongenshus hotel. Der var god musik fra Prime Time og fin
underholdning.
Den nye høstfestkomite blev udpeget. Det er:
Dorrit og Preben Jakobsen (formandskab), Karen og Bjarne Madsen,
Linda og Gert Schmidt, Karen og Karsten Sølvsten, Gitte og Steffen
Tougaard. Suppleanter: Margit og Mark Pearson

Ernæringsseminar: Onsdag den 5. november kl. 18.50 - 21.00
Mødelokalet på Ormstrupvej 41, Sahl
Det nyeste indenfor sund livsstil.
Forståelse for din krop, maden du spiser og sindet du påvirker!
Underviser: Heidi Riishøj Bruun, sygeplejerske.
Hun er kandidat fra Aarhus Universitet hvor hun har lavet
forskning, i blandt andet overvægt.
Uddannet akupunktør og ernæringsterapeut.
Pris 100 kr. inkl. kostplan, te, kaffe og særlig godt vand.
Se mere på www.fremtidenslivsstil.dk og facebook“

Generalforsamling i Sahl Vandværk
Sahl Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 30
oktober i Sahl MiniHal. Bestyrelsen stiller forslag om at ændre selskabsstrukturen fra et I/S til et andelsselskab (amba)
Se mere på www.sahlby.dk
LEJ SAHL MINIHAL
Det er muligt at leje lokaler i Sahl Minihal til dit næste selskab eller
fest! Vi har 3 flotte udlejningslokaler med plads op til 300 personer.
Maden kan du tilberede eller anrette i hallens køkken og drikkevarer
kan du selv medbringe. Priserne er konkurrencedygtige. 1. Sal med
plads til 70 personer kan lejes fra kr. 2.000 pr. dag. Kontakt hallens
bestyrelse eller se detaljer på folder som er ophængt i hallen.
Kontakt Jens Peter mail: jp@jema.as tlf. 86682210

Søndag d. 23. november kl. 10 - 16
Julemarked, Sahl MiniHal

22. oktober 2014 kl. 19 i Sahl MiniHal
Dagsorden :
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Forslag til fordeling af foreningens midler. (jvf.
vedtægterne § 13)
4. Afstemning om nedlæggelse af foreningen. (jvf.
vedtægterne § 13)
Kom og vær med i diskussionen om hvad vi gør uden en
Borgerforening.

Fredagscafé
Fredag d. 31. oktober kl. 16 - 20
Der bliver igen fredagscafé med fællesspisning den sidste
fredag i oktober.
Menu: Lasagne med salat.
Priser: Voksne kr. 35.-, børn 0 - 3 år gratis, 3 - 12 år kr. 20.-.
Tilmelding til Dorte tlf. 25481183 eller Karen 21914129
senest d. 28.oktober kl. 18:00.

Vil du have Sahl by’s nyhedsbrev?
Vi har hidtil brugt en ekstern nyhedsbrevsserver, men firmaet fungerer ikke mere. Vi er i færd med at finde en anden, indtil det er kommet i orden, køres nyhedsbrevet manuelt på vores egen server.
Tilmelding og ændringer meddeles på :
redaktionen@sahlby.dk
Deadline næste nummer: Fredag d. 21. november 2014.

Siden sidst
ingen begivenheder

Allehelgens 2. november
kl. 16.00 i Sahl kirke

Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

Allehelgensdag har en lang historie. I middelalderen mindedes man særligt helgenerne og
martyrerne, altså dem, som døde for deres tros
skyld. Nu fejrer vi Allehelgen i folkekirken til
minde om alle vore døde.
Allehelgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til minde om de døde,
både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer.

19. oktober

18. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

26. oktober

19. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

11:00 BUSK gudstjeneste
ingen

2. november

20. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

16:00 Alle helgen
ingen

9. november

21. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

10:15 Prædikant: Gerda
ingen Brøchner Jørgensen

Gudstjenesten Allehelgensdag skaber gennem
bønner og salmer plads til at mindes og sørge
over dem, vi har mistet. Og der er plads til at
takke for det liv, vi fik lov at dele med dem.
Hos os skifter vi mellem at holde Allehelgen i
Sahl og i Gullev kirke. Vi læser navnene op på
dem, som i årets løb er døde og begravede. Og
efter gudstjenesten uddeles der lys, som man
kan tænde på sin kæres gravsted. I år bliver
gudstjenesten holdt i Gullev. Men vi tænder
lamperne på Sahl Kirkegård, så man trods mørket kan finde rundt og også sætte lys på gravene her.

16. november 22. søndag efter
trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

23. november Sidste søndag i kirkeåret

Sahl
Gullev

9:00
ingen

30. november 1. søndag i advent

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

Prædikant: Jørn
Andreas Pedersen

Hvis intet andet nævnt er prædikanten sognepræst Merete Lindhardt Christensen
Der kan forekomme ændringer se i dagspressen eller på www.sahlgullev.dk
Sognepræst

Merete Lindhardt mail: mlc@km.dk
Christensen

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

Niels Skovrider

Tlf.: 22 82 87 67

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Sahl Friskole og Vores Børnehave
Skoleåret er kommet godt i gang med
mange nye tiltag, der var sat i søen i foråret, og 10-års jubilæet blev fejret i
smukt solskin lørdag d. 13. september.
Mange var mødt op og det var en festlig
dag. Skolen vil gerne takke de mange
sponsorer, der havde bidraget med gaver til bl.a. amerikansk lotteri.
I dette skoleår har skolen et samarbejde
for de ældste elever med Gudenådalens
Friskole og ligeledes med Naturvidenskabernes Hus. Her har også nogle af de
yngre elever været med til en dag, hvor opgaverne stod på Lego-robotbygning. I tværs har eleverne arbejdet med skolernes 200-års jubilæum
og har på forskellige måder lært noget om skolen igennem historien.
Friskolebrevet, som udkommer hver 14. dag, er fremover at finde på
institutionens hjemmeside, hvor alle har mulighed, for at følge med i
skolens hverdag og gøremål.
Børnehaven har holdt høstfest. De har i tiden op til arbejdet med høst
som emne og lært og leget med mange forskellige børnehavevenner
som en del af processen. De lokale fribørnehaver har haft en fælles
legedag – og børnene fra Vores Børnehave var dejligt trygge på udebane og ville gerne deltage i de forskellige aktiviteter.
SFO’en og børnehaven er begyndt at tilbyde fælles aktiviteter, for at
skabe et bedre fællesskab samt nogle flere aktivitetsmuligheder for
børnene. Her sidst i oktober indbyder de til Lanternefest for både børnehave- og SFO-børn.

søndag d. 26. okt. kl. 11.00

Husk, vi skal stille urene tilbage!
Der er planlagt en børnevenlig gudstjeneste. Der er børnevenlig prædiken, vi synger børnevenlige salmer og har børnevenlig altergang. Efter gudstjenesten griller menighedsrådet pølser, som serveres i konfirmandstuen. Der er ingen
tilmelding. Alle er velkomne!
Menighedsrådet i Sahl og Gullev

