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Nr 135 sept, okt, nov 2016

Foreningsbladet i Gjern

Har du lyst til at prøve spejderlivet, kom til

Spejder for en dag

lørdag den 20. August ved
Spejderhytten, Svostrupvej 5, Gjern

(Tilmelding ikke nødvendig)

  Tema: Welcome to Australia
se mere side 36
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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  7. november, bliver omdelt uge 47 og dækker
december, januar og februar.

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

Kommende deadlines:

7. november
6. februar
8. maj
7. august

Indholdsfortegnelse:
 
GJERN IDRÆTSFORENING LØBEKLUB side 3-5
GJERN KULTUR- & IDRÆTSCENTER side 6-7 
GJERN IDRÆTSFORENING     side 8-18
SANKT HANS-UDVALGET  side 19-22
GJERN SKOLE  side 24
GJERN BORGERFORENING  side 27-36
SPEJDERNE    side 38-42
SØHØJLANDETS KIRKE  side 43-48
SOGNEKIRKEN I GJERN & SKANNERUP side 49-52
INDRE MISSION side 53-54
REDAKTØRENS HJØRNE side 56
 

REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN

MOTIONSAFDELINGEN – LØB OG GANG

Løbetræning og gang.

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

Husk at sætte X i kalenderen
søndag d. 25. september 2016

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

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

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

Tilmelding og yderligere information på www.gjernløbet.dk
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN
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GJERN KULTUR- & IDRÆTSCENTER

Fællesspisning

Gjern Kultur og Idrætscenter

Efterår 2016.

Torsdag d. 1. september

Torsdag d. 6. oktober

Torsdag d. 3. november

Torsdag d. 1. december

Alle dage starter vi kl 18.

Prisen er som sidst kr. 70,- pr. person, incl. kaffe og the efter middagen.

Tilmelding senest om mandagen i ugen hvor spisningen er,
på tlf. 41175665

BEMÆRK, første gang d. 1 september er prisen kr. 90,- da
countrysangeren Ole Lindskov kommer og spiller efter maden.

Menuen denne aften er dansk bøf, kartofler, sovs og surt.
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GJERN KULTUR- & IDRÆTSCENTER

GJERN FITNESS håber, at I har haft en god sommer
og byder velkommen tilbage til et aktivt efterår.

Oprettelse og instruktion kr. 100
Fri træning + fitness + Indoor Cycling
3 måneder kr. 350
1 år kr. 1200

Fri træning + fitness (ikke Indoor Cycling)
Formiddagsmedlemskab
06.00 - 12.00 et helt år kr. 900

Fri træning + fitness (ikke Indoor Cycling)
1 måneds medlemskab kr. 149

Indoor Cycling klippekort
10 gange kr. 350

Husk mulighed for personlig instruktion og programlægning.

Indoor Cycling hold med løbende opstart fra uge 33.

For yderligere info se http://www.gkic.dk

Tak for at I træner lokalt!

Vi ses i GJERN FITNESS
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NYT FRA GJERN IF

TILBYGNING OG SKT. HANS:

Som de fleste nok allerede har bemærket, eller hørt om, har vi haft gang i
en lille tilbygning på klubhuset i Anlægget.
Tilbygningen blev taget i brug til dette års Skt. Hans Fest som er rykket
tilbage til rødderne og igen foregår i Anlægget.
Skt. Hans ugen var en succes, ikke mindst takket være alle de frivillige der
gav en hånd, samt den store indsats som Gjern Borgerforening og
Aktivitetsudvalget under Gjern IF ydede både før, under og efter
arrangementerne. Igen i år bød Skt. Hans ugen på en bred vifte af
aktiviteter for store og små og de fleste arrangementer var velbesøgte.
Vi glæder os allerede til næste år.

SÆSONEN 2016/2017:

Nu er der åbnet op for tilmelding til holdtræning samt booking af
badmintonbaner til sæsonen 2016/2017 og der kan meldes til via
www.gjern-if.dk under de enkelte sportsgrene. Enkelte hold er stadig ikke
oprettet men følger snarest.
HUSK venligst at man SKAL melde til før deltagelse og at der ikke længere
er mulighed for prøvetimer. Der ud over er det en god idé at melde til i god
tid da enkelte hold sidste år blev “udsolgt” ?
Du kan se mere om de forskellige tilbud på hjemmesiden eller her i Stafetten.
God fornøjelse og vel mødt.

Bestyrelsen
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Gymnastik opstart 2016

Søndag d.21 august kl 13-15

Vil gymnastikken i Gjern IF, gerne invitere til
gymnastik opstart/ hygge eftermiddag.

Dette sker i gymnastik salen på Gjern Skole.

Her vil det være muligt at snakke og møde instruktørerne for den
kommende sæson, samt få hjælp til tilmelding, kaffe/kage og gymnastik

sjov for ungerne.
Så er du i tvivl om hvilke hold, du eller dit barn skal gå på- så mød endelig

op.

På grund af stor tilslutning, hvilket vi er rigtig glade for - er der i år
kommet begrænsning på holdene af sikkerhedsmæssige hensyn.

Derfor er det en god ide, at tilmelde sig hurtigst muligt, hvis man vil være
sikker på, at få plads på det ønskede hold. Kommer man på venteliste-

kan man ikke deltage før man får besked om,
at der er en ledig plads- så derfor :

først til mølle princippet.

Reglerne er nu således, at er man IKKE tilmeldt efter 2. deltagelses gang,
vil man blive bortvist fra holdet, dette gælder både børn og voksne.

Husk tilmeldingen foregår via klubmodul på hjemmesiden:
www.gjern.if.dk

- er der problemer eller andet, så er Berit Kvist, altid behjælpelig og hun
kan kontaktes på 24471715 eller beritlouisekvist@yahoo.dk

Vel mødt
Instruktører, hjælpere og Gymnastik Udvalget.
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Gymnastik for alle –
både tykke og smalle.

Velkommen til sæson 2016-2017

Alle hold starter i uge 35 og slutter i uge 13.
Alle holder ferie i uge 42 og uge 7.
Børnehold har juleferie i uge 49-50-51-52 og 1
Voksenhold har juleferie i uge 50-51-52 og 1

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

Der er gymnastikopvisning
Søndag den 2. April 2017 kl.14.00 i

Gjern Kultur og Idrætscenter.

