
2017 
DECEMBER 

 
3. dec.: 

   Kom og se når vi tænder julelysene i det   

                          store træ ved Medborgerhuset.            

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

   æbleskiver, gløgg og julegodter til børnene 

    

2018 
  

FEBRUAR 

 

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

 

10. feb.  Flæskefest, i forsamlingshuset kl. 13.00 

   Tilmelding til Susanne Engberg Christensen  

   fra 1. januar 2018 på: 30295690 

 

APRIL 

   Ren by, dato - alt efter vejr og vind 

 

JUNI 

  

14.-17. juni Billingefest 

23. juni  Sct. Hans    

Læs mere om de forskellige arrangementer på  

Sparkaer.dk 
 

MEDBORGERHUSET - SIDEN SIDST 

 

Vi har fået installeret ny opvaskemaskine og nye kogeplader. 

Desuden er kloaksystemet fornyet og forbedret.  

Medborgerhuset er fortsat flittigt brugt af byens borgere.  

 

LIV I BYEN 
 

Købmanden har fejret sin 1 års fødselsdag:  

Vi er stolte af vores købmand, som laver et fantastisk arbejde og er 

med til at sætte liv i Sparkær. Købmanden er god til at støtte op om 

arrangementer i byen, ligesom han selv er ophavsmand til arrange-

menter bl.a. vinsmagning og julefrokost.  

 

Endelig tyder det på, at toget kan komme til at standse i Sparkær.  

Et trafikforlig på Christiansborg forpligter operatører, der vil byde 

på strækningen fra 2020, at betjene blandt andet Sparkær. Vi håber 

på, at der kommer et trinbræt.  

 

Den nye cykelsti, som forbinder Sparkær og Mønsted, bliver flit-

tigt brugt af skolebørn til og fra skole, motionister på gåben eller 

cykel og andre med ærinde i den ene eller anden by.  

 

Efterårets revy blev igen i år en stor succes.  

135 mennesker var samlet i forsamlingshuset til en sjov, hyggelig go 

underholdende aften. Tusind tak til et forrygende revyhold! 

 

Flæskefesten var igen i år et tilløbsstykke med 95 deltagere.  



Så er det igen tid at forny med-

lemskabet, eller blive nyt medlem 

af borgerforeningen ved at: 

 benytte vedlagte girokort 

 bruge MobilePay 40793198

(angiv gade og husnummer)   

 eller betale til kassereren. 

 

Medlemskontingent:    

 Hel husstand            100,- 

 Enlig                          50,- 

Formand:                     
Næstformand:            
Kasserer:                    
Sekretær:              
Kreativ afd.:              

Sparkær Borgerforening,        
Langgade 30,   Sparkær ,   8800 Viborg 
sparkaerborgerforening@gmail.com 
Bestyrelsen: 

Skal du bruge Medborgerhuset, er vores kontaktperson:  

   Ruth Madsen, Hulvejen 7, Tlf:40195319 

VIND ET GAVEKORT 
De heldige vindere i 2016 var: 
 

 

 

 

 

Solvig Trankjær 

Østervang. 
Jens Ole Madsen 

Fusager. 

Vi trækker også i år lod om 2 gavekort á 200,- til Sparkær Købmand 

blandt alle, der har betalt kontingent inden d. 11.december 2017. 

Vinderne offentliggøres på Sparkaer.dk. og får direkte besked. 

Medlemstallet i 2016:  

105 husstande 

Bjarne Gade 
Frank Lauridsen 
Anne Sofie Brøndum   
Ruth Brøndum     
Kristian Olesen                    

Mosegårdsvej 13 
Hulvejen 6 
Foldbjergvej  3   
Hulvejen 7                     
Lundgårdsvej 42 

tlf.  60 29 55 40 
tlf.  40 45 70 88 
tlf.  53 36 40 79   
tlf.  40 19 53 19 
tlf.  20 45 40 54 

 

 

 

 2017 


