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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. maj, bliver omdelt uge 21 og dækker juni, juli og
august.

Til indlæg, hvortil der ønskes tegninger eller billeder, bedes disse også
medsendt som separate filer.

Kommende deadlines:

9. maj
1. august
7. november
6. februar
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GJERN-IF

GJERN IF – nyt fra bestyrelsen

Nu hvor regnskabsåret i Gjern IF nærmer sig sin
afslutning, vil vi i bestyrelsen gerne benytte
lejligheden til at give klubbens medlemmer og andre
interesserede en status på året, der gik.

Som de fleste er bekendt med, har vi brugt en del krudt på at
forklare vore medlemmer, hvordan vores (næsten) nye
betalingssystem fungerer. Det har været nødvendigt, da det
nye system kræver, at medlemmer selv melder til og betaler, i
modsætning til tidligere hvor man fik et girokort. En anden
ændring er, at man nu skal betale forud og ikke efter sæsonen
som tidligere.

Fremover vil det være sådan, at man skal melde til, før man
kan deltage på et hold. Vi håber, vore medlemmer har
forståelse for dette og vil sørge for at melde til inden første
træning.

Når det så er sagt, kan vi glæde os over et år med et fantastisk
resultat. Indsatsen har båret frugt, og klubben har lavet et
solidt overskud. Vi glæder os til at en del af dette overskud kan
blive omdannet til forskellige tiltag, som kan komme alle vore
medlemmer til gavn. Der er allerede sket lidt i klubhuset. Bl. a.
har vi fået nye Mistral reoler og et par nye sofaer. Der er
sorteret i billederne, og lidt deko er også på plads.
Køkkengrejet er opdateret, så der nu er lidt bedre vilkår for de,
der holder arrangementer i klubhuset. Vi arbejder på nogle
andre tiltag – altsammen noget, I vil komme til at høre
nærmere om inden længe.
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GJERN-IF

Årets pokaler går til følgende:

Årets frivillige: Helga Sandorf Jacobsen –
Helga har igennem de sidste mange år ydet en
kæmpe indsats i aktivitetudvalget. Helga har en finger med i spillet i
mange af de aktiviteter, der er i Gjern IF. Hun slæber under hele Skt.
Hans ugen og er også på banen under Late Night og de andre
arrangementer i Gjern IF. Tak for din store indsats.

Årets udøver: Fodbold serie 4 – For første gang i mange år har
Gjern IF et Serie 4 hold. Seniorherrerne har kæmpet bravt både på
og udenfor banen. En enkelt modstanderklub måtte tage ulovlige
spillere i brug for at bekæmpe Gjerns herrer, men sådan noget gør
man ikke ustraffet. Efter lidt korrespondance frem og tilbage blev
modstanderklubben taberdømt og dette, sammen med de mange
vundne kampe, resulterede altså i en oprykning til Serie 4. Tillykke
drenge. Godt kæmpet.

Årets træner: Aleta Frost – Efter et års pause er juniorbadminton
tilbage på programmet i Gjern IF. Aleta har, ene kvinde, stået for
holdet, som nu tæller 15 ivrige spillere. Entusiasmen er stor, og der
er ambitioner om stævner i fremtiden. Vi glæder os altid over nye
frivillige i klubben, men når man så er heldig at finde en sand ildsjæl,
er det ekstra dejligt. Tak for din store indsats.

Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke alle vore mange
frivillige. Både udvalgsmedlemmer, trænere, holdledere og alle de,
som ellers hjælper til i klubben har ydet en kæmpe indsats, og uden
Jer kunne vi slet ikke drive klubben. TAK!

Bestyrelsen i Gjern IF
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GJERN-IF

Gymnastik opvisning 2016

Igen i år vil vi gerne invitere til gymnastikopvisning

Lørdag d.12 marts 2016
Kl.14.00

Arrangementet foregår
i Gjern Kultur og Idrætscenter.

Så tag bedsteforældre, naboer,
venner og bekendte med
til et par hyggelige timer

Entre for voksne (over 18 år)
10,- kr.

