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Kalenderen
Søndag d. 22. november kl. 10 - 16
Julemarked, Sahl MiniHal.

Fredag d. 27. november kl. 16 - 20
Fredagscafé, Sahl MiniHal.

Søndag d. 29. november kl. 16
Byens julebelysning tændes.

Onsdag d. 2. december kl. 14:30
Adventseftermiddag, Sahl Præstegård.
Årets høstfest blev en strålende fest med højt skum og Prost und Sauf musik. Der var 140 deltagere + festkomitéen, der virkelig havde lagt sig i selen
for at skabe noget nyt.
Der var helstegt pattegris tilberedt af byens mester udi den slags . Anker
Høst gentog i øvrigt successen ved fredagscaféen d. 30. oktober.
De tilstedeværende medlemmer af Høstfestkomité 2016 ses på billedet det
er: Margit og Mark (Formænd) , Lene & Poul, Jeanette & Flemming, Inge &
Torben, Mette og Rene (Ormstrupvej)
Suppleanter, Formænd 2017: Tina og Mark

Det er med stor glæde, at vi
nu kan præsentere den nye
leder af Vores Børnehave for
Jer. Vi havde 4 ansøgere til
samtale, og vores personale og bestyrelse deltog i alle samtaler. Det var
flere rigtig gode ansøgere, og vi føler at vi har fundet den helt rigtige person
til jobbet.
Susanne B. Andersen starter som ny leder i Vores Børnehave tirsdag d. 1.
december. Susanne er uddannet pædagog og har hele sit voksne liv arbejdet med børn. Hun kommer fra et job som SFO leder på Højslev skole og har
inden det job, indtil 2013, være souschef i 12 år i vuggestue/børnehave
Prinsen i Viborg. Susanne er 53 år gammel og bor nær Viborg.
Susanne har meget erfaring og mange gode ideer til at fortsætte vores fantastiske og trygge Vores Børnehave i Sahl.
I november måned siger vi velkommen til Magnus i børnehaven, og i december følger William og Ida.

Der er smagsprøver på vin fra TSvinnovation samt ost fra Mammen mejeri .
For de mindste vil der være juletræsfest på 1. sal mellem kl. 10.30 -12, hvor
Julemanden gerne skulle komme med en sæk med julegodter, arrangementet er gratis. Tilmelding til Anne Dorthe - sms eller ring 3165 1978.
Foruden alt dette vil der være masser af traditionelle stande med nisser,
juledekorationer og meget mere og også mulighed for at købe et godt og
billigt måltid mad, kaffe, gløgg og æbleskiver m.m.
Der er få standpladser tilbage. Kontakt Jakob, 4094 8383 for at reservere
din plads.

Tirsdag d. 8. december kl. 19:30
Julekoncert i Sahl Kirke.

27. november kl. 16 - 20

Sahl MiniHal
Menu: Julebuffet
Caféen er åben fra kl 16 til kl. 20, maden serveres kl
17.30.
Tilmelding nødvendig!
Tilmelding senest 23. november 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.-.

Hjælp til opsætning af julebelysning og byens juletræ søges.
Vi starter lørdag den 28/11-2015 kl. 9:30 på pladsen
ved Palles Auto.
Har i lyst til at hjælpe, så skriv lige til os på
jespersen.jens.else@gmail.com
PS. Vi mangler en trailer og en lang stige.

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. 4. december 2015.

Sahl Kirke:
Ingen begivenheder

Gullev kirke:

Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

8. november

23. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

10:15
ingen

15. november 24. søndag efter
Trinitatis

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

Prædikant: Gerda
Brøchner Jørgensen

22. november Sidste søndag i kirkeåret Sahl
Gullev

9:00
Ingen

Prædikant: Gerda
Brøchner Jørgensen

29. november 1. søndag i advent

Sahl
Gullev

15:00
ingen

6. december

Sahl
Gullev

Ingen
16:00

13. december 3. søndag i advent

Sahl
Gullev

10:15
ingen

20. december 4. søndag i advent

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

Ingen begivenheder

d. 6. december kl. 16.00
2.søndag i advent holder vi
stemningsfyldt aftensgudstjeneste kl. 16.00 i Gullev Kirke. Vi
tænder alterlysene med Fredslyset, som er kommet hele vejen fra Betlehem til Gullev. I
Fødselsgrotten i Betlehem
brænder nemlig en evig flamme, og dér er Fredslyset blevet tændt og
bragt op gennem Europa. Fredslyset skal
minde os om den fred, der udgår fra barnet
i Betlehem til hele jorden.

Onsdag den 2. december er
der adventseftermiddag i
konfirmandstuen kl. 14.30.
Alle er velkomne, og vi
synger efter
højskolesangbogen og hører en julehistorie,
der traditionen tro læses af Inge-Lise
Nørregaard.
Vi slutter af med kaffe og kage.

Den ene af kirkens
organister, Malthe,
har sammensat en
lækker lille jazztrio, som skal
hjælpe os med at
synge julen ind.
Det bliver en sanggudstjeneste med

miniprædiken.
Kl. 16.00 tænder Sahl kultur- og idrætsforening julebelysningen i byen.
Der serveres glögg og æbleskiver.

Alle er velkomne!

2. søndag i advent

Bemærkninger

Fredslys

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

Onsdag d. 8. december kl. 19:30 i Sahl Kirke

I foråret var det Gullev Kirke – nu nærmer adventstiden sig, og denne gang er det
Sahl Kirke, der får besøg af det rytmiske vokalensemble, Randers Egnsteaterkor,
til julekoncert tirsdag d. 8. december kl.19.30
Vokalensemblet består af 14 professionelle sangere, heriblandt den ene af Sahl
Kirkes egne kirkesangere, Helle. Med kendte og mindre kendte jule- og adventstoner garanterer Randers Egnsteaterkor, at tilhørerne går hjem med ægte julestemning og en musikalsk oplevelse i særklasse.
Koret ledes af Ole Viller og Kari Steen Hansen, som selv, sammen med tenor, Erling, arrangerer samtlige numre, hvor alt fra beatbox til vokal synges af korets
forskellige stemmer.
Vel mødt til et brag af en julekoncert – menighedsrådet er efterfølgende vært ved
gløgg og æbleskiver.

