Foreningsbladet i Gjern
Nr 130 juni, juli, august 2015

På vej til Sankt
Hans Byfest 2015
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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 3.. august, bliver omdelt uge 35 og dækker september,
oktober og november.
Til indlæg, hvortil der ønskes tegninger eller billeder, bedes disse også
medsendt som separate filer.
Kommende deadlines:
3. august
9. november
8. februar
9. maj
Indholdsfortegnelse:
SANKT HANS UDVALGET
GJERN LOKALRÅD
GJERN IDRÆTSFORENING
GJERN IF LØBEKLUBBEN
GJERN SKOLE
GJERN BORGERFORENING
LIBERIAMISSIONEN
SPEJDERNE
SØHØJLANDETS KIRKE
SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP
REDAKTØRENS HJØRNE
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SANKT HANS-UDVALGET
Sankt Hans Byfest 2015

Udvalget bag Sankt Hans Byfest glæder sig til, igen at kunne byde
alle i og omkring Gjern velkommen til vores traditionsrige byfest. En
uge med hygge, fest, banko, mad og drikke samt sjove og gratis
oplevelser.
I år har vi valgt at lave flere nye tiltag og fortsætte meget fra tidligere.
Allerede søndag den 14. juni inviterer vi sammen med Gjern Kirke til
koncerten ”Elvis i kirken”.
Banko er igen i år om onsdagen i Gjern Kultur-og Idrætscenter
(GKIC). Her vil som altid være dejlig stemning og gode gevinster.
Torsdag den 18. juni har vi to nye tiltag; Fællesspisning sammen
med GKIC. Når maverne er mættet, er det tid til at strække benene
sammen med Gjern Lokalhistorisk Arkiv, der viser rundt i byen og
fortæller om det dejlige sted vi bor.
Revyen har valgt at sige farvel og tak, så som noget nyt i år, åbner vi
fredag teltet til et brag af en ungdomsfest for de friske og smukke
under 18 år.
Lørdag er der traditionen tro morgenmad, aktiviteter og hygge på
sportspladsen ved Gjern Skolen. Vi spiller også fodbold, så grib
venner, naboer, kollegaer, fætre eller svigermor og dan et hold. Vi
har valgt i år at have musik i teltet. Vi regner med at præsenterer
flere bands i løbet af dagen, men vi kan allerede nu afsløre, at ”Isse
og ældrebyrden” kommer og fylder vores øre med skøn sang og
musik.
Om aftenen er der fed fest for alle os friske og smukke over 18 år. I år
byder vi på helstegt pattegris og Gjern Bageri laver en lækker
dessert til os. Musikken sørger DeSguCool for, så kridt
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danseskoene. Det bliver alletiders aften, så sæt
allerede nu kryds i kalenderen den 20. juni, for der skal du spise
lækker mad, hygge lidt i baren og danse til den lyse morgen sammen
med alle os andre fra Gjern og omegn.
Som altid slutter vi hele den skønne festuge af med musik, hygge og
bål den 23. juni.

