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Kalenderen
Lørdag d. 22. august kl. 10 - 14
Foreningerne i Sahl vil gerne vise byen og dens tilbud fra sin allerflotteste
side. Vi håber på stor eksponering i medierne, så støt op og mød op!
Officiel åbning af Sahl Minihal Foreningsfitness kl. 10.00
Alle byens foreninger og tilbud vil være repræsenteret:
- Sahl Kultur og idrætsforening
- Sahl minihal
- Badminton (børn + seniorer)
- Floorball
- Amatørteater
- Dans
- Kortspil
- Fitness sælger medlemsskaber og laver introduktion for nye medlemmer
på dagen
- Vores Børnehave holder åben og laver mad i bålhytten og aktiviteter for
børn i gymnastiksalen+ mere.

Lørdag d. 22. august kl. 10:00 - 14:00
Åben landsby
Sahl MiniHal

Søndag d. 6. september kl. 14:00
Friluftsgudstjeneste ved Ormstrup sø

Lørdag d. 3. oktober kl. 18:00
Årets høstfest,
Sahl MiniHal

Høstfestkomiteen har trænet hårdt til en unik super tyroleraften.
Her ses de til en trænings aften.
De vil kræse om gæsterne, der vil blive budt på godt humør, skummende fadøl, grillstegt pattegris og sødt til en festlig aften.
Også er der musik fra Sauf’nd Prost - alias Skive Postorkester.
Prisen er 225 kr. pr person incl. 1 fadøl/ sodavand.
Der kan tilkøbes natmad: hotdogs for 25 kr.
Tag naboer og venner under armen og kom med og gør festen uforglemmelig.
Mange festhilsner fra komiteen!
Billetter og evt. bordreservation kan forudbestilles på mail eller sms
til:
Bjarne Madsen
Mail: egholt3@gmail.com
Telefon: 22550198
Preben Jacobsen
Mail: pja@nto.dk
Telefon: 22234120

Kontingentbetaling til Sahl Kultur og
Idrætsforening
Sahl Kultur og Idrætsforening er jo en sammenslutning af Sahl Badminton klub og Sahl Borgerforening.
Bestyrelsen har besluttet, at vi fremover opkræver et
grundkontingent pr person kr. 100.- pr år.
Det bedes indbetalt ved bankoverførsel til foreningens
konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9381 konto
0002239922.
Husk at anføre navn og Kontingent SKIF ved overførslen
Har man betalt kontingent til Sahl Borgerforening i
2015, skal man ikke betale igen.

Emilie Overgaard Christensen blev
kåret som årets trafikhelt.
Emilie hjælper sin mor med at hente
og bringe sine søskende fra børnehave og skole - selvfølgelig iført korrekt
udstyr som cykelhjelm og reflekser ,
og hendes 2 mindre søskende får
ikke lov at cykle, før deres sikkerhedsudstyr også er i orden.
Derfor har Emilie vundet Børneulykkesfondens pris som Årets Trafikhelt
2015.
På billedet ses Emilie ved interview
til DR ULTRA.

Idræt
Vi starter igen vinteraktiviteterne op den 18. september
2015
Badminton for børn:
Ved Nikolaj S. Rasmussen i Sahl Minihal, torsdage - information om tidspunkt vil blive meldt ud på Sahl by facebook siden.
Badminton for voksne:
Badminton motionshold, torsdage kl. 18.30. Kontaktperson:
Peter Rasmussen tlf. 60 25 97 20
Badminton for voksne med kampe, torsdage kl. 20 Kontaktperson: Preben Jacobsen tlf. 22 23 41 20
Der vil være mulighed for leje af bane til 1.600 kr. pr. sæson.
Tidspunkt kan aftales med Peter Rasmussen på tlf. 60 25 97
20
Hockey/floor ball for alle:
Vi satser igen i år på at få lavet et hygge Hockey hold i hallen
på søndage kl. 11 – opstart den 21. september
Kontaktperson: Peter Rasmussen tlf. 60 25 97 20
Priser pr. ovenstående aktiviteter:
Voksne: 400 kr. + medlemsskab
Børn: 300 kr. + medlemsskab
Medlemskab af foreningen koster et engangsbeløb på 100 kr.
pr. person pr. sæson (sept. – april) Man skal være medlem
for at deltage i en aktivitet. Medlemsskabet giver stemmeret
ved generalforsamlingen.
Opstart af dans:
Vi vil forsøge at starte ungdomsdans/zumba og voksen dans
op efter efterårsferien. Nærmere information kommer via
Sahl By facebook siden. Kontaktperson: Heidi Aa. Rasmussen,
tlf. 61 66 87 53
På Sahl Kultur- og Idrætsforenings vegne
Peter Rasmussen
Tlf. 60 25 97 20
Mail: petersallingrasmussen@gmail.com

