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REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE
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 11. maj, bliver omdelt uge 22 og dækker juni, juli og
august.
Til indlæg, hvortil der ønskes tegninger eller billeder, bedes disse også
medsendt som separate filer.
Kommende deadlines:
11. maj
3. august
9. november
8. februar
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GJERN LOKALRÅD
Almennyttigt udviklingsselskab for Gjern by og omegn
Gjern By - afvikling eller udvikling?
Spørgsmålet er enkelt: Vil vi acceptere afvikling af Gjern by eller vil vi
kæmpe for en fortsat udvikling af byen?
Det er et sørgeligt syn
med de mange tomme
huse og belægningen
på vejen og fortovet er
meget dårlig og ligner
noget der er kastet
ned
fra
en
flyvemaskine. Gjerns
gamle bycenter er udfordret af flyt- ning af
køb- mand, lukning af
et hotel og tidligere
autoværk sted med
tilknyttede boli- ger.
Disse bygninger står nu tomme med nogle meget uheldige signaler til
potentielle huskøbere. Fra at være en driftig midtby, henligger den nu som
”forladt”.
Det vil vi i Gjern Lokalråd gerne gøre noget ved. Vi har derfor taget initiativ til
at søsætte et nyt projekt, der forhåbentligt kan gøre noget ved det noget triste
syn, der møder én i det gamle bycenter.
Gjern Lokalråd ønsker at styrke udviklingen i Gjern og omegn og vil derfor
arbejde for at etablere et borgerdrevet almennyttigt udviklingsselskab. Målet
er at skabe en organisatorisk, økonomisk og juridisk ramme for borgernes og
det lokale erhvervslivs arbejde med udvikling af området.
Når selskabet er på plads, skal det varetage borgernes ønsker til udvikling af
byrummet, rekreative arealer, tomme bygninger, byfornyelse, sociale og kulturelle mødesteder m.v., som gør Gjern til et attraktivt lokalområde, hvor
også nye borgere ønsker at bosætte sig.
Gjern Lokalråd har ansøgt Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter (MBBL)
Landdistriktspuljen forsøgsprojekter 2015 om projektstøtte. Ansøgningen er
udarbejdet efter drøftelse mellem Gjern borgerforening, arbejdsgruppen for
Gjerningsstedet (et påtænkt kulturhus), Gjern Kultur - og Idrætscenter,
Gjern Idrætsforening, Gjern LokalTV, Gjern Natur og Gjern Lokalråd, som
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GJERN LOKALRÅD
alle bakkede op om projektets idé.
Første skridt er etablering af selskabet og stiftelse af et repræsentantskab.
Repræsentantskabet skal derefter danne det kommende Gjern Almennyttige
Udviklingsselskabs forretningsudvalg som forventes at komme til at bestå af
en række professionelle personer indenfor jura, finansiering, revision og projektudvikling. Et repræsentantskab af lokale foreninger, erhverv og
institutioner skal sætte rammerne for Udviklingsselskabets virke.
Finansiering af Udviklingsselskabets projekter forventes at ske gennem
borgerandelstegning, privat finansiering, fundraising - offentlige og private
m.v.
Formålet med et udviklingsselskab:
•
at sikre den videre udvikling af Gjern, hvor de kommunale bevillinger
ikke slår til den ønskede udvikling i Gjern.
•
at danne en almennyttig økonomisk/juridisk enhed, der skal arbejde for
udvikling af Gjern.
•
at indsamle midler hos borgerne og fundraise midler fra kommune,
centrale fonde m.v.
•
arbejde sammen med borgerforening, Lokalråd, Gjerningstedet, Gjern
Kultur-og Idrætscenter, erhvervsliv m.v. om, hvilken udvikling der
skal være i Gjern og hvad udviklingsselskabet skal anvende
Udviklingsselskabetsmidler til.
Udviklingsselskabet kan tage sig af alle former for udvikling i Gjern, lige fra
indretning af grønne områder
med borde og bænke, stiforløb
omkring byen til opkøb af
tomme bygninger.
Information på Borgermøde
Gjern Lokalråd vil fortælle meget
mere om dette initiativ på det
fælles Borgermøde mandag d.
30. marts.
Vi håber, der kommer mange for
at høre om og bakke det nye
tiltag op. Vi er sikre på, at vi er
mange der gerne vil have
udvikling frem for afvikling i
Gjern by og omegn.
Følg med på: gjern-lokalraad.silkeborgkommune.dk
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Borgermøde i Gjern, den 30.marts 2014
Gjern Lokalråd inviterer alle medborgere i Gjern og omegn til
en debat om hvordan og i hvilken retning, vi ønsker Gjern skal
udvikle sig.
Vi vil gerne præsentere byens nye fælles hjemmeside:
www.Gjern.dk
Det første område, vi vil arbejde med, er "Teglværksgrunden"
For enden af Teglværksvej, har kommunen afsat 300.000 kr. i
år og 200.000 kr. i 2016. Der er en plan for området, men der
er stadig plads til gode ideer.
Vi håber dog at punktet: "Byudvikling i Gjern" vil tiltrække
rigtig mange medborgere. Efter at Spar er flyttet og hotellet
sat til salg, er vores gamle bymidte mildest talt ved at se lidt
død ud. Vi synes det er vigtigt at bevare en levende og aktiv
midte til glæde for os alle, men bestemt også for at præsentere
Gjern bedst muligt overfor gæster og eventuelle ny-tilflytter.
Vi har alle en interesse i, at byen vedbliver at være attraktiv og
boligpriserne dermed forbliver rimelige.
Vi håber at se rigtig mange af Jer d. 30 marts kl. 19.00 i Gjern
Kultur- og Idrætscenter.