Vel mødt og glædelig sommer
Med venlig hilsen fra Sankt Hans Udvalget
Anders Løwe, Berit Kaihøj, Camilla Harkjær Hansen, Helga Sandorf
Jacobsen, Mette Olsson, Michelle Quitzau og Paw Rosenvard
Find os på Facebook;
søg på ”Sankt Hans Byfest i Gjern”.
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Program for Sankt Hans byfesten
Søndag 14. juni – Koncert i Gjern Kirke
19:30-20:30
”Elvis i kirken”, koncert med Karsten Holm
og Christian Spillemoses.
Entre 50 kr.
Onsdag 17. juni – Banko i GKIC
18:30-19:00
Hallen er åben, i år via hovedindgang.
19:00-22:00
Banko med masser af flotte gevinster. Kaffe,
te, øl, sodavand, slik, mv. kan købes i hallen.
Torsdag 18. juni – Fællesspisning og byvandring i GKIC
17:00-19:00
Fællesspisning i GKIC, tilmelding nødvendig.
18.30-20.00
Byvandring med Gjern Lokalhistorisk Arkiv.
Vi går i et tempo, hvor alle kan være med
Fredag 19. juni – Ungdomsfest i teltet på festpladsen
20:00-00:30
Fest, diskotek og alkoholfri bar. Forældre
ingen adgang.
Lørdag 20. juni – Familiedag på festpladsen
09:30-10:30
Gratis morgenmad i teltet på byfestpladsen
ved Gjern skole.
10:00-12:30
Levende musik i teltet
10:30-13:00
Familiedag med masser af gratis aktiviteter.
10:30-13:00
Loppemarked.
12:30-16:00
Fodboldturnering og hygge på
tilskuerpladserne.
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Program for Sankt Hans byfesten
Lørdag 20. juni – Festaften, i teltet på festpladsen
Teltet og baren er åben.
18:30-19:00
19:00-22:00
Festaften med helstegt pattegris og salatbar
fra Hårby Slagtehus. Desserten er en
overraskelse fra Gjern Bageri.
Billetter koster 240 kr. i forsalg hos BS
EuroSpar og www.Yourticket.dk.
22:00-02:00
Musik og dans med ”DeSguCool”.
Tirsdag 23. juni – Sankt Hans bål
20:15-20:30
Fakkeloptog fra BS Eurospar til engen.
20:30-22:00
Bål på engen ved GKIC, Skovvejen 27.
Generel praktisk information:
Der er selvfølgelig varmt og tørt i
hallen, og der er varme i teltet både
fredag og lørdag.
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En hjælpende hånd til Sankt Hans Byfest
Vi kan altid bruge flere hænder til at stable Sankt Hans Byfest
på benene. Og vi mangler folk til stort og småt.
Vi kan blandt andet godt bruge ekstra
hænder til at hjælpe med at sætte telt op,
passe pølsevognen, gøre hallen klar til
banko, rydde op efter de enkelte
arrangementer, arrangere borde og stole
samt mange andre opgaver. Vi finder
sagtens en opgave, der passer lige præcis
dig – og evt. alle de venner, du kan overtale Scan og send mail,
hvis du gerne vil
til også at give en hånd med.
hjælpe til
Kontakt udvalget bag Sankt Hans Byfest, hvis du er frisk på at
hjælpe lidt til. Du bestemmer selv, hvornår og hvor meget.
Kontakt os på 60 77 80 01 eller
byfest@detskerigjern.dk.
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Elvis i kirken 14. juni – Gjern Kirke
Elvis i Kirken er overskriften for sanger Karsten Holm og pianist
Christian Spillemoses optræden søndag den 14. juni kl. 19.30 i
Gjern Kirke.
Med Karsten Holm og Christian Spillemose kan vi forvente
autenticitet, nærved og smuk sang, når de to kunstnere
forkæler os med deres musikalske foredrag ”Elvis i kirken”.
Der venter os en smuk time med Elvis’ foretrukne gospelsange
samt andre sange, der klæder vores smukke kirkerum i Gjern
kirke.
Alle er velkomne til at koncerten, så kom i kirken den 14. juni
kl. 19.30 og være med til at starte dette års Sankt Hans uge.
Entre 50 kr.
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Banko aften 18. juni – GKIC
Så er der banko! Onsdag aften åbner vi op i GKIC for Sankt Hans Banko med
masser af flotte gevinster. I år er der indgang ved hovedindgangen.
Bankoaften er en rigtig hyggelig aften. Det flyver igennem luften med tørre
tal, der hurtig veksles til dejlige gevinster fra de mange gavmilde
sponsorer, som igen i år har støttet byens fest.
Indgangen åbner kl. 18:30 og spillet starter 19:00
Spillet slutter, når der ikke er flere gevinster, ca. kl.22:00.