Kontingent for en hel sæson:

Sutfræserne (45 min) : 375,00 kr.
Børnehold (60 min): 375,00 kr.
Parkour (90 min): 425,00kr

Yoga (60 min): 625,00 kr.
Cirkeltræning (60 min): 625,00 kr

Funky Fitness (75 min): 675,00 kr.
Fit-4-fight (90 min): 725,00 kr.

Alle voksenholdene er fra 15 år og op efter.
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Børne hold

Sutfræserne:
For de 0-3 årige,( skal kunne gå) sammen med mor/ far
eller bedste.
Vi skal synge og lege sanglege. Vi skal lege med
faldskærmen og de store bolde. Vi skal udforske og udfordres på
redskabsbaner. Vi skal lære kroppens navne at kende og have massage. Vi
skal grine og have sved på panden, men vigtigst af alt: vi skal have kvalitets
tid sammen med børnene. Sutten er også velkommen.
Mandag kl. 16.15-17.00 i gymnastiksalen
Instruktør: Tine Gram

Krudtuglerne:
For de 3-5 årige
Der leges små sang- og musiklege, trænes grundmotorik, tumlebaner,
kolbøtter, skæg og ballade. Forældre er velkomne, men børnene må meget
gerne gå alene.
Onsdagen kl. 17.00-18.00 i gymnastiksalen.  
Instruktør: Charlotte Kristensen og Amalie Kristensen

Spilopperne:
For de 5-8 årige.
Som navnet siger, så er her fart over feltet. Vi laver mange lege, laver
udfordrende baner, træner balance, motorik, samarbejde, hopper og lidt
ballade. Små gymnastikserier bliver også produceret – det hele i et højt
tempo. Dette er uden forældre.
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 i gymnastiksalen
Instruktører: Lena Rasmussen og Jette Gregersen m. fl.

Banditterne: NYHED NYHED
For de 8-10 årige.
Holdet er en forsættelse af Spilopperne. Vi vil træne en masse motorik,
balance, lidt styrke, samarbejde samt en smule springteknik. Vi vil bygge
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spændende baner og prøve kræfter med lidt af hvert. Det
hele i et hæs blæsende tempo og godt humør.
Tirsdag kl 16.00-17.00 i gymnastiksalen
Instruktører: Lena Rasmussen og Victor Rasmussen

Hoopgirls/ MGP:
Piger i alderen 8-15 år.
Vi skal danse – alt fra vals, skomagerpolka til hip hop og funk- vi prøver lidt
af det hele, samt hygge og lege med hula hop ringe – lave fede danse serier
til de nyeste hits. Så Medina, 1D, MGP og hvad vi ellers kan finde på - skal
lyde på fuldt drøn.
Kom og lad os dance.
Torsdag kl. 16.00-17.00 i gymnastiksalen.
Instruktør: Lena Kruse Rasmussen

Rope Skipping:
Piger i alderen 10-18 år.
Vi skal sjippe, hoppe i bue (både enkelt og dobbelt) og bruge tovene på en
anderledes måde. Derudover skal vi træne grundform, styrke og
smidighed, så der bliver sved på panden hver gang. Så HOP MED.
Mandag kl. 17.00-18.00 i gymnastiksalen
Træner: Tine Gram og Rebekka Andersen

Funky fitness girls u 15: NYHED NYHED
Piger i alderen 10-15 år.
Vi skal styrke vores krop, få sved på panden og have det store smil på, alt
imens vi høre god musik. Fitness: træning med håndvægte, elastikker,
fitness hula hop ringe og hvad vi ellers finder på af sjove ting. Til
opvarmning og puls bruger vi lidt dans, som alle kan være med til.
Kom og vær med til en fed, svedig og sjov time.
Onsdag kl. 18.00-19.00 i gymnastiksalen
Instruktør: Lonnie Tønnesen
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Parkour:
Drenge og piger fra 10 år til 18 år
Elsker du at hoppe op på alt, springe ned fra høje ting og
lave krumspring, løbe op af muren og springe over
hegnet. Så er dette lige noget for dig.
Den grundlæggende ide bag Parkour er at bevæge sig gennem
omgivelserne i et flow, det vil sige at komme fra A til B mest effektivt og
hurtigst muligt udelukkende ved brug af kroppen.
Mandag kl 18.00-19.30 i gymnastiksalen og udenfor.
Instruktør: Wim Bouwens

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

Har du et barn med specielle behov, diagnose eller handicap, så
kontakt Lena Rasmussen på 2261 2052 eller via mail
72chevy@post.tele.dk og i fællesskab finder vi en mulighed/ hold
for dit barn – hos os er der plads til alle!

Voksen hold

Cirkel Træning:
Cirkeltræning med håndredskaber. Intervaltræning med forskellige
øvelser fra station til station. Hele kroppen bliver trænet igennem og pulsen
kommer op. Opvarmning og afspænding indgår også under kyndig
vejledning af instruktøren.
Tirsdag kl. 18.30-19.30 i gymnastiksalen.
Instruktør: Kirsten Laborn
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Fit-4-fight: M/K i alle aldre:
Den bedste medicin er bevægelse og aktivitet, det ved de
fleste. I ’F4F’ gør vi noget ved det og bruger vores krop
som udgangspunkt. Derfor variere øvelserne fra lav til
høj intensitet og er individuelle - der bliver taget
udgangspunkt i den enkeltes niveau.
Der vil være mange elementer fra Styrketræning, intervaltræning og
Crossfit.
Mandag kl. 19.30-21.00 i gymnastiksalen.
Instruktør: Wim Bouwens

Funky Fitness:
Ved Funky Fitness bliver små danse-/aerobic serier kombineret med
styrkeøvelser m/u håndredskaber, så pulsen kommer op, kroppen bliver
styrket og smilet kommer frem.
Alle kan være med, da der selvfølgelig vil blive taget hensyn til eventuelle
skader.
Onsdag kl. 19.00-20.15 i Gymnastiksalen
Instruktør: Anni Kjeldsen (Lonnie tager over under Annis barsel)

Yoga for begyndere: NYHED NYHED
Torsdag kl 17.00-18.00
Instruktører: Jette Bredesen

Yoga for øvede: NYHED NYHED
Torsdag kl 18.00-19.00
Instruktører: Jette Bredesen

Efter 7 år i Indien, hvor Yoga blev en vigtig del af mit liv, er jeg nu tilbage i
Danmark og klar til at dele min passion med jer! HUSK at Yoga er for alle, så
lad os mødes på Yogamåtten og se hvad det kan gøre for dig.
Jeg er certificeret Yoga instruktør fra Yoga Alliance og min undervisning
tager udgangspunkt i Ashtanga Vinyasa krydret med Lyengar Yoga.
Namaste Jette
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Idræt i Dagtimerne

Tiden iler og er kostbar. Så meget desto vigtigere er det,
at udfylde den med væsentlige og berigende aktiviteter.
Dem har vi heldigvis mange af i Gjern, og ”Idræt i dagtimerne” giver enhver
mulighed for motion for både krop og hjerne, samt hyggeligt samvær.