(dog ikke gymnaster)

Vel mødt
Gymnastik udvalget Gjern IF.
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GJERN-IF

Fodboldopstart i Gjern IF –
træning for alle aldersgrupper

Gjern IF indbyder nye og gamle spillere, samt forældre og søskende,
velkommen til fodboldopstart, lørdag den 19/3 kl. 10.30-12 på banerne
ved skolen. Trænerne for de enkelte hold vil blive præsenteret,
hvorefter der vil være en let gang træning, efterfulgt af pølser og brød
til alle børn (spillere og søskende). Til forældre serveres der kaffe og
kage, så kom og få en hyggelig snak, mens spillerne træner.

Vi tilbyder i år:
 Hold  Træner    Træningstid

 U5/6 mix Endnu ikke afklaret

 U7 mix  Niels Nygaard og
    Klaus Laursen    Tirsdag 16-17

 U8 drenge Endnu ikke afklaret   ?

 U9 drenge Simon Skals   Onsdag 16.30-17.30

 U10/11 piger  Steen Andersen   Tirsdag 17-18  
   Thomas Kaihøj   Torsdag 17-18  
        
 U11 drenge  Kim Junker og    Tirsdag 17-18
   Finn Gjern    Torsdag 17-18

 U13 drenge Henrik Binderup   Tirsdag 17-18.30
       Torsdag 17-18.30

 U14 drenge Kaj Markussen   Mandag 17-18.30
   Niels Dahl Nielsen   Torsdag 17-18.30
   Stefan Thomsen

 Damesenior Thomas Andersen   Tirsdag
    og Per Overby   Torsdag

 Serie 4 herrer Kontaktperson: Jesper   Mandag 19-21
   Hermansen (tlf.: 40203035) Onsdag 19-21

 Oldboys  Holdleder: Ivan Nielsen
   (tlf. 21427955)   Kampstart midt i april

 Fodbold-fitness
 for kvinder  Træner: Gitte Kaalund  Tirsdag 18.30-19.30
       (Fra 14/4-16/6)

Vi kan stadig bruge hjælp til enkelte hold, bl.a. til U5/6 mix, så har du lyst til at lege med nogle fodboldglade børn, hører vi
meget gerne fra dig. Kontaktperson: Pia Mikkelsen, mail: pia.mikkelsen@fibermail.dk, tlf.: 21688812

Vel mødt til en god fodboldsæson.   Med venlig hilsen – ungdomsudvalget i Gjern IF
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SANKT HANS UDVALGET

   

Sankt Hans festuge 2016 i Gjern

 

Onsdag den 15. juni Bankospil, masser af gevinster

Torsdag den 16. juni:  Fællesspisning GKIC, tilmelding hos   
    Torben Efterfølgende naturvandring,   
    for alle os der nyder at gå en tur i samlet
    flok.

Fredag den 17. juni: Overraskelse – Lidt hemmeligt i    
    øjeblikket

Lørdag den 18. juni: Morgenbord til hele byen, familiedag   
    med masser af gratis fornøjelser,   
    fodboldstævne og om aftenen middag   
    og musik.

Søndag den 19. juni: Koncert, i Gjern kirke

Torsdag den 23. juni: Sankt Hans aften med bål, taler, sang og
    musik.

Vi glæder os til at se jer og håber, at I vil bakke op om
arrangementerne!

Sankt Hans udvalget
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SANKT HANS UDVALGET

   

Vil du også hjælpe til?

Hvert år får vi hjælp af mange borgere i Gjern, det er vi meget glade for,
men vi kan altid bruge flere, så kan du:

 •  Bage en kage
 •  Hjælpe med at sætte telt op
 •  Passe grillen eller boden i 1½ time én af dagene
 •  Skrive en invitation
 •  Hjælpe med at dække bord eller pynte op
 •  Sætte lys op
 •  Passe hoppeborgen
 •  Finde de bedste priser på køletrailer og/eller plastskeer
 •  Være med til at sælge billetter
 •  Arrangere en fodbold turnering
 •  Komme med gode/nye ideer

Hvis du også vil hjælpe til at gøre byfesten endnu bedre, så kontakt Paw
på 2942 0176 eller Helga på 26785112.

Eller skriv en mail til byfest@detskerigjern.dk

Eller scan koden med din mobil.

