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Foreningsbladet i Gjern
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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  6. februar, bliver omdelt uge 8 og dækker marts, april
og maj.

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

Kommende deadlines:

6. februar
8. maj
7. august
6. november
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Indkaldelse til generalforsamling

  Mandag den 6. februar 2017 i
  Gjern Kultur- og Idrætscenter,
  Skovvejen 6, kl. 19:30

  Dagsorden

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

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

STAFETTEN
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN

Løbsberetning Gjern Dayzløbet 2016.

Løbet blev afholdt den 25. september, som vanligt den 4. søndag i
september ogl som sædvanligt i godt vejr. Det afspejled sig i stort del-
tagerantal med i alt 379 løbere, fordelt  på de 4 ruter.

Resultater :
4 km.

Piger 0- 9 år          Ida Larsen      Klippen Skole
Drenge  0-9 år        Rasmus Jensen    Gjern Skole
Piger 10-12 år       Cecilie Thanh Møller    Gjern Skole
Drenge 10-12 år     Jonathan Bojsen   Gjern
Piger    13-16 år      Kirstine Vejby Bendtsen
Drenge  13-16 år    Mathias Nørgård Hvid Jensen
Kvinder                    Signe Kold Gjern
Mænd                      Kenny  Missanga

8 KM

Piger  0 -9 år          Ida Mørk Marchl     Gjern Skole
Drenge 0-9 år        No Pedersen        Gjern Skole
Piger 10-12 år        Stine Ingerslev Vestergård  Gjern Skole
Drenge 10 -12 år    Rasmus Berg Olsson    Gjern
Piger  13- 16 år       Noa  Sofie Jensen        Fårvang Skole
Drenge 13- 16 år    Vova Tolmachov          Fårvang Skole
Kvinde                      Maje Sølvsten         Voel
Mænd                      Michael  Borup

Trail

Kvinder                   Bente  Skorstensgård
Mænd                      Rene  Rokkjær

Halvmarathon

Kvinder                     Inge Øster Hammel
Mænd                       Ulrik Heitmann

Gjern Skole vandt skolekonkurrencen med fleste deltagere.
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN

Billeder og video fra løbet kan ses på løbets hjemmeside,
http://galleri.gjernlobet.dk/ og
www.facebook.com/gjernloebet.

I år havde en større gruppe af vandrere fundet vej til de smukke 21km, mod
de sædvanlige to vandrere. Næste år bliver vil der igen være mulighed for
21km rask trav, hvor man starter et godt stykke før øvrige deltagere, så
man kan nå i mål, mens der stadig sker noget i målområdet.

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

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

Tak for deltagelsen.

Næste års løb afholdes
Søndag den

24. september 2017

Alle kan være med!!

På vegne af Gjern IF - løbeudvalget

Peter Sehested

Foto: Søren Pedersen
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GJERNLOKALRÅD

På vegne af Gjern Lokalråd vil jeg indstille " vågekonerne i Gjern " til årets
frivillig pris.
Jeg og mange andre synes, at disse kvinder gør en helt enestående og unik
indsats over for døende og deres familier. Dette set i sammenhæng med at
" døden " for mange er et begreb, som mange har svært ved at forholde sig
til og som mange forsøger at undgå i dagligdagen, men som bekendt er det
noget, der kommer til os alle.

Kort fortalt er vågekonerne en gruppe af frivillige kvinder på pt. 10
personer, der " dækker " gl. Gjern kommune. Vågekonerne kommer i eget
hjem, samt de 2 ældrecentre  -Fårvang ældrecenter og Karoline-
lundscentret i Gjern. Gruppen er endvidere tilknyttet det nye ældrecenter i
Gødvad.
Koordinator for gruppen er Inge Toftebjerg Jensen, Sorringvej 39, Voel, og
det var også hende, der oprindeligt startede projektet i oktober måned
2011 - det kunne således også være en fin lejlighed til at markere 5 års
dagen for gruppens beståen.
Inge Toftebjerg fortæller, at hver af ovenstående personer i gennemsnit er
ude 1 gang ugentligt - som oftest om natten. Vågekonerne kommer hos
døende, hvor familien bor langt væk, som aflastning for pårørende og
ansatte på de 3 ældrecentre samt hos familier, hvor disse ikke magter at
sidde ved en døende.
Det at være " vågekone " er et ulønnet job.

