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Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af:
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margaret.skovsen@mail.tele.dk
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GJERN-IF

 INFO FRA GJERN IF

KLUBHUS I FORANDRING!

Som nogle måske har bemærket er der sket lidt
ændringer i og omkring klubhuset i anlægget.

Bestyrelsen arbejder på at gøre klubhuset lidt mere
attraktivt for de forskellige brugere.

Vi starter i det små med lidt nye møbler, lidt nyt
køkkengrej og lidt bedre belysning udenfor klubhuset.
Der er også sat nye askebægre op udenfor klubhuset
- vi håber I vil huske at benytte disse - så vi kan holde
området pænt.

Rom blev, som bekendt, ikke bygget på en dag, så
hav tålmodighed. Det ender med at blive rigtig godt.
Skulle man ligge inde med en god idé til noget som
kunne være rart at have i klubhuset hører vi gerne om
det.

Bestyrelsen
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN

Løbsberetning Gjern Dayzløbet 2015.

Løbet blev afholdt den 27. september, som vanligt den 4. søndag i
september.
Ruterne 4, 8 og 21 km, blev afholdt rutinemæssigt med høj standard
og med massere af glade løbere.
Trail ruten - den mere udfordrende rute, med vand, mudder og
terræn, viste sig dog at være NOGET mere udfordrende for de fleste,
da valget af farve på markeringsbåndet bestemt ikke var optimalt.
Vi ved udmærket, at ruten kræver opmærksomhed, god form,
energi og ikke mindst en stor ja hat. Vi vil forbedre ruten til næste år,
i den anledning vil jeg gerne opfordre de, der ønsker at dele deres
detour trail rute, om at kontakte bjarne@ano.dk.

Løbet blev gennemført af 371 deltagere, hvilket er en fremgang på
10 fra foregående år, det er absolut ikke vores højeste antal, men i
en tid hvor de fleste løb har tilbagegang, er vi tilfredse med
fremgangen.

Resultater :

Gjern Skole vandt skolekonkurrencen med fleste deltagere
21km m/k:   Ulrik Heitmann/Pernille Heinel
Trail 13-16år:  Asger Lillevang, Låsby skole
Trail m/k:   Magnus Højen/Malene Jacobsen
8km 0-9år:   Anne Dahl-Nielsen
8km 10-12 år : Stine Vestergaard &
   Nicolai Bujakewitz Kristensen
8 km13-16år:  Mads Dahl-Nielsen
8 km voksen m/k:  Lars Brix/Majken Christensen
4 km 0-9år :   Lærke Dalhøj & No Kusk Pedersen
4 km10-12 år : Gry Kusk Pedersen & Anton Haarup
4 km 13-16 år :  Melissa Fonager & Magnus Hessel
4 km voksen:  Dinna Bjerrum Swartz & Kenny Missanga
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN

Løbeudvalget vil gerne takke alle hjælpere, der har lagt mange
timers arbejde i løbet - før, under og efter.

lLgeledes vil vi gerne takke vore sponsorer :
Dayz Søhøjlandet, MAKI, Spar, Sparekassen Kronjylland,
Tømremester Anders Løwe, og World translations

Tak for deltagelsen.

Næste års løb afholdes
Søndag den

25. september 2016

Vi ses løbende!

På vegne af Gjern IF -
løbeudvalget

Bjarne Sørensen

Foto: Kirsten Fisker
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STAFETTEN

   

Indkaldelse til generalforsamling

  Mandag den 8. februar 2016 i
  Gjern Kultur- og Idrætscenter,
  Skovvejen 6, kl. 19:30

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Valg af revisorer og suppleant
  7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og kontingent
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlinge, skal være
kassereren Hilda Sørensen, i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
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GJERN KULTUR- & IDRÆTSCENTER

FÆLLESSPISNINGER 2016

Gjern Kultur- og Idrætscenter
fortsætter med spisning den første torsdag i

måneden.

Der spises flg. dage:

7 januar
4 februar
3 marts
7 april.

Som noget nyt og et ønske fra flere,
starter spisningen kl. 18 for alle.
Ellers er konceptet det samme,

menu og kaffe / the kr. 70,- pr. person

Tilmelding på 41175665 senest mandag i ugen,
hvor der er spisning

HUSK I SLIPPER FOR OPRYDNING OG OPVASK.

