
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 50 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 2021 kontingent inden d. 1. December 2020. 
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 

2020

Kirsten Iversen - Præstebakke     Jesper Jensen - Foldbjergvej 

Borgerforeningen støtter Min Købmand 

Husker du at handle lokalt og støtte lokalt? 

Bliv medlem af Sparkær Borgerforening i 2021 

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

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 



LIV I BYEN 
 

Så er der gået endnu et år i borgerforeningen. Inden året gik på 
hæld, var der sangaften i kirken, hvor borgerforeningen stod for valg 
af sange. Det var en hyggelig aften med et godt fremmøde. 
 

Ombygning 
I Medborgerhuset har vi fået lavet ombygning - der blev væltet en 
mur så fællesrummet er blevet noget større - så der nu er plads til 
ca. 45- 50 personer. Samtidig er der blevet malet og sat nyt loft op, 
for at få en bedre akustik. Ligeledes er det disponible rum blevet 
delt, så dagplejen har fået deres eget rum, som er aflåst. 

 

Flæskefest 
Igen i år blev årets flæskefest en succes, billetterne blev solgt ved 
købmanden - max to billetter pr person, det var en så god ide, at 
den bliver gentaget til kommende flæskefest. Det var i år 10. gang 
der blev holdt flæskefest i forsamlingshuset. 
 

Så gik der Corona i den..  

Ren by 
Ren by blev derfor noget anderledes da vi jo var ramt af en del re-
striktioner, så i stedet for at mødes, blev der opfordret til at samle 
affald hver for sig, og blandt dem der samlede ind, blev der trukket 
lod om en købmandskurv. Dejligt at der bliver bakket op under de 
omstændigheder. 
 

Sct. Hans 
Også årets Sct Hans blev anderledes; borgerforeningen havde sør-
get for bål på søen, så man kunne samles rundt om søen — hver for 
sig — og se rakettændingen. Båltalen var også anderledes, da den 
nye sognepræst Anja Nabydal havde lavet online båltale. 
 

Damefest 
Årets damefest blev først rykket og til sidst aflyst, men vi lover at 
vende tilbage når det hele normaliserer sig—med et brag af en fest. 

Ib Grønbæk 
I samarbejde med Bo strøm og Mads Bøvling har Borgerforeningen 
arrangeret Ib Grønbæk koncert, men det er også blevet udskudt til 

2021 

HVAD ER DER ELLERS SKET I BYEN? 
Selv om vi har været ramt af restriktioner med Corona, er der sket en 
masse i vores by. Viborg kommune har afsat penge til et togstands-
ningssted, der skal stå færdig i 2021 - FEDT! Der er kommet nyt kors 
ved Sct. Laus kilde, skilt op ved indfaldsvejen fra Lundgårdsvej med 
KØBMAND, infoskilt midt i byen, startet bypedeller, lavet madpakke-
hus ved Gravhøjvej, og der arbejdes med en masse andre projekter, 
så man kan vel sagtens sige, at Sparkær er en by i udvikling. 

 

Grundet de nuværende omstændigheder med Covid-19, vil vi ikke 
melde datoer ud for arrangementer i 2021, men følg med på  
Sparkaer.dk, Sparkaer Borger på Facebook og på Infotavlen, hvor vi 
vil offentliggøre datoer mv. så snart det er muligt.  

 
Husk:  

Generalforsamling onsdag d. 13 januar 2021  
kl. 19.00 i Medborgerhuset 

Julekonkurrence 
 

Deltag igen i år i Borgerforeningens julekonkurrence eller 
nominer en i byen. Konkurrencen går ud på følgende: 

Den husstand der har det flotteste/hyggeligste juleudsmykning vin-
der en købmandskurv fra Min Købmand i Sparkær. 
Vinderen er ikke nødvendigvis den med flest lyskæder, det kan også 
være et tema/”en rød tråd”.  
Nominer 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. 29. november kl. 
18.00, hvor Borgerforeningen vil tage rundt og se på de nominerede 
husstande og kåre en vinder - vinderen får direkte besked og bliver 
offentliggjort på Sparkær.dk  


