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Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af:

Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75,
margaret.skovsen@mail.tele.dk

For yderligere information kan du kontakte kasserer og medlemsansvarlig:
Hilda Sørensen, Amerikavej 17, 86 87 50 05, hilda.bechs@gmail.com

Stafetten kan også læses på www.detskerigjern.dk og www.gjern-if.dk

Deadline: mandag  9. november, bliver omdelt uge 48 og dækker
december, januar og februar.

Til indlæg, hvortil der ønskes tegninger eller billeder, bedes disse også
medsendt som separate filer.
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9. maj
1. august
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN

MOTIONSAFDELINGEN – LØB OG GANG

Løbetræning og gang.

Tid: Onsdag kl. 17.00 fra Kulturhuset, fredag kl. 16.00 fra Kulturhuset,
søndag kl. 10.00 fra klubhuset Sportsvej, Gjern (Anlægget)
Mød op og vi finder niveauet sammen gang for gang. Der er både løbeture
og gang. Løb kontaktperson: Helle Søndergaard, tlf. 22393557/
mh-marchl@live.dk

Husk at sætte X i kalenderen
søndag d. 27. september 2015

hvor Dayz Søhøjlandet og Gjern Idrætsforening inviterer til det årlige
Gjern-Dayz Løb.

Med start ved feriecenteret Dayz Søhøjlandet kan du få muligheden for at
opleve det smukke Søhøjland i hjertet af Jylland. I år kan du vælge mellem
fire ruter i de udfordrende Gjern Bakker på enten 4, 8, 12,5 eller 21 km.
samt NYHEDEN: Trailløb på 12,5 km med 100% garanti for at blive både
våd og møgbeskidt. Turen får dig ud i Gjern Bakkers fantastiske terræn – ad
bakkede småstier og igennem åer og mudder. Du kommer til at udfordre
dig selv både fysisk og psykisk og styrke dine sanser på en ny måde. I
feriecenteret er der mulighed for omklædning og bad. Desuden er der gode
tilbud i frokostbuffetten, hvor der kan købes pizza og pasta.

Der vil være professionel tidtagning med chip. Fra kl. 12-18 vil der for
deltagerne være gratis entré til Dayz Søhøjlandets tropiske badeland. For
at få adgang skal du vise dit løbenummer.

Tilmelding på www.sporti.dk senest d. 21/9-2015.

For yderligere information: www.gjern-if.dk
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GJERN KULTUR- & IDRÆTSCENTER

Fællesspisning

Ny sæson med spisning i
Gjern Kultur- og Idrætscenter
første torsdag i måneden,

starter første gang 3. september

Der kan som sidst spises fra kl. 17.

Prisen er kr. 70,- pr. person
incl. en kop kaffe / the.

Maden leveres igen i år af Jan,
fra Golf Restauranten.

Tilmeldig senest mandag i ugen hvor der er
spisning om torsdagen på

tlf. 41175665 eller
gkic@gkic.dk

Håber vi ses.

2015 spises flg. datoer
3.sep - 1. okt. - 5. nov. og 3. dec.
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NYT FRA BESTYRELSEN I GJERN IF

I år kommer folderen om årets indendørs hold ikke i din
postkasse som vanligt. Vi annoncerer i avisen og der ud over er
al information tilgængelig på www.gjern-if.dk. Her vil du også
blive orienteret såfremt det lykkes at oprette indendørs
fodbold. Så husk - hold øje med siden og meld dig til de
ønskede hold.

Man har, som tidligere, lov at deltage i træning to gange inden
man tilmelder og betaler. Herefter SKAL man have meldt til og
betalt via hjemmesiden før man møder op til den tredje
træning. Har man problemer med tilmelding er man velkom-
men til at skrive til Berit Kvist på beritlouisekvist@yahoo.dk
eller evt. spørge en holdkammerat eller en træner om hjælp.

I skrivende stund mangler vi en badminton træner til børn og
unge samt en volleyball træner til Kids-volley. Skulle du være
interesseret i at tage et af disse hold hører vi gerne fra dig.
Kontakt Ole Dahl (Volley) tlf: 61469261 eller Mette Gregersen
(badminton) tlf: 60171519 for yderligere information.

Kontingenterne fortsætter nogenlunde uændrede. Dog er der,
som de fleste har opdaget, et mindre gebyr når man tilmelder
sig. Dette bliver så den eneste regulering af satserne i år.

Med venlig hilsen, Bestyrelsen
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Volleyball – kom og vær med!

Gjern IF´s volleyballafdeling er klar til en ny sæson med
tilbud til spillere i alle aldre.
For de yngste tilbydes der kidsvolley, hvor alle kan være med!  For de lidt
ældre er der teenvolley og ungdomsvolley (med henholdsvis
3-mandshold og 6-mandshold). Alle er velkomne til at møde og prøve en
både sjov og social sport (de første tre træningsgange er gratis!)

Der spilles kampe i weekenden med start i oktober. Det foregår som små
endagsstævner, i alt ca. 7 gange. Vi melder til fra gang til gang, så man
binder sig ikke til alle weekender på forhånd.

Kidsvolley: (0. – 5. kl.)
Træningstider: Tirsdage fra 16.30-18.00.
Vi træner alle i hallen samtidig, men træningen er opdelt efter niveau og
alder.
Kontaktperson: Mette Grove Dahl (60777873)
Trænere: Er endnu ikke faldet helt på plads.
Første træning er tirsdag d. 25. august.
Kontingent: 350 kr.

Teenvolley: (6. – 9. kl.)
Træningstider: Tirsdage 18.00-19.30 og torsdage 16.30-18.00.
Trænere: Mette Grove Dahl (60777873) og Torben Mathiesen (29667912).
Første træning er tirsdag d. 18. august.
Kontingent: 350/550 kr. (afhængigt af om man træner en eller to gange
om ugen).

Ungdomsvolley (10. kl. og op)
Der trænes tirsdage 18.00-19.30 og torsdage 16.30-18.00.
Trænere: Mette Grove Dahl (60777873) og Torben Mathiesen (29667912).
Første træning er tirsdag d. 18. august.
Kontingent: 350/550 kr. (afhængigt af om man træner en eller to gange
om ugen).

Seniorvolley, mix
Der spilles hver tirsdag kl. 19.45-22.
Første træning er tirsdag den 1. september.
Kontingent: 550 kr.
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Hvad er Kids Volley?

Kids Volley er volleyball for børn helt fra 0. klasse.
Mange husker volleyball fra deres egen skoletid, og det, der
ofte huskes, er et svært spil, hvor man stod meget stille – især
hvis der var en dygtig server på den anden side af nettet.

I de senere år er der imidlertid blevet udviklet et helt andet
koncept for volleyball for børn, der går under navnet Kids
Volley. Dette koncept begynder med simple kaste- og
gribeøvelser og masser af bevægelse, som ganske langsomt
bygges op til et spil, der minder om traditionel volleyball.
Dermed kan også de alleryngste få en fantastisk god oplevelse
med dette sjove og sociale spil.

Kids Volley er derfor blevet en kæmpe succes i de senere år,
hvor mange nye klubber er dukket op overalt i Danmark. Man
kan læse mere om spillet og bl.a. se en videointroduktion til
spillet på http://www.skolevolley.dk/
Har dit barn lyst til at prøve denne sjove og sociale sport, er det
muligt at gå til Kids Volley i Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Yderligere oplysninger hos: Mette Grove Dahl på tlf.: 60 77 78
73

Træningstider: Tirsdage fra 16.30-18.00. Første træning er
tirsdag d. 25 august.  De første tre træninger er gratis
prøvegange.
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Gymnastik for alle –
både tykke og smalle.

Velkommen til sæson 2015-2016

Alle hold starter i uge 35 og slutter i uge 10.
Alle holder ferie i uge 42 og uge 7.
Børnehold har juleferie i uge 50-51-52 og 53
Voksenhold har juleferie i uge 51-52 og 53

Er du forhindret på din normale træningsdag, så mød bare op - på et
af de andre hold.

Der er gymnastikopvisning den 12. marts 2016 i
Gjern Kultur og Idrætscenter.

Kontingent for en hel sæson:

Børnehold: 350,00 kr.
Parkour: 450,00kr
I form: 600,00 kr.
Cirkeltræning: 600,00 kr
Funky Fitness (1 1/4 time): 650,00 kr.
Fit-4-fight (1½ time): 700,00 kr.
Familie zumba: 400,00 kr pr person
Alle voksenholdene er fra 15 år og op efter.