Håber vi ses.
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GJERN SKOLE

Gjern Skole

Jeg har spekuleret på, hvad jeg skulle skrive til Stafetten i dette nummer.
Der er jo rigtig store ting i gang med hensyn til skolestruktur. På den ene
side får man at vide, at elever skal flyttes for at fylde klasser op. På den
anden side bliver der sagt, at det er der slet ikke tale om. I hvert fald er det
nok endnu en spareøvelse, som bare ikke bliver kaldt sådan.

Jeg så i TV Østjylland, at ejendomsmæglerne oplevede mulige kunder, som
blev usikre over for at flytte til Silkeborg pga. skoledebatten. Det kan jeg
godt forstå. Mon ikke man skulle udsætte alt det her et par år og lade
skolerne komme godt i gang med reformen.

Hurra, hurra, hurra.            Tillykke Gjern Skole.

Jeg var tilfældigvis på Gjern Skole, da det glade budskab kom. Ud af 1238
skoler i hele landet er Gjern Skole blevet nr. 2 i faglig trivsel og nr. 33 i social
trivsel.

Det er fantastisk flot og et stort klap på skulderen til alle børn, forældre og
ansatte, ikke mindst alle ansatte i de tidligere år.

Det er en god platform for alle nuværende ansatte. Jeg ønsker jer held og
lykke med at bevare de flotte resultater, som fremkom ud fra en
trivselsundersøgelse i maj måned foretaget af ministeriet. En
undersøgelse, som jo nok bliver gentaget næste år.

Jeg fik løst mit skriveproblem på en meget positiv måde. Alle gode ønsker
for Gjern Skole herfra.

Bodil Dahl-Nielsen
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GJERN SKOLE
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GJERN SKOLE
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GJERN SKOLE
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GJERN LOKALRÅD

Gjerns fremtid

Borgere, foreningsliv, institutioner og erhvervsliv vil samle
kræfterne i nyt almennyttigt udviklingsselskab

Lørdag d. 26. september 2015 havde initiativgruppen bag Gjern Almennyttige
Udviklingsselskab – GAU inviteret til borgermøde og udviklingsværksted i Gjern
Kultur- og Idrætscenter. Godt og vel 50 Gjernborgere var mødt op til en drøftelse
af udviklingsmuligheder, visioner og fællesskab i Gjern og omegn.

Et skridt nærmere
- og tak for Jeres opbakning

Først og fremmest ønsker Initiativgruppen bag GAU at rette en tak til de
fremmødte til arrangementet lørdag d. 26.september.

Repræsentanter fra Ørsted på Norddjursland leverede god og brugbar inspiration
fra succesprojektet den folkeejede Ørsted Kro. Herefter fortsatte arrangementet
med henholdsvis oplæg, gruppediskussioner, fremlæggelser og afstemning
omkring de mulige projekter GAUs fremadrettede arbejde kan tage udgangspunkt
i. Projekterne centrerede sig primært omkring Gjerns gamle midtby, og det blev da
også Hotellet, Lourings Værksted samt en samlet organisering af kultur, natur og
idrætsforeningerne, som opnåede størst tilslutning blandt de fremmødte på
dagens afstemning.

”På borgermødet blev vi både inspireret og udfordret. Der var en god energi,
engagement og spørgelyst.

Tydeligt var dog, at vi fra GAUs side skal være meget bedre til at kommunikere,
hvad GAUs formål som udviklingsselskab og paraplyorganisation skal være.
Herunder også hvordan GAU adskiller sig fra øvrige foreninger og tiltag i Gjern og
omegn. Det vil vi bestræbe os på i tiden frem mod den stiftende
generalforsamlingen d. 21. januar 2016, udtaler Vagn Bostrup Jensen, formand
for Gjern Lokalråd, der står bag initiativet til GAU.”



side 14

GJERN LOKALRÅD

GAU ApS allerede en realitet
og anpartstegningen er i gang

Initiativgruppen bag GAU fremlagde på borgermødet stolt en bevilling fra
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på ikke mindre end 436.000 kr. til
at få idéen gjort til virkelighed. Ministeriet udviser således tillid til, at der i
Gjern og omegn findes ildsjæle og frivillige, der igennem GAU ApS, kan og
vil yde den ekstra indsats, der skal til for at styrke Gjerns position
fremadrettet.

Det er et stort håb og ønske fra initiativgruppen bag GAU, at hverken dette
beløb eller initiativgruppens mange hundrede frivillige arbejdstimer går
spildt.