Til gengæld lover vi, at du ikke skal lave mere, end du har lyst til og
mulighed for. For selv en lille hjælp er meget værd for os og hele Gjern.
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SANKT HANS UDVALGET

   

Fællesspisning og naturvandring 16. juni

I samarbejde med Gjern Kultur-og Idrætscenter, som  siden
efteråret har arrangeret fællesspisning for hele byen og
omegn, bliver der også arrangeret fællesspisning torsdagen
den 16. juni.

Fællesspisning er fra 17:00 til 19:00, I bestemmer selv,
hvornår I kommer og spiser, der vil være dækket op til alle
tilmeldte. Så kom og få en bid mad sammen med din nabo,
veninde, forældre eller bare alle os andre.

Bindende tilmelding den 13. juni på telefon 4117 5665 eller
gkic@gkic.dk med angivelse af antal personer. Pris og menu
kommer senere.

Efter fællesspisning er det muligt at deltage i en fælles
naturvandring, hvor Gjern Natur fører os alle sammen rundt i
det dejlige område vi bor i. Vi forventer at turen tager ca. 90
min.
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SANKT HANS UDVALGET

   

Festaften den 18. juni

Det er ikke kun ungerne, der skal feste. Det skal vi voksne
selvfølgelig også. Så vi gentager successen fra de sidste
mange år og inviterer til fest.

Alle er mere end velkomne til festen, billetter kan købes i
Gjern SuperSpar.

Er du ny i byen, har du ikke deltaget før, eller kender du ikke
rigtig nogen, der skal med til festen, skal det ikke holde dig
tilbage, vi skal nok finde et fantastisk bord til dig. Det er en
fest for alle, og vi skal nok få en fantastisk fest ud af det
sammen. Så kom og være med til lækkert mad, skøn musik
og alle tiders selskab.

Du kan også samle venner, familie, kollegaer eller cykel-
holdet og selv arrangere et bord. Alt du skal gøre er at give os
besked om, hvor mange, der gerne ville sidde sammen.

Konceptet ligner sig selv: Fælles spisning, hovedret og
dessert - menuen er hemmelig lidt endnu.

Der kommer skøn musik og dansegulvet er åbent til den lyse
morgen.

Der er nok at drikke i baren, med og uden alkohol, og
pølsevognen er spækket med frankfurtere sidst på aftenen.

Så kom og vær med til at spise, danse og hygge i den smukke
sommer aften.
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STAFETTEN

   

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I STAFETTEN
Mandag den 08.02.16

Til generalforsamlingen var 4 fremmødte.

1. Formand Dinner bød velkommen og Erik Pedersen blev valgt som   
 dirigent.

2. Der er udsendt 4 blade i årets løb. Der har været mindre    
 problemer omkring udbringning  sammen med Kirkebladet.   

3. Hilda Sørensen fremlagde et afbalanceret regnskab med et lille   
 overskud. Regnskabet blev godkendt.

4. Ændring af vedtægterne, så disse er blevet mere tidssvarende.
 Vedtægterne kan ses hos Hilda Sørensen

5. I bestyrelsen var Dinner og Margaret på valg og de modtog   
 genvalg.
 Suppleanter er Susanne Thuesen og Anne Marie Krogh.

6. Genvalg til revisorer Torben Poulsen og Ella Johnsen og
 suppleanter Erik Pedersen og Peter Sehested.
    
7. Indmeldelsesgebyr og kontingent på 250 kr. forsætter uændret.
 Det gode regnskabsresultat gav anledning til, at prisen pr side   
 nedsættes fra kr. 50.- til kr. 40,-.       
 Annoncepriserne nedsættes fra kr. 600,- + moms til kr. 500,- +   
 moms for en lille annonce og fra kr. 1100,- + moms til kr.  900,-     
 + moms for en dobbeltannonce.

Referent Margaret Skovsen

Efter generalforsamlingen ser Stafettens bestyrelse således ud:
Redaktør Margaret Skovsen
Formand   Dinner Lerche
Kasserer   Hilda Sørensen
Sekretær   Anita Andersen
  Mona Lundsgård
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BLÅ KORS

   

Åbent hus på Blå Kors Hjemmet

lørdag den 21. maj

Alle inviteres til en hyggelig eftermiddag sammen med
hjemmets beboere og personale.

