
2016 
 

NOVEMBER 

 
27. nov.  Kom og se når vi tænder julelysene i det   

                          store træ ved Medborgerhuset.            

   Vi mødes kl. 16:00 og hygger med sang og 

                          julegodter, 

    

    

                        

          2017 
  

FEBRUAR 

 

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

 

FEBRUAR/MARTS 

 

          Flæskefest              datoen kommer senere 

 

         Ren by, dato - alt efter vejr og vind 

 

JUNI 

  

15-18. juni Byfest 3. weekend i juni 

23. juni  Sct. Hans 

Læs mere om de forskellige arrangementer på  

Sparkaer.dk 
 

MEDBORGERHUSET 

 
Undskyld vi roder, men det skulle gerne blive godt igen. 

Vi var så uheldige at have et utæt tag, som håndværkerne i øjeblik-

ket er i gang med at skifte. 

Der er derudover kommet nye lamper op langs indkørslen. 

 

LIV I BYEN 

 
HOV...HVAD SKETE DER LIGE DER… 

2016 blev året hvor der kom liv i byen igen, og hvor er det dejligt at 

opleve. Sparkær har fået et samlingssted tilbage. 

STORT velkommen til hele holdet i købmandsbutikken. Lad os stå 

sammen endnu engang og støtte op om vores nye købmandsbutik - 

som vi er ekstremt glade for. 

EFTERLYSNING 

 
Vi bringer en efterlysning……. 

2 friske personer med lidt ekstra tid  
- som vil have indflydelse på Sparkær byfest 2017.  

 
Den årlige byfest bliver arrangeret af et samarbejdsudvalg. Dette 

udvalg er sammensat af 2 personer fra hver forening her i byen, og vi 

mangler din hjælp til at repræsentere borgerforeningen.  

 

Har du tid og lyst til at hjælpe borgerforeningen/byen, må du meget 

gerne kontakte Bjarne 60295540 eller Tommy 60117888 for yderli-

gere oplysninger.  

Hold dig ikke tilbage :)  

 



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 2015 var: 

 

 Grete Jensen 

Søvang 2 

Elli og Brøns 

Rahbechsvej 23 

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

betalt kontingent inden d. 11.december 2016. Vinderne offentlig-

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

Medlemstallet i 2015: 119 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.  40 76 43 00 
tlf.  40 19 53 19 
tlf.  22 32 19 03 

 

 

 

 