Priser (alt købes i indgangen):
Entre:
Bankoplader:
Puljebanko
Pausebanko hel
Pausebanko halv
Amerikansk lotteri

Gratis
10 kr./per styk
25 kr./seddel
25 kr./seddel
15 kr./seddel
2 kr./lod
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Banko (fortsat)
Generel praktisk information:
Bankoplader: Egne plader må medtages, hvis antallet registreres og
afregnes.
Puljebanko: 66% gevinstudbytte dog maks. 1.000kr. pr. gevinst.
Mad og drikkevarer må ikke medtages, men der kan købes drikkevarer,
slik, chips m.m. hele aftenen.
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Fællesspisning 18. juni – GKIC
Alle er meget velkomne, når Sankt Hans udvalget arrangerer fællesspisning
i samarbejde med Gjern Kultur- og Idrætscenter (GKIC) torsdag den 18.
juni.

Fællesspisning foregår i cafeteriet i GKIC, Skovvejen 6, fra 17:00 til 19:00,
I bestemmer selv, hvornår I kommer og spiser, der vil være dækket op til
alle tilmeldte. Så kom og få en bid lækker mad sammen med din nabo,
veninde, forældre eller bare alle os andre.
Pris: 60 kr.
Pris: 30 kr. for børn under 10 år.
Pris og menu kommer senere og vil blandt andet kunne ses på vores
facebookprofil: ”Sankt Hans Byfest i Gjern”
Bindende tilmelding senest den 15. juni på telefon 4117 5665 eller
gkic@gkic.dk med angivelse af antal personer.
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Byvandring 18. juni – GKIC
Om du spiser med til fællesspisningen eller blot vil ud og gå en tur, inviterer
Sankt Hans udvalget og Gjern Lokalhistorisk Arkiv alle med på byvandring i
Gjern. Vi går fra Gjern Kultur- og Idrætscenter (GKIC), Skovvejen 6, kl.
18.30.

På turen vil en guide fra Gjern
Lokalhistoriske Arkiv fortælle
sjove, spændende og anderledes
historier om det dejlige område,
vi bor i.

Vi forventer at turen tager omkring 90 min. Alle kan være med, både
barnevogne, børn og ældre. Vi går i et stille, roligt og afslappet tempo. 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 19. juni – Festteltet