Eftermiddagens program:

Kl. 14.00 Cirkus Aroma – fri entre.
Dumdristig et-hjulet cykelfærdsel, flammende fyrrig
ild-jonglering og publikums-inddragende gags for voksne
og børn.

Kl. 15-17 Cafe
Aktiviteter for børn

Mulighed for rundvisning med meget mere…

Vi ses på Søndergade 72 i Skannerup!
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LIBERIAMARKED

Kom og sælg:  Ting du ikke længere bruger og vil give.
Eller du kan aflevere lopper på pladsen fra kl. 09

Kom og køb:  Planter af enhver art, stauder, krydder-
urter, chili, tomater. Lopper. Sund frokost. Kaffe og kage.

Alle indtægter på pladsen går til ”Skolegang for
forældreløse børn i Liberia”

 Liberiamarked
   i Gjern

   Lørdag d.
   21 maj

   10 – 13
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GJERN SKOLE

Der er ikke for øjeblikket de store nyheder fra skoleverdenen i
Silkeborg Kommune. Vi kan glæde os over, at det første
forslag om storområder er taget af bordet, så må vi afvente,
hvad det næste bringer.

Jeg tror, de små skoler bliver bevaret, i hvert fald indtil videre.
Det giver da også tryghed for både børn og forældre til de
første årgange.

Mandag d. 1. februar kunne man i Midtjyllands Avis læse om
elevtal til de kommende børnehaveklasser. Det var for Gjern
Skoles vedkommende et flot tal, 28 børn, flere end sidste år,
hvor tallet var 21.

I det hele taget var der ikke i Silkeborg kommune noget
faldende børnetal til det kommende skoleår. Der var tilmeldt
1021 elever i forhold til 1044 sidste år, men der mangler endnu
tilmelding fra 47 børn. Det vil nok give et stort set uændret
børnetal.

Bodil Dahl-Nielsen.
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GJERN LOKALRÅD

Borgermøde i Gjern
Gjern Lokalråd inviterer til det årlige Borgermøde
onsdag d. 16. marts 2016 kl. 19 i Gjern Kultur- og

Idrætscenter
Årsmøde efter vedtægterne.
Herefter orientering om Gjern skole v. skoleleder Gert Dremark og formand
for skolebestyrelsen, Natalia Christiansen.
Gjern Almennyttige Udviklingsselskab - Status på GAU ApS.
Status på Teglværksgrunden.
Fra Silkeborg Kommune vil vores byansvarlige Mette Vissing komme og
orientere om processen for revision af kommuneplanen 2017 og hvad
politikerne har valgt at sættefokus på.

Gjern Lokalråd

GAU ApS. er stiftet

Der var mødt mange deltagere op til stiftelse af Gjern Almennyttige Udviklings-
selskab ApS. På en hurtig overstået generalforsamling var bestyrelsen klar med
formand og to direktører. Valgt er:
Preben Lerche, Ole Dahl, Jakob Ebbesen, Sjanna Evers Krogh Nielsen og Steen
Andersen. Steen Andersen som formand og Ole Dahl og Preben Lerche som
direktører i anpartsselskabet.
Hvad er GAU’s opgave?
Helt overordnet skal GAU være med til at skabe udvikling i Gjern By og nærmeste
omegn, og dermed gøre Gjernområdet attraktivt for bosætning, erhvervsvirk-
somhed og turisme. Bestyrelsen er trukket i ”arbejdstøjet” og regner med at have
lidt konkret med til Lokalrådets borgermøde. Tænkningen i bestyrelse er, at der
skal skabes kontakt til foreninger og interessegrupper i byen, så GAU kan fungere
som paraplyorganisation og være samlende i Gjern i forhold til den fremtidige ud-
vikling.
Det betyder ikke, at bestyrelsen i GAU er drivkraft for alle kommende aktiviteter
og projekter i Gjern; men GAU kan være sparringspartner og et organisatorisk
værktøj i forhold til grupper/personer, der vil arbejde med konkrete projekter i
Gjern. Bestyrelsen i GAU kan på denne måde være med til at skabe overblik og
sammenhængskraft i byen, så der bliver størst mulig opbakning til byens udvikling.
Byens borgere er velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål eller idéer til
arbejdet i GAU.
Stor tak til alle dem, der allerede har tegnet anparter i GAU.

