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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  1. august, bliver omdelt uge 34 og dækker september,
oktober og november.

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

Kommende deadlines:

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

GJERN IF – NYT FRA BESTYRELSEN

BYGGERI:

Som nogle allerede er bekendt med har vi planer om at bygge om i
klubhuset og derved forbedre faciliteterne i et af de skønneste
områder i Gjern.

I første omgang er planen at bygge et større haltag på klubhuset,
udvide terrassen  samt etablere grillfaciliteter ved gavlen om mod
legepladsen.
I år er der ligeledes truffet beslutning om at indkøbe et telt som kan
benyttes til Skt. Hans Festen, som i år flyttes til Anlægget.
Ovenstående skulle gerne være medvirkende til at sikre at byen i
lang tid fremover har en Skt. Hans Fest.

Bestyrelsen er bevidst om at der er mange ting man burde gribe fat i
og prioritere før det nævnte byggeprojekt. Vi har valgt at gøre det i
”omvendt” rækkefølge – dette primært for at sikre at vi også
fremover har en Skt. Hans Fest.

Der er planer om at søge fonde til kommende projekter. Vi er klar
over at både omklædningsrum, kælderen og andre ting trænger til
en overhaling.

VI SKAL NOK KOMME TIL DETTE – MEN TING TAGER TiD!

Vi har også fået lagt fiberbredbånd ind i klubhuset – mere om dette
senere.
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SKT. HANS FEST

Aktivitetsudvalget under Gjern IF samt Gjern
Borgerforening gør et kæmpe stykke arbejde for at
lave en byfest for alle Gjerns borgere og
bestyrelsen vil opfordre til at man bakker op om
dette arbejde. Festen er en god tradition i byen, men vil kun
fortsætte såfremt der er stor opbakning til denne. Så derfor – tag
naboen, venner og familie i hånden - og bak op om dette fantastiske
arrangement.

Vi glæder os til at se Gjerns borgere i Anlægget til Skt. Hans Fest.

TENNISBANE:

En flok frivillige har været i gang med koste, trillebører, sved og
måske endda et par tårer. Tennisbanen ser bedre ud end længe og vi
er nu ved at være klar til at tage imod de første spillere.

Michael Weiss, som i vintersæsonen har haft et hold børn til
minitennis i hallen, er klar til at videreføre holdet i udendørssæsonen
2016.

Der vil være træning lørdag formiddag for børn og der påtænkes
endvidere at lave et voksenhold i forlængelse af børneholdet – altså
ligeledes om lørdagen.

Da vi meget gerne vil have rigtig gang i tennis i Gjern igen vil
kontingentet blive meget lavt og vi håber mange vil bakke op om
dette initiativ.

Se mere på www.gjern-if.dk under tennis.

Vel mødt, Bestyrelsen
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IGEN - IGEN - IGEN

Gjern-Dayz-løbet afvikles i år
søndag den 25. september.

Der bliver 4 ruter: 4km, 8km, traillrute på 12.,5km og
halvmaraton på 21km, så sæt kryds i kalenderen til en
hyggelig dag, enten som løber (man må også gerne gå) eller
som tilskuer.

Dayz har i år et ekstragodt tilbud til alle deltagere - mere
herom i næste nr. af Stafetten.

Skal formen pudses af - så husk at onsdag løbes der fra
Kulturhuset kl. 17,00 og søndag løbes der fra Klubhuset kl.
10.00

Følg os på facebook eller på www.gjernloebet.dk.

Fortræning til løbet starter søndag 28. august kl. 10.00 ved
skakbrættet ved Feriecentrets reception.

Se næste nummer af  Stafetten for endeligt program for løbet.

Motionsudvalget i Gjern-IF

Helle Søndergård, Henrik Møller, Per Harbo, Bjarne Sørensen, Ejvind
Svejstrup, Peter Sehested
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Sankt Hans

Byfest i Gjern 2016

Sankt Hans Byfest byder alle velkommen til dette
års byfest. Som altid en uge med hygge, fest,

banko, mad og drikke samt
sjove oplevelser.

I år går vi tilbage til rødderne!
Vi kan med glæde afsløre, at
vi har flyttet mange af
arrangementerne ned i An-
lægget, hvor Sankt Hans
Byfest i sin tid opstod.

Banko er igen i år om onsdagen i Gjern Kultur-og
Idrætscenter (GKIC). Her vil som altid være
dejlig stemning og gode gevinster.

Torsdag den 16. juni præsenterer vi igen Fælles-
spisning sammen med GKIC. Menuen vil blive
offentliggjort på Facebook. Som altid er der
bindende tilmelding til Torben i GKIC.
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I år skal vi også ud og gå, men ikke i
byen. Derimod er vi glade for at
kunne invitere alle på en gåtur
sammen med Gjern Natur. Åge Ebbesen fra
Silkeborg Kommune viser vej langs Gjern Å.
Husk fornuftigt fodtøj.

Fredag skal vi prøve noget nyt
- og gammelt; Sankt Hans LAN
i Anlægget. Vi inviterer alle i
alderen 12 og op til LAN party
nede i Anlægget.

Her er alle velkomne ligegyldigt om du spiller
LOL, Minecraft, syv-kabale
eller Fifa. Vi åbner dørene kl.
16 og trækker først stikket
lørdag kl. 12. Vi holder
konkurrencer i løbet af
aftenen og natten i følgende
spil: Heartstone (PEGI 7),
League of Legends (PEGI
12), Counterstrike Global
Offensive (PEGI 18)
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Lørdag er der traditionen tro
morgenmad, aktiviteter og hygge på
græsset i anlægget. Vi spiller også
fodbold, så grib venner, naboer, kollegaer, fætre
eller svigermor og dan et hold. Vi arbejder på
igen i år at kunne præsentere skøn musik i teltet i
løbet af formiddagen.

Om aftenen den 18. juni
er der fed fest for alle os
friske og smukke over 18
år. Menuen ligger ikke
helt  fast endnu, men den
bliver helt sikkert lækker
og du kommer ikke til at
gå sulten i seng.
Musikken har vi styr på;
”Danni og band” spiller
op, så vi kan få svinget
træbenet.