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 på
Sportspladen ved Gjern Skole fredag
den 19. juni. Festen starter kl. 20:00 og
slutter igen kl. 0:30. Aldersgruppe er 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.
Og
endnu
vigtigere;
Forældre ingen adgang i teltet – det
er de unge, der fester!
Entreen koster 50 kr., og billetter kan
købes
i
BS
Eurospar,
på
www.yourticket.dk eller via Mobilpay og
Swipp til nummeret 71 123 321. Sidste frist for køb i forsalg er
18. juni kl. 23.59. Salg i teltdøren om fredagen til 60 kr., indtil
der er udsolgt. Der er kun 200 billetter, så vent ikke for længe.
Der er fornuftige priser i baren, og der kan købes sodavand,
alkoholfri drinks, energy drinks, chips, popcorn, toast 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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Morgenmad 20. juni – Festteltet
Som altid er der gratis rundstykke og kaffe/te i teltet på
sportspladsen ved Gjern Skole til alle de morgenfriske – og alle andre
– venligst doneret af vore flinke lokale sponsorer.
Morgenmad
Teltet åbner kl. 9:30
Entre:
Gratis
Morgenmad: Gratis
Familiedag
Pladsen åbner 10:30
Entre:
Gratis
Aktiviteter: Gratis
Mad og drikkevarer kan købes på pladsen fra kl. 11:00
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Familiedag 20. juni – Festpladsen
Efter morgenmaden er sportspladsen ved Gjern Skole fyldt
med gratis aktiviteter til store og små, så som; Hoppeborg,
trailerbakning, spejder-sjov, flødebollekast, ”Kom og vis dit
køretøj”, aktivitetsbane og meget mere.
Som noget nyt i år har vi også musik i teltet i løbet af dagen. Så
der er mulighed for at sidde og nyde musikken, godt selskab og
måske en kold øl inde i teltet mens ungerne leger udenfor. Eller
kom forbi bare for at nyde musikken i den skønne danske
sommer.
Vi kan endnu ikke afslører alle
bands, men vi er stolte over at
kunne præsenterer ”Isse og
ældrebyrden”, der fylder teltet
med
kendte,
smukke
og
hyggelige sange.
Foruden de mange gratis
aktiviteter og musikken er
pølsevognen på pladsen og
baren i teltet åben og her kan
der blandt andet købes pølser,
slush ice, chips, slik, sodavand
og øl.
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Loppemarked 20. juni – Festpladsen
Alle - store som små - indbydes hermed til at deltage i vores
Sankt Hans Loppemarked til Familiedagen.
Det er ganske gratis at deltage, og alle er velkomne.
Kom og sælg dit gamle legetøj, cykler, aflagt tøj, eller hvad du
måtte have, der fylder op på loftet eller i skuret.
Medbring selv et
bord, en lille bod,
pavillon eller bare et
tæppe
som
dit
salgssted, så sørger
vi for at anvise en
afmærket plads til
dig på festpladsen.
Tilmelding ikke nødvendig, bare mød op
og kontakt Helga på
telefon 26 78 51 12
eller find hende på pladsen.
Salget skal foregå i henhold til gældende lovgivning.
Evt. spørgsmål kan rettes til byfest@detskerigjern.dk
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Sankt Hans fodboldcup 20. juni – Festpladsen
Et fodboldstævne for familien, vejen, firmaer, venner osv.
Der må spilles med fodboldstøvler, vi anbefaler benskinner.
Vi spiller ni minutter pr. kamp, efter JBU regler, dame/børnemål
tæller dobbelt.
Vi spiller på håndboldbane/mål og med fem spillere på banen ad
gangen, to til tre udskiftere.
Find naboerne fra vejen, kollegerne på dit
job (så kan de også se, hvordan der festes i
Gjern), eller nogle helt andre. Kom og vær
med. Vi har masser af smil, intensitet og
forhåbentlig godt vejr.
To rækker:
Børn, kun spillere under 14 år
Voksen15 år og ældre
Gratis holdtilmelding skal ske senest søndag den 14. juni 2015 til
byfest@detskerigjern.dk.
Hvis du gerne vil være med, men mangler et hold, så skriv til os, så vil
vi forsøge at samle et hold til dig. Udklædning er selvfølgelig tilladt.
Fodboldcup 20. juni 12:30-16:00 (så I kan nå hjem og klæde
om til festen)
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Sankt Hans Fest 20. juni – Festteltet
Igen i år skal vi have et brag af en Sankt Hans Fest og alletiders
hyggelig aften i festteltet.
Teltet og baren åbner kl.
18.30 og den helstegte
pattegris
fra
Hårby
Slagtehus skæres i stykker
og serveres kl. 19:00.
Hovedret:
Helstegt pattegris
Salatbar
Men husk at lade lidt plads være i maven til den lækre dessert
som vi i år får fra Gjern Bageri.
Dessert:
Overraskelse fra Gjern Bageri

Vi ved, det er sommer i Gjern og
omegn, når alle inviteres til:
Hygge, godt selskab, fest og
lækker mad – vel mødt til dette års
Sankt Hans Fest!
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Sankt Hans Fest 20. juni – Festteltet
Livemusik med lokale kræfter i form af festbandet DeSguCool
fra kl. 22:00. Her er et band med et bredt repertoire, så vi kan
glæde os over gode og festlige numre, der spænder lige fra
60'er rock til moderne pop.
Teltet åbner kl. 18:30
Spisning ca. kl. 19:00 til 21:30
Live musik fra kl. 22:00
Priser:
Entre, spisning, musik og dans:
(køb billet hos www.yourticket.dk eller via
Mobilpay og Swipp til nummeret 71 123 321
eller i BS EuroSpar).
Alle steder kan du også indgive ønsker om
bordplacering.
Entre kun til musik og dans (fra 21:30):
(køb billet i indgangen hos vagterne)

240 kr.

100 kr.