Børne hold ” før skole”

Sutfræserne:
For de 0-2 årige, skal kunne gå og her er mor eller far selvfølgelig med.
Her hygger og tumler vi med sange, faldskærm, store bolde, massage,
skumredskaber, tumlebaner, kroppens navne og meget meget mere.
Udfordring for både barn og voksen. Sutten er også velkommen.
Tirsdag kl. 16.00-17.00 i gymnastiksalen
Instruktør: Lena Kruse Rasmussen
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Krudtuglerne:
For de 3-4 årige  gerne med mor og far.
Der leges små sang- og musiklege, trænes grundmotorik,
tumlebaner, kolbøtter skæg og ballade. Forældre er
velkomne, men børnene må også gerne gå alene.
Onsdagen kl. 17.00-18.00 i gymnastiksalen.  
Instruktør: Charlotte Kristensen m.fl

Spilopperne:
5 år til og med 0 kl.
Som navnet siger, så er her fart over feltet. Vi laver mange lege, laver
udfordrende baner, træner balance, motorik, samarbejde, hopper og lidt
ballade. Små gymnastikserier bliver også produceret – det hele i et højt
tempo.
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 i gymnastiksalen
Instruktører: Lena Rasmussen og Jette Gregersen m. fl

Børnehold 1. klasse - 7. klasse

Hoopgirls/ MGP: NYHED NYHED
Piger i 1.-4. klasse.
Vi skal danse, hygge og lege med hula hop ringe – lave fede danse serier til
de nyeste hits. Så Justin Bieber, Medina, 1D og Rasmus Seebach skal lyde
på fuldt drøn.
Kom og ha det sjovt.
Torsdag kl. 16.00-17.00 i gymnastiksalen.
Instruktør: Lena Kruse Rasmussen

Rope Skipping :
Piger fra 4. klasse og opefter.
Vi skal sjippe, hoppe i bue (både enkelt og dobbelt) og bruge tovene på en
anderledes måde. Derudover skal vi træne grundform, styrke og
smidighed, så der bliver sved på panden hver gang. Så HOP MED.
Mandag kl. 16.30-17.30 i gymnastiksalen
Træner: Tine Gram og Rebekka Andersen

Dance/fitness girls: NYHED NYHED
Piger i 5. klasse og opefter.
Her skal vi først og fremmest have det sjovt og have det store smil fremme.
Dernæst skal der danses til god musik, vi skal træne med hula hop ringe og
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fitness elastikker.
Så kom og vær med til en festlig træningstime
Torsdag kl. 17.00-18.00 i gymnastiksalen
Instruktør: Lonnie Tønnesen m.fl

Parkour: NYHED NYHED
10 år og op efter
Elsker du at hoppe op på alt, springe ned fra høje ting og lave krumspring,
løbe op af muren og springe over hegnet. Så er dette lige noget for dig.
Den grundlæggende ide bag Parkour er at bevæge sig gennem omgi-
velserne i et flow, det vil sige at komme fra A til B mest effektivt og hurtigst
muligt udelukkende ved brug af kroppen.
Mandag kl 17.30-19.00 i gymnastiksalen og udenfor.
Instruktør: Wim Bouwens

På alle vores børnehold, koncentrerer vi os om børnenes motorik
og sanseudvikling, balance, kendskab til kroppen, gymnastikkens
grundelementer og forståelse for/samværet med jævnaldrene
børn.

Har du et barn med specielle behov, diagnose eller handicap, så
kontakt Lena Rasmussen på 2261 2052 eller via mail

72chevy@post.tele.dk og i fællesskab finder vi en mulighed/ hold
for dit barn

– hos os er der plads til alle!

Voksen hold

Cirkel Træning:
Cirkeltræning med håndredskaber. Intervaltræning med forskellige  øvel-
ser fra station til station. Hele kroppen bliver trænet igennem og pulsen
kommer op. Opvarmning og afspænding indgår også under kyndig vej-
ledning af instruktøren.
Tirsdag kl. 18.00-19.00 i gymnastiksalen.
Instruktør: Kirsten Laborn

Fit-4-fight: M/K i alle aldre:
Den bedste medicin er bevægelse og aktivitet, det ved de fleste. I ’F4F’ gør
vi noget ved det og bruger vores krop som udgangspunkt. Derfor varierer
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øvelserne fra lav til høj intensitet og er individuelle - der
bliver taget udgangspunkt i den enkeltes niveau.
Der vil være mange elementer fra Styrketræning, inter-
valtræning og Crossfit.
Mandag kl. 19.00-20.30 i gymnastiksalen.
Instruktør: Wim Bouwens

Funky Fitness :
Funky Fitness bliver små danse-/aerobic serier kombineret med
styrkeøvelser m/u håndredskaber, så pulsen kommer op, kroppen bliver
styrket og smilet kommer frem.
Alle kan være med, da der selvfølgelig vil blive taget hensyn til eventuelle
skader.
Onsdag kl. 18.30-19.45 i Gymnastiksalen
Instruktør: Anni Kjeldsen

Kom i Form, for folk i ALLE aldre: NYHED NYHED
Motionsgymnastik for unge og ældre, alle er velkomne. Vi træner styrke,
balancetræning, smidighed, puls/ konditionstræning, åndedrætsøvelser
og afspænding. Her får man rørt hele kroppen godt igennem, pulsen
kommer op og humøret bliver højt. Der bliver arbejdet i dybden med de
enkelte muskelgrupper samt vejrtrækningen. Hygge og socialt samvær.
Her kan ALLE være med uanset alder, kondition og smidighed.
Onsdag kl. 16.00-17.00 i gymnastiksalen.
Instruktør: Lena Kruse Rasmussen

Familie hold

Familie Zumba: Nyhed nyhed
For alle - både børn og voksne.
Zumba for alle i familien, så tag børnene og manden under armen eller mor
i hånden…….. og få en super sjov og hyggelig aften sammen.
Der danses til latin amerikanske toner og alle får sved på panden. Garanti
for at alle muskler bliver rørt  ,også lattermusklerne.
Torsdag kl 18.00-19.30
Instruktører: Daiva Pedersen og Juanita Tinning
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ANDRE AKTIVITETER I
IDRÆTSFORENINGEN

IDRÆT I DAGTIMERNE:
Sæsonen begynder mandag den 7/9, onsdag den 9/9, torsdag den 10/9 og
slutter henholdsvis den 11., 13., og 14. april 2016. Hvis der undervises i
skolernes ferier, aftales det med holdets instruktør. Der er ingen tilmelding.
Kom og oplev en eller flere af de spændende aktiviteter. Først den tredje
gang du møder op, skal du betale kontingent.

Bridgeundervisning og turnering
Bridge er et meget spændende spil, der gør noget ved de små grå, ikke at
de slides, men det modsatte, de holdes ved lige i hyggeligt samvær med
ligesindede. Der spilles i et af værestederne i Gjern Kultur- og Idrætscenter
under kyndig ledelse af instruktørerne. Holdleder Karen Høiriis svarer
gerne på spørgsmål om undervisningen, mobil: 5191 9640

Bridge for begyndere
Holdet er for begyndere uden erfaring med bridgespillet og for spillere med
kendskab til spillet.
Ons. kl. 10.00-12.00. Instruktør Frede Hansen. Pris kr. 400,- for sæsonen.

Bridge
Der tilbydes bridgeundervisning og spil for deltagere med kendskab til
meldinger og spilleteknik svarende til ca. 2 års undervisning.
Man. kl. 10.00-12.30. Instruktør Anton Hansen. Pris kr. 500,- for sæsonen

Bridgeturnering
Der spilles bridgeturnering hver onsdag. Turneringen er for alle med
kendskab til bridgespillet. Målet er igen i år at samle de der har gået til
undervisning, og andre bridgespillere der har lyst til at spille bridge nogle
timer om ugen i hyggeligt selskab.

Ons. kl. 10.00-13.00. Holdleder Karen Høiriis. Pris kr. 500,- for sæsonen.
PS: Bridgespillere der melder sig enten til bridge om mandagen eller til
bridgeturnering om onsdagen kan for det samme kontingent deltage i
begge aktiviteter
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ANDRE AKTIVITETER I
IDRÆTSFORENINGEN

Petanque
Kom og nyd dette sjove spil og det hyggelige samvær. Der spilles i hallen i
bløde sko og med læderkugler af bedste kvalitet. Alle kan deltage.
Mandag kl. 09.45-11.45. Pris 350 kr. for hele sæsonen.

PS: For samme kontingent kan du spille udendørs hele sommeren,
med mulighed for at deltage i DGI`s turneringer

Motionsgymnastik for unge, ældre og dem midt imellem:
Motionsgymnastik, styrke og balancetræning, smidighed, puls/kondi-
tionstræning, åndedrætsøvelser og afspænding. Her får man rørt hele
kroppen, pulsen kommer op og humøret bliver højt. Der bliver arbejdet i
dybden med de enkelte muskelgrupper samt vejrtrækningen.
Hygge og socialt samvær. Her kan ALLE være med uanset alder og
smidighed.
Torsdag kl. 08.00-09.00 i hallen. Instruktør: Oplyses senere. Pris kr. 600,-
for sæsonen.

Vandreture
Har du lyst til at udforske den smukke natur i og omkring Gjern, Gjern
bakker og ådal og skovene omkring Gjern og Silkeborg så tag praktisk tøj
og fodtøj på hver torsdag kl. 09.30 og mød op ved Gjern Kultur- og
Idrætscenter.
Turene vil kunne gennemføres af alle, som er i stand til at gå på jævnt og
lettere ujævnt terræn. Turene vil vare 1-2 timer. Turforslag annonceres på
idrætsforeningens hjemmeside: www.gjern-if.dk
Kontaktperson: Anne Marie Krog, tlf. 8687 5357. Det er gratis at deltage.

Badminton og bordtennis
Har du og din makker lyst til at spille badminton og/eller bordtennis i
dagtimerne i tidsrummet 08.00 – 16.00 i Gjern kultur- og  Idrætscenter, så
er muligheden der nu. Hvis du/i henvender jer med ønsket til tidspunkt og
ugedag vil vi forsøge at opfylde ønsket. Prisen er 10 kr. pr. gang der spilles.
Kontakt Poul Fjeldsted 2321 8994



side 15

SANKT HANS-UDVALGET

Tak for hjælpen

Festen er slut. Mikrofonen er slukket, de sidste banko
gevinster er hentet, hoppeborgen er afleveret, baren er
lukket, teltet er pillet ned og bålet er slukket. Med andre
ord, der er næsten et år, til vi alle mødes til Sankt Hans
Byfest igen. Indtil da vil Sankt Hans udvalget gerne
benytte lejligheden til at takke alle, der har været
involveret i Sankt Hans byfesten.