Som noget nyt i år har vi tre forskellige
billettyper til Sankt Hans Festen:
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•  En til dig, der gerne vil  spise  
 den
lækre mad sammen med   
alle os andre og hygge og snakke  under somme-
rens teltdug.
 Pris 140 kr, sælges kun i forsalg.

•  En til dig, der skal have det hele med;    
 middag, musik, dans, hygge og fest til den   
 lyse morgen.  
 Pris 240 kr, sælges kun i forsalg.

• En til dig, der ikke kan nå eller har  lyst til at   
 få middagen med, men gerne vil høre    
 musik, hygge og danse.
 Pris 100 kr.
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Søndag den 19. juni er vi glade for
igen i år at kunne præsentere en
smuk koncert sammen med Gjern Kirke.
Kl. 19.30 åbnes kirkedørene til koncert med
Århus Gospel Kvartet. Billetterne sælges i forsalg
til 50 kr.

Som altid slutter vi hele den skønne festuge af
med musik, hygge og bål den 23. juni.



side 11

SANKT HANS UDVALGET

   

Et eventuel overskud fra Sankt Hans
Byfest deles ligeligt mellem Gjern
Idrætsforening og Gjern Borger-
foreningen, så overskud kommer os alle i byen til
gode.

Vel mødt og glædelig sommer!

Med venlig hilsen fra Sankt Hans Udvalget

Berit Kaihøj, Helga Sandorf Jacobsen,
Lene C. Andersen, Mette Olsson, Michelle

Quitzau og Paw Rosenvard

Find os på Facebook;
søg på ”Sankt Hans Byfest i Gjern”.
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Sankt Hans 2016

Program for Sankt Hans byfesten

Onsdag 15. juni – Banko i GKIC

18:30-19:00  Dørene åbnes (der er låst indtil kl. 18.30)
19:00-22:00  Banko med masser af flotte gevinster. Kaffe, te, øl,   
  sodavand, slik, mv. kan købes i hallen.

Torsdag 16. juni – Spisning, vandring, kage og Cabaret
i GKIC

17:00-19:00  Fællesspisning i GKIC, tilmelding nødvendig.
18:30-19:30  Naturvandring med Gjern Natur.
19:00-20:30  Kaffe og kage, tilmelding nødvendig
20:00-22:00  Cabaret ” Swingtime igen - for fuld musik”.
  Der sælges mad og drikke i pausen

Fredag 17. juni – LAN party i Anlægget

16:00-12:00  Alle på 12 år og derover er velkomne til spil, konkurrencer   
  og sandwich samt helt sikkert en skøn ”indelukket, svedig   
  og chips lugt”.

Lørdag 18. juni – Familiedag i Anlægget

09:30-10:30  Gratis morgenmad i teltet
10:00-12:30  Musik i teltet
10:30-13:00  Familiedag med masser af gratis aktiviteter.
10:30-13:00  Loppemarked.
12:30-16:00  Fodboldturnering og hygge på tilskuerpladserne.
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Sankt Hans 2016

Lørdag 18. juni - Festaften i Anlægget

18:30-19:00  Teltet og baren er åben
19:00-22:00  Festaften med ølmarineret svinekam og kartofler, salat og  
  flütes fra Delikatessen i Spar. De laver også en dessert.
22:00-02:00  Musik og dans med ”Danni og Band ”
  Billetter til selve middagen og hele festen sælges hos Brian
  i Spar og www.yourticket.dk
  Middag, musik og dans, 240 kr.
  Middag, 140 kr.
  Musik og dans, 100 kr. købes i døren.

Søndag 19. juni – Koncert i Gjern Kirke

19:30-20:30  Århus Gospel Kvartet fylder rummet med     
  smukke toner
  Billetten koster 50 kr. og kan købes i forsalg hos Brian i   
  Spar. Eventuelle usolgte billetter sælges i døren.

Tirsdag 23. juni – Sankt Hans bål

20:15-20:30  Fakkeloptog fra Spar til engen.
20:30-22:00  Bål på engen ved GKIC, Skovvejen 27.
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Sankt Hans 2016

En hjælpende hånd til Sankt Hans Byfest

Vi kan altid bruge flere hænder til at stable Sankt Hans Byfest
på benene. Og vi mangler folk til stort og småt.

Vi kan blandt andet godt bruge ekstra
hænder til at hjælpe med at sætte telt
op, passe pølsevognen, gøre hallen klar
til banko, rydde op efter de enkelte
arrangementer, arrangere borde og
stole samt mange andre opgaver. Vi
finder sagtens en opgave, der passer
lige præcis dig – og evt. alle de venner,
du kan overtale til også at give en hånd
med.

Kontakt udvalget bag Sankt Hans Byfest, hvis du er frisk på at
hjælpe lidt til. Du bestemmer selv, hvornår og hvor meget.

Kontakt os på 29 42 01 76 eller byfest@detskerigjern.dk.
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Sankt Hans 2016

Banko aften 15. juni – GKIC

Så er der banko! Onsdag aften åbner vi op i GKIC for Sankt Hans Banko
med masser af flotte gevinster. I år er der indgang ved hovedindgangen.

Bankoaften er en rigtig hyggelig aften. Det flyver igennem luften med
tørre tal, der hurtig veksles til dejlige gevinster fra de mange gavmilde
sponsorer, som igen i år har støttet byens fest.

Indgangen åbner kl. 18:30 og spillet starter 19:00 (døren er låst
indtil kl. 18.30). Spillet slutter, når der ikke er flere gevinster, ca.
kl.22:00.

Mad og drikkevarer må ikke medtages. Der kan købes drikkevarer, slik,
chips med mere hele aftenen.
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Sankt Hans 2016

Priser (alt købes i indgangen):

Entre:     Gratis
Bankoplader:    10 kr./per styk
Puljebanko:   25 kr./seddel
Pausebanko hel:  25 kr./seddel
Pausebanko halv:  15 kr./seddel
Amerikansk lotteri  2 kr./lod

Bankoplader: Egne plader må medtages, hvis antallet registreres og
afregnes.

Puljebanko: 66% gevinstudbytte dog maks. 1.000kr. pr. gevinst.
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Sankt Hans 2016

Spisning 16. juni - GKIC

Alle er meget velkomne, når Sankt Hans udvalget og Gjern Kultur-
og Idrætscenter (GKIC) byder på fællesspisning torsdag den 16.
juni.