Amatørteater
Sahl Kultur- og Idrætsforening vil tage initiativ til, at der kommer gang i liv på de skrå brædder. Foreløbig satses på en dilettantforestilling til afvikling den 5. marts 2016, såfremt et
tilstrækkeligt antal medvirkende melder sig til enten at prøve
kræfter med skuespillet, eller at bistå ved aktiviteterne "i det
skjulte" med kulisse, lys. lyd. sminke etc.
Indtil videre har 12 personer meldt sig, men ikke alle ønsker at
stå på en scene, så derfor kunne vi med fordel være endnu
flere omkring teaterprojektet. Der er brug for personer af begge køn til både små og store roller, gerne også unge mennesker. Man kan tilmelde sig hos Werner Meyer direkte
(42265502 / wemer8@gmail.com) eller på en info-stand i forbindelse med åben landsby arrangementet d. 22. august
i Sahl MiniHal. Tilmelding kan ske løbende indtil d. 17. september, hvorefter tilmeldingsfristen for aktive skuespillere udløber.
I lighed med foreningens øvrige aktivitetsudbud, skal man som
amatørteatermedlem regne med et mindre kontingent for en
sæson (i omegnen af en pris på ca. 2 pakker cigaretter). Dette
for bl.a. at kunne opnå et kommunalt haltilskud, der er med til
sikre en af byens vigtige tilbageblevne kulturfaciliteter.
De tilmeldte indbydes til fælles planlægning af øveaftener i
slutningen af september. Ved et såkaldt "kalendermøde" laves
øveaftaler for 4 uger ad gangen. Et par timer en lørdag eller
søndag vil også kunne indgå i planlægningen. På mødet orienteres ligeledes om stykket der skal opføres. Selve øvningen
påbegyndes først i november.
Dilettantarrangementet vil være mindre ambitiøst denne
gang. Intet er fastlagt endnu, men der lægges vægt på at minimere billetprisen i forhold til de forgangne år, selv om der skal
investeres i både lyd og lys. Dette betyder så til gengæld, at
der ikke må forventes en forestilling med efterfølgende musik
og dans, men at der måske kun er mulighed for at få sig en
beroligende kop øl eller lignende til at gå hjem på efter en
forhåbentlig forrygende sceneoplevelse.

Sahl Minihal Foreningsfitness
ÅBNINGSTILBUD betyder at medlemsskab først kører fra 1.
september.
12 md. medlemskab kr. 1.288,- inkl. gebyr.
6 md. medlemskab: kr. 874,- inkl. gebyr.
3 md. medlemskab: kr. 574,- inkl. gebyr.
Er du omfattet af sponsoraftale. Så er prisen for 12 mdr. kr.
688,- inkl. gebyr. Skriv i mail hvilket firma din aftale vedrører.
Du SKAL gøre 2 ting:
1) Du overfører beløbet til konto nr. 9381 0010154898 (skriv
dit navn i kommentarfelt til overførslen).
2) Send samtidig en mail til jp@jema.as med følgende oplysninger:
- Navn og efternavn
- Fødselsdato og år
- Adresse
- Mail adresse
- Mobil nummer (dette kontakter instruktør dig på via SMS)
Efter du har betalt og sendt mail, vil du en af de nærmeste
dage blive kontaktet pr. sms af en instruktør.
VELKOMMEN i Sahl MiniHal Foreningsfitness

Vi har fået renoveret fugerne på gavlen på Sahl kirke og det har
pyntet på kirken med de hvide fuger. Murværket skulle så gerne
kunne holde i 100 år igen. Endvidere er trappen fra Frisholtvej
renoveret, så man nu let kan komme på kirkegården.

Juni juli 2015

Sahl Kirke:
Ingen begivenheder

Gullev kirke:
Ingen begivenheder

Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

9. august

10. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

16. august

11. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

23. august

12. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

30. august

13. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

6. september

14. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

14:00
ingen

13. september 15. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

20. september 16. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

9:00
ingen

27. september 17. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

Lørdag
3. oktober

Sahl
Gullev

17:00
ingen

18. søndag efter
Trinitatis

Bemærkninger

Friluftsgudstjeneste
ved Ormstrup Sø

Prædikant: Gerda
Brøchner Jørgensen

Høstgudstjeneste

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

Menighedsrådet har ansat en ny kirkesanger, Sasja Hørdum Tovgaard .
Sasja bor i mellem Vindum og Bjerring.
Sasja blev i år student fra Viborg Gymnasiums musik sproglige linje. Og har gennemgået supplerende kurser på musical skolen.
Vi håber at Sasja vil falde godt til hos os og
ser frem til et godt samarbejde.

Sognepræst Merete Lindhardt
Christensen

mail: mlc@km.dk

Tlf.: 86 68 16 02

Graver

mail: nielsskovrider@hotmail.com

Tlf.: 22 82 87 67

Niels Skovrider

Samtidig må vi sige farvel til organist
Kasper Walther Sørensen, som nu har
bestået sin organisteksamen og har fået
job ved en anden kirke.
Vi har været glade for Kasper og ønsker
ham alt godt fremover.

Vil du have Sahl bys nyhedsbrev?
Tilmelding og ændringer på :
Gå ind på www.sahlby.dk eller
www.sahlgullev.dk
Se vejledningen på hjemmesiderne.
Deadline næste nummer:
Fredag d. 11. september 2015.

og Minna gæstfrit åbner deres store jagtstue for os.
I år bliver musikken til gudstjenesten
leveret af Gjern Spillemænd.
Vi har fået en dejliglig tradition med en
Man medbringer selv tæpper/stole og
friluftsgudstjeneste på Ormstrup Gods
kaffekurv.
arrangeret i samarbejde med Niels og
Præsten fortæller en bibelhistorie, så der
Minna Due Jensen. Friluftgudstjenesten også er noget for børnene. Alle er velplejer at ligge i sensommeren og derfor
komne!
har vejret nogle gange drillet lidt. Men
http://www.gjernspillemaend.dk/
situationen bliver altid reddet, fordi Niels Sahl-Gullev menighedsråd

Spillemandsgudstjeneste søndag
d. 6. september
kl. 14.00 på Ormstrup Gods