En stor tak til alle jer, der hjalp til i forbindelse med
forberedelserne, så som at gøre kirken klar, sætte teltet
op og gøre klar til alle de arrangementer, der i år foregik i
teltet, samt gøre bålpladsen klar. Tak til alle jer, der gav
en hånd eller to under selve arrangementerne og for

eksempel solgte bankoplader,
tog en vagt i baren eller
pølsevognen eller stod for en af
de mange familiedags aktivite-
ter.

Og vi skylder også en stor tak til
de mange hjælpere, der var med
til at rydde op efter arran-
gementerne. Tusinde tak til jer
alle sammen, uden jer kunne
Gjern ikke have sin egen festuge.
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Vi vil også gerne sige tusinde tak til alle
vores mange og gavmilde sponsorer. Uden
jer var ingen af arrangementerne mulige. Vi
ville for eksempel ikke kunne holde banko og der vil ingen
familiemorgenmad være. Mange tak til alle jer, der sikrer,
at Gjern kan holde alle tiders Sankt Hans Byfest.

En stor tak skal også lyde til alle jer, der dukkede op til de
forskellige arrangementer og gjorde dette års Sankt Hans
til byens festuge. Tak til alle jer, der nød akustikken i
kirken, håbede på gevinsten, dansede i diskolysets skær,
forsøgte at ramme målet, dansede og drak en fra baren,
der så heksen flyve. Uden jer var der ingen grund til at
holde Sankt Hans i Gjern. Tak til alle jer, der kommer,
hygger og morer jer til Sankt Hans Byfest.

Vi håber at se jer alle sammen, både deltagere, hjælpere
og sponsorer, igen til næste år. Så husk allerede nu at
sætte kryds i kalenderen til Sankt Hans familiedag og
festen lørdag den 18. juni 2016. Og selvfølgelige dagene
op til med blandt andet banko, fællesspisning og ung-
domsfest, samt bål torsdag den 23. juni 2016.

Tusinde tak til jer alle fra
Sankt Hans udvalget

Anders Løwe, Berit Kaihøj,
Camilla Harkjær Hansen, Helga Sandorf Jacobsen,
Mette Olsson, Michelle Quitzau og Paw Rosenvard
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Hele byens festuge

Bag Sankt Hans byfest står Sankt Hans udvalget. Vi er et udvalg med
repræsentanter fra Gjern Idrætsforening og Gjern Borgerforening.

Vores mål er at skabe en festuge, hvor alle føler sig velkomne. En
uge alle har lyst til at bakke op om, for at være med til at skabe og
vedligeholde det liv, sammenhold og attraktivitet vores område
tilbyder. Vi arbejder for at ugen skal tilbyde lidt for en hver smag. Vi
ønsker en uge vi alle kan være glade for, stolte af samt glæde os til.

En god fest tager tid
Vi arbejder på denne festuge hele året. Første møde i forhold til
Sankt Hans Byfest 2016 har vi her i sensommeren. Her evaluerer vi
også dette års byfest. Og så arbejder vi ellers stille og roligt videre
med planlægningen af næste års arrangementer.

Når foråret nærmer sig, er det ikke kun blade og blomster, der
tillægger sig mere arbejde. Det gælder også for Sankt Hans udvalgt.
Nu er det ved at være tid til, at udviklingstankerne lægges lidt på
hylderne igen og detaljerne til Sankt Hans Byfest 2016 arbejdes på
plads. Og det er ingen hemmelighed, at selvom vi er godt med og har
arbejdet på arrangementet hele året, så bliver arbejdstøjet slidt,
familien lidt forsømt og job samt andre fritidsaktiviteter, ja, de ser
ikke så meget til os, som de plejer, når kalenderen siger juni måned.
For nu skal Gjerns årlige festuge skydes af sted til glæde for alle
byens borgere – både store som små.

Musik i kirken
I år var vi rigtig glade for, at vi i samarbejde med Gjern Kirke kunne
præsentere smuk musik i kirken. En rigtig hyggelig og musikalsk
aften, hvor vi også glædede os over, at se mange mennesker, vi ikke
ser til ugens øvrige arrangementer.
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Banko
Vores banko er glædeligvis godt besøgt og her kommer til glæde for
alle et bredt spilleglad publikum. Det er en aften vi kan anbefale til
alle, også selvom man er banko-jomfru, for der er altid nogen, der vil
hjælpe, hvis du skulle være i tvivl om noget.

Fællesspisning
Endnu en nyhed præsenterede vi om torsdagen, hvor vi i
samarbejde med Gjern Kultur- og Idrætscenter bød på frikadeller og
kartoffelsalat. Vi var rigtig glade for, at så mange valgte at spise en
bid mad sammen til trods for at det også var valgaften. Vi håber at
kunne gentage succesen igen til næste år.

Byvandring
Torsdagen bød på endnu en nyhed, nemlig byvandring sammen med
Gjern Lokalhistorisk Arkiv. Her fik vi en spændende, interessant og
lærerig gåtur gennem byen. Vi var meget glade for arrangementet
og den store opbakning, og håber at kunne præsentere noget
tilsvarende til næste år.

Sommerfest
I år prøvede vi noget nyt om fredagen, idet Revyholdet valgte at
stoppe sidste år. Vi havde indbudt områdets unge til sommerfest i
teltet. Vejret var heldigvis med os og de smukke unge mennesker
hyggede sig både inde i teltet og ude på pladsen. Desværre kom der
ikke så mange, og vi vil revurdere om tilbuddet skal fortsætte.

Familiedag
Vi er fast besluttet på, at alle arrangementerne til familiedagen om
lørdagen skal være gratis. Der er rigeligt med forlystelser, der tager
en god bid af pengepungen, når man har børn. Derfor vil vi gerne
tilbyde en dag, hvor alle kan lege og hygge sig uden lommesmerter. I
år var vi rigtige glade for at kunne præsentere musik i teltet til
familiedagen, så der var noget til alle os, der er lidt for gamle til en tur
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på hoppeborgen. Vi arbejder for at kunne
præsentere musik igen i 2016, så familiedagen
bliver endnu mere indbydende for de mange bor-
gere, hvor hoppeborg, fodbold og slikkepind ikke virker som til-
trækning.

Festen
Festen om lørdagen er tiltænkt som hele by og oplands byfest. Den
ene gang om året, hvor vi alle kan mødes og spise, snakke og danse
sammen.
Hvor vi møder gamle og nye naboer samt venner. Deltagelsen har
desværre været dalende de sidste par år. Vi er ikke helt klar over
hvorfor, så hvis du har et bud eller har en god ide til, hvordan vi
tiltrækker flere, hører vi meget gerne fra dig.

Bålet
Som altid sluttes festugen af med bål den 23. juni. I år startede vi
fakkeloptoget på Spars parkeringsplads. I fælles flok gik vi til
bålpladsen til Skovvejen, hvor der var tale, musik, sang, bål og
hygge.

Vi har valgt tidspunktet om aftnen, så vi får lidt skumring samtidig
med, at børnene ikke kommer for sent i seng.

Pengene
Hele ugen står frivillige i baren og pølsevognen for at stille tørst og
sult for andre. Pengene fra det samt for eksempel salg af
bankoplader går selvfølgelig til vores udgifter i forbindelse med
festugen. Men det lykkes som regel at lave et overskud.

Overskud
Overskuddet fra Sankt Hans byfesten, deles ligeligt mellem Gjern
Idrætsforening og Gjern Borgerforening. Pengene går dermed til
byen og lokalsamfundet i form af de mange arrangementer og
aktiviteter, de to foreninger står bag. Så vi synes selv det hele
danner en velfungerende ring som alle byens borgeren kan have
glæde af. Hvilket netop er vores mål med Sankt Hans Byfest.
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Regnskabet er ikke endeligt gjort op endnu, men
dette års overskud ser desværre ud til kun at være på ca. 30 kr.
Hvilket giver 15 kr. til
hver forening.

Det er ikke mange nye fodbolde eller spillertrøjer idrætsforeningen
kan købe i år. Det bliver heller ikke til mange nye julelys eller
fastelavnstønder til Borgerforeningen.

Sankt Hans for os alle sammen
Vi holder ikke Sankt Hans Byfest for pengenes skyld. Det gør vi for
alle os der bor i by og opland. Det gør vi for, at området skal forblive
et attraktivt sted at bo. Vi synes, det er en god uge. Vi synes, at det er
flot, at vi i så lille en by kan tilbyde så meget til os alle sammen. Og
det kan vi jo netop kun, fordi vi får så stor hjælp af alle jer. Alle jer,
der giver en hånd med, der deltager i arrangementerne og der
gavmildt sponsorerer gevinster med mere.

Lad os høre fra dig
Har du ris eller ros til Sankt Hans
udvalget, eller har du en god ide til,
hvordan vi for eksempel tiltrækker
flere til festen om lørdagen, eller
forslag til nye tiltag eller måske noget
helt tredje, så hører vi meget gerne fra
dig.