Dette var ordene, som Gjern Lokalråd skrev, da vi indstillede
vågekonerne til årets frivilligpris i Silkeborg kommune.
Sundheds- & Forebyggelsesudvalget fulgte indstillingen og
tildelte vågekonerne en pris på kr. 5.000 ved en overrækkelse,
der foregik d. 3. oktober. Prisen blev tildelt for deres arbejde
gennem de sidste 5 år.
Vi kan kun være enige med Sundheds- & Forebyggelses-
udvalget, idet det er en enestående og uselvisk støtte som
gives til de døende i deres sidste timer.

Ejvind K. Svejstrup
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SANKT HANS UDVALGET

   

Sankt Hans - hvad nu?

Sankt Hans udvalget inviterer alle til gløgg, æbleskiver og
udviklingsmøde onsdag den 14. december kl. 20.00 - 21.30 i Gjern
Kultur- og Idrætscenter.

Målet for mødet er at få nye ideer og input til, hvad der skal
ske med Sankt Hans ugen fremover. Input til, hvad du
gerne vil have. Hvilke arrangementer du ønsker.

Baggrunden for mødet er, at Sankt Hans
udvalget kan konstatere en faldende deltagelse
gennem de seneste år. Den manglende
deltagelse er ærgerlig, fordi vi og de frivillige
ligger rigtig meget arbejde både før, under og
efter selve Sankt Hans ugen. Arbejde vi lige så
godt kunne bruge på arrangementer, som du
synes, er værd at deltage i.

Ydermere betyder den manglende deltagelse
også manglende indtjening. Det betyder
manglende støtte til Gjern Idrætsforenings og
Gjern Borgerforenings mange andre aktiviteter.

Har du en god ide til et nyt arrangement, udvikling af et eksisterende eller
vil du gerne give en hånd med i udviklingen af de ideer, der kommer op på
mødet. Så kom onsdag den 14. december kl. 20.00 - 21.30 i Gjern Kultur-
og Idrætscenter og få æbleskiver og gløgg, mens vi sammen arbejder for
alletiders Sankt Hans Byfest i 2017.

Venlig hilsen og på gensyn fra Sankt Hans udvalget
Berit Kaihøj, Helga Sandorf Jacobsen,

Lene Chüsler Andersen og Paw Rosenvard
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GJERN SKOLE

Vi er nu i den heldige situation, at vi kan sige velkommen til en ny skoleleder
på Gjern Skole. Det blev til stor glæde for alle parter, Tine Sax, som fik
jobbet.

Tine har været konstitueret leder i en periode og valgte så at søge stillingen
og fik den altså. Nu er der igen ro på tingene på skolen. Dog skal der også
ansættes ny leder af SFOen, idet Anne Mette Rasmussen har fået nyt
arbejde i Viborg.

Ellers går livet sin gang på skolen. Nye ting kommer til. F. eks. er der en
slags indledning til den egentlige skoledag mellem kl. 8 og 8.30. Dagen
begynder heldigvis stadig med morgensang. Derefter er eleverne i deres
klasser med forskellige aktiviteter, indtil den egentlige undervisning
begynder kl. 8.30.

Der er taget hul på anden omgang P-fag. Kor, Let`s Doodle og Lær at kode 1.
Skolernes motionsdag inden efterårsferien har som sædvanlig budt på
duathlon for 0. – 3. klasse. Det vil sige at de løber og cykler. For 4. – 6.
klasse hedder det tilbuddet triathlon, hvor der er knyttet svømning med.
Der er blevet valgt nyt elevråd, som har konstitueret sig med Freja
Doormann Kuhr fra 6. klasse som formand.

