
Formand:                     
Leif R. Christensen         Præstebakken 17          tlf.  86 64 56 90 
 
Næstformand:            
Frank Lauridsen              Hulvejen 6                    tlf.  40 45 70 88 
 
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 

 

KALENDER   2012/2013 

Juletræsfest                  d. 2. december 2012 
Tur til Viborg Rådhus      d. 7. februar 
Generalforsamling           d. 19. februar 2013 
Flæskefest                     d. 2. marts  
Ren by       d. 23. marts 2013 
Byfest                            d. 20.—23. juni 2013 
Sct. Hans                       d. 23. juni 2013 
Høstfest                        d. 20. september 2013 
                                Se opslag i byen og på Sparkaer.dk 

Er du medlem af Borgerforeningen? 

 

Så er det igen tid at forny medlemskabet, eller 

blive medlem. 

Benyt det vedlagte girokort. Du er selvfølgelig og-

så velkommen til, at betale direkte til  kassereren. 

Medlemstallet var i 2011 på 108 husstande.  

Medlemskontingent:    

      Hel husstand            100,- 

                   Enlig                          50,- 

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

SPARKAER.DK 
Læs mere om de forskellige arrangementer på 

Sparkaer.dk 
Kontaktperson:  H. P. Johansen 

Adressen: mail@sparkaer.dk 

Skal du bruge Medborgerhuset, er vores kontaktperson:  
    

Vita E. Jensen     tlf. 8664 5289 

Udgivet af: SPARKÆR BORGERFORENING 



JULETRÆSFEST 
 

Søndag d. 2. december 2012 

Kl. 14:00 - 17:00 

i forsamlingshuset 

Her vil vi komme i julestemning med julesange sun-

get af 4. klasses elever fra Sparkær skole og dans 

om juletræet med selveste nissemor, der - hvis vi 

er heldige, også deler slikposer ud til børnene, alt 

imens de voksne kan nyde en kop kaffe med dejligt 

hjemmebag til.  
 

 

 

 

 

 

 

VIND ET GAVEKORT 
 

De heldige vindere i 2011 var: 
 

 

 

 

 

        
      Lise Lotte og Morten Busk,      Gerda Nielsen 

      Gravhøjvej                                Langgade 

     

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

mellem alle der har betalt kontingent inden  

d. 28.november 2012.  

Vinderne trækkes til juletræsfest d. 2. december 

og offentliggøres på Sparkaer.dk. Vinderne vil få 

direkte besked. 

MEDBORGERHUSET 

 
Vi har i nogen tid trængt til nogle nye stole i med-

borgerhuset. Det var ved at være lidt sølle med 

både antal og kvalitet. Vi har haft følere ude flere 

steder, for at finde nogle brugte.  

Det er nu lykkedes, gennem en ven af huset, at fin-

de nogle gode brugte stole. Så nu kan man sidde 

trygt og godt igen. 

SPARKAER.DK 
 

Sparkær skal frem i lyset, derfor har den kreative 

afdeling produceret en streamer til bilen. Påsæt 

streameren på bilen og du kan være den heldige, 

der bliver spottet af vores udsendte fotovogn, et 

eller andet sted i det ganske land. Følg med på 

Sparkaer.dk og se om det er dig, der er blevet 

blitzet. 

RUNDVISNING PÅ VIBORG RÅDHUS 

 
Nåede du det ikke, da der var åbent hus, får du nu 

chancen. 

 

 

 

 

 

 

Borgerforeningen har arrangeret en rundvisning  

Torsdag d. 7. februar 2013  

Bussen kører fra Medborgerhuset kl. 19:00 med 

forventet hjemkomst kl. 21:30. På rådhuset vil der 

blive serveret kaffe og småkager.  

På grund af bussens størrelse, er det nødvendig 

med tilmelding. 

Alle kan deltage. 

Tilmelding senest fredag d. 25. januar 2013 til 

Tommy    tlf. 2232 1903 

Gunvor    tlf. 4076 4300 

 

Turen er for resten gratis 

Vi ta’r hatten af               

Flot arbejde 