Fællesspisning foregår i
cafeteriet i GKIC, Skov-
vejen 6, 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 lækker mad
sammen med din nabo,
veninde, forældre eller
bare alle os andre.

Pris: 60 kr.
Pris: 30 kr. for børn under 10 år.

Menu kommer senere og vil blandt andet kunne ses på vores
facebookprofil: ”Sankt Hans Byfest i Gjern

Bindende tilmelding senest den 12. juni på
telefon 4117 5665 eller gkic@gkic.dk med
angivelse af antal personer.
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Sankt Hans 2016

Naturvandring 16. juni – GKIC

Om du spiser med til fællesspisningen eller blot vil ud og gå en tur,
inviterer Sankt Hans udvalget og Gjern Natur alle med ud og gå i
vores smukke natur. Vi går fra Gjern Kultur- og Idrætscenter
(GKIC), Skovvejen 6, kl. 18.30.

På turen vil Åge Ebbesen fra Silkeborg Kommune fortæller om
Gjern Å og den nye sti lange åen.

Vi forventer at turen tager omkring en time. Alle er meget
velkomne, men turen er desværre ikke egnet for gangbesværede.
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Sankt Hans 2016

Kaffe og kage 16. juni - GKIC

Så er der gratis kaffe og kage til alle dem der har spist, været
ude og gå eller skal ind og se cabaret senere. Sankt Hans
udvalget giver kaffe og kage kl. 19.30 til 20.30 i Gjern Kultur-
og Idrætscenter.

Hvad enten du har hygget og spist sammen med venner og
bekendte, været ud og gå i den smukke danske natur, skal
ind og lytte og grine til cabaret eller tager alle tre tilbud, vil vi
gerne give en kop kaffe/te og et stykke kage til at forsøde
sommeraftenen med.
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Sankt Hans 2016

Cabaret 16. juni - GKIC

Caberet-holdet fra Sorrings Pottemageregnes Amatørtea-
terforening er klar med deres nye forestilling; ”Swingtime
igen - for fuld musik”. Sankt Hans udvalget er glade for at
kunne byde dem velkomne torsdag aften kl.20 i GKIC.

Vi kan alle glæde os til en glad aften med show, sang, musik
og sprælsk underholdning. Billetterne koster 60. kr. og kan
købes i forsalg hos Torben i GKIC og hos Spar. Eventuelle
overskudsbilletter sælges i døren.

Omkring halvvejs i showet holder vi en pause, hvor der kan
købes forfriskninger i baren og pølsevognen.

Foto: Karin Gedsø



side 21

SANKT HANS UDVALGET

   

Sankt Hans 2016

LAN party 17. juni - Anlægget

Fredag rykker vi i Anlægget, men selvom vi går tilbage til ”rødderne”, skal
vi i år prøve noget nyt; Sankt Hans LAN.

Sankt Hans udvalget inviterer alle i alderen 12 år og op til LAN party fra kl.
16 om fredagen til kl. 12 lørdag middag.

Alle er meget velkomne ligegyldigt om du spiller LOL, Minecraft,
syv-kabale eller GTA.

I løbet af aftenen og natten holder vi blandt
andet konkurrencer i følgende spil:
•  Heartstone (PEGI 7)
• League of Legends (PEGI 12)
• Counterstrike Global Offensive (PEGI
 18)

Når du skal Sankt Hans LAN har du to
muligheder:

Billet 1 koster 135 kr. og giver dig indgang
fra kl. 16 fredag til kl. 12 lørdag. Billetten er inklusiv en sandwich og
selvfølgelig morgenmad lørdag sammen med resten af byen.

Billet 2 koster 85 kr. og giver dig adgang fra kl. 16 til 24 fredag. Billetten
er inklusiv en sandwich.

Biletterne købes på www.yourticket.dk. Når du køber billet, skal du
samtidig bestemme, hvor du vil sidde. Det betyder også, hvis I er flere,
der spiller sammen, kan I sørger for at reserverer plads sammen. Så
sidder I side om side, når de onde skal slagtes eller der mangler et kort for
at kabalen går op.

Søvn kan der jo blive brug for i en kort periode. Du er velkommen til at
tage pude og sovepose med og blot lægge dig under bordet, hen over
computeren eller med hoved nedad på din stol, hvis det er sådan du hviler
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bedst. Du kan også vælge at sætte et telt op ude på
plænen og hvile dig der.

Nu til alt det kedelige - reglerne:

Du skal selv medbringe de spil du skal spille. Spillet skal altså være
downloadet inden ankomst.

Du må ikke medbringe højtalere. Al lyd fra dit spil skal komme ud gennem
dine høretelefoner.

Du må selvfølgelig ikke tage dine forældres køleskab, kummefryser,
mikroovn eller noget som helst andet med, der skal bruge strøm. Heller
ikke eget netværksudstyr. Vi sørger kun for strøm til dit computerudstyr
og evt. din telefonoplader.

Gældende lovgivning i forhold til for eksempel kopiering og hacking skal
selvfølgelig overholdes. Overtrædelser vil blive politianmeldt og ved-
kommende udvist.

Det er ikke tilladt at medbringe/indtage alkohol/euforiserende stoffer.
Det gælder også før LAN; Hvis du møder påvirket, vil du blive bortvist,
uden mulighed for refundering.

Rygning er ikke tilladt. Dette gælder også e-cigaretter og lignende.

Vi påtager os intet ansvar i form af skader på personer og udstyr, der kan
forekomme. Dette gælder ligeledes med tyveri, hærværk, fejlstrøm eller
lign.

Kort sagt: Vi, Sankt Hans-udvalget og vores medhjælpere,
bestemmer det hele og fralægger os et hvert ansvar.

Har du spørgsmål - der er sikkert meget, vi har glemt at tage højde for - så
skriv til os på byfest@detskerigjern.dk

Lad os være ærlige; Vi har aldrig prøvet det her før. Så kom og støt op om
det, så vi sammen kan få bygget en succes op!
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Sankt Hans 2016

Morgenmad 18. juni - Anlægget

Som altid er der gratis rundstykke og kaffe/te som opstart til
Sankt Hans Familiedag. Men i år går vi tilbage til rødderne og
byder alle velkomne til morgenmad i Anlægget.