Op til KK44 festival som er en festival omhandlende kultur og kirke, har 5.
klasse været aktive. Årets tema er Rum. Forskellige klasser i Silkeborg
kommune har derefter lavet eventyret om Snedronningen i skotøjsæsker.
Alle de forskellige rum, som H.C.Andersen beskriver i sit eventyr.

Hvis I har fået lyst til at vide mere om skolen, vil jeg foreslå, at I går ind på
skolens hjemmeside www.Gjernskole.dk Der vil I kunne læse hele Tines
forældrenyt. I vil kunne se en masse billeder fra diverse aktiviteter på
skolen og fra skolens daglige liv.

Jeg vil slutte med et citat fra Tines forældrenyt. ”Jeg har mærket den store
opbakning skolen har fra både forældre og lokalsamfundet. Jeg har oplevet
Gjern Skole som en fantastisk skole, der hviler på et solidt fundament, og
som samtidig gerne vil udvikling. Det er jeg stolt over at blive en del af.”

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

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

Der var i alt 120 præmier i de fire andevæddeløb, 30 i hvert løb, til en værdi af
12.350 kr.

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

Aletas
BoGrønt Duelund Planteskole
Comaco
Den Jyske Gørtler
Ejendomsmægler John Frandsen
Flemming Holms Autoservice
Forlaget Hovedland
FrisørØrsø
Garn-Biksen, Sorring
Gjern Bageri
Gjern Blik
Gjern Borgerforening
Gjern El
Gjern Køreskole
Grønagergård Savværk
Gulvmanden í Horn
Jysk Automobilmuseum
Klinik for fodterapi
Kosmetolog Nina Riisgaard, Sorring
Maki
Massør Børge Høst
MidtJyllands Avis
Nedergaard murer & entreprenør
Spar i Gjern
Sparekassen Kronjylland
Sportsmaster Silkeborg
Stokholm Auto
Søhøjlandets Murerforretning
Toftegård Textil
Tømremester Anders Løwe
Viby tapet og farve

Gjern Borgerforening vil gerne sige tak til alle jer mange fremmødte,
ANDelsbevis-indhavere samt sponsorer.
Vi håber, I alle er med igen til næste år.
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GJERN BORGERFORENING

Besøg julebyen ved Spar, den er tændt hver dag fra
kl. 16 til kl.23 og bliver først taget ned efter jul

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 og alle 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.



side 14

GJERN BORGERFORENING

Sponsor til udvidelse og vedligehold

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

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

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

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

Derfor søger vi sponsorater til vedligeholdelse og udvidelse af flagalleen.
Store som små sponsorater er mere end velkommen. Send en mail til
bestyrelse@detskerigjern.dk, og så aftaler vi de nærmer detaljer.
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GJERN BORGERFORENING

Udlejning til medlemmer

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

   Medlemspriser
5 m Flagstænger m. flag  30 kr. pr. stk. pr. døgn
Beslag til flagstænger  20 kr. pr. stk. pr. døgn
Lyskæder, inkl. pærer  25 kr. pr. stk. pr. døgn
Stor grill    100 kr. pr. stk. pr. døgn
Køleskab 260L  25 kr. pr. døgn
Kummefryser 185L  25 kr. pr. døgn
Popcorn maskine*  250 kr. pr. døgn
Sluch Ice maskine**  250 kr. pr. døgn
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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GJERN BORGERFORENING

Medlemskab

Her finder du de oplysninger, du skal bruge for at blive medlem af Gjern
Borgerforening.

Er du allerede medlem, men har glemt at tilmelde dig PBS, sker dette års
betalingen ikke automatisk. Du skal derfor selv indbetale igen for at
fortsætte dit 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. 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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GJERN BORGERFORENING

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.
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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 besty-
relsesmedlem, før du selv ønsker det.

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

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

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

Vi vil gerne have din hjælp
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GJERN BORGERFORENING

   

Indkaldelse til generalforsamling

Onsdag den 22. februar 2017 kl. 19.30 i
Gjern Kultur- og Idrætscenter

Dagsorden

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

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

Sammen genfandt vi Anlægget

Vi var 40 i alt og både børn og voksne fra mange forskellige
sammenhænge, som var med på at arbejde sammen og styrke
fællesskabet i Gjern.
Mange tak til alle der kom. Der er nu mulighed for at gå på stierne, trappen,

sidde på nye bænke og nyde naturen og udsigten.

