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Redaktør: Steffen Nørregaard (ansvarshavende)
Telefon: 86684300 mail. redaktionen.sahlby@gmail.com
Frisholtvej 53, Sahl, 8850 Bjerringbro

Kalenderen
Fredag d. 29. januar kl. 16 - 20
Fredagscafé, Sahl MiniHal

Fredag d. 5. februar kl. 19:00
Portvinssmagning, Sahl MiniHal

Fredag d. 26. Februar kl. 16 - 20
Fredagscafé, Sahl MiniHal

Vi har netop rundet 80 medlemmer i vores nye
fitnesscenter. Yngste medlem er 15 år og ældste
medlem er 78 år. Fitness er for alle!

Der var stor aktivitet i Sahl MiniHal
søndag d. 23. november. Hallen afholdt
det traditionelle julemarked med masser
af boder med alverdens julestads og
åbent køkken med mad og drikke.
Ovenpå holdt børnene deres
traditionelle juletræsfest. Alt i alt en
travl og vellykket dag i byen.
Mammen Ost var naturligvis også
repræsenteret på julemarkedet med en
til lejligheden lokal forhandler.

Årest julegaveide må være et gavekort til Sahl
Minihal foreningsfitness. Der kan købes
medlemsskaber på 3, 6 eller 12 mdr. Priserne starter
ved kun kr. 99 pr. måned for fuldt medlemsskab inkl.
indoor cycling og holdtræning.
Er du interesseret? Så mød op i centeret og snak med
vores dygtige instruktører. Der er bemanding:
Mandag kl. 19.30-21
Mandag kl. 18.30-19.30 Indoor cycling (bare mød op
og vær med)
Tirsdag kl. 10-11
Onsdag kl. 15.30-17
Onsdag kl. 19.30-20.30 Indoor cycling (bare mød og
og vær med)
Torsdag kl. 18-19.30

Vil du have Sahl bys nyhedsbrev?
Tilmelding og ændringer på :
Gå ind på www.sahlby.dk eller www.sahlgullev.dk
Se vejledningen på hjemmesiderne.

Gavekort udstedes ved henvendelse i centeret eller
til Jens-Peter på jp@jema.as

Deadline næste nummer: Fredag d. 15. januar 2016.

www.sahl-fitness.dk

Happy training!

Torsdag d. 24. december kl. 11:00
Gullev Kirke

31. december kl. 16.00
i Sahl Kirke

Der er nytårsgudstjeneste nytårsaften.
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden
godt nytår med et glas mousserende vin
og et stykke kransekage.
Gudstjenesten henvender sig specielt til børn i alderen 3 - 10 år sammen med søskende, forældre og
bedsteforældre.

Da det har været lidt småt med
tilmeldingen af skuespillere - i alt 5
tilmeldte til dækning af både skuespil
og suffli - vil der ikke blive afholdt en
dilettantforestilling i foråret 2016.
Selv om tilbuddene omkring teknisk / praktisk assistance
har været tilstrækkelige, skønnes grundlaget for at
etablere en forestilling her i vinter altså at være for tyndt.
En fortravlet hverdag, andre forpligtigelser eller
arbejdstider, der umuliggjorde en sammenhængende
indsats gennem en hel vinterperiode, ser ud til at have
påvirket tilmeldingen.
Muligvis bør det hidtidige øvekoncept derfor nytænkes og
tilpasses tidens udfordringer.

Alle er velkomne!

Det igangsatte lydprojekt vil stadig kunne gennemføres
selv uden en samtidig forestilling, f.eks. med et par
frivillige "stemme-leverandører" til en kortvarig
mikrofontest - eventuelt i forbindelse med et af
fællesspisningerne i hallen.
De tilmeldte er nu noterede og vil igen blive kontaktet i
det nye år, sammen med forhåbentligt flere tilmeldinger,
så der kan laves en forestilling igen.

