
Formandsberetning Sparkær borgerforening februar 2018 

Velkommen til alle der er mødt op til den årlige generalforsamling i 

Borgerforeningen. 

Lidt om, hvad der er sket i årets løb: 

- Flæskefesten blev heldigvis igen en stor succes i 2017.  

Der er fuld hus, god stemning man kan vist kalde det en god tradition.  

Flæskefesten generer et pænt overskud. 
 

- Sædvanen tro har vi også i 2017 været en del af Billingefesten. 

Borgerforeningen har sine faste opgaver traktortræk, slikvogn og vi hjælper 

efter behov. Vi har to faste medlemmer i samarbejdsudvalget 
 

- Efter byfesten kommer der ret hurtigt Sankt Hans, hvor vi igen gik fakkeltog 

forbi Nordstjernen, havde båltale, bagte snobrød, spiste pølser og alt hvad der 

ellers hører Sankt Hans til i Sparkær   
 

- Igen i 2017 var revyen en stor succes. Det nye koncept ser ud til at holde, og 

Forsamlingshuset var fyldt til bristepunktet. Vi støtter og hjælper revyen med 

Ruth i spidsen. Til Revyen er vi en del af et trekløver, hvor også 

Forsamlingshuset og teaterforeningen deltager.  
 

- Julebelysningen er stadig til glæde for hele byen. Vi afsætter en fredag til 

opsætningen og får stor hjælp af Bjarne Mackenhauer, som stiller gummiged til 

rådighed.  

1. søndag i advent tændes lysene i det store træ ved Medborgerhuset, der er 

fællessang, slikposer, gløgg og æbleskiver. Igen en hyggelig dag! 

 

- Borgerforeningen har støttet spejderne med deres nye shelters, så de har fået et 

økonomisk bidrag. 

Byens medborgerhus passes og plejes af Borgerforeningen. Især Jørgen og Vita har 

lagt et kæmpe og imponerende arbejde i medborgerhuset. Huset fremstår i en god 

stand, og i år er der lavet ny kloak, da der har været ubudne gæster på besøg. De 

problem er løst og huset bliver fortsat brugt flittigt af diverse foreninger i byen.   

 

Borgerforeningen vil naturligvis fortsat støtte op om vores dygtige købmand og være 

behjælpelige ved diverse arrangementer i købmandens regi. 

 

Igen i 2017 har der været opfølgningskursus i hjertestarter, dette er foregået i 

samarbejde med idrætsforeningen.  

  