Læs vore tilbud grundigt igennem og find det, der lige passer til dig! Kultur-
og Idrætscentret i Gjern danner rammen om aktiviteterne. Mandag,
onsdag og torsdag holder Torben åben cafe i tidsrummet 09.00-10.00,
hvor der kan købes kaffe og rundstykker til meget rimelige priser. Det
betyder, at man enten kan begynde eller afslutte sin aktivitet i hyggeligt
selskab med andre deltagere i Idræt i Dagtimerne.

Om den nye sæson kan nævnes, at vi har fået ny gymnastikinstruktør
Karen Greve Jensen. Karen har mange års erfaring, som
gymnastikinstruktør, og har tidligere haft en enkelt sæson i Gjern. Karen`s
gymnastik er traditionel motionsgymnastik tilpasset den aktuelle
målgruppe. Tidligere deltagere vil sikkert kunne huske at ingen keder sig,
når Karen står for gymnastikken.

De tre bridgehold, som vi kender dem, fortsætter i den kommende sæson.
Der er dog det nye, at alle tidligere begyndere nu er rykket til de to andre
hold. Det betyder, at begynderholdet om onsdagen vil komme til at bestå af
helt nye deltagere. Det giver mulighed for at lære bridgespillets
finurligheder at kende sammen med deltagere på samme niveau. Er du i
tvivl så mød bare op, tvivlen forsvinder som dug for solen i godt selskab og
med Frede Hansen som instruktør.

På gensyn, til tidligere deltagere og velkommen til nye.

Sæsonstart
Sæsonen begynder torsdag den 1. september, mandag den 5. september
og onsdag den 7. september og slutter henholdsvis den 3, 5 og 6 april 2017.
Hvis der undervises i skolernes ferier aftales det med holdets instruktør.
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Du kan tilmelde dig det enkelte hold på
Idrætsforeningens hjemmeside www. gjern-if.dk. Kom
og oplev en eller flere af de spændende aktiviteter.

Gymnastik

Motionsgymnastik for unge, ældre og dem midt imellem:
Motion for alle mænd og kvinder. Kom og få hele kroppen arbejdet
igennem. Der arbejdes med grundtræning, styrketræning, motion med
eventuelle redskaber og udstrækning m.m. Det hele ledsages af sund
humor og super musik.
Det er holdet, hvor der er plads til alle, og hvor alle yder deres bedste.
Karen gør meget ud af, at det sociale sammenhold er i højsædet, hvor der
er plads til smil og masser af sved. Motion skal der til hele livet for at få ny
energi. Karen kalder det en motionscocktail.
Kom som du er, og se om ikke holdet er noget for dig. Vel mødt til alle
Torsdag kl. 08.00-09.00 i hallen.
Instruktør: Karen Greve Jensen. Pris 625 kr. for sæsonen.

Bridge

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

Bridge for begyndere
Onsdag kl. 10.00-12.00.
Instruktør Frede Hansen.
Holdet er for begyndere u-
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den erfaring med bridgespillet og for spillere med
kendskab til spillet.
Pris  425 kr. for sæsonen.

Bridge
Der tilbydes bridgeundervisning og spil for deltagere
med kendskab til meldinger og spilleteknik svarende til
ca. 2 års undervisning. Der spilles i et af værestederne i Gjern kultur- og
Idrætscenter.
Mandag kl. 10.00-12.30. Instruktør Anton Hansen.
Pris 525 kr. for sæsonen

Bridgeturnering
Der spilles bridgeturnering hver onsdag i Gjern kultur- og Idrætscenter.
Turneringen er for alle med kendskab til bridgespillet. Målet er igen i år, at
samle dem der har gået til undervisning, og andre bridgespillere der har
lyst til at spille bridge nogle timer om ugen i hyggeligt selskab.
Onsdag kl. 10.00-13.00. Holdleder Karen Høiriis. Pris 525 kr. for sæsonen.

PS: Bridgespillere, der melder sig enten til bridge om mandagen
eller til bridgeturnering om onsdagen, kan for det samme
kontingent deltage i begge aktiviteter

Petanque
Kom og nyd dette sjove spil og det hyggelige samvær. Der spilles i hallen i
bløde sko og med læderkugler af bedste kvalitet. Alle kan deltage.
Mandag kl. 10.00-12.00. Pris 375 kr. for hele sæsonen

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

Vandreture
Har du lyst til at udforske den smukke natur i og omkring Gjern, Gjern
bakker og ådal og skovene omkring Gjern og Silkeborg så tag praktisk tøj
og fodtøj på hver torsdag kl. 09.30 og mød op ved Gjern Kultur- og
Idrætscenter. Herfra køres der evt. til startstedet i private biler. Der betales
for kørsel til chaufføren.
Turene vil kunne gennemføres af alle, som er i stand til at gå på jævnt og
lettere ujævnt terræn. Turene vil vare 1-2 timer. Turene annonceres i
Midtjyllands Avis og på idrætsforeningens hjemmeside: www.gjern-if.dk
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Kontaktperson:  Anna Marie Krog, tlf. 8687 5357 eller 2858 7504
Torsdag kl. 09.30 med start ved Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Det er gratis at deltage.

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

På udvalgets vegne

Poul Fjeldsted
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Volleyball - kom og vær med!

Gjern IF´s volleyballafdeling er klar til en ny sæson med
tilbud til spillere i alle aldre.
For de yngste tilbydes der kidsvolley, hvor alle kan
være med!  For de lidt ældre er der teenvolley og
ungdomsvolley (med henholdsvis 3-mandshold og
6-mandshold). Alle er velkomne til at møde og prøve en både sjov og social
sport.
Der spilles kampe i weekenden med start i oktober. Det foregår som små
endagsstævner, i alt ca. 7 gange. Vi melder til fra gang til gang, så man
binder sig ikke til alle weekender på forhånd.