Sahl Kirke:
Døde:
Helmuth Kruse Dalager . Død d. 13.
november . Begravet d. 20.
november

Dato

Dag

Sted

Tidspunkt

13. december

3. søndag i advent

Sahl
Gullev

10:15
ingen

20. december

4. søndag i advent

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

Prædikant: Gerda
Brøchner Jørgensen

24. december

Jule aftens dag

Gullev
Gullev
Sahl

11:00
14:30
15:30

Børnegudstjeneste

Søndag d. 3. januar kl. 10:15

25. december

Juledag

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

Viborg Kirkeradio kommer til Gullev
Kirke ved højmessen d. 3. januar kl.
10:15.
Mød op og vær med. Man skal gerne
kunne høre ved salmesangen, at der er
mange i kirken.
Optagelsen sendes samme aften kl. 20
på Radio Viborg. Bedste frekvens her i
området er 94,2 MHz

26. december

2. Juledag

Sahl
Gullev

Ingen
ingen

27. december

Julesøndag

Sahl
Gullev

9:00
ingen

31. december

Nytårs aften

Sahl
Gullev

16:00
ingen

3. Januar

Hellig tre Kongers
søndag

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

10. Januar

1. søndag efter hellig
tre konger

Sahl
Gullev

10:15
ingen

17. Januar

2. søndag efter hellig
tre konger

Sahl
Gullev

Ingen
9:00

24. Januar

3. søndag efter hellig
tre konger

Sahl
Gullev

10:15
ingen

31. Januar

4. søndag efter hellig
tre konger

Sahl
Gullev

Ingen
10:15

Gullev kirke:
Ingen begivenheder

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.

Bemærkninger

Prædikant: Gerda
Brøchner Jørgensen

Kirkeradio

Kirkekaffe

Hvor intet andet er nævnt er det pastor 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

Viborg Kirkeradio sender hver
søndag kl. 20 - 21 på Viborg FM
Bedste frekvens her i området er
94,2 Mhz.
Der veksles mellem udsendelse af
en højmesse fra en af kirkerne i
Viborg Stift og forskellige aktuelle
programmer.

Redaktionen ønsker vore læsere en glædelig jul
og et godt lykkebringende Nytår

se mere på
http://www.kirkeradio.dk

Vi havde en rigtig fin julekoncert i Sahl Kirke d. 8.
december med Randers egnsteaters Kor under ledelse af
Kari Steen.
Koret stod også for forårskoncerten i Gullev Kirke, men
med en helt anden og mere rytmisk stil i numrene.
Ved julekoncerten var det de gode gamle julesalmer som
fælles sang og korets potpourri af julesange og

Christmas carols udført i eget arrangement.
Vores kirkesanger, Helle Skovkjær, der selv er fast
medlem af koret, sang solo ”En rose så jeg skyde”. Meget
smukt og gennemført.
Der var ca . 60 tilhørere der alle fik en stor musikalsk
oplevelse.

Marianne Marie
Skrydstrup, bor i
Birgittelyst syd for
Viborg, sammen med
hendes mand, Torben.
De har tilsammen 4
børn i alderen 19 til
24. Kun de 2 yngste
bor hjemme.

D. 2. december havde vi en fin adventseftermiddag i
præstegården. Der blev sunget julesalmer og -sange og
Marianne Skrydstrup spillede til.
Inge-Lise læste op. Det var i år H. C. Andersens eventyr
Grantræet.

Fredag d. 5. februar har vi portvinssmagning i hallen.
Anni Vestergaard fra T S Vinovation kommer og fortæller
om de forskellige typer m. m., og vi får smagsprøver.
Vi sørger for lidt lækkerier til.
Se mere i næste nummer, men sæt allerede nu kryds i
kalenderen.

Marianne har arbejdet
i Post Danmark i 30 år.
Det sidste års tid har
hun primært arbejdet
som organist-vikar, og
på Herning Lufthavn
med bogholderi og
som vikar for
flyvepladslederen.
Hun har flere mindre
jobs andre steder. Hun
startede som 13-årlig
med det første organistjob og har gennem alle årene vikarieret
som organist nogle gange om året. Det har været hendes
hobby, der nu også skal være væsentlige beskæftigelse. Hun er
derfor startet på basisåret som kirkemusiker på Vestervig
Kirkemusikskole.
Menighedsrådet byder Marianne velkommen og ser frem til et
godt samarbejde.