Gjern Lokalråd.
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GJERN-IF

Gjern IF starter løbende hold op til
forår/sommer sæsonen 2015.
For alle hold er følgende gældende:
Man har lov at gå til to gange prøvetræning i opstartsfasen.
Ønsker man herefter stadig at gå på det pågældende hold har
man pligt til at melde sig til samt betale via www.gjern-if.dk
inden tredje træning.
Der skal oprettes en profil pr. medlem. Man kan således ikke
nøjes med at oprette en profil som benyttes af hele familien.
Der sendes ikke girokort ud og det er den aktives eget ansvar
at melde til samt betale.
Skulle man have brug for hjælp, er man velkommen til at
kontakte Berit Kvist på beritlouisekvist@yahoo.dk.
Vi kan ikke drive en idrætsforening uden penge. Derfor vil vi
appellere til alle medlemmer om at få betalt. Vi ønsker fortsat
at have et bredt udbud af hold i Gjern IF og for at dette skal
være muligt kræver det at medlemmerne betaler deres
kontingenter.
Bestyrelsen
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GJERN-IF

”Fodbold Fitness for kvinder”

Så er vi snart klar til opstart – Overvejer du om det er noget
for dig? Tænker du at fodbold ikke lige er din stærke side?
Det skal ikke forhindre dig i at prøve – det er nemlig ikke en forudsætning.
Formålet er at få rørt sig samtidig med at vi har det sjovt.
Konceptet går på at vi mødes en gang om ugen til træning bestående af:
1-2 fitness øvelser (styrke)
Et par grundlæggende fodboldøvelser (motorik)
Fodbold spil på to mål for at få lidt sved på panden (kondition)
Så ryd kalenderen en time om ugen, find sport tasken frem og hank op i en
god veninde/kollega/nabo og prøv det – det skal nok blive sjovt
Vi begynder først i april, når udesæsonen skydes i gang. Det præcise
tidspunkt meldes ud senere.
Hvis du vil vide mere er du velkommen til kontakt mig (Gitte Kaalund).
Mobil: 61715305 – Mail: gittekaalund@gmail.com – Facebook: Gjern
Fodbold Fitness
Materialerne fra DBU er klar – venter bare på at “komme på græs”
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Zumba

Så har vi fornøjelsen af igen, at kunne præsentere Zumba i
Gjern IF.
Det starter op torsdag d. 29 januar kl 18.30
I gymnastik salen på Gjern Skole
Det er de to dygtige og uddannede instruktører
Daiva Pedersen og Juanita Jumuad Tinning
Som står for holdet.
Pris. 300 kr for 10 gange. Tilmeldingen og betaling sker på
www.gjernif.dk
Så få sved på panden og et smil på læben,
til dejlige latinamerikanske toner.
Og tag endelig naboen med.
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN

Nyt fra løbeklubben
Endnu et år er gået i Gjern løbeklub. Jeg takker vores aktive løbere for et
super år med mange fantastiske og flotte ruter som jeg ikke selv ville have
fundet.
Vi ønsker stadig, at få så mange som muligt med ud at løbe - uanset
ambitionsniveau, træningsform eller alder, der er plads til alle. Det er et
uformelt og hyggeligt løbefælleskab. Vi løber mange forskellige ruter og
distancer, alt fra 4-15 km. Det er frivilligt, hvor ofte man ønsker at deltage
og der er ingen kontingentbetaling.
Hver onsdag kl. 17.00 og fredag kl. 16.00 løber vi fra hallen. Søndag kl.
10.00 mødes vi nede ved idrætsanlægget på Sportsvej.
Det er også nu løbeformen kan bygges godt op til Gjern Dayz løbet der
afholdes søndag den 27. September 2015. Her har vi i år 4 ruter: 4 km, 8
km og 21 km samt en trail løb på 10-12 km.
Til alle jer der kan løbe og lide det, vil jeg byde jer velkommen. Men husk at
komme omklædt.
Søndag den 12.4 kan man løbe i en god sags tjeneste ved også at samle lidt
affald i naturen:
Start Herredsvejen 2 kl. 9.30 med kaffe/rundstykker og fra kl. 11.30
grillpølser & popcorn samme sted, se mere på side 20.
På gensyn.
Helle Søndergaard
Gjern Løbeklub
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SANKT HANS-UDVALGET

Sankt Hans festuge 2015 i Gjern
Søndag den 14. juni

Kirkekoncert, i Gjern kirke

Onsdag den 17. juni

Bankospil, masser af gevinster

Torsdag den 18. juni:

Fællesspisning GKIC, tilmelding hos
Torben. Efterfølgende byvandring, for alle os
der vil høre om og opleve Gjern.

Fredag den 19. juni:

Alkoholfri ungdomsfest i teltet, for dem under
18.

Lørdag den 20. juni:

Morgenbord til hele byen i teltet, familiedag
med masser af gratis fornøjelser,
fodboldstævne og om aftenen middag og
stort bal i det festprydede telt.

Tirsdag den 23. juni:

Sankt Hans aften med bål, taler, sang og
musik.

Vi glæder os til at se jer og håber, at I vil bakke op om
arrangementerne!
Sankt Hans udvalget
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Vil du også hjælpe til?
Hvert år får vi hjælp af mange borgere i Gjern, det er vi meget glade
for, men vi kan altid bruge flere, så kan du:
•
Bage en kage
•
Hjælpe med at sætte telt op
•
Passe grillen eller boden i 1½ time én af dagene
•
Skrive en invitation
•
Hjælpe med at dække bord eller pynte op
•
Sætte lys op
•
Passe hoppeborgen
•
Finde de bedste priser på køletrailer og/eller plastskeer
•
Være med til at sælge billetter
•
Arrangere en fodbold turnering
•
Kommer med gode/nye ideer
Hvis du også vil hjælpe til at gøre byfesten endnu bedre, så kontakt
Paw på 6077 8001 eller Helga på 2678 5112.
Eller skriv en mail til byfest@detskerigjern.dk
Eller scan koden med din mobil.

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

I samarbejde med Gjern Kultur-og Idrætscenter, som siden efteråret har
arrangeret fællesspisning for hele byen og omegn, bliver der også
arrangeret fællesspisning torsdagen den 18. juni.
Fællesspisning er fra 17:00 til 19:00, I bestemmer selv, hvornår I kommer
og spiser, der vil være dækket op til alle tilmeldte. Så kom og få en bid mad
sammen med din nabo, veninde, forældre eller bare alle os andre.
Bindende tilmelding den 15. juni på telefon 4117 5665 eller gkic@gkic.dk
med angivelse af antal personer. Pris og menu kommer senere.