Kidsvolley: (0. - 5. kl.)
Træningstider: Mandag fra 16.30-18.00.
Vi træner alle i hallen samtidig, men træningen er opdelt efter niveau og
alder.
Kontaktpersoner: Linda Holst Borup (51223379) og Helle Vogel Vestergård
(61391364)
Trænere: Linda Holst Borup med flere
Første træning er mandag d. 5. september
Kontingent: 375 kr.

Teenvolley: (6. - 9. kl.)
Træningstider: Tirsdage 18.00-19.30 og torsdage 16.30-18.00.
Trænere: Mette Grove Dahl (60777873) og Torben Mathiesen (29667912).

Ungdomsvolley (10. kl. og op)
Der trænes tirsdage 18.00-19.30 og torsdage 16.30-18.00.
Trænere: Mette Grove Dahl (60777873) og Torben Mathiesen (29667912).
Teen og ungdom træner sammen. Torsdagen er den primære
træningsdag, hvor træningen vil være den mest målrettet. Tirsdagen vil
være mere spilorienteret.
Første træning er torsdag d. 25. august
Kontingent: 375/575 kr. (afhængigt af om man træner en eller to gange
om ugen).

Seniorvolley, mix
Der spilles hver tirsdag kl. 19.45-22.
Første træning er tirsdag den 5. september.
Kontingent: 575 kr.



side 20

SANKT HANS UDVALGET

   

Tak for hjælpen

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

En stor tak til alle jer, der hjalp til i forbindelse med
forberedelserne. Tak til alle jer, der gav en hånd eller to
under selve arrangementerne. Og en stor tak til de
mange hjælpere, der var med til at rydde op efter
arrangementerne. Tusinde tak til jer alle sammen, uden
jer kunne Gjern ikke have sin egen festuge.

Vi vil også gerne sige tusinde tak til alle vores mange og
gavmilde sponsorer. Uden jer var ingen af
arrangementerne mulige. Vi ville for eksempel ikke
kunne holde banko og der ville ingen familiemorgenmad
være. Mange tak til alle jer, der sikrer, at Gjern kan holde
alle tiders Sankt Hans Byfest.
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En stor tak skal også lyde til alle jer, der
dukkede op til de forskellige arrange-
menter og gjorde dette års Sankt Hans til byens festuge.
Uden jer var der ingen grund til at holde Sankt Hans i
Gjern. Tak til alle jer, der kommer, hygger og morer jer
til Sankt Hans Byfest.

Vi håber at se jer alle sammen, både deltagere, hjælpere
og sponsorer, igen til næste år. Så husk allerede nu at
sætte kryds i kalenderen til Sankt Hans familiedag og
festen lørdag den 17. juni 2017. Og selvfølgelige dagene
op til med blandt andet banko og fællesspisning samt bål
fredag den 23. juni 2017.

Tusinde tak til jer alle fra Sankt Hans udvalget

Berit Kaihøj, Helga Sandorf Jacobsen,
Mette Olsson, Michelle Quitzau og Paw Rosenvard
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Hele byens festuge

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

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

En god fest tager tid
Vi arbejder på denne festuge hele året. Første møde i
forhold til Sankt Hans Byfest 2017 har vi her i
sensommeren. Her evaluerer vi også dette års byfest.
Og så arbejder vi ellers stille og roligt videre med
planlægningen af næste års arrangementer.

Når foråret nærmer sig, er det ikke kun blade og
blomster, der tillægger sig mere arbejde. Det gælder
også for Sankt Hans udvalget.
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Nu er det ved at være tid til, at ud-
viklingstankerne lægges lidt på hylderne
igen og detaljerne til Sankt Hans Byfest
2017 arbejdes på plads.

Lad os høre fra dig
Har du ris eller ros til Sankt Hans udvalget, eller har du
en god ide til, hvordan vi for eksempel tiltrækker flere til
festen om lørdagen, eller forslag til nye tiltag, så hører vi
meget gerne fra dig. Måske har du lyst til at give en hånd
med under hele planlægningsfase. Under alle
omstændigheder er du velkommer til at skrive til
byfest@detskerigjern.dk.
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GJERN SKOLE

Gjern Skole.

Nu er sommerferien slut, og et nyt skoleår tager sin begyndelse. Der er
faldet ro over Gjern Skole. En dygtig konstitueret leder, en ny skole-
bestyrelse og et dygtigt personale er klar til at gå i gang sammen med alle
børnene.

Nu kommer så næste fase i løbet af efteråret, hvor der skal ansættes en ny
skoleleder med tiltrædelse 1. november. Stillingen skal opslås, ansøg-
ninger skal læses. Forhåbentlig bliver der nogle at vælge imellem. Godt at
skolen får sin egen leder, som man ikke skal dele med andre skoler.
Der skal være det, man kalder et skolefællesskab mellem Sorring, Fårvang
og Gjern, hvilket byrådet har vedtaget. Hvori fællesskabet består, er endnu
ikke afklaret.

Der bliver ny mødetid på Gjern Skole i det kommende år, nemlig kl. 8.00, så
eleverne skal vænne sig til at komme 10 minutter førend, de har været vant
til. Som sædvanligt starter dagen med fælles morgensang, en rigtig god
tradition. Et samlingssted, hvor også dagens legepatruljer fortæller hvor og
hvilke lege, der tilbydes.

I børnehaveklassen vil 25 børn begynde på onsdag. En spændende dag for
skolens yngste elever.

Et nyt tiltag er en ordning med valgfag. Ups, jeg har glemt at spørge, hvilke
klassetrin der kan vælge forskellige fag. Året er i hvert fald inddelt i 4
runder a 10 uger. I den første runde kan man vælge mellem 4 emner:
Udeliv, Grin med Gry (drama), lær at kode eller mindfulness.

I den anden runde kan man vælge mellem 3 ting: kor, lets doodle
(tegne/male) eller lær at kode.

De to sidste runder starter først efter jul, så dem vil jeg gemme til næste
udgave af Stafetten.

Hvis I har lyst til at se billeder fra nogle af alle de ting, der foregår på og
omkring skolen, vil jeg opfordre jer til at gå ind på skolens hjemmeside
www.gjernskole.dk

Bodil Dahl-Nielsen.
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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

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
ANDelsbeviser 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 registreret.