Regler og information:
Kun for voksne, dvs. 18 år og ældre.
Egen mad og drikkevarer må ikke medtages.
Der tages ikke imod dankort, men kan betales med Mobilepay
og Swipp.
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Bålaften 23. juni – Fakkeloptog og Skovvejen 27
I år er der desværre ikke fællesgrill i Åhaven i år, men derfor skal vi da
stadig mødes og gå i fælles fakkeloptag hen til bålet.
Vi mødes foran BS Eurospar og går derfra kl. 20.15 i fakkeloptag til
Skovvejen 27. Der er fakler til børnene.

Bålet på Skovvejen tændes, når fakkeloptoget kommer, hvilket er omkring
kl. 20.30. Men kom i god tid, så du er sikker på at se heksen futte op i røg.
Når bålet er tændt er der fællessang og Sankt Hans tale. Så kom og vær med!
Der vil være mulighed for at købe drikkevarer og en grillet pølse, samt
popcorn.
Der vil være begrænset mulighed for gennemkørsel på Skovvejen mellem
Gjern Kultur- og Idrætscenter og Karolinelundscenteret.
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Hvad er Gjern Almennyttige Udviklingsselskab – GAU
Foreninger, institutioner og erhverv inviteres til at sende repræsentanter
til Den stiftende generalforsamling for GAU d. 3. Juni 2015 kl. 19.00 på
Gjern Kultur- og Idrætscenter.
Formålet med GAU er at fremme udviklingen i Gjern til gavn for alle
borgere.
GAU skal styrke den organisatoriske sammenhængskraft i Gjern – i et
partnerskab mellem foreninger og institutioner og erhverv i Gjern
Almennyttige Udviklingsselskab – GAU.
Årsagen til, at
Gjern Udviklingsselskab
ønskes
etableret netop nu
i 2015, er flytning
af
købmanden,
lukning af hotellet med tilknyttede
boliger, sparekassen og et stort
tidligere
autoværksted til salg.
De tomme bygninger har en negativ signalværdi overfor de mange besøgende i Gjern. Det er derfor
højaktuelt, at et udviklingsselskab tager sig af at igangsætte en udvikling
af Gjern.
Et udviklingsselskab som GAU forventes at kunne gøre det lettere at
igangsætte projektudvikling. En økonomisk, juridiske og organisatorisk
ramme som GAU er mere robust og kan skabe tillid hos
samarbejdspartnere, fordi den gennem foreninger, institutioner og
erhverv repræsenterer en stor del af befolkningen. Mange projekter
kommer aldrig i gang, måske fordi der netop mangler disse rammer.
Udviklingsselskabets arbejdsområder forventes fastlagt af et Repræsentantskab for GAU bestående af repræsentanter fra byens foreninger,
institutioner og erhvervsliv.
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Oplagte indsatsområder for GAU kunne være den gamle midtby – hvordan
får vi liv i denne bydel igen? Men der kan være mange andre emner,
trafiksikkerhed, rekreative arealer m.v., som GAU kan projektudvikle på.
Det er vigtigt at tænke på Gjern by som en organisation, der skal ledes, og
der skal være klare mål for, hvad man vil. Det er vigtigt at have strategiske
overvejelser om, hvordan byen skal udvikles, siger Mogens Knudsen
byplanlægger fra firmaet Nærdemokrati.dk, der assisterer Initiativgruppen ved opstart af GAU. Det er tanken, at et repræsentantskab af
byens foreninger, institutioner og erhverv og et forretningsudvalg, fagligt
