
SPARKAER.DK 
Læs mere om de forskellige arrangementer på 

Sparkaer.dk 
Kontaktperson:  H. P. Johansen 

Adressen: mail@sparkaer.dk 

Sparkær og omegns Borger– og Håndværkerforening,        
Langgade 30,   Sparkær ,   8800 Viborg 
  
Bestyrelsen:  

Er du medlem af Borgerforeningen? 

 

Så er det igen tid at forny medlemskabet, el-

ler blive medlem. 

Benyt det vedlagte girokort. Du er selvfølge-

lig også velkommen til at betale direkte til  

kassereren. 

Medlemstallet var i 2010  på 108 husstande.  

 

Medlemskontingent:    

     Hel husstand            100,- 

           Enlig                           50,-                   

Skal du bruge Medborgerhuset er vores kontaktperson:     

Vita E. Jensen     tlf. 8664 5289 

KALENDER   2011/2012 

 

Juletræsfest             d. 4. december 2011 
Tur til TV midt/vest  d. 25. januar 2012 
Generalforsamling     d. 28. februar 2012 
Ren by    se dato senere 
Byfest                       d. 14.- 17. juni  2012 
Sct. Hans                  d. 23 juni 2012 
Høstfest                  d. 21. september 2012 
 

Se opslag i byen 

Udgivet af: SPARKÆR BORGERFORENING 

Formand:                     
Leif R. Christensen                
Præstebakken 17      
tlf.  86 64 56 90 
 
Næstformand:            
Bjarne Gade                                 
Mosegårdsvej 13            
tlf.  40 18 58 44 
 
Kasser:                    
Gunvor  Langhoff                
Rahbechsvej 21              
tlf.  86 64 54 55 
 
Sekretær:              
Ruth Brøndum                              
Hulvejen 7                      
tlf.  40 19 53 19 
 
Kreativ afd.:              
Tommy  Kristiansen                      
Langgade 53                 
tlf.  22 32 19 03 



HØSTFEST 

 
Hvad kan man ønske sig mere af en fest? 

God opbakning, fantastisk mad lavet af Susanne fra 

Mønsted Kulturhus og musikken var bare i orden. 

En underholdende revy, hvor Leif blev taget med 

”de forkerte” bukser nede. 

Men fortvivl ikke, hvis du gik glip af dette. Vi har 

allerede nu fastsat datoen for næste års fest. Så 

er du klar, så er vi klar fredag d. 21. sep. 2012 

REN BY 

 
Det var næsten en gentagelse af de foregående år, 

lige bortset fra, vi i år havde 2 skiltevaskere på 

gaden. Så man nu igen kan finde rundt i Sparkær . 

VIND ET GAVEKORT 
 

De heldige vindere i 2010 var: 

 

Anne Sofie Stilling, Nyvænget 

Anne Lise Bach,  Mosegårdsvej 

Mette, Østervang 

 

Vi trækker i år lod om 2 gavekort á 200,-  

mellem alle der har betalt kontingent inden  

d. 10, december 2011.  

Vinderne offentliggøres på Sparkaer.dk og hos køb-

manden. Vinderne vil få direkte besked. 

SCT. HANS 

 

 
Obersten kom til Sparkær.  

 

 

 

Han skulle nemlig holde årets båltale. Mange fik en 

lille hyggesnak med Jens Christian Lund, han gik  

rundt og gav hånd og bød velkommen til alle han 

mødte. Obersten kom vidt omkring i sin tale, der 

var både farverig og underholdende. Han har blandt 

andet været ude som valgobservatør i de baltiske 

lande.  

 

En stor tak til frit-

teren som igen i år 

havde lavet en rig-

tig flot heks. 

 

JULETRÆSFEST 
 

Vi flytter, ja altså bare datoen for juletræsfesten. 

Det har i mange år været en tradition at der 3. ju-

ledag blev afholdt juletræsfest i Sparkær, men nu 

er det tid at prøve noget andet.  Derfor 

 

Juletræsfest 

Søndag d. 4. december 2011 

Kl. 14:00 - 17:00 

i forsamlingshuset 

 

Lige som altid med optræden af 4. klasses elever 

fra Sparkær skole. Besøg af nissemor og slikpose til 

børnene. 

Pris pr. person 30,- 

FLÆSKEFEST 

 
Drengene i bestyrelsen havde længe gået og puslet 

med en ide. De ville invitere til fest, men KUN for 

mænd. Ca. 70 drenge var med på ideen.  

Der blev indkøbt:  

50 kg flæsk (ca. 1100 skiver),   

en ordentlig gryde kartofler, drengene selv skræl-

lede, i samarbejde med Bue  

en spand persillesovs  

+ lidt til at skylle det hele ned med 

Og ikke mindst hjælp af nogle friske piger i køkke-

net. 

Nu skal i så vide at  -  rigtige mænd spiser op. 
Gad vide om drengene er klar på en omgang mere. 

  TUR TIL TV MIDT/VEST  

 
Borgerforeningen arrangerer tur til TV midt/vest 

onsdag d. 25 januar 2012. 

Vi mødes ved skolen kl. 18:00 og kører med bus til 

Holstebro. Efter velkomsten er vi tilskuere til en 

direkte udsendelse, derefter rundvisning og stort 

kaffebord med debat. Forventet hjemkomst ca. kl. 

23:00. 

Pris for arrangementet 75,- Borgerforeningen be-

taler bussen.  

Bindende tilmelding senest d. 5. januar 2012 til 

Tommy på 2232 1903  

MEN vent ikke for længe, for der er kun plads til 

58 personer.  

 

VI SES 