Du kan skrive til

byfest@detskerigjern.dk.
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Nyt skoleår på Gjern Skole.

Så er sommerferien ved at være slut, og man tager fat på et nyt
skoleår. År nummer to med den store skolereform.

Godt vi ikke har forhold som på Kragelund Skole, hvor der ikke er råd
til lærere i alle fag, men der bliver satses på pædagogmedhjælpere
som undervisere.

Dette er ikke sagt for at forklejne en pædagogmedhjælper, men der
tales rigtig meget i disse tider om stor faglighed i undervisningen.
Det må kræve uddannede undervisere.

Silkeborg kommune er jo i gang med en stor skoleomlægning:
ledelse, skoledistrikter, større klassekvotienter mm. Jeg synes, det
er vigtigt at holde øje med, hvad der foregår. Heldigvis har Gjern
Skole pænt elevtal i klasserne, fra 20 op til 27.

En by som Gjern har brug for liv og muligheder. Derfor må vi alle
være med til at bevare skolen i lokalsamfundet. En by uden skole
bliver let mindre interessant som bosted og risikerer at sygne hen.

Derfor: Hold øje med det, der foregår og vær med til at præge
udviklingen.

Bodil Dahl-Nielsen
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Vinterens aktiviteter i
Gjern Idrætsforening

Her er volley, badminton,
gymnastik, petanque, tennis,
vandreture, bridge og meget
mere.

Tag siden ud og sæt den op et
synligt sted
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IDRÆT I DAGTIMERNE:
Sæsonen begynder mandag den 7/9, onsdag den 9/9, torsdag den 10/9
og slutter henholdsvis den 11., 13., og 14. april 2016. Hvis der unde-
rvises i skolernes ferier aftales det med holdets instruktør. Der er ingen
tilmelding. Kom og oplev en eller flere af de spændende aktiviteter.
Først den tredje gang du møder op, skal du betale kontingent.
Bridgeundervisning og turnering
Bridge er et meget spændende spil, der gør noget ved de små grå, ikke
at de slides, men det modsatte, de holdes ved lige i hyggeligt samvær
med ligesindede. Der spilles i et af værestederne i Gjern Kultur- og
Idrætscenter under kyndig ledelse af instruktørerne. Holdleder Karen
Høiriis svarer gerne på spørgsmål om undervisningen, mobil: 5191
9640
Bridge for begyndere
Holdet er for begyndere uden erfaring med bridgespillet og for spillere
med kendskab til spillet.
Ons. kl. 10.00-12.00. Instruktør Frede Hansen. Pris kr. 400,- for
sæsonen.
Bridge
Der tilbydes bridgeundervisning og spil for deltagere med kendskab til
meldinger og spilleteknik svarende til ca. 2 års undervisning.
Man. kl. 10.00-12.30. Instruktør Anton Hansen. Pris kr. 500,- for
sæsonen
Bridgeturnering
Der spilles bridgeturnering hver onsdag. Turneringen er for alle med
kendskab til bridgespillet. Målet er igen i år at samle de der har gået til
undervisning, og andre bridgespillere der har lyst til at spille bridge
nogle timer om ugen i hyggeligt selskab.
Ons. kl. 10.00-13.00. Holdleder Karen Høiriis. Pris kr. 500,- for
sæsonen.
PS: Bridgespillere der melder sig enten til bridge om mandagen eller til
bridgeturnering om onsdagen kan for det samme kontingent deltage i
begge aktiviteter
Petanque
Kom og nyd dette sjove spil og det hyggelige samvær. Der spilles i
hallen i bløde sko og med læderkugler af bedste kvalitet. Alle kan
deltage.
Mandag kl. 09.45-11.45. Pris 350 kr. for hele sæsonen
PS: For samme kontingent kan du spille udendørs hele sommeren,
med mulighed for at deltage i DGI`s turneringer
Motionsgymnastik for unge, ældre og dem midt imellem:
Motionsgymnastik, styrke og balancetræning, smidighed, puls/kondi-
tionstræning, åndedrætsøvelser og afspænding. Her får man rørt hele
kroppen, pulsen kommer op og humøret bliver højt. Der bliver arbejdet
i dybden med de enkelte muskelgrupper samt vejrtrækningen.
Hygge og socialt samvær. Her kan ALLE være med uanset alder og
smidighed.
Torsdag kl. 08.00-09.00 i hallen. Instruktør: Oplyses senere. Pris kr.
600,- for sæsonen.
Vandreture
Har du lyst til at udforske den smukke natur i og omkring Gjern, Gjern
bakker og ådal og skovene omkring Gjern og Silkeborg så tag praktisk
tøj og fodtøj på hver torsdag kl. 09.30 og mød op ved Gjern Kultur- og
Idrætscenter.
Turene vil kunne gennemføres af alle, som er i stand til at gå på jævnt
og lettere ujævnt terræn. Turene vil vare 1-2 timer. Turforslag
annonceres på idrætsforeningens hjemmeside: www.gjern-if.dk
Kontaktperson: Anne Marie Krog, tlf. 8687 5357. Det er gratis at
deltage.
Badminton og bordtennis
Har du og din makker lyst til at spille badminton og/eller bordtennis i
dagtimerne i tidsrummet 08.00 – 16.00 i Gjern kultur- og  Idrætscenter
så er muligheden der nu. Hvis du/i henvender jer med ønsket til
tidspunkt og ugedag vil vi forsøge at opfylde ønsket. Prisen er 10 kr. pr.
gang der spilles. Kontakt Poul Fjeldsted 2321 8994

GYMNASTIK
Alle hold starter i uge 35 og slutter i uge 10.
Alle holder ferie i uge 42 og uge 7.
Børnehold har juleferie i uge 50-51-52 og 53
Voksenhold har juleferie i uge 51-52 og 53
Der er gymnastikopvisning den 12. marts 2016

i Gjern Kultur og Idrætscenter.
Kontingent for en hel sæson:
Børnehold: 350,00 kr.
Parkour: 450,00 kr.
I form: 600,00 kr.
Cirkeltræning: 600,00 kr
Funky Fitness (1 1/4 time): 650,00 kr.
Fit-4-fight (1½ time): 700,00 kr.
Familie zumba: 400,00 kr. pr. person
Alle voksenholdene er fra 15 år og op efter.

BØRNEHOLD ” FØR SKOLE”
Sutfræserne:
For de 0-2 årige, skal kunne gå og her er mor eller far selvfølgelig med.
Her hygger og tumler vi med sange, faldskærm, store bolde, massage,
skum- redskaber, tumlebaner, kroppens navne og meget meget mere.
Udfordring for både barn og voksen. Og sutten er også velkommen.
Tirsdag kl. 16.00-17.00 i gymnastiksalen. Instruktør: Lena Kruse
Rasmussen
Krudtuglerne:
For de 3-4 årige gerne med mor og far. Der leges små sang- og
musiklege, trænes grundmotorik, tumlebaner, kolbøtter skæg og
ballade. Forældre er velkomne, men børnene må også gerne gå alene.
Onsdagen kl. 17.00-18.00 i gymnastiksalen. Instruktør: Charlotte
Kristensen m.fl.
Spilopperne: 5 år til og med 0 kl.
Som navnet siger, så er her fart over feltet. Vi laver mange lege, laver
ud- fordrende baner, træner balance, motorik, samarbejde, hopper og
lidt ballade. Små gymnastikserier bliver også produceret – det hele i et
højt tempo.
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 i gymnastiksalen. Instruktører : Lena
Rasmussen,
Jette Gregersen m. fl.

BØRNEHOLD 1. KLASSE - 7. KLASSE
Hoopgirls/ MGP: NYHED NYHED
Piger i 1.-4. klasse.
Vi skal danse, hygge og lege med hula hop ringe – lave fede danse
serier til de nyeste hits. Så Justin Bieber, Medina, 1D og Rasmus
Seebach skal lyde på fuldt drøn. Kom og ha’ det sjovt.
Torsdag kl. 16.00-17.00 i gymnastiksalen. Instruktør: Lena Kruse
Rasmussen
Rope Skipping:
Rope skipping er for alle piger fra 4. klasse og opefter.
Vi skal sjippe, hoppe i bue (både enkelt og dobbelt) og bruge tovene på
en anderledes måde. Derudover skal vi træne grundform, styrke og
smidighed, så der bliver sved på panden hver gang. Så HOP MED.
Mandag kl. 16.30-17.30 i gymnastiksalen. Træner: Tine Gram og
Rebekka Andersen
Dance/fitness girls: NYHED NYHED
Piger i 5. klasse og op efter.
Her skal vi først og fremmest have det sjovt og have det store smil
fremme. Dernæst skal der danses til god musik, vi skal træne med hula
hop ringe og fitness elastikker. Så kom og vær med til en festlig
træningstime
Torsdag kl. 17.00-18.00 i gymnastiksalen. Instruktør: Lonnie Tønnesen
Parkour: NYHED NYHED
10 år og op efter
Elsker du at hoppe op på alt, springe ned fra høje ting og lave krum-
spring,løbe op af muren og springe over hegnet. Så er dette lige noget
for dig. Den grundlæggende ide bag Parkour er at bevæge sig gennem
omgivelserne i et flow, det vil sige at komme fra A til B mest effektivt og
hurtigst muligt udelukkende ved brug af kroppen.
Mandag kl 17.30-19.00 i gymnastiksalen og udenfor. Instruktør: Wim
Bouwens
På alle vores børnehold, koncentrerer vi os om børnenes motorik og
sanseudvikling, balance, kendskab til kroppen, gymnastikkens
grundelementer og forståelse for/samværet med jævnaldrene børn.
Har du et barn med specielle behov, diagnose eller handicap, så kontakt
Lena Rasmussen på 2261 2052 eller via mail 72chevy@post.tele.dk og i
fælles- skab finder vi en mulighed/ hold for dit barn – hos os er der
plads til alle!

