
LIV I BYEN 
 

Flæskefest 
Igen i år var festen en kæmpe succes, med ca. 125 deltagende og 
billetterne var udsolgt på bare 10 timer. 
Billetterne til næste års Flæskefest kan købes lørdag d. 4. januar 
kl.8.30, hvor Borgerforeningen vil stå ved købmanden, og være vært 
med et rundstykke og en lille en til halsen, til dem der køber billet. 
Der kan kun købes 2 billetter pr person. 
Billetpris:  
200 kr. for medlemmer af Borgerforeningen 
300 kr. for ikke medlemmer af Borgerforeningen 
Det vil selvfølgelig være muligt at melde sig ind i foreningen denne 
dag, men betal gerne dit kontingent i forvejen.  

 

Sct. Hans 
I år valgte vi i Borgerforeningen at afholde årets Sct. Hans fest i  
Søparken, med tømmerflåde bål. Cirka 150 var mødt op. Vi var så 
heldige at Kristian Phil Lorensen kom til Sparkær og holdte årets 
båltale. Bålet blev antændt med et brag - af raket tænding. Det var 
en fantastisk aften med rigtig godt vejr, det gav energi og lyst, til 
igen næste år og prøve om vi kan gøre kunsten efter. 

 

Allan Olsen 
I samarbejde med forsamlingshusets bestyrel-
se, var vi så heldige at få en koncert i forsam-
lingshuset. Koncerten blev udsolgt på bare 6 
dage. Det var en rigtig hyggelig aften og lidt 
surrealistisk at have en sådan personlighed på 
scenen i Sparkær. Noget lignede kunne være 
sjovt at prøve igen, hvis muligheden skulle 
byde sig. 
 

NYT FRA MEDBORGERHUSET 
 

Ombygning af medborgerhuset. 
Vi starter med en mindre ombygning sidst i november. Muren ind til 
det lille værelse bliver væltet, så det store fællesrum bliver større. 
Herudover bliver der malet og sat nyt loft op i fællesrummet, for at 
skabe en bedre akustik. Vi forventer at være færdige med ombyg-
ningen sidst i december. 

HVAD ER DER ELLERS SKET I BYEN? 
 

Running dinner 
Nogle herlige kvinder i byen har startet en ny tradition op, nemlig 
running dinner. Det var en kæmpe succes,. En efterfølgende fest i 
forsamlingshuset sluttede løjerne af, og der er allerede nu bestemt 
ny dato til næste år. Overskuddet fra festen gik til købmanden. 

 
 

Udviklingsplan for vores by 
Den 9/10 var der borgermøde i forsamlingshuset. Der var mange 
fremmødte der kom med forslag og ideer til byens udvikling i frem-
tiden, alt lige fra ekstra fortov til togstop. Der bliver nu lavet en plan 
sammen med kommunen, hvor alle forslag fra denne aften vil blive 
taget med. Udvalget glæder sig til at komme i gang med de forskel-
lige emner. 
 

 

Julekonkurrence 
 

Deltag i Borgerforeningens julekonkurrence eller nominere en 
anden i byen. Konkurrencen går ud på følgende: 

Den husstand der har det flotteste/hyggeligste juleudsmykning vin-
der en købmandskurv, 1 billet til flæskefest + 1 billet til damefest - 
så der er noget at kæmpe for!  
Vinderen er ikke nødvendigvis den med flest lyskæder, det kan også 
være tema/”en rød tråd”.  
Nominere dig selv eller en anden, ved at sende en sms med teksten: 
JUL I SPARKÆR +  ”adressen” til 22662010.  
Husk at være klar/have lyset tændt søndag den. 1 december kl. 
18.00, hvor Borgerforeningen vil tage rundt og se på de nominerede 
husstande og kårer en vinder - vinderen får direkte besked og bliver 
offentliggjort på sparkær.dk  



Hvorfor skal du være medlem af 
 Sparkær Borgerforening?? 

Som medlem af Sparkær Borgerforening, støtter du alle de gode arran-
gementer vi laver i byen. Her udover har du mulighed for at leje Byens 
dejlige medborgerhus, med plads til 40 personer, for bare 500 kr. Så skal 
du fx. holde en mindre fest eller et familiearrangement så er dette en op-
lagt mulighed. 
 
Forny dit medlemskabet eller blive nyt medlem allerede i dag, der er hele 
3 muligheder—du vælger selv hvilken du vil benytte: 
 
1. Mobilepay til 692229  

2. kontant betaling til kassereren 

3. bank overførsel til reg.: 9318 konto: 2955625105 

 
HUSK at angiv gade og husnummer 
 
Medlemskontingent pr. år:    
Hel husstand  100,- 
Enlig      50,- 
 

 

Skynd dig at betale 

Der trækkes nemlig igen i år lod om 2 gavekort á 200 kr. til Min Købmand, 
blandt alle, der har betalt deres 2020 kontingent inden d. 1. December 2019. 
Vinderen offentliggøres på Sparkaer.dk og får direkte besked d.2. december. 

 

Sidste års vindere 
 
 
 
 
 
 
 

Skal du bruge Medborgerhuset, er vores kontaktperson:  
   Ruth Madsen, Hulvejen 7, Tlf:40195319 

2019 

Rita Kristiansen—Gravhøjvej Jan & Tove Kirsch—Gravhøjvej 

Borgerforeningen støtter Min Købmand 

Husker du at handle lokalt og støtte lokalt? 

Bliv medlem af Sparkær Borgerforening i 2020 

 

Følg os på: 
Sparkaer.dk eller Sparkær borger på Facebook 



Til opslagstavlen 
 

2019 
 

NOVEMBER 
13. nov. Sangaften i Sparkær Kirke kl. 19.00. Sparkær Borgerforening har  
  denne aften sangstafetten og vi glæder os til en hyggelig aften  
  med byens borgere store som små. 

 
DECEMBER 

1. dec. Kl. 15.00 Gudstjeneste i Sparkær Kirke. Herefter fakkeloptog til  
  medborgerhuset, hvor vi tænder julebelysningen i det store træ  
  og hygger med sang og julegodter. 
 

2020 
 

JANUAR 
28. jan. Generalforsamling kl. 19:00 i Medborgerhuset 

 
FEBRUAR 

15. feb. Flæskefest i Forsamlingshuset kl. 13:00  
  Billetter købes lørdag d. 4. januar fra kl.8.30 v. Min Købmand. 

 
MARTS 

28. marts Running dinner (arrangeres af Lone Hvass, Christina Trankjær og 
  Anne Højgaard) 
 

APRIL 
26. april Ren By bliver i år den sammen dag som den landsdækkende  
  affaldsindsamling 
 

JUNI 
16-21. Årets Byfest  
juni 
 
23. juni Traditionen tro afholdes Sct. Hans 

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

 
Bestyrelsen: 

Formand:  Kristian Olesen Lundgårdsvej 42 tlf.: 20 45 40 54 
Næstformand:  Troels Bech Billingevej 1  tlf.: 22 66 20 10 
Kasserer:  Rikke Pedersen Rahbechsvej 3  tlf.: 21 21 70 50 
Sekretær:  Ruth Brøndum Hulvejen 7  tlf.: 40 19 53 19 
Kreativ afd.:  Glenn Lautrup Foldbjergvej 3  tlf.: 41 15 37 07 
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