Lørdag d. 26.september markerede ligeledes opstarten for anpartsteg-
ningen i GAU ApS. Gjern Lokalråd kunne her takke Sparekassen
Kronjylland for opbakning i form af anpartsbeviser i GAU til en værdi af
25.000 kr. Siden borgermødet har ligeledes en række borgere, lokale
erhvervsdrivende samt foreninger købt anparter.

”Kapitalkravet til et anpartsselskab er 50.000 kr., og vi er stolte af allerede
nu at kunne bekræfte det økonomiske grundlag for at stifte GAU ApS.
Anpartstegningen fortsætter dog frem mod den stiftende generalfor-
samling”, udtaler Vagn Brostrup Jensen.

En anpart i GAU ApS = en stemme
på Generalforsamlingen

I et anpartsselskab er en anpart lig med en stemme og dermed indflydelse. En
anpart á 500 kr. i GAU sikrer dig således direkte indflydelse på udviklingen i Gjern og
omegn.

Mød op til Generalforsamling d. 21.januar 2016 og bliv en aktiv del af udviklingen i
din by.

Læs mere om GAU samt ideerne fra borgermødet og besøget fra den folkeejede
Ørsted Kro på www.Gjern.dk

Anparter kan købes hos SPAR Gjern.
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I Gjern er der nærhed og sammenhold. I fællesskab kan vi løse
problemer på tværs af skel og snævre interesser. GAU’s
Initiativgruppe er sammensat af et bredt udsnit af Gjernborgere, der
ønsker at styrke netop dette sammenhold.

GAU skal fungere som det økonomiske, juridiske og organisatoriske
værktøj og skal varetage fælles interesser for udvikling af land og
by, rekreative arealer, tomme bygninger, byfornyelse, sociale og
kulturelle mødesteder og lignende. GAU skal samle, understøtte og
bidrage til det arbejde, der allerede sker i foreninger, institutioner og
erhvervsliv.

Hvorfor skal Gjern og omegn have et GAU ApS?

Hvis vi skal opretholde grundlaget for vores skole, købmand og
bager, sikre at handel og service styrkes og bevares, sætte gang i
salg af byggegrunde, forbedre priser på vores ejendomme samt
tiltrække nye borgere – skal vi stå sammen og være klædt på til at
tage udfordringerne op, når de kommer.

Vi vil være på forkant med at præge udviklingen positivt. Derved kan
vi hjælpe med til at sætte Gjern og omegn på landkortet som det
ideelle ”Fremtidens Lokalsamfund”.

GJERN LOKALRÅD
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Her kan din
annonce stå
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GJERN BORGERFORENING

Rap i Bækken

Årets andevæddeløb var igen i år en rigtig hyggelig formiddag, hvor der
blev heppet på ænder i mange forskellige udklædninger.

Der var i alt 145 præmier i de fire andevæddeløb til en værdi af 16.269 kr.

Vi vil endnu en gang gerne takke vores velvillige sponsorer for deres bidrag:

Aletas
Areo
Børge Høst, massør, Voel
Causa - juridiske rådgivningsfirma
Comaco
Dayz Søhøjlandet
Den Jyske Gørtler
Flemming Holms Autoservice
Forlaget Hovedland
Garn-Biksen, Sorring
Gjern Blik
Gjern Borgerforening
Gjern Køreskole
Gjern Tømmerhandel
Golf Restaurant SøHØJland
Grønagergård Savværk
Gulvmanden Horn
Jysk Automobilmuseum
Klinik for fodterapi
Klinik for fysioterapi
Kosmetolog Nina Riisgaard, Sorring
Lausch Hobby, Sorring
LM Design
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GJERN BORGERFORENING

Maki
Nedergaard murer & entreprenør
Sorring Bær
Spar i Gjern
Sparekassen Kronjylland
Stokholm Auto
Søhøjlandet Golf
Søhøjlandets Murerforretning
Toftegård Textil
Tømrermester Anders Løwe
Vestergård VVS
Wavin

Gjern Borgerforening vil gerne sige tak til alle jer mange fremmødte,
ANDelsbevis-indhavere samt sponsorer.