Efter fællesspisning er det muligt at deltage i en fælles byvandring, hvor
Gjern Lokalhistoriske Arkiv fører os alle sammen rundt, mens de fortæller
sjove, spændende og anderledes historier om det dejlige område, vi bor i.
Vi forventer at turen tager ca. 90 min, barnevogne kan sagtens være med
samt ældre eller børn, som kan følge normal afslappet gang. Hvis du sidder
i kørestol og gerne vil med, men mangler en til at skubbe, så kontakt os
endeligt - det kan vi hjælpe med.
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Ungdomsfest i teltet 19/6
Så skal der være fest! Det er på tide, de unge viser de voksne, hvordan man
fester under den skønne danske sommerhimmel.
Derfor inviterer Sankt Hans udvalget til
ungdomsfest i teltet fredag den 19 juni. Festen
starter kl. 19:00 og vi lukker teltdøren kl. 0:30.
Aldersgruppe 6. klasser til og med 17 år.
Der er voksne i baren og vagter i indgangen hele
aftenen. Vi udskænker ikke alkohol og tillader
ikke medbragte drikkevarer. Du kommer heller
ikke ind, hvis du er påvirket af alkohol ved
ankomst. Forældre ingen adgang i teltet – det er
de unge, der fester!
Entreen er 50 kr. og billetter vil kunne købes i
Gjern Eurospar, eller via mobil betaling. Salg
ved døren 60 kr., indtil der er udsolgt.
Der bliver fornuftige priser i baren og der kan
købes sodavand, alkoholfri drinks, chips,
popcorn og pølser med brød i pølsevognen.
Nu når alt det praktiske er fortalt er der kun tilbage at sige: Kom! Tag dine
venner under armen og vær med til dans, musik, hygge og alle tiders
sommerfest i det smukke pyntede telt. Om ikke andet, så slipper du for dine
forældre i de timer.
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Festaften i teltet 20. juni
Det er ikke kun ungerne, der skal feste. Det skal vi voksne selvfølgelig
også. Så vi gentager successen fra de sidste mange år og inviterer til fest
i teltet på sportspladsen.
Alle er mere end velkomne til festen, billetter kan købes i Gjern Eurospar
eller hos billetsælgerne i lokalområdet.
Er du ny i byen, har du ikke deltaget før, eller kender du ikke rigtig
nogen, der skal med til festen. Skal det ikke holde dig tilbage, vi skal nok
finde et fantastisk bord til dig. Det er en fest for alle, og vi skal nok få en
fantastisk fest ud af det sammen. Så kom og være med til lækkert mad,
skøn musik og alle tiders selskab.
Du kan også samle venner, familie, kollegaer eller cykelholdet og selv
arrangere et bord. Alt du skal gøre er at give os besked om, hvor mange,
der gerne ville sidde sammen.
Konceptet ligner sig selv: Fælles spisning i teltet, hovedret og dessert menuen er hemmelig lidt endnu.
Der kommer skøn live musik og dansegulvet er åbent til den lyse
morgen.
Baren er i teltet, der er nok at drikke, med og uden alkohol, og
pølsevognen er spækket med frankfurtere sidst på aftenen.
Så kom og vær med til at spise, danse og hygge i den smukke sommer
aften.

side 15

GJERN SKOLE
I skrivende stund venter vi endnu på en afgørelse om en ny

skoleleder. Første runde gav trods mange ansøgere ikke noget
resultat.
Man er nu i gang med anden runde, hvortil der heldigvis også er et
pænt antal ansøgere.
Jeg vil dog lige lave et lille tilbageblik.
Fredag d. 28. nov. skulle der tages afsked med en vellidt og højt
værdsat skoleleder. Det blev gjort med maner, lige fra
morgenstunden med afhentning i limousine tilsat champagne.
Så gik det ellers slag i slag hele dagen sluttende med
afskedsreception om eftermiddagen.
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Vi ”gamle” lærere var så heldige at få lov til at være med. Det var en
fin oplevelse, ikke mindst da alle skolens elever kom ind og sang
skolens sang, skrevet af en af skolens lærere til 50 års jubilæet.
I får her 1. vers, så kan vi fortsætte en anden gang. Måske er der et
barn i nærheden, som kan synge den for jer.
Gjern er vores skole
tavle, bord og stole,
læse, skrive, regne
male og tegne.
Skolen er for alle
Trine, Jens og Kalle.
Liv og glade dage
Har I set mage!
Jaah, for det er rart, når alle er sammen,
i frikvarter, i timer og leg,
og tryghed, fællesskab er jo rammen
med plads til alle de andre og mig.
Vi kan tælle til ti
lære sprog: You and me
løbe tur i det fri
synge glad melodi
og det er skønt, vi osse får fri.
Vi håber og ønsker, at Gjern Skole får en lige så nærværende, positiv
og dygtig skoleleder, som den vi har sagt farvel til og ønsket alt godt
i det ”nye”liv.

Bodil Dahl-Nielsen
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Her kan din
annonce stå
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GJERN BORGERFORENING/GJERN NATUR
Affaldsindsamling i Gjern
Sæt kryds i kalenderen søndag 12. april 2015, for der skal vi ud
og rydde op i vores smukke natur.
Mødested: Herredsvejen 2 hos Margaret Skovsen.
Vi mødes kl. 9.30 til kaffe og rundstykker. Herefter udlevering
af skraldesække og ruter og så går I så længe, I har lyst.
Der er også mulighed for at løbe en
“affaldstur” i skoven i samarbejde med
Gjern Løbeklub.
Gjern Borgerforening tænder op i grillen og
har popcornene klar fra kl. 11:30. Så er der
en
grillpølse
med
brød
til
alle
affaldsindsamlere, samt popcorn til børn
og barnlige sjæle.
Gjern Borgerforening og Gjern Natur vil sammen stå for salg af
øl og sodavand til meget rimelige priser.
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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.

