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Redaktør: Steffen Nørregaard (ansvarshavende)
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Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro

Kalenderen

Kom og vær med!
Så er Dans i Sahl MiniHal startet op igen efter Jul. Der
er plads til flere på alle hold.
Følgende hold er i gang igen fra den 12. januar:

Showdance for piger og drenge i alderen 10 - 15
år i den lille sal kl. 16:45 – 17:45

Dancefitness (Zumba) for alle i alderen 15 – 99 år i den lille sal kl. 18:00
- 19:00

Brugbar standard og latin dans
for alle danseglade voksne i
hallen kl. 19:30 – 21:00
Alle holdene vil foregå mandage på
ovenstående tidspunkter. Der er 10
lektioner. Der er ferie i uge 7. Pris for
Showdance er 350 kr. for 10 gange.

Pris for Dancefitness (Zumba) er 500 kr. for 10 gange

Pris for standard/latin dans for par udgør 1.070 kr. pr. par for 10 gange
Første aktivitet i Badmintonklubben giver medlemskab. Ved efterfølgende
aktiviteter gives der 100 kr. i rabat pr. aktivitet.
Vi glæder os til at se dig!
/Sahl Badmintonklub

27. januar kl. 19:00
Tupperware party
Ormstrupvej 41

30. januar kl. 16 - 20
Fredagscafé
Sahl MiniHal

Onsdag d. 4. marts kl. 19:30
Fællesbestyrelses møde
Sahl MiniHal

30. januar kl. 16 - 20

Sahl MiniHal
Menu: Frikadeller med kartofler, rødbeder og salat. Caféen er åben fra kl 16 til kl. 20, maden serveres kl 17.30.
Tilmelding nødvendig!
Tilmelding senest 27. januar 2015 på 24844640
(helst på sms) eller på mail: fredagscafe@sahl-it.dk
Priser:
Voksne kr. 45.-, børn 0 - 3 år gratis, 3 - 12 år kr. 20.-.

Opråb til hundeejere !!
Sahls dagplejere er blevet " grønne spirer " i december 2014.
Vi har fået det grønne flag fra Friluftsrådet. Vi har gennem det sidste år arbejdet på det.
Vi har lavet årsplan og dokumenteret, at vi har fuldført planen. Derefter har vi fået
flaget.
Vi er ude hver dag, følger årets gang i naturen. Sår grønsager, følger udviklingen, for så
at høste og spise dem. Vi finder brombær til marmelade, mælkebøtter og
hyldeblomster til saft. Det er spændende for vores børn at se den udvikling, der sker, for
dem er det fantastisk, de har jo ikke set det før - se knopperne folde sig ud, blive til store
blade, for til sidst at falde ned.
En af de bedste legepladser er skoven, der er mange spændende ting at opleve. Finde
snegle, orm og mariehøner, og undres over dem, men noget af det bedste er
vandpytter, at hoppe i !
Vi prøver også at lære dem at holde naturen ren !! Aldrig at smide noget, og samle det
op, andre har smidt. Dette er en god start, med oplevelser i naturen.
/dagplejerne Else, Heidi og Margit

Det er efterhånden umuligt at gå på fortovet med
en klapvogn og 4 børn ved siden af , uden at træde
i hundelorte. Det er ulækkert at få slæbt med ind !
Så hundelufter saml op efter jeres hunde !!
/ Dagplejerne

Vil du have Sahl by’s nyhedsbrev?
Så send en mail til redaktionen@sahlby.dk.
Giv os besked på samme mailadresse, hvis du ikke
mereønsker at modtage nyhedsbrevet.
Deadline næste nummer:
Fredag d. 13. marts 2015.

1. december 2014 - 15.
januar 2015
Sahl Kirke:

Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

Bemærkninger

25. januar

3. søndag e. hellig tre
konger

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

Prædikant: Ken
Nørgaard Pedersen

1. februar

Septuagesima

Sahl
Gullev

10:15
ingen

8. februar

Seksagesima

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

15. februar Fastelavn

Sahl
Gullev

14:00
11:00

22. februar 1. søndag i fasten

Sahl
Gullev

10:15
ingen

1. marts

2. søndag i fasten

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

8. marts

3. søndag i fasten

Sahl
Gullev

10:15
ingen

15. marts

Midfaste søndag

Sahl
Gullev

ingen
9:00

22. marts

Mariae bebudelsesdag

Sahl
Gullev

9:00
ingen

29. marts

Palmesøndag

Sahl
Gullev

11:00
ingen

Dåb 21. december 2014

Nohr Maagaard Hjortebjerg, søn af
Birgitte Maagaard Hjortebjerg og
Mathias Bækgaard Hjortebjerg.

Gullev kirke:
Ingen begivenheder

Prædikant: Bent Ole
Pedersen

Prædikant: Gerda
Brøchner Jørgensen

Hvor intet andet er nævnt er det sognepræst Merete Lindhardt Christensen der prædiker.
Sognepræst Merete Lindhardt
Christensen

mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86681602

Graver

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Niels Skovrider

Fastelavn d. 15. februar i Sahl og Gullev kirker
Traditionen tro er det en
glad familiegudstjeneste,
hvor vi håber, at der
kommer mange udklædte
børn. Efterfølgende er der
tøndeslagning.
Gullev kirke kl. 11:00.
Først gudstjeneste og
derefter er der i
samarbejde med Borgerforeningen tøndeslagning og fastelavnsboller i Bystedet.
Sahl Kirke kl. 14:00. Først gudstjeneste. Derefter sørger
menighedsrådet for tøndeslagning uden for konfirmandstuen og
fastelavnsboller inden for.
Det bliver et glædeligt gensyn med præst Bent Ole Pedersen, som
vil stå for det kirkelige.
/Sahl-Gullev menighedsråd

Normalt holder vi skiftevis konfirmation
i Sahl og Gullev kirker. I år skulle der
have været konfirmation i Gullev, men
da årets konfirmander alle er fra Sahl,
har de ønsket at holde konfirmation i
Sahl Kirke og det har menighedsrådet
indvilliget i.
Efter den nye skolereform er
konfirmandundervisningen kommet til
at se lidt anderledes ud. Vi har indtil jul
haft almindelig klasseundervisning, men
nu skal vi prøve at have 3 hele temadage. Temadagene er
planlagte. Vi skal til et stort arrangement i Viborg
arrangeret af Viborg Stift. Så skal vi have en temadag om
påsken, som bliver en blanding af leg og undervisning og i
marts skal vi på pilgrimsvandring med pilgrimspræsten i
Viborg Stift. Sidst men ikke mindst ser vi frem til selve
konfirmationen, som er d. 26. april kl. 11.00 i Sahl Kirke.
/Merete Lindhardt Christensen