kompetent indenfor projektudvikling, skal lede byens udvikling i
samarbejde med Silkeborg Kommune.
Repræsentantskabet skal fastlægge en strategisk udviklingsplan for Gjern
med udgangspunkt i den plan, der blev lavet af borgerne i Gjern i 2012 –
”Gjern – Fremtidens lokalsamfund 2012-2020”.
Hvordan GAU skal organiseres rent juridisk arbejdes der på i løbet af maj,
så vedtægtsforslag forhåbentlig kan præsenteres på møde om GAU den 3.
juni 2015 på Gjern Kultur- og Idrætscenter. En advokat og en revisor fra
lokalområdet er inddraget.
På Gjern Lokalråds årlige borgermøde er det tanken, at der skal drøftes
ønsker til udviklingsprojekter, som repræsentantskabet derefter kan
arbejde videre med.
Finansiering af udvikling af Gjern
Finansieringen af udviklingsprojekter i Gjern kan komme fra forskellige
parter – de store fonde, crowdfunding, borgerandele og kommunale-,
statslige- og EU-tilskud. Der er mange, der søger midler til udvikling, så
det er vigtigt, at der bliver udarbejdet ansøgninger på et højt niveau, siger
Vagn Brostrup Jensen formand for Gjern Lokalråd.
Initiativtagerne bag GAU er
Gjern Borgerforening,
Gjern Idrætsforening, Gjern Natur, Gjern Kultur- og Idrætscenter,
Gjerningsstedet, Gjern Lokal TV og Gjern Lokalråd
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Torsdag d. 7 maj kl. 1900 var der indkaldt til møde i Gjern
Kultur & Idrætscenter. Mødet var indkaldt af Gjern Lokalråd og
var en føler for, om der var interesse i Gjern og omegn til at
oprette en erhvervsklub for virksomheder med cvr.nr. i Gjern
& omegn.
I Gjern & omegn er der registreret over 200 firmaer med eget
cvr.nr. ( så grundlaget for at danne en klub skulle være der ).
Der
mødte
22
personer, der repræsenterede
firmaer
inden for håndværk,
industri, forlag, dagligvarer,
personlig
pleje, udlejning af
depotrum og landbrug. Det var således
en bred vifte af
virksomheder.
Ved mødet var der
enighed om, at det var et godt initiativ, og at virksomhederne
var meget forskelligartede. Mange af virksomhederne er
enmands eller med ganske få ansatte, og selv om virksomhederne
er forskelligartede, er der mange fælles
problemstillinger, som kan tages op i en sådan klub – bl.a.
skattemæssige og regnskabstekniske problemer, klubben kan
fungere som et tværfagligt netværk, og kan give sparring på
tværs af faggrænser.
Det blev således besluttet at oprette en Erhvervsklub, hvor
følgende meldte sig til bestyrelsen:
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Frank Lundsgard – Dansk doseringsteknik, Frank Thuesen –
Den jyske Gørtler, Steen Piper – forlaget Hovedland, Ejvind K.
Svejstrup – deltidsbonde. Endvidere har Jeppe Stokholm –
Stokholm auto, meldt sig klar til at træde ind i bestyrelsen.
Steen Piper og Ejvind Svejstrup repræsenterer foreløbigt
Erhvervsklubben i opstartsfasen af GAU (Gjern almennyttige
Udviklingsselskab).
Der holdes stiftende generalforsamling efter sommerferien.
For de firmaer ( forhåbentlig mange ) som ikke deltog i mødet,
og som ønsker at være med i erhvervsklubben, kan man sende
mailadresse til Steen Piper – mailadr.
” steen.piper@
gmail.com ”
Idet al information som hovedregel vil blive udsendt via mail.
Referent

