
2015 
 

OKTOBER 

 

9. okt.   SPARKÆRREVYEN…  kl. 19:00 i Forsamlingshuset 

 

NOVEMBER 

 
29. nov.  Vi juler den første søndag i advent.  

   Vi mødes ved Medborgerhuset kl. 16:00,  

   tænder lysene i det store træ,  

   synger en julesang og julehygger  

   i hinandens selskab en times tid. 

 

 

 

2016 
  

FEBRUAR 

 

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

 

27. feb.  Flæskefest 

 

JUNI 

  

16-19. juni Byfest 

23. juni  Sct. Hans 

Læs mere om de forskellige arrangementer på  

Sparkaer.dk 

SPARKAER.DK  
 

 

 

 

 

Har du også lyst til at deltage i denne lille leg, uddeler Tommy gerne 

en streamer til dig.  

MEDBORGERHUSET 

 
Opgaven er løst... 

Så kom der lys over land. Nye lamper, lofter og vægge malet i stuer-

ne. Legerummet har ligeledes fået en ansigtsløftning, så der nu er 

lige så fint som resten af huset.  

Køleskabet var efterhånden blevet omdannet til et fryseskab, til 

stor ærgrelse for nogle stykker. Det dur ikke, så det er nu blevet 

udskiftet med et nyt. 

Udenfor er indkørslen færdig og i haven har dagplejerne sørget for 

et læskur til deres store vognpark. 

REN BY 

 
Hver forår er der en flok, der mødes en lørdag formiddag, for at 

samle affald rundt i Sparkær og omegn. Denne gang var mange mødt 

op, både nye og den trofaste skare - DEJLIGT.   

Det siger sig selv, jo flere vi er jo længere kommer vi omkring.  

Vi håber at se lige så mange til næste år 

Nummerpladevinderen  

i 2014 med  

SPARKAER.DK  

på bilen er 

Eva Rasmussen 

Mosegårdsvej 17                                                           

Hvem har vi blitzet i 2015? 
Er det dig, kan du afhente en overra-

skelse hos Tommy  tlf. 2232 1903 



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 
sparkaerborgerforening@gmail.com 
Bestyrelsen: 

Skal du bruge Medborgerhuset, er vores kontaktperson:  

   Vita E. Jensen, Nyvænget 9     tlf. 2016 0189 

VIND ET GAVEKORT 
De heldige vindere i 2014 var: 

Rikke og Bo  

Pedersen 

Rahbechsvej 3 

Henning Dahl Hansen 

Mosegårdsvej 34 

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

betalt kontingent inden d. 1. november 2015. Vinderne offentliggø-

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

Medlemstallet i 2014: 137 husstande 

Bjarne Gade 
Frank Lauridsen 
Gunvor  Langhoff      
Ruth Brøndum     
Tommy  Kristiansen                       

Mosegårdsvej 13 
Hulvejen 6 
Rahbechsvej 21             
Hulvejen 7                     
Langgade 53  

tlf.  60 29 55 40 
tlf.  40 45 70 88 
tlf.  86 64 54 55 
tlf.  40 19 53 19 
tlf.  22 32 19 03 