Morgenmaden er som altid sponsoreret af lokale sponsorer.
Sponsorerne i år er:

 Spar      Mejeri produkter
 Den Jyske Gørtler   Frugt
 Gjern Bageri   Rundstykker
 Gjern Kultur- og
 Idrætscenter   Kaffe og te
 Tømrermester
 Anders Løwe   Juice og pålægschokolade

Morgenmad
Teltet åbner  kl. 9:30
Entre:  Gratis
Morgenmad: Gratis

Familiedag
Pladsen åbner  10:30
Entre:  Gratis
Aktiviteter:  Gratis

Mad og drikke kan købes på pladsen fra kl. 11.00
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Sankt Hans 2016

Familiedag 18. juni - Anlægget

Vi bliver ved de gamle rødder og fortsætter Sankt Hans Familiedag i
Anlægget, der efter morgenmaden er fyldt med sjove og gratis aktiviteter
til store og små.

Vi arbejder stadig på at få musik i teltet i løbet af dagen, så der er
mulighed for at sidde og nyde musik, godt selskab og måske en kold øl
inde i teltet, mens ungerne leger udenfor. Så hvis du eller nogen du
kender har lyst til at spille, vil vi meget gerne høre fra dig på mail
byfest@detskerigjern.dk.

Foruden de mange gratis aktiviteter og forhåbentlig musikken er
pølsevognen på pladsen og baren i teltet åben og her kan du blandt andet
købe pølser, slush-ice, chips, slik, sodavand og øl.
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Sankt Hans 2016

Loppemarked 18. juni - Anlægget

Alle - store som små - indbydes hermed til at deltage i Sankt Hans
Loppemarked til Familiedagen.

Det er ganske gratis at deltage, og alle er velkomne.

Kom og sælg dit gamle legetøj, cykler, aflagt tøj, eller hvad du måtte
have, der fylder op på loftet eller i skuret.

Medbring selv et bord, en lille bod, pavillon eller bare et tæppe som dit
salgssted, så sørger vi for at anvise en afmærket plads til dig på
festpladsen.

Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op og kontakt Helga på telefon
26 78 51 12 eller find hende på pladsen.

Salget skal foregå i henhold til gældende lovgivning.

Evt. spørgsmål kan rettes til byfest@detskerigjern.dk
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Sankt Hans 2016

Sankt Hans fodbold - Anlægget

Et fodboldstævne for familien, vejen, firmaet, vennerne -
kort sagt; Hvem som helst du har lyst til at spille bold med. Vi
spiller kl. 12.30 - 16. 00 (så I kan nå hjem og klæde om til
festen).

Der må spilles med fodboldstøvler, vi
anbefaler benskinner. Udklædning er
selvfølgelig mere end velkomment.
Ikke mindst for tilskuernes skyld.

Vi spiller ni minutter pr. kamp, efter JBU
regler, dame/børnemål tæller dobbelt.
Vi spiller på håndboldbane/mål med
fem spillere på banen ad gangen, to til
tre udskiftere.

To rækker:
 Børn, kun spillere under 14 år
 Voksen 15 år og ældre

Gratis holdtilmelding skal ske senest søndag den 12. juni
2016 til byfest@detskerigjern.dk. Hvis du gerne vil være
med, men mangler et hold, så skriv til os, så vil vi forsøge at
samle et hold til dig.
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Sankt Hans 2016

Sankt Hans Fest 18. juni - Anlægget

I år indtager vi Anlægget igen som festplads ligesom det lagde græs til de
mange første Sankt Hans fester. Så lad os gå tilbage til rødderne og have
et brag af en Sankt Hans Fest og alletiders hyggelig aften i festteltet.

Teltet og baren åbner kl. 18.30 og middagen serveres kl. 19:00. Vi er
færdig med at spise og åbner teltet for dem, der kun vil være med til dans
og hygge fra kl. 21.30.

Hovedret:
Ølmarineret svinekam med kartofler, salat og flütes fra Delikatessen i
Spar.

Dessert:
Overraskelse fra Delikatessen i Spar

I år skal vi svinge både træben og dansesko til Danni og Band, der spiller
teltet op fra kl. 22.00.

I år tilbyder vi tre forskellige billettyper:

 En til dig, der gerne vil spise den lækre mad sammen med alle os   
 andre og hygge og snakke under sommerens teltdug.
 Pris 140 kr, sælges kun i forsalg.

 En til dig, der skal have det hele med; Middag, musik, dans, hygge
 og fest til den lyse morgen.        
 Pris 240 kr, sælges kun i forsalg.
 
 En til dig, der ikke kan nå eller har lyst til at få middagen med, men
 gerne vil høre musik, hygge og danse.
 Pris 100 kr. Købes i indgangen ved vagterne fra kl. 21.30

Billetterne kan købes hos www.yourticket.dk eller via Mobilpay og Swipp
til nummeret 71 123 321 eller hos Brian i Spar
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Når du køber billet skal du samtidig bestemme, hvilket
bord du vil sidde ved. I år byder vi på farverne:

 Blomster-rød
 Græs-grøn
 Kul-sort
 Raps-gul
 Sol-brun

Der er frit valg mellem farverne, men Sankt Hans udvalget giver et shot til
alle ved det bord (den farve), der sidder flest. Så saml venner, kollegaer,
familien, naboer og alle andre, du møder på din vej, så I er sikre på at
vinde dette års "bordpris".

Praktisk information

Teltet åbner kl. 18:30
Spisning ca. kl. 19:00 til 21:30
Live musik fra kl. 22:00

Priser:
Entre og spisning     140 kr.
Entre, spisning, musik og dans:   240 kr.
Entre, musik og dans (fra 21:30):   100 kr.
(køb billet i indgangen hos vagterne)

Køb billet hos www.yourticket.dk eller via Mobilpay og Swipp til
nummeret 71 123 321 eller hos Brian i Spar

Regler og information:

Kun for voksne, dvs. 18 år og ældre.

Egen mad og drikkevarer må ikke medtages.