Vi fik nået mere end vi havde turde håbe på, og der var en virkelig god og
hyggelig stemning. Der blev spist, knoklet i skoven, tegnet på sten, og talt.

Alle er velkomme til at bruge det skønne grønne område i Anlægget, ved
sportspladsen, på Sportsvej i Gjern. Læs hele den gode historie bag
Anlægget på standeren ved stien på vej op i skoven.

Venlig hilsen Borgerforeningen,
Gjern Natur og Kirkernes Sociale Arbejde
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GJERN BORGERFORENING

   

Sammen genfandt vi Anlægget
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GJERN BORGERFORENING

   

Fastelavn

Søndag den 26. februar 2016 kl. 14.30
i Gjern Kultur- og Idrætscenter

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

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

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

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

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

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

Ingen tilmelding
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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

Spejderoprykning - Sommersamling

Ved sommersamlingen i
slutningen af august var der
oprykning af bævere til
ulveflokken.
Ulvefloklederne havde, til
lejrbålet, forberedt en lille
optagelsesceremoni, hvori
bæverne blandt andet skul-
le testes om de holdt mind-
stemålet for ulveunger.
Heldigvis klarede de alle
prøven.

Hos ulveflokken var der 10 ulveunger der skulle rykke op i juniorspejdertroppen. Her får
ulveungerne de sidste formaninger med på vejen inden de kan kalde sig juniorspejdere.
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SPEJDERNE

Kanotur på Knudsø –
søspejder for en dag

Juniorspejderne var i slutningen af
september på kanotur på Knudsø ved Ry. I
højt solskin stævnede de ud på bølgen den
blå og kanofarerne kunne tage den med
ro. Hen over middag blev der buler på
vandet og bølgerne gik bogstavlig talt
højt, da man skulle sejle retur til
Knudhule. Ved fælles hjælp lykkedes det
dog at komme over det frådende hav, og
det var en flok trætte og forblæste
spejdere der nåede i havn.

Uden mad og drikke, duer matrosen ikke.
Her holder mandskabet en stående spise-
pause inden sejlturen fortsætter.
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SPEJDERNE

Spejder for hele familien.

Alverden kalder det væmmeligt når noget går dem på tværs, vi går og morer
os hemmeligt, sådan lyder en populær spejdersang, der handler om altid at
bevare det gode humør. Og det gjorde både børn og voksne i begyndelsen af
oktober, hvor de startede Familiespejd op ved spejderhytten. Sammen
havde de en fælles spejderoplevelse, som en silende regn ikke kunne spolere.
Børn i alderen 0 til 7 år hyggede sig sammen med deres forældre med at
presse æblemost og lave bålmad, indbagt mørbrad i saltdej og hertil en frisk
æblekage, som dessert.
At tilberede maden gik som en leg for børn og voksne, og legen kunne
sidenhen fortsætte i skoven der grænser op til spejderhytten.
Vi glæder os til de næste møder, som er søndag den 13. november og
søndag den 11. december.
Spejder for hele familien er kl. 10 – 14 og du kan få mere at vide hos Karen
Glerup-Nielsen på telefon 29 45 00 59 eller hos Sara Farsinsen på telefon 20
16 85 24.
Programmet ligger på ” det sker i Gjern” på facebook. Der står også hvordan
man tilmelder sig.
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SPEJDERNE

Ægte æblemost under pres.

Æblerne var under
pres da Gitte og Henrik
stod for en eftermid-
dag, hvor man, for et
lille beløb,  kunne mø-
de op med sine æbler
fra årets overflødig-
hed af frugt og få dem
presset til frisk æble-
most.

Der blev et stort overskud af æblemost samt et mindre overskud af penge til
næste års sommerlejr da Gitte kunne gøre resultatet af æblemostdagen op.
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SPEJDERNE

Mødetider, spejderhytten, Svostrupvej 5.