Vi håber, I alle er med igen til næste år.
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GJERN BORGERFORENING

Julen er traditionernes tid

Der findes nok ikke noget mere traditionsfyldt end julen i Danmark. I de sidste
mange år, har en del af Ellerupvej været omdannet til Nordpolen, med nisser,
lysende isbjørne, huse og i titusindvis af lysdioder. I starten med en elmåler, der
nærmest blev rundtosset af at holde styr på strømmen, når der om aftenen var
gang i showet. Rygtet om den Amerikanske jul i Gjern havde bredt sig milevidt
omkring, og folk kom langsvejs fra, for at snuse til julen, og glemme hverdagens
stress, mens de gik rundt og betragtede de mange fine ting John Dascher havde
samlet og lavet gennem årerne. Selv naboerne har hjulpet til med at lægge jord og
gran til festlighederne.

Men sidste års julelystænding - i øvrigt den første hvor det lykkedes at få
borgmesteren til at komme og tændte lysene, bliver den sidste på Ellerupvej.
Familien Dascher har besluttet at bruge tiden på andre ting. Det hører lige med, at
der, ifølge borgmester Steen Vindum, var flere til Julelystændingen i Gjern, end der
var til juletræstændingen på Torvet i Silkeborg…

I Borgerforeningen har vi arbejdet vi med at videreføre julelyset - ikke på samme
niveau og i samme smukke rammer som på Ellerupvej. Vi har fået lov til at låne og
indrette den gamle rådhushave til Borgerforeningens Juleby. Man kan komme i
julestemning, blot ved at træder væk fra gaden. Selve julelystændingen slår vi
sammen med Juletræsfesten - som bliver flyttet fra hallen til det nye sted søndag
den 29. november kl. 15:30. Lyset bliver tændt kl. 16:30.

Det lokale erhvervsliv har sagt ja til at hjælpe med at få etableret den nye 'Juleby',
så Gjern forsat kan være kendt som en hyggelig by - især ved juletid. Vi tør godt
love, at det bliver en god overraskelse, som vi sammen skal pakke ud før den sidste
søndag i november…
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GJERN BORGERFORENING

   

Fastelavn

Søndag den 7. februar 2016 kl. 14.30
i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Kom og slå katten af tønden, måske
bliver du den nye kattekonge eller
dronning.

Udklædte voksne får deres egen
tønde at slå itu!!!

Der kan købes kaffe, the og sodavand
i hallen. Gratis fastelavnsbolle til børnene.

Efter at katten er slået af tønden vil der være
konkurrencer for både voksne og børn - glæd jer.

Entre: 10 kr. pr. ikke medlem af borgerforeningen og gratis for
medlemmer af Gjern Borgerforening.

Vi glæder os til at se en masse udklædte børn og voksne.

Ingen tilmelding
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GJERN BORGERFORENING

   

Indkaldelse til generalforsamling

Mandag den 22. februar 2016 kl. 19.30 i
Gjern Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
 - Vedtægsændringer fra bestyrelsen
6. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer for tre år
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisorer
9. Valg af revisorsuppleanter
10. Evt.

Bilag vedr. punkt 3 (regnskab) vil kunne hentes på
Borgerforeningens hjemmeside, når det er blevet revideret.
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GJERN BORGERFORENING

   

Velkommen til møde

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, men send en mail til
bestyrelse@detskerigjern.dk, så bliver ud inviteret med, når
datoen er på plads.

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 lover
ikke at notere dig som bestyrelsesmedlem, før du selv ønsker
det.
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GJERN BORGERFORENING

   

Medhjælper er mere dig

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 jule-
udsmykning, borddækning til fastelavn eller en bodvagt til
Sankt Hans. Du vælger selv fra gang til gang, om opgaven er
noget der passer ind i din hverdag.

Så vil du gerne give en hånd med nu og da, når der er praktiske
opgaver, der skal løses? Så send en mail 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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GJERN BORGERFORENING

   

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.

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.
• Alternativt kan du ringe til Paw Rosenvard på tlf.:
 29 42  01 76 og få hjælp.
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GJERN BORGERFORENING

   

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 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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GJERN BORGERFORENING

   

Vigtige datoer for medlemsåret

Et årsmedlemsskab af Gjern Borgerforening koster 50 kr. for
enkeltpersoner, 100 kr. for en husstand, 150 kr. for firma.
Et årsmedlemskab går fra juni til maj.

 Arrangement  Dato   Hvor

 GBFs Juleby  Søndag den 29. nov. 2015 Spar, Gjern

 Fastelavnsfest  Søndag den 7. feb. 2016 Gjern Kultur- og
        Idrætscenter

 Generalforsamling Mandag den 22. feb. 2015 Gjern Kultur- og
        Idrætscenter

 Affaldsindsamling Søndag den 10. april 2016 Herredsvejen 2

Gjern Borgerforening afholder hvert år Fastelavnsfest,
Andevæddeløb og Juletræsfest, samt Sankt Hans Byfest (i
samarbejde med Gjern IF).