Der tages ikke imod dankort, men kan betales med Mobilepay og Swipp.
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Sankt Hans 2016

Sankt Hans Koncert 19. juni
Gjern Kirke

Søndag den 19. juni kl. 19.30 åbner vi Gjern Kirke for Århus Gospel
Kvartet. Gospel kvartetten har ry for at lave gospelkoncerter på et højt
musikalsk niveau samtidig med deres store evne til at inddrage publikum.
Med andre ord; Der er lagt op et en smuk og oplivende aften med skøn
musik for krop og sjæl.

Kvartetten har eksisteret siden 2002 og består af Hanne Dalsgaard, Jakob
Gunnertoft, Marlene Andersen og Rune Funch. De er alle uddannede ved
musikkonservatoriet og arbejder til dagligt med sang og musik.

Billetten koster 50 kr. og kan købes i forsalg hos Spar. Eventuelle
overskydende billetter sælges i døren.
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Sankt Hans 2016

Bål 23. juni - Spar og Skovvejen 27

I år mødes vi til fælles fakkeloptag kl. 20.15 foran Comfill, overfor Spar
(Søndergade 54) og går i samlet trop hen til bålet (Skovvejen 27). Sankt
Hans udvalget sørger for gratis fakler til børnene.

Bålet på Skovvejen tændes, når fakkeloptoget kommer, hvilket er
omkring kl. 20.30. Men kom i god tid, så du er sikker på at se heksen futte
op i røg.

Når bålet er tændt er der fællessang og Sankt Hans tale. Så kom og vær
med!

Der kan købes drikkevarer, en grillet pølse, samt popcorn.

Der vil være begrænset mulighed for gennemkørsel på Skovvejen mellem
Gjern Kultur- og Idrætscenter og Karolinelundscenteret.
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GJERN SKOLE

Så er det igen tid til lidt skolenyt. Det har jo været en meget turbulent
periode i Gjern Skoles historie, ja man må sige, at den har været uden
sidestykke.
Det var bevægende dage, indtil Silkeborg kommunes skolechef traf den
endelige beslutning, at Gjern Skole skulle have en ny skolechef.
Det blev Tine Sax, som har ledererfaring i forvejen. Vi ønsker hende
velkommen og held og lykke med arbejdet på skolen.
På skolens hjemmeside såvel som i den lokale avis kan man læse, at der er
valgt ny skolebestyrelse, og det er godt. Det har været en svær periode for
den bestyrelse, som trak sig, men forståeligt, at de ikke mente at kunne
fortsætte.
Der sker jo meget på skolen hele tiden. Jeg har hørt om cykeltur til Aqua for
at høre om dyrene derinde.
Jeg har hørt om tur til Dybkær Kirke for at afslutte et arbejde med Selma
Lagerløfs eventyr: Rødhalsen. Prinsens musikkorps spillede, børnene sang
og der var en fortæller til at kæde det sammen.
Jeg har hørt om deltagelse i en børneudstilling ”menneskedyr” på Museum
Jorn sammen med andre skoler i Silkeborg kommune. Tine Sax skriver i
forældrenyt: Et arrangement, hvor Gjern Skoles elever ikke blot fik respekt
for deres kreationer, men også for deres seje cykeltur helt fra Gjern til
Silkeborg – og retur igen.
Der kunne sikkert fortælles om mange flere ting, men jeg vil slutte med et
af versene fra skolesangen.

Vi har traditioner
Morgensang og toner
Sport er bare sagen
TRIM hedder dagen.
Små får hjælp af store,
Lærdom kan vi spore.
Her er godt at være
Alle skal lære.

Omkvædet har jeg skrevet engang i Stafetten, så jeg tager kun selve verset
denne gang. Hvis I har et barn i Jeres nærhed, er jeg sikker på, I kan få det
sunget.

Bodil Dahl-Nielsen
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Gjern Lokalråd afholdt det årlige borgermøde den  16. marts kl. 19.00.
Mødet blev flyttet til Gjern skoles gymnastiksal, idet vi forventede, at der
ville komme flere deltagere, end der umiddelbart kunne være i GKIC’s
cafeteria og værested. Der kom 100 deltagere.

Programmet var

 • Redegørelse af Lokalrådets arbejde i 2015 v. Vagn Brostrup   
    Jensen
 • Aflæggelse af regnskab v. Jørgen Krog
 • GAU (Gjern almennyttige udviklingsselskab) v. Steen Andersen
 • Teglværksgrunden v. Jørgen Krog
 • Kommuneplan 2017 – 2022 v. byansvarlig Mette Vissing
 • Den nye skolestruktur – dette blev ændret til situationen på   
    Gjern skole, idet den nye skolestruktur som bekendt ikke er/var  
    endelig vedtaget på daværende tidspunkt.

Vagn Brostrup Jensen redegjorde for Lokalrådet arbejde i det foregående
år. Meget af tiden var brugt på GAU, idet vi som Lokalråd ønsker fortsat
udvikling for Gjern by og nærmeste omegn. Endvidere har Lokalrådet
medvirket til, at der er dannet en Erhvervsklub for alle i Gjern Skoledistrikt
med momsnummer.

Paraply-hjemmeside for Gjern: Lokalrådet har fra Silkeborg kommune
fået rettighed til at bruge domænenavnet ”gjern.dk”. Siden er i skrivende
stund ”oppe at køre”, og det er meningen, at man via links på gjern.dk kan
få adgang til samtlige foreninger, interesseorganisationer o. lign., der
relaterer til Gjern.

Jørgen Krog gennemgik som ny kasserer regnskabet for Gjern Lokalråd,
der årligt får et tilskud på kr. 6.000,- fra Silkeborg kommune.

Han redegjorde ligeledes for det beløb, som Lokalrådet har fået fra
Ministerier for By, Bolig og Landdistrikter til etablering af GAU ApS.

GAU ApS: Steen Andersen redegjorde, som formand for GAU ApS, for
hvad bestyrelsen p.t. arbejder med.  Selskabets formål er at gøre det
attraktivt at bosætte sig i Gjern, og man har taget kontakt til 2 firmaer,



side 34

GJERN LOKALRÅD

som skal komme med deres bud på, hvad GAU skal gøre for at sætte gang
i den fortsatte udvikling.  Et af firmaerne vil blive valgt, hvorefter der skal
udarbejdes et egentligt projekt.