Familiespejd  2. søndag
   i måneden 10.00 - 14.00
Bævere 1. – 2. kl. Onsdag  16.30 - 18.00
Ulveunger 3. – 4. kl. Tirsdag  17.00 - 18.30
Juniorspejder 5. – 6. kl. Tirsdag  17.00 - 18.30
Spejdere fra 7.kl. – 8.kl Torsdag 19.00 - 21.00
Seniorspejdere fra 9. kl. Mandag  19.30 - 21.30
Roverspejdere  Mødes efter
   aftale
Ledermøde  2. torsdag
   i måneden 19.30 - 22.00

   Familiespejd  Karen Glerup-Nielsen   29 45 00 59
Familiespejd  Sara Farsinsen    20 16 85 24
Bæverleder  Ove Jørgensen    22 90 90 58
Bæverassistent  Martin Aasborg    60 17 26 73
Bæverassistent  Tobias Thuesen
Bæverassistent  Lærke
Ulveleder  Ellen Christiansen 86 87 77 88 60 92 78 00
Ulveleder    Solveig Pedersen 86 87 52 41 26 25 52 51
Juniortropleder   Jens E. Kristoffersen 86 87 52 41 22 78 24 00
Juniortropassistent  Camilla Skovlund   23 86 84 41
Tropleder spejderne Camilla Skovlund   23 86 84 41
Tropass. spejderne Victor Rasmussen   52 92 00 97
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

Familiespejd 13/11
Familiespejd 11/12
Juletroptur / familietur Ryekol  18-20/11
Nytårsparade 21/1
Lederfest 25/2
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Økologisk havedyrkning i Gjern

Kunne du tænke dig at være med til at starte og drive en økologisk have i Gjern,
så er muligheden der nu!

Vi har en aftale med Frede Lundgaard Madsen, at vi i 2017 og frem, kan leje 1000
m2 umiddelbart efter Gjern Tømmerhandel på skråningen ned mod engen.

Vi skal være mindst 8 deltagere, før vi går i gang.

Vi vil starte med at få jorden pløjet/fræset og så overdække halvdelen med sort
plastik for at få bugt med flerårigt ukrudt. 2018 afdækker vi så de sidste 500 m2
og hele arealet tages i anvendelse til sommeren, hvor det ville være oplagt at så
rødkløver, lupin eller anden kvælstofsamlende afgrøde, som så fræses ned sidst
på sæsonen. Frede har adgang til en traktorfræser.

Frede stiller en stor beholder til rådighed, hvor vi kan opsamle regnvand fra
driftsbygninger. Der er ikke adgang til vandværksvand.

Afgrøder, pasningsordning og andre praktiske ting skal naturligvis aftales i
fællesskab. Torsdag d.. 8. december 2016 er deadline for tilmelding. Derefter
indkalder vi til møde. Forud for mødet vil vi gerne modtage mails med visioner og
forslag til etablering og dyrkning.

Udover dyrkning af egne økologiske afgrøder kunne der også tænkes en form for
dyrehold ind, hvor det så er muligt at have kød til eget forbrug.

Da initiativet er i startfasen, kan du være med til at præge udviklingen.

Økonomi:
Lejen beløber sig til 1000,-kr/år
”Roekuleplastik” til afdækning.
Udgifter til Fredes maskintimer.
Husdyrsgødning, evt. kalkning.
Stiklinger og frø.

