
LIV I BYEN 
Endnu et år er atter gået i borgerforeningen, der igen har været no-
get præget af Corona. I starten af året prøvede vi noget nyt, nemlig 
udendørs generalforsamling, da vi skulle holde os inden for de gæl-
dende Corona restriktioner. Det blev et lidt koldt, men alligevel hyg-
geligt arrangement, hvor vi blandt andet skulle sige farvel til vores 
kasserer Rikke, og velkommen til den nye pige på holdet, vores nye 
kasserer Anita Olesen. Samtidig sagde vi også velkommen til Anders 
Brøns som suppleant. 

Sct. Hans 

Startede i år ved forsamlingshuset, hvor ca. 40 mødte op, og gik 
med op til plejehjemmet, hvor midsommervisen blev sunget. Alle 
beboere var ude og lytte til vores skønsang (Ironi kan forekomme) 
og bød derefter på godter, inden turen gik til Søparken. I år var vi så 
heldige at vores fantastiske præst Anja kunne møde op, og afholde 
den dejlige båltale, som ca. 130 deltager havde fornøjelse af at høre. 
Bålet blev traditionens tro tændt med raket, hvilket igen i år lykke-
des. 

Indvielser 
Der har igen i år, været gang i vores byudvikling. Vi har haft indviel-
se på vores fodboldgolf, samt legepladsen i Billingeparken, og her 
deltog Mette Nielsen, formand for landdistriktsudvalget. Senere på 
året havde vi indvielse af det grønne område ved Gravhøjvej, og her 
fik vi besøg af Johannes Vesterby, formand for Teknik og Miljø. Dis-
se byforskønnelser gør bare vores by mere dejlig at bo i, og her skal 
lyde en stor tak til vores udviklingsgruppe, og de evige ihærdige 
landsbypedeller, som virkelig gør et stort arbejde for at vores by står 
flot og indbydende.  

Ib Grønbæk 

Endelig efter flere udsættelser lykkes det at få afholdt koncerten 
med Ib Grønbæk i forsamlingshuset lørdag d. 13. november. Kon-
certen var arrangeret af Bo Strøm og Mads Bøvling, som gik i samar-
bejde med os i borgerforeningen. Selve overskuddet fra koncerten 
går til nye telte til de Gule Spejdere. En super koncert, og en fanta-
stisk god stemning prægede hele aftenen. 

Ren BY 

Lørdag d. 8. maj afholdte vi ren by, og her mødte ca. 40 friske delta-
ger op, og sørgede for at vores by atter var flot ryddet igen. Udbyt-
tet var ikke så stort, som tidligere år, hvilket betyder at folk er rigtig 
gode til at rydde op efter sig selv. Der blev efterfølgende tændt op i 
grillen, og der blev hygget med masser af snak og sjov. 

Dagplejere 

Eller mangel på samme, arbejder vi på i disse dage. Vi blev af borge-
re gjort opmærksom på at byen har en kæmpe udfordring, med at 
få passet vores yngste beboere lokalt. Der er i Sparkær 22 børn fra 0
-3 år og kun 1 dagplejere. Derfor har vi nu kontakt til kommunen, og 
endda borgmesteren, for at få sat fokus på vores problem. Vores 
problem ligger i at vi kan risikerer, at når så mange børn sendes ud 
af byen hver dag, vil der være en risiko for at de ikke kommer tilba-
ge til børnehave, og skoletiden. Vi føler vi er blevet hørt, men vi ar-
bejder videre så de ikke glemmer os inde på rådhuset…..Vi giver ikke 
op.  

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.  
Nominere dig selv eller en anden inden 2. søndag i advent, ved at 
sende en sms med teksten: JUL I SPARKÆR +  ”adressen” til 
22662010.  
Vi fra borgerforeningen vælger ud fra jeres normering, 3 som går 
videre til 2. runde. 
I anden runde er det jer der skal rundt i byen, og kikke på det flotte 
julelys. Derefter skal I indsende jeres stemme på den flottest juleud-
smykning inden 3. søndag i advendt, 
hvor vi vil 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 bla. Landsbypedeller-
ne, og den forsatte udvikling vi arbejder for her i byen. Herudover har du 
mulighed for at leje byens dejlige medborgerhus, med plads til 40 perso-
ner, for bare 500 kr. Så skal du fx. holde en mindre fest, eller et familiear-
rangement, så er dette en oplagt mulighed. 
 
Forny dit medlemskabet, eller blive nyt medlem allerede i dag, du har he-
le 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  150,- 
Enlig      75,- 
 

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 2022 kontingent inden d. 15. December 2021. 
Vinderen offentliggøres på Sparkaer.dk og sparkær borger på Facebook. 

Sidste års vindere 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

2021 

Fam. Smith - Bækkegårdsvej  Fam. Højgaard - Præstebakken 
 

Sparkær borgerforening Langgade 30, Sparkær, 8800 Viborg sparkaerbor-
gerforening@gmail.com 

Bestyrelsen: 
Formand:  Kristian Olesen Lundgårdsvej 42  tlf.: 20 45 40 54 
Næstformand: Troels Bech Billingevej 1   tlf.: 22 66 20 10 
Kasserer:  Anita Olesen Østervang 6   tlf.: 40 28 33 10 
Sekretær:  Ruth Madsen Hulvejen 7   tlf.: 40 19 53 19 
Medlem:  Anders Brøns Gravhøjvej 22   tlf.: 23 37 65 68 

Borgerforeningen støtter Min Købmand 

Husker du at handle lokalt og støtte lokalt? 

Bliv medlem af Sparkær Borgerforening i 2022 

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



Til opslagstavlen 
 

2022 
 

 

 
JANUAR 

  22. jan. Kl. 8.30 Her starter billetsalget til året flæskefest, hos Min Køb 
  mand. Max 2 billetter pr. person, og prisen er 200 kr. pr. bill  
  et for medlemmer af Borgerforeningen. Er man ikke medlem af bor 
  gerforeningen, er prisen 350 kr. pr. billet. Borgerforeningen er vært 
  med rundstykker, og en lille skarp til halsen, til de morgenfriske bill 
  etkøbere. Følg dog med på sparkaer.dk og facebook i forhold  
  til de gældende Corona restriktioner   

 
 

FEBRUAR 
  1. feb. klokken 19.00 Afholder borgerforeningen generalforsamling i med 
  borgerhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.  

  5. feb Kl. 13.00 Flæskefest i Forsamlingshuset 
 
 

APRIL 
23. april Ren By kl. 9.00 vi mødes ved medborgerhuset. 
 

JUNI 
 
 
23. juni Traditionen tro afholdes Sct. Hans 

 
Vi glæder os til at se jer til vores kommende arrangementer.  
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