Teglværksgrunden: Der er nedsat 2 arbejdsgrupper – en idégruppe samt
en vedligeholdelsesgruppe. Der bliver p.t. holdt møder med forstkandidat
Kristian Nielsen, Silkeborg kommune med opgaven, at der udarbejdes et
færdigt oplæg til Teglværksgrundens kommende udformning. Når
Kristian får div. godkendelser på plads, vil arbejdet gå i gang. Det
forventes, at færdiggørelsen kan afsluttes senest næste år.Hvis du skulle
være interesseret i at deltage aktivt nogle timer om året i
Teglværksgruppen, kan du ringe til Jørgen Krogh på 24604395 eller mail
krog@post1.tele.dk og aftale nærmere. Der er altid brug for en ekstra
hånd.

Kommuneplan 2017 – 2022: Silkeborg kommune er ved at udarbejde den
kommende udviklingsplan, og borgerne opfordres til at komme med
input, således at ”vi” kan sætte vores ”fodaftryk” på den kommende
udvikling af bl.a. Gjern og omegn.

Situationen på Gjern skole: Natalie Christensen, formand for
skolebestyrelsen, samt Huno K. Jensen, redegjorde for, hvad der var sket
på Gjern skole, siden ansættelsen af Gert Dremark som skoleleder/
inspektør og til hans fratræden.
Der blev stillet mange spørgsmål til specielt Huno Jensen, der er
skoleansvarlig for Silkeborg kommune, og som på daværende var
konstitueret skoleleder ved Gjern skole – dette indtil der blev fundet en ny
skoleleder, hvilket er ”faldet på plads” i skrivende stund.

Ejvind K. Svejstrup
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Kort nyt – GAU

Helhedsplan for Gjern og omegn
Vi er netop nu i opstartsfasen omkring udarbejdelse af en helhedsplan for Gjern og
omegn. En helhedsplan, der overordnet skal sikre større sammenhængskraft og
udvikling samt mere konkret skabe liv i de tomtstående kvadratmeter i den gamle
bymidte. Vi har haft møder med relevante samarbejdspartnere, og vi vil i løbet af
de kommende uger tage stilling til, hvem vi ønsker at arbejde videre med.

Hotellet – status
Der har hen over vintermånederne været forhandlinger omkring salg af hotellet.
Desværre kunne der ikke opnås enighed mellem køber og sælger omkring
salgsvilkårene, og handlen faldt derfor til jorden. Vi har nu efterfølgende, hvor
hotellet er blevet sat til salg ved Nybolig haft kontakt til Nybolig og drøftet, hvordan
vi eventuelt vil kunne bidrage i salgsprocessen.

Små tiltag, der kan gøre en stor forskel
Vi har flere små tiltag på tegnebrættet.
Blandt andet har vi i den kommende uge møde omkring indkøb og opsætning af
infoskærme.

GAU på nettet
Vi har startet samarbejde med en hjemmesideudvikler. I forbindelse hermed vil vi
ligeledes oprette en Facebook-side.

Foreninger og erhvervsdrivende
Fremadrettet vil vi arbejde hen imod et tættere samarbejde med såvel foreninger
som erhvervsdrivende i Gjern. Blandt andet planlægger vi at invitere
foreningsrepræsentanter til et møde i efteråret, hvor vi vil bede om input til,
hvordan vi kan bidrage til at foreninger i Gjern kan bruge GAU som en
paraplyorganisation.

GAU Hjælperbank - I er ikke glemt
I forbindelse med borgermødet tilbage i september, var vi så heldige, at flere skrev
sig op i GAUs Hjælperbank. Vi er meget glade for jeres positive tilkendegivelse og
villighed til at hjælpe. Vi ser frem til at stå klar med projekter, hvor vi kan drage
nytte af jeres kompetencer.

Bestyrelsen i GAU
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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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Rap i bækken

Gjern Borgerforening afholder igen i år Andevæddeløbet Rap i bækken. Det
sker søndag den 28. august 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 flotte og sjove 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 ANDels- beviser til 20 kr. stykket af
Borgerforeningens 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 Eurospar i ugerne op til løbet.

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

Undervejs vil Gjern Borgerforening have gang i grillen og der vil kunne
købes popcorn, pølser med brød, sluch-ice og andre drikkevarer.
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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
Toiletvogn   500 kr. per døgn 
Flagallé i Gjern by  500 kr. pr. dag (kl. 8.00 - solnedgang)

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, sugerør og glas til ca. 40 personer. Saft: Hindbær, Sport, Filur, Cola eller
Ice blue.
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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 medlemsskab. 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 regi.
streret.

Sådan bliver du medlem:

1. Betal i din netbank til vores konto i Sparekassen Kronjylland,
 reg. nr. 6113, konto nr. 4 910 001 747. Husk venligst at   
 skrive din adresse.
2. 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” (opkræves første gang i 2017).
3. Alternativt kan du ringe til Paw Rosenvard på tlf: 29 42 01 76  
 og få hjælp.
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Bestyrelsen i Gjern Borgerforening

Formand:   Kuno Nørskov,
   Tngbakken 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:   Lene Chüsler Andersen  
   Søndergade 24,  tlf: 22 63 27 66

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

Sommerlejr – 2016 –
fælles for bævere, ulve
og andet godtfolk.

Fredag den 3/6 kl. 19.00
til søndag den 5/6 kl.11

Find din indre viking frem når årets
sommerlejr løber af stablen i Sorringhytten.
Vi skal sove udenfor, måske endda oppe i højden!
Hvem ved!

Vi glæder os til igen at sidde ved bålet på årets
sommerlejr.
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Bæverne til
erhvervsmøde hos gørtleren.

Bæverne havde den 10. februar rykket deres møde ud
af Spejderhytten og op til Franks gørtlerværksted.
Det var spændende at se hvordan gørtleren laver fine lamper, fade og
lysestager, et par af drengene fandt vist endda et par guldklumper.

Polermaskinen
larmer, men hvor
bliver tingene dog
flotte efter
behandlingen.

Gørtleren laver mange
fine ting til kirker og
kongehus, her er et
dåbsfad til en kirke.
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Bæverne holdt suppemøde.