Sådan bliver du medlem:

1.  Betal i din netbank til vores konto i Sparekassen Kronjylland, reg.   
 nr. 6113, konto nr. 4910001747. 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, 
   Tingbakken 82,   tlf: 41 93 08 15

Næstformand:  Paw Rosenvard
   Tingbakken 13,   tlf: 29 42 01 76

Kasserer:   Frede Madsen  
   Tingbakken 11,   tlf: 20 85 70 15

Sekretær:   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.



side 32

GJERN BORGERFORENING

Velkommen til møde eller på hjælperliste

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

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

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

Om du er helt sikker på, at det er lige noget for dig eller du bare
er lidt nysgerrig er ligegyldigt. Alle er velkomne. Så kom forbi
og se, hvad vi er for nogen og hvad det er, vi taler om og
arbejder med i borgerforeningen. Det er helt ufarligt; vi
noterer dig ikke som bestyrelsesmedlem, før du selv ønsker
det.
Er møder, planlægning og snak frem og tilbage ikke lige noget
for dig, så har vi et andet super godt tilbud til dig. Du kan
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komme på vores hjælperliste. En liste, hvor alle de mange
frivillige, vi har kontakt til, står på. Så ved vi nemlig hvem vi
skal kontakte, når vi har brug for praktisk hjælp i forbindelse
med for eksempel juleudsmykning, borddækning til fastelavn
eller en bodvagt til Sankt Hans, også her vælger du om
opgaven er noget det passer ind.

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

Kort sagt;  Skriv til
bestyrelse@detskerigjern.dk
hvis du vil snuse lidt til
bestyrelsesarbejdet eller
give en hånd med til et eller
flere af vores arrangementer.

Vi vil gerne have din hjælp!
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Julebyen kommer tilbage

I Borgerforeningen vi vil, lige som sidste år, gerne fortsætte julebyen og
derved lyset i december måned i Gjern by. Vi har igen gang i den gamle
rådhushave til Borgerforeningens Juleby, til glæde for børn or all os andre
der nyder at gå forbi, enten på aften tur eller blot en lille afstikker når der
handles hos Spar.

Der bliver tændt lys for første gang i 2016, søndag den 27. november kl.
15:30.
Lyset bliver tændt kl. 16:30.
Der vil der være salg af gløgg, æbleskiver, te og kaffe. Der vil være
underholdning og måske dans om juletræet, og hvis nu vi er heldige at
julemand kommer forbi med slik, så må han også danse med rundt om
juletræet.
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Sammen genfinder vi Anlægget!

Fælles arrangement til gavn for byen

og sammenholdet i Gjern

En hyggelig arbejdsdag for alle, hvor vi sammen finder de
gamle stier i området ved Anlægget.

3. september 2016 Kl. 09.30

Der er gratis morgenmad, grillpølser og popcorn.

Der garanteres sved på panden og

hyggeligt samvær

for ALLE i Gjern

Vi glæder os til at se Jer på Sportsvej i Gjern

Med venlig hilsen

Gjern Natur

Gjern Borgerforening

Kirkernes sociale arbejde
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Sammen genfinder vi Anlægget

Tankerne bag arrangementet:

Vi hørte om en særlig indsatspulje Silkeborg Kommune havde afsat til
støttende fællesskaber uden for Silkeborg by og besluttede os at gå
sammen om at søge penge fra puljen.
Kirkernes Sociale Arbejde i Silkeborg, Gjern Natur og Gjern Borgerforening
vil lave dette fællesarrangement for at få genetableret stisystemet og
samlingsstedet ved Anlægget i Gjern og ved det arbejde få skabt bånd
mellem byens borgere på tværs af alle aldre.

Vi håber selvfølgelig på hjælpende, praktiske hænder på dagen, men også
at se borgere i Anlægget til en hyggelig dag. Der er brug for både små og
store, så vi får skabt nye fællesskaber.

Praktiske oplysninger:

• Opgaverne vi tager fat på i Anlægget:
• Genetablere trappen op til gravhøjen.
• Rydde / klippe små-træer og grene væk, så stierne bliver farbare   
 igen
 (medbring gerne ørnenæb eller andre kraftige grensakse)
• Støbe sokkel til flagstang.
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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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Spejder for en dag
(se forsiden)

Lejren åbner 08:30 med æg og bacon over bål.
Slap af ved poolen - Aftenløb i bushen (husk lommelygte)
Overnatning i telt eller shelter (hør naturens lyde i natten)
Gratis for alle, fra og med 1. Klasse, der har lyst til at prøve
spejderlivet.
Spørgsmål til Susanne  -  Ring eller SMS: 20 65 95 09

Kom så meget du har lyst, medbring madpakke til lørdag middag.
Vil du overnatte så husk sovepose, liggeunderlag og spisebestik.
Kl. 19.30 har vi lejrbål, din familie er også velkommen her.
Vi slutter søndag kl. 11.00.

Sommerlejr
Bævere og ulve var, i den første weekend i juni, på
en fantastisk sommerlejr i trætoppene ved
Sorringhytten.

De største af børnene fik på skift lov til at overnatte i
hytterne oppe i skovens trætoppe, medens de
mindste blev på jorden og rullede deres soveposer
ud i shelterne.
Vejret viste sig fra sin bedste side i de grønne
omgivelser ved spejderhytten. Tro mod

Vikingetemaet lavede børnene bensmykker, tinstøbning, perlefletning og
slagtede og plukkede hanekyllinger til aftensmaden, vikingegryde.

De 3 hanekyllinger havde allerede ved solopgang, ladet deres høje galen
vække spejderlejren. Den tidlige vækning blev dog hævnet lørdag
formiddag, hvor kyllingerne måtte lade livet for øksens hug. For børnene en
realistisk opvisning i at vores mad har haft et liv før købmandens køledisk.
Men de gik nu alligevel frisk til opgaven med at skolde, plukke og rense
kyllingerne, der skulle i vikingegryden.
Lørdag blev også vandleg, idet de store spejdere havde bygget et lille
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svømmebassin af rafter og presenninger.
Søndag formiddag blev børnene afhentet af deres
forældre, der med lidt besvær havde fundet vej til
Danmarks højest beliggende spejderhytte.

