
Sparkær og omegns Borger– og Håndværkerforening,        
 Langgade 30,   Sparkær ,   8800 Viborg  
Bestyrelsen:  
Formand                     Leif R. Christensen               Præstebakken 17     tlf.  86 64 56 90 
Næstformand:           Bjarne Gade                                Mosegårdsvej 13           tlf.  86 64 58 59 
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.  86 64 56 40 
     

Er du medlem af Borgerforeningen? 
 
Så er det igen tid at forny medlemskabet, eller blive medlem. 
Benyt det vedlagte girokort. Du er selvfølgelig også velkommen til at betale    
direkte til kassereren. 
Medlemstallet var i 2008 på  114 husstande.  
 
Medlemskontingent   
                                                                                             
                                          Hel  husstand          100,-kr. 
                     Enlig                          50,-kr. 

Skal du bruge Medborgerhuset er vores 
 kontaktperson:    Vita E. Jensen     tlf. 8664 5289 

KALENDER   2009 
Byfest              d. 18-21 juni 
Sct. Hans         d. 23 juni 
Søfest             d. 28 august 
Høstfest          d. 2. oktober 
Juletræsfest   d. 27 december 

Se opslag i byen 

Udgivet af: SPARKÆR BORGERFORENING 



SCT.HANS 
 
Om det var det gode vejr, der gjorde at omkring 130 personer mødte op til 
båltale, bål og midsommervise  eller om man efter 4 dage med byfest, bare 
havde fået for vane at mødes på sportspladsen, er ikke til at vide. Vi havde i 
år valgt at droppe fakkeloptoget, og så bare mødes ved bålet. Efter en flot 
båltale af vores præst Kirsten Krab Koed, blev en rejseklar heks, lavet af 
fritterbørn, sendt til Bloksbjerg. Derefter var der fællessang og hygge med  
snobrød, kaffe og kage. 

HVAD SYNES VI OM VORES BY? 
 HVAD MED SPARKÆR? 

 
Nogle steder i byen kunne der godt trænge til en hjælpende hånd. Specielt  
et sted tænker vi på, nemlig indkørslen til skolen. Her kan vi rigtig se hvor-
dan der skal spares i kommunalt regi.  
 
 
Er det noget vi skal/kan gøre noget ved? 
Er der nogle gode forslag/ideer? 
Er der nogle der vil hjælpe? 
Er der måske andre steder der trænger mere? 
Eller er det ikke vores problem? 
 
 
Borgerforeningen kan kontaktes med den ene eller 
den anden kommentar til dette. 

FORÅRSRENGØRING 
 
Medens mange af byens friske borgere havde travlt med at gøre ” ren by ”, 
gik et hold i gang i medborgerhuset. Gulvet i forgangen trængte til lidt un-
derstøttelse og har tillige fået et nyt udseende. Andre sørgede for lidt mad 
og drikke til de flittige hjælpere. 
Tak til alle der kiggede forbi og gjorde en forskel. 

GENERALFORSAMLING 
 
Generalforsamlingen der blev afholdt d.19. februar, gav en lille ændring i 
bestyrelsen. Det var som sædvanlig, udover bestyrelsen, et beskedent 
fremmøde. Tre personer var på valg. Tommy Kristiansen og Gunvor Langhoff 
modtog begge genvalg, mens Vita Engberg Jensen gerne ville afløses. Ruth 
Brøndum Madsen blev i stedet valgt ind. Som suppleanter blev Frank Laurid-
sen og Jørgen Kristensen valgt. Vita har dog ikke helt forladt borgerfore-
ningen, idet hun stadig står for udlejning og opsyn med Medborgerhuset.   

HJEMMESIDE 
 
Der er nu godt gang i hjemmesiden, som i jo nok har set er H.P. meget hurtig 
til at få siden opdateret, TAK FOR DET. 
Alle er velkommen til at komme med stof til hjemmesiden. Et ønske kunne 
være at alle foreningers arrangementer i Sparkær ville komme på hjemmesi-
den, så der ikke bliver flere arrangementer samme dag.  
Adressen er:  www.sparkaer.dk  