Vinterens aktiviteter i Gjern IF

Søger du yderligere information om aktiviteter under
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VOKSENHOLD:
Cirkel Træning:
Cirkeltræning med håndredskaber. Intervaltræning med forskellige
øvelser fra station til station. Hele kroppen bliver trænet igennem og
pulsen kom- mer op. Opvarmning og afspænding indgår også under
kyndig vejledning af instruktøren.
Tirsdag kl. 18.00-19.00 i gymnastiksalen. Instruktør: Kirsten Laborn
Fit-4-fight: M/K i alle aldre:
Den bedste medicin er bevægelse og aktivitet, det ved de fleste. I ’F4F’
gør vi noget ved det og bruger vores krop som udgangspunkt. Derfor
variere øvelserne fra lav til høj intensitet og er individuelle - der bliver
taget udgangspunkt i den enkeltes niveau.Der vil være mange
elementer fra Styrketræning, intervaltræning og Crossfit.
Mandag kl. 19.00-20.30 i gymnastiksalen. Instruktør: Wim Bouwens
Funky Fitness:
Funky Fitness bliver små danse-/aerobic serier kombineret med
styrkeøvelser m/u håndredskaber, så pulsen kommer op, kroppen
bliver styrket og smilet kommer frem. Alle kan være med, da der
selvfølgelig vil blive taget hensyn til eventuelle skader.
Onsdag kl. 18.30-19.45 i Gymnastiksalen. Instruktør: Anni Kjeldsen
Kom i Form: NYHED NYHED
Motionsgymnastik for unge og ældre, alle er velkomne. Vi træner
styrke, balancetræning, smidighed, puls/ konditionstræning,
åndedrætsøvelser og afspænding. Her får man rørt hele kroppen godt
igennem, pulsen kommer op og humøret bliver højt. Der bliver arbejdet
i dybden med de enkelte muskelgrupper samt vejrtrækningen. Hygge
og socialt samvær. Her kan ALLE være med uanset alder, kondition og
smidighed.
Onsdag kl. 16.00-17.00 i gymnastiksalen.
Instruktør: Lena Kruse Rasmussen
Familie Zumba: Nyhed nyhed
For alle - både børn og voksne.
Zumba for alle i familien, så tag børnene og manden under armen eller
mor i hånden og få en super sjov og hyggelig aften sammen. Der
danses til latiname rikanske toner og alle får sved på panden. Garanti
for at alle muskler bliver rørt,også lattermusklerne.
Torsdag kl 18.00-19.30 i gymnastiksalen. Instruktører: Daiva Pedersen
og Juanita Tinning

VOLLEYBALL OG BADMINTON:
Badminton – senior
Gjern Idrætsforening, badminton afdelingen byder velkommen til en ny
sæson med rigtig mange muligheder for at spille badminton i Gjern-
Kultur og Idrætscenter. Sæsonen begynder d. 21, 23 eller 24/9
afhængig af, hvilken ugedag, du ønsker at spille. Der tilbydes spilletider
følgende dage: mandag 19-22, onsdag 19-22 og torsdag 20-22.
Kontingent pr. bane for sæsonen: 1 time: kr. 1.000,-. Ønsker man 2
timers træning booker man blot banen 2 gange i træk!
Juniorbadminton
Vi håber igen at kunne udbyde badminton for vore juniorspillere. Men
da vi pt. stadig mangler en træner for sæsonen er dette endnu lidt
usikkert. Kunne du tænke dig at være træner bedes du kontakte Mette
Gregersen, mobil: 60171519, for yderligere info. Der er tildelt
træningstider i Gjern Kultur- og Idrætscenter mandage kl. 16.00
-17.00 og evt. onsdage kl. 16.00 – 18.00, så det er selvfølgelig vores
håb, at vi kan finde en eller to personer, som har lyst til at hjælpe vore
badminton-talenter til at blive endnu bedre. Kontingent pr. deltager er
kr. 350,- for sæsonen. Interesserede kan se status på træner-
situationen på www.gjern-if.dk.
Volleyball
Gjern IF´s volleyballafdeling er klar til en ny sæson med tilbud til
spillere i alle aldre. For de yngste tilbydes der kidsvolley, hvor alle kan
være med! For de lidt ældre er der teenvolley (med mulighed for både
3-mandshold og 6-mandshold). Alle er velkomne til at møde og prøve
en både sjov og social sport (de første tre træningsgange er gratis!)
I kids- og teenvolley spilles der kampe i weekenden med start i oktober.
Det foregår som små endagsstævner, i alt 7 gange. Vi melder til fra
gang til gang, så man binder sig ikke til alle weekender på forhånd.
Der tilbydes også ungdomsvolley.
Kidsvolley: (0. – 5. kl.)
Træningstider: tirsdag fra 16.30-18.00.

Vi træner alle i hallen samtidig, men træningen er opdelt efter niveau
og alder.
Trænere: Vi mangler pt. en træner – er du interesseret er du
velkommen til at henvende dig til Mette Grove Dahl, tlf: 60777873.
Første træning er tirsdag d. 25. august. Kontingent: 350 kr.
Teenvolley: (6. – 9. kl.)
Træningstider: tirsdag 18.00-19.30 og torsdag 16.30-18.00.
Trænere: Mette Dahl og Torben Mathiesen
Første træning er tirsdag d. 18. august.
Kontingent: 350/550 kr. (afhængigt af om man træner en eller to
gange om ugen)
Ungdomsvolley (10. kl. og op)
Der trænes tirsdag 18.00-19.30 og torsdag 16.30-18.00.
Træner: Ole Dahl.
Første træning er tirsdag d. 18. august. Kontingent: 350kr/550 kr.
Seniorvolley, mix
Der spilles hver tirsdag kl. 19.45-22.
Første træning er tirsdag den 1. september. Kontingent: 550 kr.

MOTIONSAFDELINGEN – LØB OG GANG
Løbetræning og gang.
Tid: Onsdag kl. 17.00 fra Kulturhuset, fredag kl. 16.00 fra Kulturhuset,
søndag kl. 10.00 fra klubhuset Sportsvej, Gjern (Anlægget)
Mød op og vi finder niveauet sammen gang for gang. Der er både
løbeture og gang. Løb kontaktperson: Helle Søndergaard, tlf.
22393557/ mh-marchl@live.dk

Husk at sætte X I kalenderen søndag d. 27. september 2015
hvor Dayz Søhøjlandet og Gjern Idrætsforening inviterer til det
årlige Gjern-Dayz Løb.
Med start ved feriecenteret Dayz Søhøjlandet kan du få muligheden
for at opleve det smukke Søhøjland i hjertet af Jylland. I år kan du
vælge mellem fire ruter i de udfordrende Gjern Bakker på enten 4, 8,
12,5 eller 21 km. samt NYHEDEN: Trailløb på 12,5 km med 100%
garanti for at blive både våd og møgbeskidt. Turen får dig ud i Gjern
Bakkers fantastiske terræn – ad bakkede småstier og igennem åer og
mudder. Du kommer til at udfordre dig selv både fysisk og psykisk og
styrke dine sanser på en ny måde.I feriecenteret er der mulighed for
omklædning og bad. Desuden er der gode tilbud i frokostbuffetten, hvor
der kan købes pizza og pasta.
Der vil være professionel tidtagning med chip. Fra kl. 12-18 vil der for
deltagerne være gratis entré til Dayz Søhøjlandets tropiske badeland.
For at få adgang skal du vise dit løbenummer.
Tilmelding på www.sporti.dk senest d. 21/9-2015.
For yderligere information: www.gjern-if.dk

FOR YDERLIGERE INFORMATION OM
AKTIVITETER I GJERN IF:
WWW.GJERN-IF.DK ELLER KONTAKT
FORMAND KIM BONDE MADSEN, TLF:
20239203

Vinterens aktiviteter i Gjern IF

Gjern Idrætsforening, så prøv at se: www.gjern-if.dk
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Vinterens aktiviteter i
Gjern Idrætsforening

Her er volley, badminton,
gymnastik, petanque, tennis
vandreture, bridge og meget
mere.

Tag siden ud og sæt den op et
synligt sted
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Brug en dag på Gjerns fremtid

Hvordan skal Gjern udvikle sig i de kommende år? Det spørgsmål er emne
for en diskussion blandt alle der bor i byen, lørdag den 26. september 2015.

Gjerns gamle midtby er i tilbagegang. Det kan skræmme potentielle
tilflyttere og stikke en kæp i hjulet på det nødvendige generationsskifte -
blandt andet til skade for boligmarkedet.
 Det er udgangspunktet for et initiativ, som Gjern Lokalråd nu har
sat i gang for at involvere hele byen i, hvordan den bliver gearet til
fremtiden. Det skal ske på et udviklingsværksted i Gjern Kultur - og
Idrætscenter lørdag den 26. september, som alle i byen inviteres til.