Derudover sættes flag op på udvalgt dage og julepynt i byen i
december.

Vi er også med når Gjern Natur samler affald ind i naturen
omkring Gjern.

Gjern Borgerforening udlejer store grills, popcornsmaskine,
Sluch Ice maskine, flagstænger, indendørs lyskæder og en
toiletvogn.
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GJERN BORGERFORENING

   

Bestyrelsen i Gjern Borgerforening

Formand: Kuno Nørskov,
 Tingbakken 82, tlf: 41 93 08 15

Næstformand: Paw Rosenvard,
 Tingbakken 13, tlf: 60 77 80 01

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
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Du finder byens solarie i kælderen under
Gjern Kultur- og Idrætscenter

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



side 30

SPEJDERNE

Sommersamling   -
Spejder for en dag

Godt 40 spejdere og en halv snes børn deltog i
slutningen af august i Sommersamling og Spejder for en dag ved
Spejderhuset på Svostrupvej.

Der var masser af lejrliv, bålmad, og spejderaktiviteter for børnene der
trådte i Columbus’ fodspor.
Der blev bagt majsbrød, kogt og spist kannibalgryde samt trillet
”krokodilleøjne, der alle endte i maven på sultne spejdere.
Mange forældre kom til lejrbålet lørdag aften, hvor de kunne beundre
amazonindianernes flotte ansigtsbemalinger og smykker, bag hvilke skjulte
sig kendte grønne Gjernspejdere.

Efter et fantastisk lejrbål under den flotteste blå stjernehimmel var først
bævere og ulve på et hårrejsende natløb, hvor de ikke havde meget gavn af
synssansen, da det var forbudt at bruge lommelygter.
Til gengæld kom alle de andre sanser på prøve på posterne, hvor der skulle
mærkes efter mystiske ting i en lukket beholder, snuse til stærke dufte og
iagttages mærkelige ting i skovens trætoppe.

De store spejdere skulle på deres, noget længere natløb, blandt andet
bedømme afstande, give førstehjælp og skrive en spejdersang.

Det var en flok trætte børn der søndag middag blev afhentet af deres
forældre.

 

En masse små ”Spejdere på
prøve” er klar lørdag formiddag
til at teste spejderlivet.
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SPEJDERNE

Ulveleder Jens
forklarer de
interesserede
spejdere, om de
hemmeligheder
årringene på et
stykke træ skjuler..

William bygger et skib,
nu skal der sejles på
Amazonfloden.
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SPEJDERNE

Frugterne fra den
tropiske regnskov
tilberedes af
ulveungerne.

Sådan trilles Columbus’ yndlingsslik ”krokodilleøjne”
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SPEJDERNE

Minilejr  Hjortedalen.

Først i September var bæverne og
ulveungerne på en minilejr i Hjortedalen i Skannerup.
Alle cyklede frem til lejren, hvor der skulle bygges
bivuak til overnatning og koges aftensmad over bålet.
Det var en rigtig god tur for de 25 deltagere.

Frank cyklede i spidsen for de mindste – Bæverne til hjortedalen.
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SPEJDERNE

Så er vi klar til at
gå til køjs, siger
de små spejdere.

Så er der morgenmad, om lidt er vi helt friske igen!.
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SPEJDERNE

Kalenderkryds

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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SØHØJLANDETS KIRKE

Program for arrangementer i Søhøjlandets Kirke.

November
Søndag d. 29.11. kl. 10.30 Gudstjeneste (1. søndag i advent)

December
Mandag d. 7.12. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 13.12. kl. 10.30 Gudstjeneste, indsamling til Sat7
Søndag d. 20.12. kl. 19.30 Gudstjeneste
Torsdag d. 24.12. kl. 15.00 Juleaftensgudstjeneste
Fredag d. 25.12. kl. 10.30 Julegudstjeneste

Januar
Søndag d. 10.1. kl. 10.30 Gudstjeneste
Tirsdag d. 12.1. kl. 17.30 Bøn og Spaghetti (en del af bedeugen)
Søndag d. 17.1. kl. 10.30 Gudstjeneste
Søndag d. 24.1. kl. 19.30 Gudstjeneste
Søndag d. 31.1. kl. 10.30 Gudstjeneste

Februar
Søndag d. 7.2. kl. 10.30 Undervisningssøndag. Lovsangsgudstjeneste
kl. 12.30.