Ved fælles hjælp er der sikkert redskaber nok, men en god fræser vil være et
must.
Udbyttet af haven: Sunde afgrøder, Fællesskab og Glæde.
Synes du ideen lyder godt, så kom og vær med.Tilmelding på mailadresserne:

Gunner Hede og Stefan Rossel

gunnarhede@outlook.dk stefan@tabularasa.dk
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SØHØJLANDETS KIRKE

Program for Søhøjlandets Kirke

December
11. kl. 19:30  Gudstjeneste
18. kl. 10:30  Gudstjeneste
19. kl. 17:30  Spaghettigudstjeneste
24. kl. 15:00  Gudstjeneste
25. kl. 10:30  Gudstjeneste

Januar
8. kl. 10:30   Gudstjeneste
9. kl. 17:30  Spaghetti og Bøn
15. kl. 10:30  Gudstjeneste
22. kl. 10:30  Gudstjeneste
29. kl. 19:30  Gudstjeneste

Februar
5. kl. 10:30   Undervisning, frokost og gudstjeneste
   v/Åbne Døre
12. kl. 10:30  Gudstjeneste
20. kl. 17:30 Spaghettigudstjeneste
26. kl. 14:00  Familiegudstjeneste - fastelavn
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SØHØJLANDETS KIRKE

Børn, Gud og spaghetti

“Det er vigtigt at familien kan samles om noget – jeg tror mange aktiviteter,
både sport, kreative aktiviteter og kristne tiltag i fremtiden vil bygge på at
familien samles”, fortæller Laila Poulsen, som er med til at stå for
spaghettigudstjenester. I en tid hvor det at få dagligdagen til at hænge
praktisk sammen fylder meget, er spaghettigudstjeneste et helle, hvor
man kan være sammen som familie. Man slipper for at lave aftensmad, og
kan istedet bruge tiden på at høre om Gud og spise sammen.

Spaghettigudstjenester er børnevenlige mandags-samlinger, som er et
fællesskab, hvor hele familien kan tage samlet afsted. “Målet med
spaghettigudstjeneste er, at det skal være nemt som ny at komme – det
skal være et åbent fællesskab, med fokus på bibelfortælling, fællesskab og
børn”, fortæller Laila. Der kommer 15-35 hver gang, hvoraf halvdelen er
børn. Hver gang begynder med en halv times sang og bibelfortælling, med
plads til børnenes refleksioner. Bagefter er der spisning og hyggesnak. Der
er spaghettigudstjeneste den 19. december, 9. januar og 20. februar – alle
gange kl. 17.30 – velkommen!
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SØHØJLANDETS KIRKE

Kort om Søhøjlandets Kirke

Søhøjlandets Kirke består af ca. 130 medlemmer og holder til i lokalerne
under Spar i Gjern. Menigheden har fokus på at Gud er en nærværende
Gud, der ønsker at være sammen med det enkelte menneske.

Søhøjlandets Kirkes vision
• At Guds kærlighed og omsorg for os afspejles i vores fællesskab.
• At fællesskabet er et forum, hvor jeg kan være, som jeg er - og   
 møde Gud, som Han er.
• At Søhøjlandets Kirke inviterer til:

 - Gudstjenester - med Gud i centrum og budskabet om Jesus  
  der døde for os, og vandt over døden. Det gøres gennem   
  undervisning ud fra Bibelen, dåb og nadver, bøn og sang. Vi  
  ønsker, at gudstjenesterne er inspirerende for vores liv med
  Jesus, åbne og vedkommende for børn, unge og voksne i alle
  aldre. I forbindelse med gudstjenesten foredgår der også   
  noget for børnene – børnekirke, og efter gudstjenesten er   
  der kirkekaffe.

 - Kernegrupper - som et tilbud om at komme med i et mindre  
  netværk på 5 til 10 personer. Her mødes vi i private hjem. Vi
  lægger vægt på indlevelse og omsorg omkring hinandens   
  forhold til Gud og til hinandens hverdag.

Søhøjlandets Kirkes eksistens og liv afhænger af Gud. Målet er at
mennesker må blive kaldet til, samt vokse i personlig tro og efterfølgelse af
Gud. Søhøjlandets Kirke er et åbent fællesskab, som ikke kun er for
medlemmer. Alle, både troende, tvivlere og ateister er velkomne.

Nysgerrig? Kom endelig forbi – du er velkommen!
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SØHØJLANDETS KIRKE

Samtalegruppe for kvinder

Gruppen er for alle kvinder der har lyst til at vende livets store spørgsmål.
Der er plads til refleksion og inspiration til et godt liv, til at vende svære ting
i livet og tid til snak om ægteskab og relationer. Hver gang tages der
udgangspunkt i en kortere tekst, der handler om det kristne liv og livet som
kvinde.