Alle deltagerne hyg-
gede sig i sommer-
varmen med bål og
vikingegryde i Sor-
ringhytten.

Støbning af knap-
per, mønter og
spejdermærker
med 300 grader
varmt tin hos
Frank.
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Det er spændende at være med til tage indmaden ud af en kylling og få
en forklaring på hvad de enkelte indvolde er.

Sissel og Mikkel er klar til at plukke hanekyllinger.
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Familiedag Sct. Hansfesten

Bålpanderne blev flittigt brugt af de mange børn der kom forbi
spejderbålet på Sct. Hansfestens familiedag.

Også spejdernes flødebollekast var flittigt besøgt af de mange børn der efter en
pandekage gerne ville nyde en flødebolle som dessert.
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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 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

Kalenderkryds

Sommersamling 20-21/8
Juletroptur / familietur Ryekol 18-20/11

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.

August
Søndag d. 14.8. kl. 10.30 Gudstjeneste. Prædikant: Jim Phrogner
Søndag d. 21.8. kl. 10.30 Gudstjeneste. Prædikant: Simon Skals
Søndag d. 28.8. kl. 12-16 Frokost kl. 12. Tilsynsmøde v. Bent H.   
    Jørgensen kl. 13.00, og gudstjeneste for alle  
    kl. 14.30.

September
Mandag d. 5.9. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 11.9. kl. 10.30 Gudstjeneste
Lørdag d. 17.9. kl. 13-18.30 Undervisningsdag v. lektor Carsten Vang,   
    Aarhus. Tema: Hoseas´ Bog
Søndag d. 18.9. kl. 10.30 Gudstjeneste
Søndag d. 25.9. kl. 10.30 Gudstjeneste

Oktober
Lørdag d. 1.10. kl. 11-18 Mulighed for deltagelse i ELNs Kirkefest i   
    Skjern
Søndag d. 2.10. kl. 10.30 Gudstjeneste
Mandag d. 3.10. kl. 17.30 Spaghettigudstjeneste
Søndag d. 9.10. kl. 10.30 Gudstjeneste. Prædikant: Arne H. Pedersen,  
    Israelsmissionen.
Søndag d. 23.10. kl. 10.30 Gudstjeneste
Søndag d. 30.10 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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Parkursus: 7 Dates
Fra slutningen af september tilbydes et parkursus for alle par i
lokalområdet. Kurset foregår efter en introaften på 7 tirsdage fra kl. 18 –
21. Målgruppen er mennesker, som lever i et parforhold, og som sammen
ønsker at arbejde med og styrke deres forhold. Det har ikke betydning, om
man i øvrigt er kirkelig eller ej. Alle kan få et udbytte af at være med.

Parkurser er forebyggende og kan hjælpe den gode kommunikation på vej i
ethvert forhold. Kurset tilbydes i trygge og hyggelige rammer, allerhelst i
”fredstid” i et parforhold.

Underviser på kurset er Frands Pedersen, som til daglig er præst i
Borgerkirken i Silkeborg.
Frands Pedersen er desuden uddannet inden for PREP, og har i de seneste 7
år undervist i ”7 Dates”, som er konceptet, vinterhalvårets tilbud læner sig
op ad.

Hver aften begynder med en middag, hvor man spiser sammen parvis for at
skabe den bedste ramme a la en date til den gode samtale og det gode liv
sammen.

Så grib chancen og prioriter jeres parforhold og mød i første omgang op til
Infoaften tirsdag d. 27. september. Der vil være en mindre betaling, som
dækker udgifter til middagene.

2016:
• Tirsdag 27/9:    INFO-aften. For  ALLE som vil snuse til, hvad det er.  
 (Gratis aften)
• Tirsdag 11/10:  Parkursus aften 1 - kl. (18.00 - 21.00)
• Tirsdag   8/11:  Parkursus aften 2 - kl. (18.00 - 21.00)
• Tirsdag 29/11:  Parkursus aften 3 - kl. (18.00 - 21.00)

2017:
• Tirsdag 17/1:   Parkursus aften 4 - kl. (18.00 - 21.00)
• Tirsdag 31/1:   Parkursus aften 5 - kl. (18.00 - 21.00)
• Tirsdag 21/2:   Parkursus aften 6 - kl. (18.00 - 21.00)
• Tirsdag 14/3:   Parkursus aften 7 - kl. (18.00 - 21.00)
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Festival med Gud i centrum
En stor flok fra Søhøjlandets Kirke var i uge 30 på
camping sammen med  Gud og hinanden. Det blev til en festlig uge med tid
til koncerter, café-hygge, taler og fællesskab. Campingen foregik i
Nordjylland, på den samme plads, hvor der hvert år også er Hjallerup
Marked.
På campen var der i alt 1800 deltagere, fordelt på forskellige områder:
Menighedscamp (hvor Søhøjlandets Kirke hørte til), familiecamp,
seniorcamp, teencamp, ungcamp og Integrationscamp.

Naomi på 12 år fortæller om campen: "Det er sjovt at være med. Man hører
om Gud, og man møder gamle venner fra sidste år. Min dejligste oplevelse
var at snakke med dem fra Integrationscamp. Det var spændende at
snakke med dem, fordi mange af dem lige er kommet til Danmark. Det er
spændende at høre om, hvordan de lever, og hvordan de lærte Gud at
kende. Flere af dem kommer fra muslimske familier, og de er blevet nødt til
at flygte, fordi de er blevet truet på livet.

Når de voksne mødtes til seminarer eller bibeltime, var jeg til junior. Vi
hørte om Gud, fik besøg af en efterskole som lavede et løb til os. Der var
også filmaften og vi hyggede os i det hele taget bare sammen. Og så var jeg
også en del på hoppeborgene sammen med mine venner."

Det blev en dejlig uge, hvor fællesskabet blev styrket, og der var noget til
troen.
Onsdag aften var det præsteparret fra Søhøjlandets Kirke der talte. Alle
talerne fra campen kan høres på forkynder.tv under ”Hjallerup
Bibelcamping”.
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Besøg af Jytte Riis Jensen

I slutningen af maj måned fik vi fornemt besøg i Søhøjlandets Kirkes
lokaler. Det var Personaleforeningen Gjern Rådhus med tidligere
borgmestersekretær, Jytte Riis Jensen, i spidsen, der kom forbi. De var
nysgerrige efter at se, hvordan deres tidligere arbejdsplads var kommet til
at se ud efter ombygningen, hvor de nu primært huser Søhøjlandets Kirke.