Steen Andersen
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CAUSA
Personlig juridisk rådgivning

Per Jacobsen
Cand.jur. - Master of Laws, LLM
Ekstern lektor Aarhus Universitet

Højholt 14, 8883 Gjern
Tlf. 26725111
Mail : causa@ofir.dk
CVR.NR. 28950969
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GJERN BORGERFORENING

Affaldsindsamling i Gjern
Sæt kryds i kalenderen søndag 10. april 2016, for der skal

vi ud og rydde op i vores smukke natur.

Mødested: Herredsvejen 2 hos Margaret Skovsen.

Vi mødes kl. 9.30 til kaffe og rundstykker. Herefter udlevering af
skraldesække og ruter og så går I så længe, I har lyst.

Gjern Borgerforening tænder op i grillen og har popcornene klar fra
kl. 11:30. Så er der en grillpølse med brød til alle affaldsindsamlere,
samt popcorn til børn og barnlige sjæle.

Gjern Borgerforening og Gjern Natur vil
sammen stå for salg af øl og sodavand til

meget rimelige priser.

Elena Tolmachova vil stå for lidt
musikalsk underholdning fra kl. 12.15
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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”. Vi opkræver i maj  
  2016.
 • Betal med Swipp til 71 123 321
 • Alternativt kan du ringe til Paw Rosenvard på tlf.:
  29 42 01 76 og få hjælp.
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GJERN BORGERFORENING

Konfirmations flagning

Gjern Borgerforening er med til at fejre byens smukke, unge
mennesker, der bliver konfirmeret her i sognet.

Så hvert år sætter vi flag op i byen på de dage, hvor der er
konfirmation i Gjern, Skannerup og Søhøjlandets kirke.

Det er en tradition, vi er meget glade for, for det er en festdag, ikke
kun de involverede, men for os alle sammen.

Et stort tillykke til dette års konfirmander fra Gjern Borgerforening.
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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 Petersen på tlf: 21 37 37 80.

Borgerforeningen har en hoppepude, som medlemmer af
Borgerforening kan låne gratis på eget ansvar til privat brug,
den skal selv afhentes og afleveres igen.

*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

   

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

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

Juletropturen 2015

Først i november måned havde vi den traditionele
juletroptur. Vi var lidt tidligt på den ganske vist, men
det var den eneste mulighed, vi havde for at få Ryekol. Som sædvanlig blev
det en rigtig hyggetur for alle aldersklasser, små og store.

Flaghejsning ved
ankomsten.

Pakkeleg, der
blev en gave til
alle.
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SPEJDERNE

Nytårsparaden 2016

Er du frisk på at tage med til Amerika en vinterdag og få nogle sjove
amerikanske oplevelser!  Sådan stod  der i indbydelsen til årets nytårs-
parade.

Den indbydelse tog 40 spejdere og ledere imod til frostkold nytårsparade i
det snedækkede Amerika i Gjern Bakker.
Der blev jagtet med bue og pil, gravet guld og bagt pandekager.
Med maven tung af guldgravergryde, aftenens menu, vandrede alle til
spejdergudstjeneste i Skanneup kirke, højtidlig oplyst af levende lys. Efter
afslutning ved kirken tog bævere og ulve hjem i seng, medes de store
spejdere fortsatte til efter midnat med natløb inden de kunne går til ro ved
spejderhytten i Gjern.

Friske ulveunger klar til at blive sluppet løs i naturen.



side 27

SPEJDERNE

Bæverne er også
klar til at lege i
naturen.

Ulvene i gang med at flyve en
helikopter, lastet med nitro-
glycerin i en gryde. Kræver
samarbejde og balancekunst.
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Også senior-
spejderne var
helikopterpiloter
for en stund.