Alle gudstjenester og andre arrangementer er åbne for alle, der har lyst til
at være med. Med mindre andet er nævnt afholdes gudstjenesterne fra
søndag d. 29.11. i lokalerne på Søndergade 54B. Følg med og se mere på
www.shkirke.dk

Der kan bestilles transport til arrangementerne pa° 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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SØHØJLANDETS KIRKE

Nye rammer på Søndergade

I Søhøjlandets Kirke har efteråret været præget af at få ombygget
lokalerne i kælderen i det gamle rådhus til et kirkehus, som kan
rumme mange forskellige aktiviteter.
Arbejdet er særligt fra september intensiveret og fotos herunder er
fra arbejdslørdagen d. 7. november, hvor der blev arbejdet med

lofter og væg- ge
i selve kirkesa-
len, og der blev
gjort klar til, at
gulvet kunne
støbes i ugen ef-
ter.
Planen har væ-
ret, at huset
skulle stå færdig
og klar til indvi-
else til kirkens
fødselsdag 1.
søndag i advent.

Selv om der er brugt mange timer af mange mennesker, må planen
skubbes lidt
længere frem.

Søhøjlandets
Kirkes guds-
tjenester af-
holdes i de
nye lokaler fra
1. søndag i
advent, selv
om der stadig
vil være dele,
der mangler
at blive fær-
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SØHØJLANDETS KIRKE

diggjort. Dog forudsat, at der kan indhentes en
tilladelse til ibrugtagning.
Selve indvielsen skubbes til januar/februar måned,
hvor der vil blive inviteret til et Åbent Hus-arrangement, hvor alle er
velkomne til at komme og se de nye rammer. Dagen er ikke fastsat
endnu, men meldes ud så snart den kendes og sandsynligvis først i
det nye år.

Som det også har været omtalt i lokale medier, håber vi, at den nye,
lokale ungdomsklub, vil leje sig ind i kælderen, hvor der er mange
kvadratmeter, som kan bruges til mange forskellige formål.

Det har hele tiden været en del af planen, at huset skal være åbent
for andre, der ser muligheder og kan benytte det til et godt formål.

Alt i alt glæder vi os rigtig meget til, at vi efter et år med masser af
frivilligt, praktisk arbejde, snart kan begynde at få udbytte af
anstrengelserne.
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SØHØJLANDETS KIRKE

Konfirmandlejr på
Skrødstrup Efterskole.

Sidst i oktober var kirkens 9 konfirmander sammen med præsten på
konfirmandlejr på Skrødstrup Efterskole ved Mariager. Der var sjov
og hygge, hvor vi kørte mooncars, spillede bordtennis, var i
fitnessrum og boltrede os i skolens idrætssal. Lejren var arrangeret
sammen med andre kirker fra Østjylland, så tilsammen var der en
god flok konfirmander.

Ved siden af
fritidsaktiviteterne blev
der brugt tid på at
snakke om tro ud fra
tekster fra Bibelen og
lejrens tema "Korset".
Vi talte en del om
baggrunden for, at kors
i dag bliver anvendt
som noget smukt i fx et
smykke eller en
tatovering, når det
oprindeligt er et torturredskab. Vi kom omkring årsagen, at korset er
det mest centrale budskab og dermed symbol i kristendommen. At
Jesus døde på et kors, ikke bare som en martyr eller som et politisk
offer, men i stedet for mennesker.

Vi sluttede lejren med, at Anders Pedersen fra travelape.dk holdt et
rigtig spændende oplæg for os omkring, hvad mennesker er værd.
Alt i alt, en fantastisk god lejr.
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SØHØJLANDETS KIRKE

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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Gjern Skannerup sogne.