Jytte Riis Jensen havde sin
daglige gang på Rådhuset
fra januar, 1978, og helt
til kommunesammenlæg-
ningen i 2007. Hun be-
gyndte med et halvt år
som kontorassistent og
fungerede herefter på
borgmesterkontoret gen-
nem 29 år, hvor hun
præsterede at overleve 3
½ borgmestre. Hun var
formand for den første
personaleforening og har i
øvrigt været bagmand for
oprettelsen af Stafetten i
sin tid.

- Det var mit liv at arbejde på Rådhuset i Gjern. Jeg var jo i mange år mere
sammen med mine kolleger her end med min familie. Til sidst havde
kommunaldirektøren og jeg kontor lige dér, hvor flaskeautomaten i Spar
nu er placeret. Det synes jeg er meget sjovt, at det er lige der, hvor vi sad
dengang.

- Jeg var så dødspændt på at se, hvordan Sparbutikken kom til at se ud. Jeg
kunne slet ikke forestille mig det, men det er bare blevet super godt, og jeg
nyder at komme der. På samme måde havde jeg det med kælderen, og jeg
tænkte ligesom med Spar: ”Jamen, hvordan vil de gøre det?” I mit hoved
havde jeg kun billedet af de rum, som jeg kendte, og det var bare sådan
nogle små rum, så jeg forstod ikke, hvordan det kunne være blevet til en
kirkebygning. Jeg synes, at det er super godt udnytte, fordi I har brudt
nogle vægge ned og bygget noget andet op i stedet for.
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Da den nye Sparbutik blev åbnet, var det Jytte, der holdt
indvielsestalen og klippede snoren.

- Det var spændende at være med til. Jeg prøvede godt nok at snakke mig
fra det, men Bendt sagde, at en aftale er en aftale. Der var også nogen, der
undrede sig over, at det ikke var borgmesteren, der skulle indvie butikken,
men Bendt svarede dem bare, at ”vi har vores egen borgmester!” I måtte jo
nøjes med Steen Vindum, da kirkens lokaler skulle indvies! Jeg troede
egentlig, at det skulle være en provst eller en biskop, som skulle indvie
kirkens lokaler, men det ville måske være for indspist. Og når nu jeg havde
klaret overetagen, er det i orden, at borgmesteren kunne tage kælderen!

- De andre i bestyrelsen var lige så benovede som mig. De synes, at det var
sådan en fantastisk ide, og vi kunne næsten ikke komme herfra igen, og vi
fortalte historier fra gamle dage.

Jytte foran rådhuskælderen, hvor hun havde sin daglige gang gennem 31
år.
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- I Gjern Kommune havde vi et motto, som lød: ”Så
lovligt som muligt”. Det var nemt at komme til at tale med de rigtige på
tværs af afdelingerne i huset, og det gik hurtigt for borgerne at få ordnet
det, de havde brug for. Det er nok blevet lidt sværere siden.

Mange tak til Jytte for at kigge forbi til en snak. Det er tydeligt, at der for
hende er minder og historier i massevis forbundet med det gamle rådhus.
Nu må vi se, om Jón Poulsen, præst i Søhøjlandets Kirke, søger
medlemskab i personaleforeningen, når han har fået fast kontor i kælderen?

Til gengæld har Jytte en afsluttende hilsen: Personaleforeningen blev vist
rundt af Jørgen Kristensen, og vi vil gerne sige ”rigtig mange tak for en
interessant og til tider morsom information om, hvordan det store
ombygningsarbejde havde foregået og hvad der lå gemt rundt omkring i
skabene!”

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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SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Aktiviteter i kirkerne ud over almindelige gudstjenester
i september, oktober og november 2016.

September

Menighedsrådsvalg 2016
Der skal i september være valg til menighedsrådet, i det fælles råd for
Gjern og Skannerup sogne.
Den13 september kl. 19:00 er der orienteringsmøde i Sognehuset,
Østergade 11 A.
Efter dette møde vil det være oplagt at holde et opstillingsmøde, hvor der
vil være mulighed for at vælge medlemmer til en fælles liste for Gjern og
Skannerup.
Jeg vil opfordre alle i Gjern og Skannerup til evt. at stille sig til rådighed til
denne liste, eller at opfordre andre til at lade sig opstille.
Der kan være mange grunde til at deltage i menighedsrådsarbejdet. Nogle
har fokus på arbejdets betydning for lokalsamfundet og for kirken. Andre
har fokus på de mange kompetencer, man som medlem tilegner sig i
menighedsrådsarbejdet. Og andre igen interesserer sig for, hvordan man
kan være med til at skabe en vedkommende kirke og menighedsliv her i
vores sogne.  Men uanset hvilken begrundelse du kommer med, vil du være
velkommen, da det er folkekirken, som har plads til alle. Det er vigtigt at I
møder op den 13 september og giver jeres mening til hvordan kirkerne,
Præstegården, kirkegårdene, Sognehuset og personalet skal ledes de
næste 4 år. Gjern-Skannerup sogne har et budget på godt 2,2 mill. kroner
som menighedsrådet også har ansvar for bliver brugt rigtigt.
Jeg kan kun sige det er en spændende opgave at sidde i menighedsrådet,
og være med til at forvalte disse gamle kulturværdier som vores gamle
kirker er. Og være med til at sørge at forkyndelsen har gode vilkår. Vel
mødt d. 13 september 2016

Ove Madsen, Formand for menighedsrådet i Gjern-Skannerup sogne
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Friluftsgudstjeneste på Troldhøj
Søndag d. 18 september mødes vi til gudstjeneste under åben
himmel ved Troldhøj.
Der er fælles kaffe for alle ved p-pladsen ved Svostrupvej kl. 14.00,
hvorefter vi mødes kl. 14.30 til gudstjeneste ved foden af Troldhøj.
Medbring selv tæpper, stole etc..

Spagettigudstjeneste
Torsdag d. 29 september afholdes der spagettigudstjeneste i Gjern
kirke kl. 17.00. Kl. 17.30 er der fælles spisning i vores nye Sognehus.