Allerede i slutningen af 2014 diskuterede Lokalrådet med byens
foreninger muligheden for at danne et udviklingsselskab. Diskussionen
mundede ud i dannelsen af en initiativgruppe med det formål at etablere
Gjern Almennyttige Udviklingsselskab, GAU (ikke at forveksle med det
allerede eksisterende Gjerningsstedet). Det er denne gruppe, der gerne
vil have input fra rigtig mange deltagere i udviklingsværkstedet i
september.

"For at komme videre med udviklingsselskabet vil vi gerne have alle vores
medborgere til at diskutere byens fremtid og komme med ideer. Vi bliver
nødt til selv at gøre noget - kommunen bidrager nok ikke med ret meget,"
mener formanden for Gjern Lokalråd, Vagn Brostrup Jensen.

Morgenkaffe, frokost og børnepasning
Han understreger betydningen af, at der bliver stor opslutning til
udviklingsværkstedet. Her skal det nemlig prioriteres, hvilke projekter til
fælles glæde og gavn for byen, GAU skal tage fat på. Så der er god
mulighed for at få reel indflydelse.
 "Og faktisk har vi fået nogle midler, så vi kan invitere alle der
møder op, på morgenkaffe og frokost - og tilbyde børnepasning i SFO'en til
alle, der har brug for det", fortæller Vagn Brostrup Jensen.
 Han er parat med yderligere oplysninger om udviklings-
værkstedet, GAU og arbejdet i Gjern Lokalråd på 3025 5758, mail:
jensenhilmer@mail.dk.  Her kan man også tilmelde sig dagen (nødvendigt
af hensyn til forplejning - børn til børnepasning skal også tilmeldes).
Seneste tilmelding tirsdag den 22. september.
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Gjern på anparter

Bag initiativet til GAU - Gjern Almennyttige Udviklingsselskab -
står repræsentanter for Gjern Idrætsforening, Gjern
Natur, Gjern Borgerforening, Gjern Lokalråd, Gjer-
ningsstedet, Gjern LokalTV og Gjern Kultur- og
Idrætscenter. Formålet er - i det bredest mulige sam-
arbejde - at udvikle projekter til almennyttige formål.

Det er besluttet at stifte et ApS som økonomisk og
juridisk ramme for arbejdet. En sådan konstruktion
styrker muligheden for projektudvikling, forhandlinger
om køb, kontrakter m.m. Det stiller byen stærkere i
forhold til de udviklingsønsker, som borgerne prioriterer
højest.
 
Et ApS stiller et kapitalkrav på minimum 50.000 kr. -
penge som GAU forventer at rejse gennem borgeres,
foreningers og virksomheders køb af anparter. Ræson-
nementet bag er, at en målbevidst udvikling af Gjern
styrker byen - og vil kunne ses på boligpriserne. Anpar-
terne er på 1.000 kr.

Alle kan købe et ubegrænset antal anparter og får
stemmeret i anpartsselskabet efter, hvor mange anpar-
ter man har købt.

Når GAU ApS er dannet, skal der søges udviklingsmidler
fra offentlige og private fonde og puljer.
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Program for Udviklingsværksted for Gjern 26. september

2015 i Gjern Kultur - og Idrætscenter

- alle er velkomne

På udviklingsværkstedet 26. september tager vi udgangspunkt i planen "Gjern - fremtidens
lokalsamfund" der blev lavet af Gjerns borgere i 2012. Desuden inddrages de ideer, der kom
frem på Gjern Lokalråds borgermøde 30. marts 2015. Begge dokumenter kan ses på
Lokalrådets hjemmeside.
Senest tilmelding 22. september - til formanden for Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen tlf.
3025 5758 og e-mail: jensenhilmer@mail.dk (man behøver ikke deltage i hele mødet) .
Husk også at tilmelde børn til børneaktiviteter i SFO mellem kl. 9.30 og 15.00.

Kl. 9.00 Morgenkaffe og rundstykker - en hyggelig snak om dagens udviklingsværksted.

Kl. 10.00 Introduktion til dagens formål og forløb - prioritering af indsatsområder for GAU,   
 Gjern Almennyttige Udviklingsselskab (inkl. en kort præsentation heraf).

Kl. 10.10 Inspirationsoplæg fra bestyrelsesformand Dag Kristiansen, Ørsted Kro A/S - en   
 borgerejet kro og multihus (hvor initiativtagerne på få måneder samlede 1,4 mio. kr.  
 ind hos  borgerne, købte kroen).

Kl. 10.30 Præsentation af indsatsområder for udvikling i Gjern.

Kl. 11.00 Gruppediskussion om indsatsområderne - hvis deltagere under mødet får ideer til   
 andre projekter kan de skrives på flipover-ark og sættes op på væggen på lige fod   
 med andre forslag.

Kl. 11.45 Deltagerne prioriterer indsatsområder - alle får 10 klistermærker, som de placerer   
 ved de  mner, de finder vigtigst at arbejde med. Man kan fordele sine mærker   
 fuldkommen, som man vil.

Kl. 12.15 Opsamling på resultatet af prioriteringen - de højst prioriterede projekter går videre til
 diskussion efter frokost.

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.00  Gruppediskussion om de fire højst prioriterede projektideer for GAU - herunder   
 konkrete  ideer til, hvad der kan gøres for at gennemføre projekterne.

Kl. 13.45 Deltagerne skriver ideer til detaljer inden for de enkelte projekter på post-it sedler og
 sætter dem på flipover-ark på væggen. Ideerne skrives ned i et idékatalog
 til brug for arbejdet i GAU.

Kl. 14.15 Kaffe og kort redegørelse for det videre forløb hen imod GAU, kampagne for tegning af
 anparter og den stiftende generalforsamling i januar 2016

Kl. 14.45 Udviklingsværkstedet slutter.
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Her kan din
annonce stå
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GJERN BORGERFORENING

Rap i bækken

Gjern Borgerforening afholder igen i år Andevæddeløbet Rap i bækken. Det
sker søndag den 6. september i tidsrummet kl. 10:00 til 12:00 i Dalby bæk
ved Skovvejen nr. 11-13.

Rap i bækken er en festlig og underholdende dag for hele familien, hvor
store og små hepper på de mange gule ænder.

De mange gode præmier er sponsoreret af venlige erhvervsdrivende i
Gjern og omegn. Overskuddet fra dagen går til de mange aktiviteter, som
Gjern Borgerforening arrangerer i løbet af året.

Program
kl. 10:00  Sidste øjeblikshandel med  
  ANDelsbeviser
kl. 10:15 Første Andevæddeløb
kl. 10:45  Andet Andevæddeløb
kl. 11.15  Tredje Andevæddeløb
kl. 11.45  Fjerde Andevæddeløb

Inden startskuddet lyder, kan du købe
ANDelsbeviser til 20 kr. stykket af Borger-
foreningens frivillige.

Numrene på andelsbeviserne svarer til
numrene på de ænder, der svømmer om
kap. Indehaverne af ANDelsbeviserne til de
ænder, der når først over målstregen,
vinder en præmie.

ANDelsbeviser sælges også hos BS Spar i ugerne op til løbet.

Du behøver ikke være til stede for at kunne vinde, men det er sjovest.

Undervejs vil Gjern Borgerforening sætte gang i grillen og der vil kunne
købes popcorn, pølser med brød, sluch-ice og andre drikkevarer.
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Velkommen til møde eller på hjælperliste

Bestyrelsen i Gjern Borgerforening kan bestå af op til ni medlemmer. I øjeblikket er
vi seks medlemmer, hvilket er godt nyt for dig. For det betyder, at vi har en ledig stol
til dig.

Som du sikkert ved står Borgerforeningen bag flere arrangementer her i byen. Det
gælder blandt andet Rap i Bækken, fastelavn samt Sankt Hans Byfest, som vi
arrangerer sammen med Gjern Idrætsforening. Vi arbejder også sammen med
blandt andet biblioteket om forskellige foredrag. Vi kunne godt tænke os at lave
endnu mere for Gjern by og omegns borgere, men vi har hver især desværre kun to
hænder og syv dage i ugen. Derfor vil vi gerne inviterer dig til vores næste
bestyrelsesmøde.

Vores næste møde er endnu ikke planlagt, så hvis du er hurtig og sender en mail til
bestyrelse@detskerigjern.dk, kan du også være med til at planlægge, hvilken dato
vi skal mødes på. Vi mødes altid i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 19.30. Mødet
varer som regel til omkring kl. 22.00. Vi mødes en fire – fem gang om året, alt efter
behov.

Om du er helt sikker på, at det er lige noget for dig eller du bare er lidt nysgerrig er
ligegyldigt. Alle er velkomne. Så kom forbi og se, hvad vi er for nogen og hvad det
er, vi taler om og arbejder med i borgerforeningen. Det er helt ufarligt; vi noterer
dig ikke som bestyrelsesmedlem, før du selv ønsker det.

Er møder, planlægning og snak frem og tilbage ikke lige noget for dig, så har vi et
andet super godt tilbud til dig. Du kan komme på vores hjælperliste. En liste, hvor
alle de mange frivillige, vi har kontakt til, står på. Så ved vi nemlig hvem vi skal
kontakte, når vi har brug for praktisk hjælp i forbindelse med for eksempel
juleudsmykning, borddækning til fastelavn eller en bodvagt til Sankt Hans, også her
vælger du om opgaven er noget det passer ind.