Marcus på
æggevandring,
rå fyr på rå æg,
men både æg
og spejder
holdt til det.
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Naturhus Gjern Bakker - idemøde

Vi har nu indsamlet kr.1,2 million til projektet Naturhus Gjern Bakker og
byggetilladelse fra kommunen er på plads. På den baggrund af, samledes
spejderledere og byggeudvalg søndag den 24. januar i spejderhytten, for at
komme med gode detaljerede ideer til istandsættelse af den gamle
spejderhytte og nybygningen af Naturhus og toiletbygning. Nu skal
byggeudvalget have ideerne kogt sammen, inden arbejdstegningerne skal
streges op.

Keld, formand for byggeudvalget og primus motor for udarbejdelse af
projekt og fondsansøgninger fremlægger status for ledere og byggeudvalg.
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KFUM-Spejderne i Gjern søger
ledere, der vil udvikle sig selv

og en gruppe spejdere

Det er højsæson for spejderlivet i Gjern, hvor der er brug for flere hjælpende
hænder til at give spejderne gode oplevelser med naturen og hinanden.

Glade spejderbørn mødes hver uge i spejderhytten, hvor de leger sig til læring om
både samfundet, naturen og det at være en del af en gruppe. Desværre kniber det
for tiden med lederkræfter, der kan hjælpe med til møderne, fortæller gruppeleder
Susanne Thuesen.

”Der er heldigvis mange børn, der gerne vil være spejdere her i området. Det er vi
glade for, fordi vi tror på, at spejderlivet bidrager med en masse positivt til børnenes
udvikling. Derfor søger vi voksne, som har lyst til at hjælpe med i gruppen”, fortæller
Susanne Thuesen og fortsætter:

”Det behøver ikke tage meget mere end et par timer om ugen at være spejderleder.
I samarbejde med andre frivillige kommer du til at planlægge og gennemføre
spejdermøder med temaer, som I selv vælger – det kan eksempelvis være skovens
dyr, kend din by eller mad over bål”.

Nye oplevelser og et plus på CVet
Det er ikke kun spejdernes udvikling, der får et skub i den rigtige retning på de
ugentlige møder.

”Samtidig med, at man som leder er med til at støtte en gruppe børn og unge, er der
rig mulighed for selv at få en masse nye oplevelser og personlig udvikling –
eksempelvis tilbyder KFUM-Spejderne en række uddannelsestilbud for alle
frivillige”, fortæller Susanne Thuesen.

En række undersøgelser viser samtidig, at frivilligt arbejde er populært hos
arbejdsgivere.

”Det er sjovt at være spejderleder, og det skal være lysten, der driver værket. Men
samtidig er det rart at vide, at det også giver pluspoint på CVet, hvis man kan skrive
at man laver frivilligt spejderarbejde”, siger Susanne Thuesen.

Vil du være spejderleder?
Hvis du gerne vil høre mere om, hvilke oplevelser og kompetencer du kan få ud af at
blive spejderleder hos KFUM-Spejderne her i Gjern, er du meget velkommen til at
kontakte gruppen på susanne@gjernblik.dk tlf. 20659509
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Spejderi

Der er mange gode grunde til at sende børnene til
spejder. At være spejder ligner ikke nogen af de andre
fritidsaktiviteter som man kan ”gå til”

At være spejder er at mødes som ligeværdige
kammerater. Her handler det ikke om at
vinde eller om at være ”bedst” – men bare at
være sig selv.

Som spejder får man masser af frisk luft.

Masser af gode naturoplevelser.

Nye venner i lokalområdet – og man lærer hinanden at kende på en anden
måde end i skolen.

Man lærer om naturen og samfundet ved at være der selv – og ikke bare ved
at læse en bog eller lytte til en lærer.

Spejderliv er at lære respekt for andre , demokrati, ansvar og
kammeratskab – og at leve hvad man lærer.
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Spejderliv er at tage på lejr, synge sammen omkring
bålet, sove i telt, tage på tur i skoven, se på dyrespor,
bygge ting af rafter og reb og masser af andre sjove
aktiviteter.