Sådan bliver du medlem:

Scan med
smartphone og
send
tilmeldingsmail

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 2016).

3.

Alternativt kan du ringe til formand Paw Rosenvard på tlf: 60 77 80
01 og få hjælp.
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Konfirmations flagning
Gjern Borgerforening er med til at fejre byens smukke, unge mennesker,
der bliver konfirmeret her i sognet.
Så hvert år sætter vi flag op i byen på de dage, hvor der er konfirmation i
Gjern, Skannerup og Søhøjlandets kirke.

Det er en tradition, vi er meget galde for, for det er en festdag, ikke kun de
involverede, men for os alle sammen.
Et stort tillykke til dette års konfirmander fra Gjern Borgerforening.
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Sponsor til udvidelse og vedligehold
Gjern Borgerforening har holdere i lygtepælene, hvor vi pynter op til jul,
informere om blandt andet Rap i Bækken samt sankthans og flager i
forbindelse med fx konfirmationer.
Holderne har vi, fordi vi tidligere har fået store og små sponsorater af lokale
borgere og erhvervsdrivende. 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.
Vi mangler stadig at sætte et skilt op, hvor de enkelte sponsorer fremgår.
Det får vi gjort i løbet af i år.
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 sprunget i stykker.
Ydermere vil vi gerne udvide antallet af holdere og flag, så vi også kan
pynte op ud af 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
Beslag til flagstænger
Lyskæder, inkl. pærer
Stor grill
Køleskab 260L
Kummefryser 185L
Popcorn maskine*
Sluch Ice maskine**
Flagallé i Gjern by
Toiletvogn

30 kr. pr. stk. pr. døgn
20 kr. pr. stk. pr. døgn
25 kr. pr. stk. pr. døgn
100 kr. pr. stk. pr. døgn
25 kr. pr. døgn
25 kr. pr. døgn
250 kr. pr. døgn
250 kr. pr. døgn
500 kr. pr. dag (kl. 8.00 - solnedgang)
500 kr. per døgn

Kontakt Jan Petersen på tlf: 21 37 37 80.
Borgerforeningen har en hoppepude, som medlemmer af
Borgerforeningen kan låne gratis på eget ansvar til privat
brug, den skal selv afhentes og afleveres igen.
*Inkl. Kræmmerhuse, popcorn og fedt til ca. 30 personer.
**Inkl. Saft til 6 liter, med sugerør og glas til ca. 40 personer.
Saft: Hindbær, Sport, Filur, Cola eller Ice blue.
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GJERN BORGERFORENING
Bestyrelsen i Gjern Borgerforening
Formand: Paw Rosenvard,
Tingbakken 13, tlf: 60 77 80 01
Næstformand: Michelle Quitzau,
Borgergade 6, tlf: 26 13 31 14
Kasserer: John Dascher,
Ellerupvej 41, tlf: 29 64 57 99
Sekretær: Camilla H. Hansen,
Højholt 26, tlf: 31 19 00 01
Udlejning: Jan Pedersen
Hornvej 27, tlf: 21 37 37 80
Medlem: Kuno Nørskov,
Tingbakken 82, tlf: 41 93 08 15
Medlem: Frede Madsen,
Tingbakken 11, tlf: 20 85 70 15

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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STAFETTEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I STAFETTEN 2015
Mandag den 02.02.15
Til generalforsamlingen var 5 fremmødte, hvoraf de 4 var bestyrelsesmedlemmer og bladets redaktør.
1.

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

2.

Margaret har i 2014 fået lavet 4 flotte blade. Trykning og
udbringning er tilfredsstillende, så det har været et år uden
problemer.

3.

Hilda Sørensen fremlagde et afbalanceret regnskab med et lille
overskud, derfor kan foreningen også det kommende år undgå
prisstigninger. Regnskabet blev godkendt.

4.

Ændring af § 7 stk 4. Det besluttes at der fra 2016 indvarsles til
Generalforsamling i Stafetten. Dette rettes i vedtægterne.

5.

I bestyrelsen var Anita, Hilda og Mona på valg og de modtog alle
genvalg.
Suppleanterne Kirsten Secher og Anne Marie Krogh, modtog også
begge genvalg.

6.

Revisorer blev Torben Poulsen og Ella Johnsen.
Suppleant Erik Pedersen og Peter Sehested. Alle 4 modtog genvalg.

7.

Indmeldelsesgebyr og kontingent på 250 kr. forsætter uændret.

