
MEDBORGERHUSET 
Færdig …  næsten ja. Køkkenet er nu tip top. Det eneste der blev til-

bage fra det gamle køkken er køleskabet. Der er kommet nyt gulvbe-

lægning i det meste af huset. Næste opgave inde vil blive maling og 

nye lamper i begge stuer. I første omgang går vi udendørs, der skal 

nemlig laves ny indkørsel op foran huset, som det var  ” i gamle dage”. 

GAVE TIL DIG 
”Nu er det jul igen, nu er det jul igen..”   - ja det er jo lige om lidt, 

men vi kunne godt tænke os at være et skridt foran. Derfor vil vi 

sammen med denne folder og girokort forære dig en lille gave til den 

mørke tid, der sniger sig ind på os. 

SEPTEMBER 

 

26. sep.   SPARKÆRREVYEN…  kl. 19:00 i Forsamlingshuset 

 

NOVEMBER 

 
30. nov.  Vi ta`r hul på julen.  

   Vi mødes ved Medborgerhuset kl. 16:00,  

   tænder lyset i det store træ, synger en  

   julesang og julehygger i hinandens selskab  

   en times tid. 

 

2015 

  

FEBRUAR 

 

2. feb.  Generalforsamling kl. 19:30 i Medborgerhuset 

 

28. feb.  Flæskefest 

 

APRIL 

 
?? apr.  Bustur til            Bryghus   

 

JUNI 

  

18-21. juni Byfest 

23. juni  Sct. Hans 

Læs mere om de forskellige arrangementer på  

Sparkaer.dk 
Adressen: mail@sparkaer.dk 

SPARKÆRREVYEN 

Høstfest bliver til revyaften. På baggrund af Idrætsforeningens 

jubilæumsfest har Høstfestudvalget besluttet, at der ikke afholdes 

høstfest i Sparkær i år. Revyen skal I dog ikke snydes for! Et stærkt 

revyhold med blandt andet deltagelse af de tre kække fyre fra sid-

ste år , er allerede gået i tænkeboks for at stable revyen på benene.  

Derfor inviteres til  

 

 

 

 

 

 

 

Vi vender stærkt tilbage med en rigtig høstfest i 2015  

SPARKÆRREVYEN 

med smørrebrød og kaffe 

 fredag d. 26. september  

kl. 19.00.   

i Forsamlingshuset  

Sidste tilmelding d. 21/9 

TILLYKKE 
Mønsted har hallen  

Stoholm har toget  

Sparkær fik borgmesteren 

 

STORT TILLYKKE til Torsten herfra 



Så er det igen tid at forny med-

lemskabet, eller blive medlem. 

Benyt det vedlagte girokort, eller 

betal direkte til  kassereren. 

Medlemskontingent:    

 Hel husstand            100,- 

 Enlig                          50,- 

Formand:                     
Næstformand:            
Kasser:                    
Sekretær:              
Kreativ afd.:              

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

Skal du bruge Medborgerhuset, er vores kontaktperson:  
    

Vita E. Jensen, Nyvænget 9     tlf. 8664 5289 

VIND ET GAVEKORT 
De heldige vindere i 2013 var: 
 

 
Lis og Knud Olesen 

Østervang 

Lily og Harry Wirth 

Langgade 

Vi trækker igen i år lod om 2 gavekort á 200,- mellem alle der har 

betalt kontingent inden d. 1. november 2014. Vinderne offentliggø-

res på Sparkaer.dk. og vil desuden få direkte besked. 

Medlemstallet i 2013: 125 husstande 

Leif R. Christensen  
Bjarne Gade 
Gunvor  Langhoff      
Ruth Brøndum     
Tommy  Kristiansen                       

Præstebakken 17           
Mosegårdsvej 13 
Rahbechsvej 21             
Hulvejen 7                     
Langgade 53  

tlf.  86 64 56 90 
tlf.  60 29 55 40 
tlf.  86 64 54 55 
tlf.  40 19 53 19 
tlf.  22 32 19 03 

SPARKAER.DK  
Hvem blev blitzet i 2013 med SPARKAER.DK på bilen ?? 

Nummerpladevinderen bor på Langgade 33.  

Hvem har vi blitzet denne gang? 

Er det dig, kan du afhente en overraskelse hos  

Tommy  tlf. 2232 1903 


