
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 2009  på 103 husstande.  

 

Medlemskontingent:    

    

Hel husstand            100,- 

Enlig                          50,-                   

Skal du bruge Medborgerhuset er vores kontaktperson:     

Vita E. Jensen     tlf. 8664 5289 

KALENDER   2010/11 

 

Lodtrækning    d. 5 december 
Juletræsfest   d. 27 december 
Byfest              d. 16.-  19. juni  
Sct. Hans         d. 23 juni 
Søfest             ikke fastlagt endnu 
Høstfest          d. 23. september 
Juletræsfest   d. 27 december 

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 



Der var næsten ikke flere ledige pladser…… 

Det er i hvert fald ikke til vores generalforsamling 

eller for den sags skyld nok heller ikke andre ge-

neralforsamlinger her i byen, vi kan sige det. 

I år var der ingen udskiftning i bestyrelsen. Blandt 

suppleanterne har vi nogle stykker der pænt skif-

tes til tjansen. 

GENERALFORSAMLING 

REN BY 

 
Traditionen tro var der mange fremmødte til at 

gøre byen ren, men der er dog stadig plads til fle-

re flittige folk. Det er utroligt vi hvert år kan 

samle så meget affald, som tilfældet er.  

Efter et godt morgenmåltid med hjemmebag, drog 

flokken af sted på rengøringsvandring. Dagen slut-

tede af med fællessnak og suppe. 

Endelig blev det til noget. 

Borgerforeningen havde 

fået til opgave at lave en 

flagvogn til vores flagallé. 

Med hjælp fra Frank L., 

Mogens F., Karl N. og et 

par eftermiddage på 

værkstedet, fik de lavet en super flot vogn.  Så nu 

kan vi vel godt sige at flagalléen er kørende.  

VOGN TIL FLAGSTÆNGER 

”Vi elsker vor by”  sagde Torsten Nielsen i båltalen. 

Det kan man se på alle de aktiviteter og frivilligt 

arbejde der er i byen. Det 

kan vi jo kun gi’  ham ret i. 

Det var dejligt at se det 

store fremmøde, både de 

der gik med fakkeloptoget 

og alle der mødte op på 

bålpladsen. 

SCT. HANS 

LANDSBYRÅD 

 
Et lille hjertesuk.  

Knud kunne i den nærmeste fremtid godt tænke sig 

at blive afløst. Så kære Sparkærgensere skulle der 

gå en rundt med tiden og ikke mindst lysten til at 

fortsætte i Knuds fodspor, og blive Sparkærs re-

præsentant i Landsbyrådet. Træd frem og få en 

snak med samarbejdsudvalget. 

SØFEST 
 

Igen i år var der hygge ved søen. Unge som ældre 

mødte talstærkt op, og spiste masser af pølser m. 

kartoffelsalat, som jo er blevet fast menu denne 

aften. Hyggen fortsatte med dejlig musik, spillet af 

Morten. Da mørket faldt på, kom der ild i faklerne, 

så alle kunne finde hjem igen . Alt i alt en rigtig 

skøn sensommeraften. 

VIND ET GAVEKORT 

Betal medlemskontingent til Sparkær Borgerfore-

ning inden 1. dec. 2010 og vær med i lodtrækningen 

om gavekort til købmanden i Sparkær. 

  

1 gavekort á 200,-  

skænket af købmanden i Sparkær 

1 gavekort á 200,-  

skænket af Borgerforeningen 

 

Lodtrækningen finder sted søndag d. 5. dec. 2010 

kl. 15:00 hos købmanden. 

Borgerforeningen byder på gløgg/sodavand og jule-

småkager. 

SPARKÆRS HJEMMESIDE 

 
Vil du vide lidt om, hvad der er af arrangementer, 

nyheder og meget andet, i din by, så gå ind på    

www.sparkaer.dk 

Har du selv noget der kunne have interesse for 

andre, så send en mail til Peter på    

mail@sparkaer.dk  

Siden bliver opdateret fra dag til dag, 

 
Kontaktperson:  H. P. Johansen 

Adressen: mail@sparkaer.dk 