Referent Mona Lundsgård
Efter generalforsamlingen ser Stafettens bestyrelse således ud:
Redaktør
Margaret Skovsen
Formand
Dinner
Kasserer
Hilda Sørensen
Sekretær
Anita Andersen
Mona Lundsgård
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Du finder byens solarie i kælderen under
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Åbningstider: Hverdage
Lørdage

kl. 08 - 22
kl. 10 - 16

side 27

SPEJDERNE

Støt spejdernes Landslotteri så støtter du det frivillige
arbejde hos Gjern spejderne.
Spejderne sælger i Februar - marts - pris
20,Se straks om du har vundet!
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SPEJDERNE
Juletropturen
Et gammelt ord siger at julen varer lige til påske, så
kan vi vist lige nå at se et par billeder fra juletropturen
til Ryekol.
2 stolte honningkage bagere, Cecilie
og Maria præsenterer det flotte
bagværk.

Sander og
Sissel klipper
julehjerter.
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SPEJDERNE

Det kræver sin
spejder at arbejde
med den varme
bolsjemasse, der
har en temperatur
på 153 grader.

Nytårsparaden
Vejret var med spejderne på årets Nytårsparade i Amerika,
Gjern Bakker i midten af januar.
Traditionelle spejderfærdigheder som kort og kompas, knob og
reb og bålmad blev udøvet af de friske spejdere.
Aftensmaden blev tilberedt og indtaget i bålhytten ved
Trollbjerg. Desserten, flødeskumslagkage blev nydt i
petroleumslampens skær.
En stemningsfuld gudstjeneste i Skannerup Kirke, oplyst af
levende lys, afsluttede en dejlig aktiv spejderdag.
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SPEJDERNE

Lige om lidt er der
også ulve i Gjern,
her er ihvertfald
en flok ulve fra
Gjern Spejderne
klar til at indtage
Gjern Bakker

I gamle dage gik
spejderne jo i korte
bukser udover
stubmarkerne hele
året. Det gør Rasmus
"Rask" Christensen
stadigvæk.
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SPEJDERNE

De mindste
deltagere på
nytårsparaden
var bæverne, og
de ved godt at
med den rigtige
beklædning kan
man sagtens klare
en dag i frost og
kulde.

Hos Hobbitterne, de store seniorspejdere, er rigtig beklædning lidt mere
sparsom end hos Bæverne.
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SPEJDERNE

Thea pisker fløde
til aftenens
dessert lagkagen.

I pandelampens skær og siddende på jordgulvet blev primimaden nydt til
sidste bid.
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SPEJDERNE

Ved gudstjenesten i Skannerup Kirke tændte børnene et
lys for et godt ny spejder år.

Mødetider, spejderhytten, Svostrupvej 5.
Bævere 1. – 2. kl.
Ulveunger 3. – 4. kl.
Spejdere fra 5. kl.
Seniorspejdere
Roverspejdere
Ledermøde
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Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Mødes
efter aftale
2. torsdag
i måneden

16.30 - 18.00
17.00 - 18.30
19.00 - 21.00
19.30 - 21.30

19.30 - 22.00

SPEJDERNE

Kalenderkryds
Grupperåds-ledermøde
Turnering bæver-ulve-spejder-senior
Spejder-senior-rover sommerlejr
Bæver-ulve sommerlejr
Sommersamling- Spejder for en dag
Sponsorcykelløb
Juletroptur / familietur

Bæverleder
Bæverleder
Ulveleder
Ulveleder
Ulveleder
Tropleder spejderne
Tropleder spejderne
Tropleder spejderne
Nørder
Depot
Gruppeleder
Grupperådsformand
Kasserer

5/2
8-9/5-15
4/7-11/7
6/7-8/7
22/8-23/8
1/9
6-8/11

Ove Jørgensen
Ulrik Knold
Ellen Christiansen
Solveig Pedersen
Jens E. Kristoffersen
Per Villadsen
Thore Nielsen
Asbjørn Merstrand
Niels Sørensen
Frank Thuesen
Susanne Thuesen
Erling Lemming
Birgitte Garne

86 87 77 88
86 87 52 41
86 87 52 41
86 87 51 81
86 87 52 40
86 87 59 09
86 87 54 33
86 87 57 40

