
SPARKAER.DK  

 
Hvem blev blitzet???               

 

Vores fotograf har fanget denne 

bil med vores streamer påsat. 

  

Er det dig, kan du afhente  

en overraskelse hos  

Tommy  tlf. 2232 1903 

MEDBORGERHUSET 

 
Renovering, renovering og renovering. Det betyder vi vil rode lidt i 

den kommende tid. Hvilket igen betyder, at du måske ikke kan være i 

huset, som du ellers lige havde regnet med. Efter planen går vi i gang 

ca. 1. oktober og skulle meget gerne være færdige til jul. Hav derfor 

lidt tålmodighed, det skal nok blive godt igen, ja forhåbentlig meget 

bedre. 

RUNDVISNING PÅ VIBORG RÅDHUS 

 
Vi kom, vi så, vi beundrede alle det flotte rådhus. Stort, lyst, åbent, 

gennemtænkt og meget moderne er de ord der dukker op når man 

skal beskrive vores ”nye” rådhus. Rundvisning af selveste borgmeste-

ren og til slut en dejlig kop kaffe på husets regning. Vi fik vist alle, 

hvad vi kom efter.  

SEPTEMBER 

 
13.  Cirkus MASCOT kommer til byen. Billingescenens aktive ud-

valg inviterer til cirkusforestilling. Borgerforeningen har 

sikret sig et antal billetter, som vil blive delt ud blandt for-

eningens medlemmer (først til mølle). Der er 1 gratis billet 

pr. husstand. Det eneste du skal gøre, er at møde op i Med-

borgerhuset, Langgade 30 med et bevis på dit medlemsskab.  

 Billetterne skal afhentes  

 torsdag d. 5. sep. mellem kl. 18:00 og 20:00 eller  

 lørdag d. 7. sep. mellem kl. 10:00 og 12:00 

 Ellers , er prisen for en herlig aften  

 voksne 100,- og børn op til 12 år 40,-. 

 

20.  Så er det igen tid til den årlige høstfest med god mad, dans  

 til den lyse morgen, næsten da. Hyggeligt samvær med nabo-

er, venner og dem vi ikke kender (endnu). Igen i år træner vi 

lattermusklerne til en forrygende revy. Vi håber at se både 

nye, såvel som gamle ansigter.  

 

 

DECEMBER 
 

1. Så tager vi hul på julen. Juletræsfesten vil i år, som noget 

nyt, starte med fællesspisning kl. 12:30, derefter fortsæt-

ter vi med det traditionelle juleskuespil, dans om juletræet 

og selvfølgelig slikpose til børnene. Vi håber at kunne friste 

rigtig mange med noget god julemad og julehygge, så mød op 

ung som gammel og kom i julehumør. 

 

Læs mere om de forskellige arrangementer på  

Sparkaer.dk 
Adressen: mail@sparkaer.dk 



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 2012 var: 
 

Katrine og Kristian Olesen 

Lundgårdsvej 

Lilian Jørgensen 

Præstebakken 

 

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

betalt kontingent inden d. 1. oktober 2013.  

Vinderne offentliggøres på Sparkaer.dk. og vil også få direkte be-

sked. 

Medlemstallet i 2012: 114 

Leif R. Christensen  
Frank Lauridsen     
Gunvor  Langhoff      
Ruth Brøndum     
Tommy  Kristiansen                       

Præstebakken 17           
Hulvejen 6                     
Rahbechsvej 21             
Hulvejen 7                     
Langgade 53  

tlf.  86 64 56 90 
tlf.  40 45 70 88 
tlf.  86 64 54 55 
tlf.  40 19 53 19 
tlf.  22 32 19 03 