Så vil du gerne give en hånd med nu og da, når der er praktiske opgaver, der skal
løses? Så skriv til bestyrelse@detskerigjern.dk. Du kan også skrive til os, hvis du vil
vide lidt mere om, hvad det eventuelt indebærer eller hvis der blot er et enkelt eller
to arrangementer, du gerne vil støtte med din arbejdskraft, men andre hvor du ikke

har tid eller lyst.

Kort sagt; Skriv til
bestyrelse@detskerigjern.dk hvis du vil

snuse lidt til bestyrelsesarbejdet eller give
en hånd med til et eller flere af vores

arrangementer.

Vi vil gerne have din hjælp!
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Sponsor til udvidelse og vedligehold

Gjern Borgerforening har holdere i lygtepælene, hvori vi pynter op til
jul, og de bruges til at informere om blandt andet Rap i Bækken,
Gjern Natur's affaldsindsamling, og julebelysning samt flager vi i
forbindelse med konfirmationer og andre festlige lejligheder.

Holderne har vi, fordi vi tidligere har
fået store og små sponsorater af
lokale borgere og erhvervsdrivende.
Sponsoraterne fik vi til både hol-
derne og til julebelysning. Holderne
er på plads og bruges flittigt. Det er
ikke lykkes os at få julelysene på
plads. Vi har arbejdet på det, men
det er simpelthen for dyrt at få det
koblet på lygtepælene, og vi har
endnu ikke fundet en anden holdbar
løsning. Har du en god ide, hører vi den meget gerne.

Vi mangler stadig at sætte et skilt op, hvor de enkelte sponsorer
fremgår. Det får vi gjort i løbet af i år.

Holderne og flagene bliver som nævnt flittigt brugt, så de trænger til
vedligeholdelse. Oven i det, har vi desværre mistet nogle af hol-
derne i forbindelse med nytåret. De er blevet sprængt i stykker.

Ydermere vil vi gerne udvide antallet af holdere og flag, så vi også
kan pynte op ud af fx Hornvej.

Derfor søger vi sponsorater til vedligeholdelse og udvidelse af
flagalleen. Store som små sponsorater er mere end velkommen.

Send en mail til bestyrelse@detskerigjern.dk, og så aftaler vi de
nærmer detaljer.
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Sponsorskilt
Som nævnt mangler vi stadig at få sat skiltet op med de mange, gavmilde
og hjælpsomme sponsorer, der gjorde det muligt for borgerforeningen at
sætte de beslag på lygtepælene, der blandt andet bruges til vores flag samt
juleudsmykning.

Sponsorer:
BS Spar, Søndergade 54
Sparekassen Østjylland, Østergade 11
Søhøjlandets Valgmenighed, www.shvm.dk
Gjern Bageri, Ejnar Nielsens Vej 2
Clinique Him & Her, Østergade 1
Rehn's Design, Østergade 1
Lerches Auto ApS, Søndergade 29
Pia Holm Due & Poul Due, Stationsvej 8
Anders Løwe, Søndergade 12
Vestergaard VVS, Søndergade 31
Ejvind Svejstrup, Trehøjevej 1
Den Jydske Gørtler v/Frank Thuesen, Søndergade 13
Midtjysk Stålmontage v/Carsten Ørslev Nielsen, Søndergade 15
JS Maskinteknik, Søndergade 25
Paraguay Rejser, Falkenkær 5

Bidragsydere
Causa, Højholt 14
Gjern Idrætsforening
Gjern Skyttekreds
Gjern Fiskeriforening

Materiale sponsorer
Gern Autolakering, Søndergade 21 (maling af flagstænger)
Den Jydske Gørtler v/Frank Thuesen, Søndergade 13 (diverse materialer)
XL-Byg Gjern Tømmerhandel, Søndergade 62 (delvis sponsorat af træ)
HELENS Blomsterværksted, Herredsvejen 18 (binding af juletræer)
Pasgaard og Jull VVS, Anbækvej 30 (24 m metalrør)
Gjern El, Herredsvejen 18 (strips til juletræer)

Vi arbejder på at få sat skiltet op i løbet af efteråret. Placeringen af skiltet
ligger ikke helt fast endnu.
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Medlemskab

Her finder du de oplysninger, du skal bruge for at blive medlem af Gjern
Borgerforening. Er du allerede medlem, men har glemt at tilmelde dig PBS,
sker dette års betalingen ikke automatisk. Du skal derfor selv indbetale
igen for at fortsætte dit medlemskab, og evt. tilmelde dig PBS.

Et årsmedlemsskab af Gjern Borgerforening koster:
 50 kr. for enkeltpersoner
 100 kr. for en husstand
 150 kr. for virksomheder

Et årsmedlemskab går fra maj til april.

Medlemskort udsendes til medlemmerne, når betalingen er registreret.

Sådan bliver du medlem:
 • Betal i din netbank til vores konto i Sparekassen Kronjylland,
  reg. nr. 6110, konto nr. 4 910 001 747. Husk venligst at   
  skrive din adresse.
 • Eller send en mail til kasserer@detskerigjern.dk med: Navn,
  adresse, post nr. og hvilken medlemstype du ønsker   
  (person, husstand eller virksomhed). Samt teksten: ”Ja tak  
  til PBS tilmelding”. Du skal være opmærksom på, at vi har   
  opkrævet for 2015. Vi opkræver først igen i maj 2016. Det  
  betyder, at du til april vil modtage et elektronisk    
  indbetalingskort i din netbank. Det skal du godkende og   
  betale, for at være medlem og tilknyttet PBS.
 • Alternativt kan du ringe til Paw Rosenvard på tlf.: 29 42 01  
  76 og få hjælp.

Medlemskort udsendes til medlemmerne i begyndelse af august og skal
medbringes for at opnå fordele ved arrangementerne.
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Udlejning til medlemmer

Gjern Borgerforening har udlejning af forskellige effekter til fester og andre
arrangementer. Det er kun medlemmer af Gjern Borgerforening der kan
leje borgerforeningens effekter.

Medlemspriser
5 m Flagstænger m. flag  30 kr. pr. stk. pr. døgn
Beslag til flagstænger  20 kr. pr. stk. pr. døgn
Lyskæder, inkl. pærer  25 kr. pr. stk. pr. døgn
Stor grill    100 kr. pr. stk. pr. døgn
Køleskab 260L  25 kr. pr. døgn
Kummefryser 185L  25 kr. pr. døgn
Popcorn maskine*  250 kr. pr. døgn
Sluch Ice maskine**  250 kr. pr. døgn
Flagallé i Gjern by  500 kr. pr. dag (kl. 8.00 -
    solnedgang)
Toiletvogn   500 kr. per døgn 

Kontakt Jan Pedersen på tlf: 21 37 37 80.

Borgerforeningen har en hoppepude, som medlemmer af
Borgerforening kan låne gratis på eget ansvar til privat brug. Du
skal selv hente og aflevere den. Kontakt Jan Pedersen for at aftale
nærmere.

*Inkl. Kræmmerhuse, popcorn og fedt til ca. 30 personer.
**Inkl. Saft til 6 liter, med sugerør og glas til ca. 40 personer.
Saft: Hindbær, Sport, Filur, Cola eller Ice blue.
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Formand:

Kuno Nørskov

Tingbakken 82

Tlf.: 41 93 08 15

Næstformand:

Paw Rosenvard

Tingbakken 13

Tlf.: 29 42 01 76

Kasserer:

Frede Madsen

Tingbakken 11

Tlf.: 20 85 70 15

Sekretær:

Camilla H. Hansen

Højholt 26

Tlf.: 31 19 00 01

Udlejning:

Jan Pedersen

Hornvej 27

Tlf.: 21 37 37 80

Medlem:

Michelle Quitzau

Borgergade 6

Tlf.: 26 13 31 14

Bestyrelsen i Gjern Borgerforening

Vi kan altid bruge nye hjælpere - vil du i
bestyrelse, være fast hjælper eller blot give en
lille hånd nu og da - så tøv ikke med at kontakte
os - sammen gør vi Gjern området til et godt
sted at være.
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Du finder byens solarie i kælderen under
Gjern Kultur- og Idrætscenter

  Åbningstider:  Hverdage  kl. 08 - 22
    Lørdage  kl. 10 - 16
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SPEJDERNE

Har du lyst til at være spejder for en dag så kom gratis
med til

Sommersamling   -
Spejder for en dag

     den 22.-23. august 2015.

Spejderi, telt, shelter, bålmad, natløb.

Vi går i Colombus’s fodspor

 

Vi begynder lørdag den 22. August kl. 10.00
Vi slutter søndag den 23. August kl.11.30

Tag en madpakke med til lørdag middag.

Vi spiser bålmad lørdag aften kl. 18.00, derefter er der
lejrbål 19.30. Forældre og søskende er velkomne.
(Forhåndstilmelding til spisningen er nødvendig)
Pris voksne kr. 50,- børn kr. 25,- spejdere på prøve er
gratis
Tilmelding spisning til Susanne tlf. SMS 20 65 95 09 – mail
susanne@gjernblik.dk
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Gudenå 2015

Sommerlejr

En lille flok Bævere og ulve var i begyndelsen af juli på spejderlejr i
Hinnerup. Vejret tog nu ikke så pænt imod børnene, det pladderregnede og
stormede, det meste af tiden. Alligevel var humøret højt på den lille 3-dages
lejr sammen med godt 100 børn her fra det midtjyske. 15 Senior og
roverspejderne havde deres egen lejrplads på sommerlejren, hvor der i alt
var 400 deltagere.