22 90 90 58
25 36 24 10
60 92 78 00
26 25 52 51
22 78 24 00
28 57 16 61
41 13 17 91
26 30 28 28
24 85 55 33
20 65 95 09
24 79 65 25
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INDRE MISSION
Program for Gjern IM
Tors 5. februar kl. 18.30 Fællesspisning og fælles bibelkreds
Tilmelding senest mandag på hjarddal@gmail.com eller
8687 5705 / 6063 5860
Tors 19. februar kl. 17-18 Skumringstime
Tors 26. februar kl. 19.30
Relation til Gud og min næste bl.a ud fra Kol. 2. 14-15 ved regionsleder i IM
Thorkild Vad. Derefter generalforsamling
Tors 5. marts kl. 19.30 Kredsens forårsmøde i Gjern ved pastor Lars
Morthorst Christiansen, Brandstrup
Derefter kredsens årsmøde
Tors 19. marts kl. 19.30 Fællesmøde med Søhøjlandes Kirke ved Robert
Bladt
Tors 26. marts kl. 18.30 Fællesspisning - Hans Jørgen Østerby synger og
deler tanker med os.
Tilmelding senest mandag på hjarddal@gmail.com eller
8687 5705 / 6063 5860
Tirs. 14. april kl. 10.00 Kredscafe i Voel
Tors 16. april kl. 19.30 Miss. Arne Nørgaard
Tors 23. april kl. 19.30 Soldatervennerfest i Voel
Tors 30. april kl. 19.30 Gåtur og varme hveder hos Inger-Lis og Søren
Winther Sørensen, Hjarddalsvej 19.
Sammen med Søhøjlandets Kirke.
5. - 6. maj Seniorlejr på Kjelsø
Tors 21. maj kl. 19.30
Sognepræst Maibrit Fabech, Gjern
Tors 28. maj kl. 19.30 Kirkens Sociale Arbejde i Silkeborg ved Ulla
Kristensen, Skannerup
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SØHØJLANDETS KIRKE
Program for arrangementer i Søhøjlandets Kirke.
Marts
Mandag d. 2. marts kl. 17.00
Fredag d. 6.-8. marts
Søndag d. 15. marts kl. 10.30
Tirsdag d. 17. marts kl. 19.30
Torsdag d. 19. marts kl. 19.30
Søndag d. 22. marts kl. 10.30
Søndag d. 29. marts kl. 20.00
April
Fredag d. 3. april kl. 10.30
Søndag d. 5. april kl. 10.30
Tirsdag d. 7. april kl. 17.30
Lørdag d. 18. april kl. 13.00
Tirsdag d. 22. april kl. 19.30
Søndag d. 26. april kl. 20.00

Maj
Mandag d. 4. maj kl. 17.30
Søndag d. 10. maj kl. 10.30
Søndag d. 17. maj kl. 10.30
Tirsdag d. 19. maj kl. 19.30
Søndag d. 24. maj kl. 10.30
Søndag d. 31. maj kl. 20.00

Spaghettigudstjeneste
Menighedslejr på Virksundlejren,
Livøvej 5, Virksund
Gudstjeneste v. Mirjam S. Madsen
med inspiration fra hendes rejse til
Indien. Tema: Diakoni.
International Worship, Østergade 27b
Fællesmøde med Gjern IM v. Robert
Bladt, generalsekretær i KFS. Sted:
Østergade 27b
Gudstjeneste
Gudstjeneste (palmesøndag)
Gudstjeneste (langfredag)
Gudstjeneste (påskedag)
Spaghettigudstjeneste
Generalforsamling på Klippen
International Worship, Østergade 27b
Love Works Gudstjeneste v. Dorte
Sandvad og Martin Lauritsen. Sted:
Østergade 27.
Spaghettigudstjeneste
Konfirmationsgudstjeneste
Gudstjeneste
International Worship, Østergade 27b
Gudstjeneste (pinsedag)
Gudstjeneste v. Tune In

Alle gudstjenester og andre arrangementer er åbne for alle, der har lyst til
at være med. Med mindre andet er nævnt afholdes gudstjenesterne i Gjern
Kultur- og Idrætscenter. Se mere på www.shkirke.dk
Der kan bestilles transport til arrangementerne pa? 61346368 eller
87770117
For mere information: Kontakt præst i Søhøjlandets Kirke, Jo?n Poulsen,
Højholt 16 Gjern, tlf: 61346368 eller jon@shkirke.dk
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SØHØJLANDETS KIRKE

Stort hul i rådhusets bankboks…
Ombygningen af den nederste etage af det gamle rådhus i Gjern er i fuld
gang. Undervejs støder vi på gamle lokalhistoriske fænomener, som da der
blev skåret et hul i bankboksens 40 cm tykke betonvæg, så der fremover fx
kan serveres frokost ud til det caféområde, som bliver dannet omkring den
tidligere trappeopgang.
Tilsvarende er der lavet et hul til en dør i beskyttelsesrummets lige så tykke
vægge, så der kan blive to udgange fra samlingsrummet, hvilket er
nødvendigt, for at brandmyndighederne er tilfredse.
Arbejdet skrider godt frem gennem en blanding af frivillige kræfter og
håndværkere, som hyres til de nødvendige dele af arbejdet. Planen er
stadig at nå i mål og kunne tage de nye lokaler i brug til maj/juni. Se fotos
fra ombygningen her på siderne.