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Sognehus

Et stort tillykke til Gjern og Skannerup sogne med at det nu er lykkedes at købe den
tidligere Sparekassebygning, som efter ombygning vil blive det nye Sognehus for
hele vores område.
Hvorfor skal vi have det? For det første er der blevet alt for lidt plads i
konfirmandstuen, som jo ligger i Præsteboligen. Da vi skulle have ny præst, så siger
reglerne at præstens kontor og privat skulle skilles ad, for tidligere var det officielle
kontor inde midt i boligen. Derfor er den tidligere dagligstue inddraget til kontor og
brugerkøkken. Før omforandringen kunne præsten lukke op fra konfirmandstuen til
dagligstuen, så der blev mere plads. Den mulighed er der ikke mere.
Der sker så det som I alle ved, at Sparekassen Kronjylland lukkede afdelingen i
Gjern, og da denne bygning ligger lige overfor Kirken og parkeringspladsen, var det
oplagt og finde ud af om  det var muligt for os at erhverve den, for den mulighed
med den beliggenhed kommer ikke igen, hvis ikke vi slog til nu.
Det er sådan i det kirkelige system at menighedsrådet ikke bare kan købe, uden
først at søge Provstiet. De var ude at se på den, og kunne godt se at bygningen
kunne bruges til Sognehus og kordegnekontor, da kordegnen for kirkerne og
Præsterne i den gamle Gjern kommune har kontor i Gjern og for tiden sidder på
graverens kontor.
Hvad skal vi så bruge et Sognehus til?
Det kunne være arrangementer med konfirmander og deres forældre, kirkekaffe og
kirkefrokoster, sangaftner, filmaftner og foredrag, evt. kirkehøjskoler (sammen
med de øvrige sogne i gl. Gjern kommune), studiekreds, fællesmøder med
Karolinelundscentret og Blå kors hjemmet. Diakoni: nørkleklub med årlig basar til
kirkeligt formål, kaffe på kanden et par timer hver uge, og meget mere.  Det er jo op
til os alle at komme med ideer til hvad huset kan bruges til, menighedsråd og præst
er åben for hvad der måtte komme af ønsker.
Nu skal vi først have renoveret huset, og det forventer vi at være færdige med til
foråret.
Hvis der er nogen der er god med en malerpensel eller rulle, kan vi godt bruge jer, så
vi kan holde prisen på renoveringen nede.

Gjern-Skannerup Menighedsråd

Formand Ove Madsen
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Gjern Skannerup sogne.

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Der er spændt vinger

Troldhøjkorets dirigent Sisse Lunøe har lavet et kordrama, som blev opført
i Gjern Kirke i ugen for KK44 festival.
Det er et elektronisk værk baseret på Poul la Cours digt: Der er spændt
vinger. Andre sange er indlagt i værket fremført af Troldhøjkoret og
understøttet af Rigmor Bak Frederiksens billeder.
En spændende og anderledes musikaften. Rigtig mange mennesker kom
og fyldte hele den gamle kirke.

Together we stand – divided we fall

Lørdag d. 30. oktober var der fernisering på en 2 meter høj skulptur i Gjern
Kultur- og Idrætscenter. Næsten 200 mennesker var kommet for at
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Gjern Skannerup sogne.

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

overvære begivenheden, hvor Mette Maya Gregersens
værk blev overgivet til huset. Et værk, hvor lokale
mennesker havde været medarbejdere. Et værk
sponsoreret af lokale virksomheder: Sparekassen
Kronjylland, Cerama Sorring Lervarefabrik, Gjern El,
Spar i Gjern, Maki, Den jyske Gørtler, Gjern Blik,
Silkeborg bibliotekerne, KK44 festival og Gjern-Skanne-
rup menighedsråd.
En stor tak til kunstneren bag dette værk, som skal have
en blivende plads i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Tak
Mette Maya.

Aktiviteter i kirkerne ud over almindelige
gudstjenester december 2015 samt januar og
februar 2016.

December

Julekoncert
Onsdag d. 9. december kl. 19.00 i Gjern Kirke. Kom i julestemning med
Troldhøjkoret og Barbershoppen. Efter koncerten serveres der gløgg og
æbleskiver.

De 9 læsninger
Søndag d. 13. december kl. 16.00 i Skannerup Kirke. Vi forbereder os på
julen med de 9 læsninger. Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster
fra Bibelen, der alle fortæller om eller varsler Jesu fødsel.

Julehøjmesse på Karolinelundscentret:
Søndag d. 20. december kl. 10.00. Åbent for alle. Der serveres kaffe efter
Julehøjmessen.
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Gjern Skannerup sogne.