I begyndelsen af marts var der så udendørs suppemøde
hos bæverne. Her er Tobias, Tim og Peder i gang med at
skrælle og snitte de lækre rodfrugter, der om lidt skal i suppegryden over
bålet. Børnene var sikkert ikke særligt sultne til aftensmaden derhjemme.

Ulvemøde ved Schoubyes sø –
den dag sommeren begyndte.

Ulvene er ved at tage mærket ”Sø og strand”. Derfor tog de i begyndelsen af
maj til Schoubyes sø ved Resenbro for at samle småinsekter fra naturen, og
derefter finde oplysninger om deres fund. Ved søen mødtes ulvene med
juniorspejderne fra Alderslyst, der er i gang med samme mærke.
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Jonas på udkik efter
haletudser og andet
småkravl i søen.

Selma viser stolt sin fangst –
en skorpionstæge!
Den er heldigvis ugiftig.
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Trine, Tobias og Jonas smiler til
fotografen, mens Sofia i
baggrunden måske får lyst til
at bade i det gode vejr.

En af opgaverne for at få mærket
”Sø og strand” var at bygge en
minitømmerflåde der skulle kunne
bære en mursten på 2 kg.
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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

Ny kasserer hos spejderne.

Efter 30 års tro tjeneste, som kasserer, er Birgitte Garne
fratrådt.

Vi er meget taknemmelige for den store indsats Birgitte har
ydet med at styre finanserne, medlemskartotek og opgørelser
til korps og kommune, igennem alle årene.
Tak for en stor indsats!

Heldigvis kan vi glæde os over, at Henrik Vestergaard har lovet
at tage over, som kasserer, efter Birgitte. Velkommen til Henrik!
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Kalenderkryds

Bævere og ulve distriktsturnering 20/5
Spejder-Senior- rover distriktsturnering 19-21/5
Sommerlejr  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 Henrik Vestergaard  20 48 89 87  
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Program for arrangementer i Søhøjlandets Kirke.

Maj
Søndag d. 29.5. kl. 10.30 Gudstjeneste

Juni

Lørdag d. 4.6. kl. 13.30 Koncert for alle børn med Pasta Party

Mandag d. 6.6. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste

Søndag d. 12.6. kl. 10.30 Undervisning kl. 10.30 v. Erik Kloster
 Mini-, børne- og juniorkirke samtidig
 Frokost kl. 11.30 og lovsangsgudstjeneste kl. 12.30.

Søndag d. 19.6. kl. 10.30 Gudstjeneste

Søndag d. 26.6. 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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Siden sidste udgave af Stafetten er Søhøj-
landets Kirkes nye lokaler blevet indviet og
taget i brug. Det var en fantastisk dag, hvor
rigtig mange fra Gjern og omegn benyttede sig af muligheden
til at se, hvordan rådhuskælderen nu tager sig ud og bliver
brugt.

I dagene efter blev begivenheden, hvor borgmester Steen
Vindum kom og hjalp os med at klippe snoren dækket i lokale
medier. Siden er en udførlig reportage blevet færdig og ligger
på gjernlokaltv.dk

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 formiddagsgudstjenester er der både minikirke
(3-5 år), børnekirke (0.-3. klasse) og juniorkirke (4.-6. klasse)
under prædikenen.
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SØHØJLANDETS KIRKE

Konfirmationsgudstjeneste

På trods af de nye lokaler blev konfirmationen flyttet til Gjern Kultur- og
Idrætscenter, så alle familierne havde mulighed for at tage gæster med til
gudstjeneste. Det var der mange, der gjorde, så der var ca. 430 deltagere
til en festlig formiddag, hvor otte konfirmander blev fejret.

Flere af konfirmanderne er vant til at være en del af Søhøjlandets Kirke,
men der var også andre, som havde valgt at følge undervisningen og selve
konfirmationen i kirken. Det er det kommende hold konfirmander
naturligvis også velkommen til. Henvend dig til præst Jón Poulsen, hvis du
vil høre mere om mulighederne eller vil melde dig til. Det tegner allerede nu
til, at konfirmationsgudstjenesten igen næste år også vil blive afholdt i
Gjern Kultur- og Idrætscenter.
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SØHØJLANDETS KIRKE

PastaParty kommer til Gjern
Lørdag d. 4.6. kl. 13.30 er alle velkommen til i kirkens lokaler på
Søndergade 54b. Her kommer det københavnske band PastaParty og
sætter gang i en fest for børn og barnlige sjæle. Der er gratis entré.

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

Kirkebladet
bliver desværre forsinket i denne omgang på grund af sygdom. Vi tager
derfor noget mere med i Stafetten bl.a. en gudstjenesteliste.
Der er som sædvanligt omtale af de ting, der ligger ud over almindelige
gudstjenester, men det er jo sommer forude, så der er ikke så mange
arrangementer.

Søndag d. 19. juni kl. 19.30 i Gjern Kirke er vi med som en del af
byfesten i Gjern. Se nærmere omtale i artikel om gospelkoncert.

Onsdag d. 22. juni kl. 14.30 er der sommermøde, hvor vi starter i Gjern
Kirke kl. 14.30. Efter gudstjenesten går vi over i sognehuset og får kaffe/te
samt Ellens gode lagkage. Vi synger sommersange fra højskolesangbogen.
Karolinelundscentret og Blå Kors er specielt inviteret, men alle er velkomne
til at være med.

Søndag d. 21. august kl. 9.00 i Gjern Kirke. Spejderne har deres
sommersamling og deltager i gudstjenesten.

Tirsdag d. 30. august kl. 19.30 Hatten Rundt i sognehuset. Vi mødes til
sang fra højskolesangbog og salmebog. Grete Ringgaard vil sidde ved
klaveret. Vi begynder aftenen med et høsttema, får en kop kaffe, og så vil
hatten gå rundt, så man kan ønske sig en sang.

Der er morgensang på Karolinelund onsdag d. 8. juni. Vi holder ferie i juli
og august, starter op igen i september.