Gruppen er en åben gruppe, hvor alle kvinder er velkomne. “Jeg er glad for
at gruppen favner meget bredt. Her er kvinder fra mange forskellige
kirkelige retninger, og jeg er glad for at gruppen er åben også overfor
kvinder som ikke tror på Guds eksistens. Det er et dejligt fællesskab vi har
på tværs af forskellige holdninger, og her er altid plads til flere”, fortæller
Mirjam Søndberg-Madsen, som er med i samtalegruppen.

Kvindegruppen mødes i private hjem en mandag aften hver måned. Der
findes et lignende tilbud for mænd, dog med mere fokus på undervisning.
Har du lyst til at være med i én af grupperne, så kontakt Mirjam
Søndberg-Madsen på tlf. 2627 4377.
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Gjern Skannerup sogne.

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Aktiviteter i kirkerne ud over almindelige
gudstjenester november/december 2016 samt
januar og februar 2017.

November/December 2016

Årets Julekoncert
Onsdag d. 30. november kl. 19.30 i Gjern Kirke. Kom i julestemning med
Troldhøjkoret og Barbershoppen. Efter koncerten serveres der gløgg og æbleskiver.

De 9 læsninger
Torsdag d. 15. december kl. 19.30 i Gjern Kirke. Vi forbereder os på julen med de 9
læsninger. Gudstjenesten er bygget op omkring ni tekster fra Bibelen, der alle
fortæller om eller varsler Jesu fødsel.

Julehøjmesse på Karolinelundscentret:
Søndag d. 18. december kl. 10.30. Åbent for alle. Der serveres kaffe efter
Julehøjmessen.

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

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Nytårsaften i Gjern Kirke
Vi holder i år en pause, men vi forventer at vende tilbage næste år

Øvrige arrangementer i december
Adventsmøde hos Blå Kors, onsdag d. 14. december kl. 14.30
Børnehavejul i Gjern Kirke, tirsdag d. 20. december kl. 10.00
Skolejul, torsdag d. 22. december kl. 10.00 i Gjern Kirke.

Januar 2017

Allianceugen - Andagt – bøn og aftenssang
Onsdag d. 11. januar kl. 19.30 i Gjern Kirke

Sangaften – hatten rundt
Torsdag d. 19. januar kl. 19.30 i Sognehuset

Spejdernes Nytårsparade i Skannerup Kirke
Lørdag d. 21. januar kl. 20.00. Alle er velkomne.

Øvrige arrangementer i januar
Morgensang på Karolinelundscentret, onsdag d. 4. januar kl. 10.30
Gudstjeneste på Karolinelundscentret, onsdag d. 18. januar kl. 10.30

Februar 2017

Spaghetti-gudstjeneste i Gjern Kirke
Torsdag d. 2. februar kl. 17.00. Spisning kl. ca. 17.30. Alle er velkomne.
Pris,  børn: 10 kr, voksne: 20 kr., dog maks. 50 kr per familie

Taizé andagt i Gjern Kirke
Onsdag d. 8. februar kl. 19.30 (Kirken er åben fra 19.00)

FairFolk støttekoncert til fordel for AIDS projekt i Liberia
Tirsdag d. 28. februar kl. 19.30 i Gjern Kirke.
Entré: 75 kr., billetter kan købes hos Helle Eg Andersen, Kordegnekontoret eller ved
kirkedøren.
Herefter forsætter vi Sognehuset kl. ca. 20.15, hvor der kan købes kaffe og kage til
støtte for Liberia projektet.
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Gjern Skannerup sogne.