Ønsker du eller dit barn at blive spejder? Så mød op til næste møde
og prøv at være med. Den første måned er gratis. Har du spørgsmål
så kontakt gruppeleder Susanne Thuesen på telefon 20 65 95 09
eller send en mail til susanne@gjernblik.dk

Her kan du se hvornår vi holder møder:

Bæver
(1.-2. Klasse) onsdag 16:30 til 18:00

Ulve
(3.-4. Klasse) tirsdag 17:00 til 18:30
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Kalenderkryds

Leder og grupperådsmøde 3/2
Bævere med på affaldsindsamling 10/4
Bævere og ulve distriktsturnering 20/5
Spejder-Senior- rover
distriktsturnering 19-21/5
Sommerlejr bævere og ulve 3-5/6
Familiedagen Sct. Hans 18/6
Sommersamling 20-21/8
Juletroptur / familietur Ryekol 18-20/11

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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Program for arrangementer i Søhøjlandets Kirke.

Marts
Fredag d. 4.3. – søndag 6.3. Menighedslejr i Virksund
Lørdag d. 12.3. kl. 19.30  Silkeborg Worship i Lunden,   
     Vestergade 74, Silkeborg
Mandag d. 14.3. kl. 17.30  Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 20.3. kl. 19.30  Gudstjeneste
Fredag d. 25.3. kl. 10.30  Gudstjeneste (Langfredag)
Søndag d. 27.3. kl. 10.30  Gudstjeneste (Påskedag)

April
Lørdag d. 2.4. kl. 13.00  Familiegudstjeneste og    
     generalforsamling
Lørdag d. 2.4. kl. 18.30  Årsfest
Søndag d. 10.4. kl. 10.30  Gudstjeneste (Jim Pfrogner taler)
Mandag d. 11.4. kl. 17.30  Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 17.4. kl. 10.30  Gudstjeneste

Maj
Søndag d. 1.5. kl. 10.30  Konfirmationsgudstjeneste
Mandag d. 9.5. kl. 17.30  Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 15. maj kl. 10.30 Gudstjeneste
Søndag d. 22. maj kl. 19.30 Aftengudstjeneste
Søndag d. 29. maj kl. 10.30 Gudstjeneste

Alle gudstjenester og andre arrangementer er åbne for alle, der har
lyst til at være med. Med mindre andet er nævnt afholdes de i
Søhøjlandets Kirkes lokaler, Søndergade 54B. Følg med og 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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I skrivende stund er vi ikke nået til 21. februar, hvor
Søhøjlandets Kirkes nye lokaler på Søndergade 54B
bliver indviet. Vi håber, at der herefter kun mangler
småting, før vi er i mål med ombygningen.

Processen fra aftalen om overtagelse af kælderen i det gamle rådhus og til
indvielse kom til at strække sig over halvandet år, hvilket er noget længere,
end vi havde regnet med i første omgang. Det meste af arbejdet er
resultatet af en stor indsats fra frivillige og undervejs i perioden er der ikke
skåret væsentligt ned på aktiviteterne. Samtidig opstod der nye ideer
undervejs til indretningen. Ideer, som var gode til at lade ligge. Så efter et
langt løb er en god fornemmelse at nå i mål med projektet.

I Søhøjlandets Kirke håber vi, at stedet kan blive til glæde for andre end
kirken selv med gode rammer og masser af plads. Så henvend dig til præst
eller menighedsråd, hvis man har en idé til, hvad lokalerne også kan bruges
til.

For Søhøjlandets Kirke giver lokalerne mulighed for at prioritere, at der er
god plads til alle aldersgrupper i kirken. Ved de fleste formiddags-
gudstjenester er der både minikirke (3-5 år), børnekirke (0.-3. klasse) og
juniorkirke (4.-6. klasse) under prædikenen.

Flere rum kunne lægges sammen til en kirkesal med plads til ca. 150
deltagere, og den tidligere hall er blevet til et caféområde, som vil blive
brugt til mange forskellige formål.

Årsmøde i Sat 7
Mette Swartz og Claus Andersen er udsendt fra kirken til et arbejde i Sat 7
på Cypern, som er en kristen tv-station, der arbejder for at lave kvalitets-tv
til den arabiske og persiske verden. Mette og Claus bor nu på andet år i
Cyperns hovedstad, Nicosia.

I april deltager præst i Søhøjlandets Kirke, Jón Poulsen sammen med sin
kone, Laila, i Sat7’s årsmøde. "Det bliver rigtig spændende, at få lidt mere
direkte indblik i, hvad Mette og Claus går og arbejder med til dagligt," siger
Jón, mens Laila nikker, og tilføjer, at det også bliver spændende bare at
opleve Cypern.