Der er menighedsrådsmøde d. 7. juni, hvor budget 2017 bliver
gennemgået, og møde igen d. 9. august. Se dagsorden og referater på
hjemmesiden eller på opslagstavlen ved biblioteket i Gjern Kultur-og
Idrætscenter. Alle møder er offentlige.
Nævnes skal lige, at der jo i 2016 er valg til menighedsråd. Møde herom er
tirsdag d. 13. september. Mere herom senere, men sæt datoen i kalenderen.
Sognets hjemmeside er www.gjernsogn.dk
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SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Gudstjenesteliste

Dag og dato Klokkeslet Søndag  Kirke   Dåb  Præst  Noter

Søn. 5. juni 10.30  2. s.e.t. Skannerup  MF

Søn. 12. juni 9.00  3. s.e.t Gjern   NN??

Søn. 19. juni 9.00  4. s.e.t. Skannerup  GNJ

Ons. 22. juni 14.30   Gjern   MF Sammen  
         med Blå   
         Kors og   
         Karolinelund
Søn. 26. juni 10.30  5. s.e.t Gjern   MF
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SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Andrei Rublevs
treenighedsikon

Vi er på vej ind i kirkeårets
trinitatistid. ”Trinitatis” betyder
”Treenighed”. I begyndelsen af
1400 tallet omsatte den russiske
munk, Andrei Rublev, sine re-
fleksioner over Den Hellige Tre-
enighed til den ikon, som ses på
billedet.

ABRAHAM OG
TREENIGHEDEN
Ikonen er lavet med inspiration
fra den gammeltestamentlige
fortælling om Abraham, der en
dag fik besøg af tre engle, og den
ene af disse engle var Gud.

De tre engle i den gammeltesta-
mentlige fortælling er i den rus-
sisk ortodokse tradition blevet tolket som Den Hellige Treenighed; altså
Faderen og Sønnen og Helligånden.
Faderen, Sønnen og Helligånden er én Gud. De er ikke tre guder, men én.
Dertil kommer, at de er lige meget Gud. Ingen af dem er mere Gud end de
andre.
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SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

BÆGERET
Til venstre på ikonen ser vi Faderen. Til højre på ikonen sidder Helligånden.
Helligånden peger nedad. Helligånden skal nemlig ned og undfange Jesus
Kristus, som så kan blive født af Jomfru Maria.
Til venstre på ikonen ser vi Faderen. Til højre på ikonen ses Helligånden.
Hvis man tegner en streg, oppe fra og ned, langs det af Faderen, som er
tættest på ikonens midte, og hvis man lader stregen fortsætte fra Faderens
fødder over til Helligåndens fødder, og hvis man her, ved Helligåndens
fødder, fortsætter stregen, nedefra og op, langs det af Helligånden, som er
tættest på ikonens midte, ja så har man til sidst tegnet et bæger.

GAVEN
Midt i dette bæger sidder Sønnen, der rækkes til os mennesker. Vi
mennesker inviteres til at sidde på den tomme plads ved bordet overfor
Sønnen.

Peder Kjærsgaard Roulund
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SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Som en del af byfesten er
Søndag d.19.06 i Gjern Kirke kl 19.30 Gospelkoncert

med
Århus Gospel Kvartet

Både nye gospelsange og gamle ”kendinge” som f.eks. Oh Happy Day og Amazing
Grace er på programmet, når Århus Gospel Kvartet optræder.

"Vi gør altid meget ud af at involvere publikum i koncerterne. Gospel er jo i
virkeligheden ikke koncertmusik, men de sortes kirkemusik i USA", siger gruppens
pianist Jakob Gunnertoft. Han har ligesom flere fra gruppen selv været i USA og
oplevet gospelmusikken, som den bruges der.

Medlemmerne i Åhus Gospel Kvartet beskæftiger sig professionelt med musik og
har optrådt og indspillet med navne som Erann DD, Søs Fenger, Martin Brygmann,
Julie Berthelsen, James Sampson, Gunnertoft Gospel Singers m.fl. Århus Gospel
Kvartet består af Hanne Dalsgaard, Marlene Andersen, Andreas Hejslet & Jakob
Gunnertoft.

Århus Gospel Kvartet kan også bookes med gæstesolister som f.eks. den
amerikanske gospelsanger Brian Hollingsworth, og de har som gruppe sunget med
bl.a. Laura Kjærgaard, Linda Andrews, Lene Nørrelykke, Bob Bailey (USA) og
Gregory Boyd m.fl. Århus Gospel Kvartet har eksisteret siden 2002, og gruppen har
vist sig som et meget populært og godt alternativ til de lidt større gospelkor og
orkestre, fordi ensemblets størrelse er meget velegnet til de fleste kirkerum og
deres akustik.

Billetpris 50kr.

Kan købes i Brian spar og
ved indgangen!
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INDRE MISSION

Program for sommeren i Indre Mission

Juni
Tors 2. kl. 19.30  Bibelkredse

Tors 9. Kl. 19.30  Møde ved Jørgen Block. Emne: Jeg vil bygge  
    Herren et hus.
    Mødeleder: Peder Svinth
    Kaffe: Else Marie og Karl

Tors 16 kl. 19.30  Møde ved Niels Andersen, MF. Emne:   
    Kristendommenstroværdighed i mødet med  
    indvendinger og skepsis.
    Mødeleder: Inger-Lise Svinth
    Kaffe: Inger og Jørgen

Tors. 23.   Midsommerfest hos Ruth og Poul

Juli-August
3. - 14. juli   Bibelcamping i Lystruphave

23. - 30. juli   Bibelcamping i Skovgårde

30. juli. - 5. aug.  Senior-Bibelcamping i Skovgårde

Torsdag 25.   Opstart efter ferien med fællesspisning og   
    deling af sommerminder

Bestyrelsen
Inger-Lise Svinth, formand pil_s7@hotmail.com 6165 9452
Inger Kristoffersen,  næstformand ringo@fiberpost.dk 8687 5682
Inger-Lis Sørensen,  sekretær hjarddal@gmail.com 6063 5860
Karl Hvidberg,   kasserer     Emogk-hvidberg@fiberpost.dk
        3511 5478

Kontonr. 6113-4910212829 - Liberia-projektet 6113-9040772984
I Gjern IM er der også klubber for børn og unge.
Ring og hør om:
IMU: Kasper Rasmussen, 4242 3499
Mini-teen/Teen-klub (10-14 år) ved Ole Skindhøj, 2546 9555
Læs mere om Gjern IM på www.gjernim.dk
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