Der arbejdes i Rådhuskælderen:
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SØHØJLANDETS KIRKE
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SØHØJLANDETS KIRKE

Gudstjenester på engelsk
Her til foråret er Søhøjlandets Kirke begyndt på at holde engelske
forsamlinger én gang i måneden. Vi kalder samlingerne International
Worship. Her synges der engelske sange, samtalen foregår på engelsk,
prædiken bliver holdt på engelsk osv. Alle er hjertelig velkomne til at være
med, uanset om engelsk er éns modersmål, eller man bare har lyst til at
bruge sit engelsk på den måde.
Vi begynder kl 19:30, og mødes i Gjern Missionshus, Østergade 27b
The 20th of January.
Speaker: Rev. Jón Poulsen, Gjern
Theme: Gal 1
The 17th of February.
Speaker: Rev. Jón Poulsen, Gjern
Theme: Gal 2
The 17th of March
Speaker: Arne H. Pedersen, Voel
Theme: Gal 3
The 21st of April
Speaker: Rev. Jón Poulsen, Gjern
Theme: Gal 4
The 19th of May
Speaker: Jim Pfrogner, Viborg
Theme: Gal 5
The 16th of June
Speaker: Jim Pfrogner, Viborg
Theme: Gal 6
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SØHØJLANDETS KIRKE

Tune In - Kirke for teenagere
Et par gange om måneden mødes en flok teenagere for at hygge sig
sammen. Hver gang er der et tema på programmet, som en voksen
præsenterer og bringer i spil. Emnerne varierer, men har ofte noget
med tro og identitet at gøre.
Mirjam Søndberg-Madsen og Dorthe Sandvad er ledere for Tune In.
Det er en åben klub, som betyder, at alle fra 7. til 9. klasse er
velkomne til at være med. For program og kontaktoplysninger til
lederne, gå til kirkens hjemmeside shkirke.dk, og klik videre på Tune
In.

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

Gjern Skannerup sogne.

Gåtur med godt formål

8. marts 2015 holder Folkekirkens Nødhjælp sin årlige
indsamling til fordel for verdens fattige. Datoen falder i
år sammen med Kvindernes Internationale Kampdag,
og meget passende sættes der derfor fokus på kvinder i
verdens fattigste lande. Ofte er det dem, der bærer det
store ansvar for dyrkning af jorden, hjem og
husholdning samt opdragelse af børnene. Det er ofte
også dem, der er hårdest ramt af ulighed og uretfærdighed - samtidig med
at det ofte er kvinderne, der driver den positive udvikling, når der sættes
udviklingsprojekter i gang i fattige landsbyer og samfund.

En ged kan gøre en stor forskel for en fattig familie.
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SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP

Gjern Skannerup sogne.

(fortsat)

Giv en time
Også i Gjern samler vi ind. Vil du hjælpe ved at give en time af din tid til en
frisk gåtur alene eller sammen med en anden, er du meget velkommen. I år
sker indsamlingen i et tæt samarbejde med Gjern Kirke, og vi håber blandt
andet på hjælp fra årets konfirmander.
Vi mødes i konfirmandlokalet i præstegården Østergade 6 kl. 11.30,
hvor ruter, indsamlingsbøsser og materialer bliver uddelt. Passer det dig
bedre at tage ruten om eftermiddagen, kan det også aftales.

Tilmeld dig gerne
Du kan bare møde op på dagen, men af hensyn til kaffe og forfriskning er
det en fordel at vide, cirka hvor mange der kommer. Du må derfor gerne
ringe eller maile din tilmelding - og kontakt os også, hvis du har spørgsmål
til indsamlingen.
Med venlig hilsen og på gensyn fra indsamlingslederne
Sognepræst Majbritt Fabeck
29 36 73 77
mfsc@km.dk

Niels Sørensen
41 57 88 83
nscript@fibermail.dk

NB: Der er gudstjeneste kl. 10.30 i Gjern Kirke, og har du mulighed for det,
er du selvfølgelig velkommen til at deltage umiddelbart forud for
indsamlingen.
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