Vi håber, de får en god tur og vender tilbage med masser af indtryk og nogle
gode historier om Sat7’s arbejde.
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Nyt børnekor med sang og dans.

To unge piger, Victoria Bojsen og Rebekka Markussen har på eget initiativ
stablet et nyt børnekor på benene. Victoria fortæller her lidt om, hvad koret
går ud på:

”Børnekoret er for 0. klasse til og med 3. klasse. Vi øver en time hver
mandag i Søhøjlandets Kirkes nye lokaler,som ligger i det gamle rådhus.

Vi synger og danser til kristne børnesange, og en gang imellem optræder vi
med et par sange til Gudstjeneste   iSøhøjlandets Kirke. Billedet her er fra
den første optræden 1. søndag i advent.

Der kommer ca. 10 børn, både drenge og piger.”

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

Gjern samler ind til fattige
kvinder

Søndag 13. marts har Folkekirkens Nødhjælp
sogneindsamling til fordel for de mennesker, der
lider nød forskellige steder i verden.
Også i år vil der blive raslet med bøsserne i Gjern
og Skannerup.
”Vi håber, at der som sædvanlig vil være mange,
der melder sig til en rask gåtur med et godt formål,
så vi kan få besøgt så mange husstande som
muligt,” siger indsamlingsleder Niels Sørensen.

Det er ofte kvinderne, der holder sam-
men på hele familien, men det er også
dem, der er de mest udsatte i forbindelse
med krig, naturkatastrofer og flugt.
Overskriften for indsamlingen i år hedder
derfor: ”Del med verdens fattigste kvin-
der”, og det er dem, pengene går til.

Indsamlingen begynder kl. 10 med en
kop kirkekaffe i konfirmandlokalerne,
Østergade 6. Når ruten er taget efter en
times tid, er der en portion suppe at
varme sig ved. Vil du hjælpe med at
samle ind, så meld dig til ind-
samlingsleder Niels Sørensen, 41578883
eller til Helle Eg på kirkekontoret,
86879772, heea@km.dk
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SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Sognehus

Arbejdet med at gøre
sognehuset klar til ind-
vielse skrider nu godt
fremad og indvielsen
vil foregå søndag d.
10. april i umiddelbar
forlængelse af guds-
tjenesten.
Nærmere information
følger i dagspressen
samt via opslag i byen.

Aktiviteter i kirkerne ud over almindelige gudstjenester
marts, april og maj 2016.

Marts

Koncert
Tirsdag d. 15. marts kl. 19.30 i Gjern Kirke.
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SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Kom og oplev Det Ny Kammerkor. De har bl.a. været med i 11
optagelser af DR’s Før Søndagen

Øvrige arrangementer i marts
Morgensang på Karolinelundscentret, onsdag d. 2. marts kl. 10.00
samt gudstjeneste onsdag d. 16. marts kl. 10.00
Landsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp, søndag d. 13 marts.

April

Konfirmationer i kirkerne
Bededag, fredag d. 22. april kl. 10.00 i Skannerup Kirke
Søndag d. 24. april kl. 10.00 i Gjern Kirke

Øvrige arrangementer i april
Morgensang på Karolinelundscentret, onsdag d. 6. april kl. 10.00
samt gudstjeneste onsdag d. 27. april kl. 10.00

Maj

Majsang
Onsdag d. 4. maj i Skannerup Kirke kl. 20.00
Vi får besøg af Troldhøjkoret samt The old Barbershop.
Vi tænder levende lys og pynter med bøgegrene for at markere
forårets komme.

Sogneudflugt
Sogneflugt ud i det blå søndag d. 22-5 kl. 13.00. Nærmere
information følger på hjemmesiden
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SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Øvrige arrangementer i maj

Morgensang på Karolinelundscentret, onsdag d.11. maj kl. 10.00
samt gudstjeneste onsdag d. 25. maj kl. 10.00

Menighedsrådsmøder
Gjern-Skannerup Menighedsråd har fastlagt sine ordinære møder
således:
Tirsdag d. 8-3, tirsdag d. 12-4 samt tirsdag d. 10-5. Alle 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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