En lille blandet flok bævere og ulve er klar til sommerlejr på
Moselund Spejdercenter
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Temaet for sommer-
lejren var Narnia, her
er ulvene i gang med
at fremstille sværd til
at kæmpe mod de on-
de kræfter.

I det kølige vejr var det
godt at få varmen ved
et lille bål.



side 45

SPEJDERNE

Distriktsturnering 2015
Lunden, Silkeborg

I det tidlige forår var
bævere og ulve på
turnering med godt
200 jævnaldrende i
Lunden i Silkeborg.
Emnet var ”Pirat” og
her er tilskuerne klar
til Palle Pirats afslut-
tende show.

Det var stolte
små Gjern
spejdere der blev
turneringens
bedste spejder-
gruppe. Som
bevis på dette fik
de stævnestan-
deren med hjem
til spejderhytten
i Gjern, hvor den
må bo det næste
år.
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Spejderne på Familiedagen Sct. Hans

På Familiedagen til Sct. Hansfesten, blev det som sædvanlig et
tilløbsstykke at bage en pandekage eller et snobrød.
Rigtig mange børn kiggede forbi med deres forældre og fik testet
bageevnerne hos Gjern Spejderne.
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Kalenderkryds
Sommersamling- Spejder for en dag 22/8-23/8
Sponsorcykelløb 1/9
Leder og grupperådsmøde 10/9
Familietur / Juletroptur 6-8/11
Nytårsparade 16-17/1

Bæverleder Ove Jørgensen  22 90 90 58
Bæverleder Ulrik Knold  25 36 24 10
Ulveleder Ellen Christiansen 86 87 77 88 60 92 78 00
Ulveleder   Solveig Pedersen 86 87 52 41 26 25 52 51
Ulveleder   Jens E. Kristoffersen 86 87 52 41 22 78 24 00
Tropleder spejderne  Per Villadsen 86 87 51 81 28 57 16 61
Tropleder spejderne Thore Nielsen  41 13 17 91
Tropleder spejderne Asbjørn Merstrand  26 30 28 28
Nørder Niels Sørensen 86 87 52 40 24 85 55 33
Depot  Frank Thuesen 86 87 59 09 
Gruppeleder  Susanne Thuesen  20 65 95 09
Grupperådsformand Erling Lemming 86 87 54 33 24 79 65 25
Kasserer Birgitte Garne 86 87 57 40 

Mødetider, spejderhytten, Svostrupvej 5.

Bævere 1. – 2. kl.  Onsdag  16.30 - 18.00
Ulveunger 3. – 4. kl.  Tirsdag  17.00 - 18.30
Spejdere fra 5. kl.  Torsdag  19.00 - 21.00
Seniorspejdere  Mandag  19.30 - 21.30
Roverspejdere  Mødes
   efter aftale
Ledermøde   2. torsdag
   i måneden  19.30 - 22.00
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LIBERIAKOMITÉEN

Tak til borgerforening og borgere i Gjern

Liberiamarkedet, som blev afholdt pinselørdag, gav et over-
skud på godt 19.000 kr. Pengene går til skolegang for
forældreløse børn i Liberia. Efter borgerkrigens afslutning er
landet inde i en positiv fase, men først aids og senest ebola har
ramt mange familier hårdt og sat udviklingen tilbage. Derfor er
der fortsat brug for støtte.

Vi bringer her en STOR TAK til alle jer i Gjern, der på forskellige
måder støttede Liberiamarkedet. Tak til alle frivillige med-
arbejdere ved standene og tak til alle borgere, der så velvilligt
donerede effekter og købte varer ved boderne.

En særlig tak til borgerforeningen for det store arbejde med at
sætte flag og skilte op – og for lån af popcorn- og slushice- ma
skiNer. Også en særlig tak til SPAR for remedier til vaffel-
bagning og til Comfil for strøm og stadeplads.

Med venlig hilsen

Liberiakomiteen i Gjern
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SØHØJLANDETS KIRKE

Program for arrangementer i Søhøjlandets Kirke.

August
Søndag d. 16.8. kl. 19.30 Gudstjeneste 
Søndag d. 30.8. kl. 10.30 Gudstjeneste

September
Søndag d. 7.9. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 13.9. kl. 10.30 Gudstjeneste
Søndag d. 20.9. kl. 10.30  Høstgudstjeneste med indsamling til   
    Liberiaprojektet
Lørdag d. 26.9. kl. 13.00 Undervisningsdag med generalsekretær   
    Robert Bladt.
Søndag d. 27.9. kl. 19.30 Gudstjeneste

Oktober
Søndag d. 4.10. kl. 10.30 Gudstjeneste
Mandag d. 5.10. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 18.10. kl. 10.30 Undervisning + Gudstjeneste
Søndag d. 25.10. kl. 10.30 Gudstjeneste

November
Mandag d. 2.11. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 8.11. kl. 10.30 Gudstjeneste med indsamling til ELN
Søndag d. 15.11. kl. 19.30 Gudstjeneste 

Alle gudstjenester og andre arrangementer er åbne for alle, der har lyst til
at være med. Med mindre andet er nævnt afholdes gudstjenesterne i Gjern
Kultur- og Idrætscenter. Se mere på www.shkirke.dk

Der kan bestilles transport til arrangementerne på 61346368 eller
87770117

For mere information: Kontakt præst i Søhøjlandets Kirke, Jo´n Poulsen,
Højholt 16 Gjern, tlf: 61346368 eller jon@shkirke.dk
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Mange på sommerferie sammen

Omkring en tred-
jedel af menigheden havde valgt at
holde sommerferie sammen i uge
31. Det foregik i Hjallerup, lige nord
for Ålborg, hvor der for fjerde år i
træk var arrangeret bibelcamping.
De fleste ankom lørdag efter-
middag, hvor regnen silede ned, og
blæsten tog til, så der blev rigtig

prøvet kræfter med den danske sommer. Vejret fik dog ikke lov til at
ødelægge humøret eller sætte dagsordenen. Søndag formiddag var der
guds- tjeneste, hvor temaet ”Aftryk”
blev slået fast med en gudstjeneste
med fokus på, hvordan Gud sætter
aftryk på os.
I løbet af dagen var der masser af
undervisning, seminartilbud og
aktiviteter for alle aldre. Børnene
nød de mange tilbud som fire
hoppeborge, legetelte og ”Hjaltes
værksted”, hvor børnene med
lejrens maskot, Hjalte, kunne være
sammen med voksne og fx lave
instrumenter, legevåben og hylder ud af træ. Om eftermiddagen var der et
væld af workshops og seminarer, man kunne vælge imellem. Der var noget
til ægtepar, forældre og unge. Om aftenen var der forskellige forkyndende
møder og koncerter.
Et helt nyt tiltag var Integrations Camp, som er et tilbud til indvandrere og
flygtninge, som søger et vedkommende alternativ eller en mulighed for at

tage på en givende ferie, der
byder på masser af
muligheder.
Sidst på aftenen åbnede Me-
nighedscafeen – et hyggeligt
sted, hvor mange valgte at
bruge aftnerne.
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Fokuspunkter
I Søhøjlandets Kirke arbejder vi i øjeblikket særligt ud fra
tre fokuspunkter:
 1)  "Ind til kilden - ud i livet", som handler om at styrke vores   
  relation til Gud og sætte det i spil i hverdagen.
 2)  "Kirkens sociale arbejde". Hvordan kan kirken hjælpe   
  mennesker, der har brug for hjælp på den ene eller anden   
  måde?
 3)  "Ægteskabet", hvor vi ønsker at styrke ægteskaber og   
  parforhold. Vi ser ægteskabet som én af de vigtigste   
  institutioner i vores samfund og oplever samtidig, at der er  
  pres på ægteskabet, og at det kan være svært at få til at   
  lykkes godt. I foråret er det et tema til flere gudstjenester og
  til efteråret vil vi udbyde et egentligt ægteskabskursus. Følg
  med på vores hjemmeside og facebookside, hvor vi vil lægge
  alle konkrete oplysninger ud om kurset, når detaljerne er på
  plads.

Tune In - Kirke for teenagere
Et par gange om måneden mødes en flok teenagere for at hygge sig
sammen. Hver gang er der et tema på programmet, som en voksen
præsenterer og bringer i spil. Emnerne varierer, men har ofte noget med
tro og identitet at gøre.

Mirjam Søndberg-Madsen og Dorthe Sandvad er ledere for Tune In. Det er
en åben klub, som betyder, at alle fra 7. til 9. klasse er velkomne til at være
med. For program og kontaktoplysninger til lederne, gå til kirkens
hjemmeside shkirke.dk, og klik videre på Tune In.

Søhøjlandets Kirke vil være…
 • en del af Guds kirke i Søhøjlandet. En aktiv kirke i    
  lokalområdet med udgangspunkt i Gjern, Voel og    
  Skannerup. En kirke, som samler mennesker til et    
  fællesskab omkring forkyndelse, nadver og lovsang.
 • et sted, som udfordrer mennesker til tro og til et liv i   
  efterfølgelse af Jesus Kristus.
 • en kirke med god plads til hele familien og til alle    
  aldersgrupper.
 • en åben og nærværende kirke, som gør en positiv forskel i
  lokalområdet.
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