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

FAIRFOLKspiller en spændende buket af folkrock-numre fra mange lande.
I musikken kommer gruppen rundt i Norden med både traditionelle og nye danske
og svenske folkemusiknumre, men også omkring Irland og USA med numre af
Oysterband, Bruce Springsteen og Steel Eye Span.FairFolks egne numre er
inspireret af musik fra af
Danmark og balkanlandene.
Mange af FairFolks numre er
med spændende flerstemmig
vokal. De instrumentale numre
klinger flot med bred
instrumentering: harmonika,
violin, guitar, tværfløjte, blok-
fløjte, bodran og vokal. FairFolk
består nu af 7 medlemmer som
alle er fra Silkeborgområdet.

GRUNDTVIG-REPERTOIRE
FairFolk har komponeret nye
melodier til flere af Grundtvigs kendte højskolesange ogsalmer. Melodierne og
arrangementerne er meget forskellige i udtryk og man får en spændende og
anderledes musikoplevelse.

Øvrige arrangementer i februar
Morgensang på Karolinelundscentret, onsdag d. 8. februar kl. 10.30
Gudstjeneste på Karolinelundscentret, onsdag d. 22. februar kl. 10.30

Menighedsrådsmøder
Dagsorden for ordinære Menighedsrådsmøder kan ses på Pastoratets
hjemmeside(www.gjernsogn.dk).
Referat ses ligeledes på hjemmesiden og på opslagstavlen ved Biblioteket i
Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Alle møder er åbne for offentligheden.

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

Menighedsrådet for Gjern og Skannerup Sogne.
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Gjern Skannerup sogne.

SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Hvad betyder symbolet i midtbyen? Vi har for længst sat X i forbindelse med
menighedsrådsvalget, så det er ikke det, kirken reklamerer for – men hvad
er det så? Nogle ser en
vindmølle, andre en blomst,
og atter andre tænker, at
symbolet i lygtepælen ud for
Gjern Kirke må være en hvid
fredsdue.
Symbolet er dog først og
fremmest et Taizé-kors,
hængt op for at fortælle, at
der er aftensang i kirken den
førstkommende onsdag.

Som et nyt initiativ inviterer
Gjern Kirke nu til Taizé-
aftensang den 2. onsdag i
hver måned.
Kirken vil være åben fra kl.
19, hvor der er mulighed for
at sidde i stilhed og evt. tænde et lys. Kirkerummet vil i forvejen være
oplyst af levende lys, og der vil være opstillet billeder (ikoner). Sådan får
man hjælp til at samle sine tanker og plads til ro og fordybelse.
Klokken 19.30 begynder Taizé-aftensangen, som har en enkel liturgi med
korte læsninger fra Bibelen og meditative sange, som gentages mange
gange. Sangene ledsages af musik og synges en- eller flerstemmigt, alt
efter hvad den enkelte har lyst til.
Aftensangen varer en times tid og er for alle, der trænger til et pusterum!

Arrangør Gjern Kirke
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Gjern Skannerup sogne.

LIBERIAKOMITEEN

STØTTEKONCERT til fordel for
forældreløse børn i Liberia

Tirsdag d. 28 februar 2017 kl. 19.30 i Gjern Kirke
Mød det lokale folkeband, FairFolk

som spiller en musikalsk nyfortolkning af Grundvigs salmer sammen med
en spændende buket folkrock-numre.

Pris: 75 kr. for voksne
- gratis for børn

arr. Liberia-komiteen og Gjern Kirke
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INDRE MISSION

Program for Indre Mission i Gjern

Efteråret 2016
Søndergade 56B

8883 Gjern

December

8.12 kl. 19.30 Møde ved missionær Heri Elttør, Aulum
Emne: Forventer jeg at Han skal komme

Januar
5/1 kl 19:30 bibelkredse
19/1 kl 19:30 tidligere IM- missionær Søren Grysbæk
26/1 kl 17:00 Skumringstime og suppe

Februar
2/2 kl 19:30 bibelkredse
9/2 kl 19:30 Pastor emr. Niels Peter Nielsen
22/2 kl 19:30 pastor Lars Morrthorst Christiansen

Møderne afholdes i IMs lokale Søndergade 56B.( under SPAR)
Bibelkredsen er i private hjem.
Kontaktperson: Inger-Lise Svinth, 61659452
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