Øvrige arrangementer i september
Gudstjeneste på Karolinelundscentret, onsdag d. 21. september kl.
10.30
Taizé andagt i Gjern kirke onsdag d. 21 september kl. 19.00 i
Sognehuset og 19.30 i Gjern kirke

Oktober

Høstgudstjeneste
Der afholdes Høstgudstjeneste i Skannerup kirke søndag d. 2.
oktober kl. 10.30. Efterfølgende kirkekaffe i våbenhuset.

Spejderhøstgudstjeneste
Den årlige spejderhøstgudstjeneste afholdes onsdag d. 12 oktober,
kl. 18.30 i Gjern kirke. Efterfølgende serveres der kage. Alle er
velkomne.

Foredrag med Holger Lissner
Torsdag d. 13 oktober kl. 19.30 i Sognehuset.
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Holger Lissner, som tidligere har været præst i Sdr. Bjert og stadig
aktiv som salmedigter, vil denne aften gennemgå nogle af sine
salmer og fortælle, hvorfor han skrev dem, hvad der ligger bag, og
lære os  melodierne, så vi kan synge dem og bruge dem. Og måske
genfinde os selv i dem.

På rundtur til kirkerne
Lørdag den 29. oktober kan du komme på bustur rundt til nogle af
kirkerne i gammel Gjern kommune. Der bliver rundvisning og
fortælling i fire af vores smukke middelalderkirker, før vi slutter med
kaffebord i det nye sognehus i Gjern.

 Vi mødes kl. 13.00 på p-pladsen ved Gjern Kirke.    
 Herefter besøger vi kirkerne i Svostrup, Tvilum,    
 Dallerup og Skannerup.

Turen er gratis, men af hensyn til bus og kaffe er der tilmelding
senest fredag 21. oktober til Helle Eg Andersen på heea@km.dk tlf.
86 87 97 72.
Arrangør: Menighedsrådene i Gjern gamle kommune og KK44.

Øvrige arrangementer i oktober
Gudstjeneste på Karolinelundscentret, onsdag d. 19 oktober kl.
10.30
Taizé andagt i Gjern kirke onsdag d. 19 oktober kl. 19.30 (kirken
åben fra kl. 19.00)
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November

Alle Helgens dag
Søndag d. 6 november i Skannerup kirke kl. 13.30 og i Gjern kirke kl.
15.00

Sogneudflugt
Sogneflugt ud i det blå søndag d. 22-5 kl. 13.00. Nærmere
information følger på hjemmesiden

Øvrige arrangementer i november
Taizé andagt i Gjern kirke onsdag d. 16 november kl. 19.30 (kirken
åben fra kl. 19.00)
Gudstjeneste på Karolinelundscentret, onsdag d. 23. november kl.
10.30

Menighedsrådsmøder
Gjern-Skannerup Menighedsråd har fastlagt sine ordinære møder
således:
Tirsdag d. 6-9, tirsdag d. 11-10 samt tirsdag d. 8-11. Alle dage kl.
19.00 i konfirmandstuen.
Dagsorden til møderne ses på Pastoratets hjemme-
side(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
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Program for Indre Mission i Gjern

Efteråret 2016
Søndergade 56B

8883 Gjern

August

Torsdag d. 25. kl. 18.30 Fællesspisning
Vores egen aften - Sommerminder

September

Torsdag d. 8. kl.19.30 Møde ved leder af IKC-Århus Peter Bjerg
Mikkelsen.
Emne: Jeg var fremmed og I tog imod mig

Torsdag d. 15.Kl. 19.30 Møde ved Gerda Jessen.
Emne: Fadervor

Torsdag d. 22. kl. 19.30 Møde ved IM-Regionsleder Niels Jørgen
Larsen, Hinnerup.
Emne: "Gud er smuk" ud fra bogen "Den smukke Gud"

Torsdag d. 29. kl. 19.30 Møde ved pastor em. Frede Møller, Ans
Emne: Ikke lægge til og ikke trække fra

Oktober

Torsdag d. 13 kl. 19.30 i Sognehuset Salmeforedrag ved  Holger
Lissner
Fællesmøde med Gjern Kirke.
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Torsdag d. 27. kl. 18.30 Fællesspisning
Møde ved missionær Henri Alex Jensen, Silkeborg.
Emne: Frelsesvishedens nøglevers, Rom 5,1

November

Torsdag d. 10. kl. 19.30 Møde ved tidl.formand for Israelsmissionen
Kaj Kjær-Hansen
Emne: For således elskede Gud verden

Torsdag. d. 17. kl. 19.30 Møde ved pastor Peder Roulund, Silkeborg
Emne:Kirkerne i Danmark og Norge under 2. verdenskrig

Torsdag d. 24. kl.19.30 Møde ved Karlo Brondbjerg, Herning
Emne: Skabelse og udvikling
Fællesaften med Søhøjlandets Kirke

December

Torsdag d. 8. kl. 19.30 Møde ved missionær Heri Elttør, Aulum
Emne: Forventer jeg at Han skal komme
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REDAKTØRENS HJØRNE

STI LANGS GJERN Å

Det er nu muligt at gå en tur langs Gjern Å fra Teglværksgrunden og ud til broen ved
banestien. Stien er etableret som en trampesti, hvor der er lavet overgange mellem
enge og over tilløb af andre bække og vandløb. Stien er ikke markeret i terrænen,
men følger åen hele vejen.
”Eng er agers moder”
lyder et gammelt ordsprog og engarealer har siden jernalderen været grundlaget for
datidens husdyrproduktion. Engen gav hø som vinterfoder til kreaturerne eller
fårene, der til gengæld leverede gødning, der blev spredt på agerjorden, så denne
kunne dyrkes.

I dag har engene ikke samme betydning for landbruget, men kvæg eller får er til
gengæld af stor betydning som naturplejere, hvis arealet skal bevares.  Såfremt
vegetationen ikke gnaves ned eller slås, vil nogle få dominerende planter brede sig og
skygge for mere lyskrævende planter. Med tiden vil arealet springe i krat eller skov.

På ugødede, afgræssede enge eller enge, hvor der stadig slås hø, findes ofte en
betydelig mængde af forskellige planter, der igen giver levesteder for mange dyr.

Blandt de planter, der trives under gode forhold på engarealerne, kan nævnes:
engkabbeleje, majgøgeurt, krybende læbeløs, engkabeleje og tjærenellikerod.
Fornuftigt fodtøj tilrådes, mens bare ben frarådes, da også brændenælder vokser i
området.