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Juleaftensgudstjeneste i Kirkerne
Skannerup Kirke torsdag d. 24. december kl. 13.30
Gjern Kirke, torsdag d. 24. december kl. 15.00

Nytårsaften i Gjern Kirke
Åben Kirke fra 21.00 til 22.00

Øvrige arrangementer i december
Morgensang på Karolinelundscentret, onsdag d. 2. december kl. 10.00
Børnehavejul i Skannerup Kirke, onsdag d. 9. december kl. 10.00
Adventsmøde hos Blå Kors, onsdag d. 9. december kl. 14.30
Skolejul, fredag d. 18. december kl. 10.00 i Gjern Kirke. 3. klasse opfører
krybbespil

Januar

Fyraftensandagt
Fredag d. 15. januar kl. 16.30 i Gjern Kirke

Spejdergudstjeneste i Skannerup Kirke
Lørdag d. 16. januar kl. 20.00. Alle er velkomne.

2 +1
Syng med Jens Grøn i den ”Blå”. Bag titlen gemmer sig 2 kendte sange samt
en ny sang.
Tirsdag d. 19. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen.

Øvrige arrangementer i januar
Morgensang på Karolinelundscentret, onsdag d. 6. januar kl. 10.00
Gudstjeneste på Karolinelundscentret, onsdag d. 20. januar kl. 10.00
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Gjern Skannerup sogne.

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Februar

”Folkekirken – en ventet og velkommen forstyrrelse”
Foredrag ved præst Preben Kok, Konfirmandstuen i Gjern, tirsdag d. 9.
februar kl. 19.30

Øvrige arrangementer i februar
Morgensang på Karolinelundscentret, onsdag d. 10. februar kl. 10.00
Gudstjeneste på Karolinelundscentret, onsdag d. 24. februar kl. 10.00

Menighedsrådsmøder

Gjern-Skannerup Menighedsråd har fastlagt sine ordinære møder således:
Tirsdag d. 12-1-2016 samt tirsdag d. 2-2-2016. Begge dage kl. 19.00 i
konfirmandstuen.

Dagsorden til møderne ses på Pastoratets hjemmeside,
(www.gjernsogn.dk).
Referat ses ligeledes på hjemmesiden og på opslagstavlen ved Biblioteket i
Gjern Kultur- og Idrætscenter.

Alle møder er åbne for offentligheden.

Se i øvrigt kirkebladet eller besøg hjemmesiden www.gjernsogn.dk

Menighedsrådet for Gjern og Skannerup Sogne.
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Gjern Skannerup sogne.

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Kirker mødes i fælles bøn

Den anden uge i januar samles forskellige kirker over hele verden. I det
daglige kan der være store forskelle og uenigheder, men denne uge enes
man om at samles i bøn. Der er et fælles oplæg for alle, og i år har det fået
overskriften ’De fortabte sønner vender tilbage’.

Lokale kirker deltager
Også i Gjern samles de lokale kirkesamfund. En planlægningsgruppe med
repræsentanter fra de forskellige kirkeretninger sammensætter
programmet, og man står for arrangementerne på skift. Ved
arrangementerne i ugens løb samles der desuden penge ind til et projekt i
Grækenland for uledsagede flygtningebørn.

Program:
11. jan. kl. 20:  Bøn og lovsang i Gjern missionshus – ”drop in” fra kl.
   19.30
12. jan. kl. 17.30:  Bøn og spaghetti i Søhøjlandets Kirke
14. jan. kl. 20:  Aftenbøn i privat hjem, Søndergade 69, Skannerup
15. jan. kl. 16.30:  Fyraftensandagt i Gjern Kirke
16. jan. kl. 10:  Morgenbøn i kapellet, Ellerupvej 45

Stilhed og eftertanke
I lighed med sidste år forventes det, at Gjern Kirke er åben for stille
eftertanke eller bøn hver eftermiddag kl. 16.30-17.30.

Yderligere oplysninger om bedeugen i Gjern fås hos Anne-Mette Roswall,
tlf. 60605910.

Om bedeugen på landsplan - se
www.evangeliskalliance.dk/danmark/bedeuge
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EN NATURPLET I GJERN OG OMEGN

FISKEARTER I GJERN Å 

Et nyt skilt er dukket op ved Gjern Å’s forløb gennem Gjern. En planche
giver informationer om Gjern Å’s profil fra bred og fladvandet i skyggefulde
områder til smalle og dybe forløb i den åbne eng. Opstrøms Gjern findes der
stryg med grusforekomster, mens der nedstrøms Gjern er sandet bund
med betydelig sandvandring.

Man kan også læse om de mange fiskearter, der findes i Gjern Å. Her trives,
som et af de få steder i Danmark den sjældne smerling. Derudover findes
karpefiske grundling og rimte samt aborre, gedde, ål, ørred og trepigget
hundestejle.