Ejvind K. Svejstrup

Bestyrelsen i den kommende erhvervsklub:
Fra venstre: Steen Piper, Frank Lundsgaard, Ejvind Svejstrup og
Frank Thuesen.
Ebbe Stokholm var ikke til stede, da fotoet blev taget.
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Hjælpetræner til fodbold
U9-10 fodbolddrenge mangler en frisk
hjælpetræner, der vil danne makker med deres
træner Kim Junker.
De træner torsdag fra 17-18 kom frisk.
Kontakt venligst Pia Mikkelsen 21688812
eller Susanne Fuhlendorff 51363309
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Tilmelding og betaling
I Gjern IF er vi, som mange allerede har set og hørt, overgået til
online tilmelding/betaling via vores hjemmeside www.gjern-if.dk.
Status på dette er, at det går fint. Men lige for en sikkerheds skyld
gentager vi proceduren:
Man har lov til at have to prøve timer og derefter, altså før den tredje
lektion, skal man have tilmeldt sig, det ønskede eller de ønskede hold.
Dette gør man ved: første gang at oprette en profil på sig selv, da
profilen er personlig kan der ikke oprettes en familie profil.
Alt dette er KUN den første gang, efterfølgende logger man bare ind
med sit login, som man selv har lavet, da man oprettede profilen.
Man vælger nu den ønskede sportsgren og de eller det ønskede hold,
betaler med sit betalings kort og så modtager man en bekræftelse
pr. mail.
Man kan tilmelde sig alle de hold man ønsker.
Har man problemer med dette eller ikke eje en computer eller et
betalingskort, så kontakt Berit Kvist på beritlouisekvist@yahoo.dk
eller på telefon: 24 47 17 15
Hun hjælper rigtig gerne.
Skulle man komme i tanke om, at man har glemt at få betalt
for vintersæsonen, så fortvivl ikke. Dette kan dog ikke
længere gøres via hjemmesiden, men igen her vil Berit også
rigtig gerne være behjælpelig.
På sommerligt gensyn
Bestyrelsen
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GJERN-IF LØBEKLUBBEN
Gjern-Dayz løbet 27. september 2015
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 mellemfire ruter i de
udfordrende Gjern Bakker på enten 4, 8, 12,5 eller 21 km.
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 chips. 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 på www.sporti.dk senest den 21. september 2015
Yderligere information på www.gjern-if.dk
Til de hurtigste løbere er der flotte præmier, og der er lodtrækningspræmier til
forhåndstilmeldte løbere.
Diplom kan udskrives efter løbet på www.sporti.dk.
Program
Kl. 11.00
Kl. 11.30
Kl. 11.45
Kl. 12.00
Kl. 12.10
Kl. 13.30
Kl. 18.00

Fortræning:

START 21 km
Søndage kl. 10 fra søndag 30.
Eftertilmelding lukker
august.
START trailløb 12,5 km
Vi starter fra skakbrættet ved
Opvarmning til 4 og 8 km
feriecentrets reception.
START 8 km løb/gang
Åbent badeland for deltagere
START 4 km løb/gang
Præmieoverrækkelse
Feriecenteret lukker

Startgebyr
Børn 4 og 8 km: kr. 40,- (+ tilmeldingsgebyr kr. 7,-)
Voksne 4 og 8 km: kr. 70,- (+ tilmeldingsgebyr kr. 10,-)
21 km: kr. 100,- (+ tilmeldingsgebyr kr. 10,-)
Trailløb 12,5 km: kr. 100,- (+ tilmeldingsgebyr kr. 10,-)
Eftertilmelding fra kl. 10 på løbsdagen kr. 25. Manglende aflevering af chips kr. 25,-
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GJERN SKOLE
Ny skoleleder på Gjern Skole.
Gert Dremark, 55 år, er siden 1. april skoleleder på Gjern Skole.
Skolen er en meget vigtig del af det lokale samfund. Det er derfor godt, når
en skoleleder er bevidst herom, hvilket Gerts udtalelser tyder på.
Vi har fået en skoleleder med en
stor
bunke
erfaringer
i
bagagen, både som skoleleder
og som chefkonsulent, hvis
opgave det var at være med i
arbejdet omkring indførelse af
den nye skolereform.
Gjern Skoles nøgleord har
været og er fællesskab og
nysgerrighed. Et fællesskab,
som Gert gerne vil fremme ved
et samarbejde med byens
øvrige institutioner og det
omgivende samfund i det hele
taget.
Midtjyllands Avis har i disse dage mange artikler om skolereformen,
deriblandt interviews med skoleledere. De fleste skoleledere giver
skolereformen middelkarakter, men Gert befinder sig lidt højere på
skalaen, måske fordi han som konsulent har arbejdet med reformen på en
lidt anden måde end de fleste andre skoleledere.
Gert finder, at skolereformen sikrer alle børns optimale udvikling i kontakt
med det omgivende lokalsamfund. Skolereformen er en stor mundfuld at
tage på en gang, idet lærerne har fået nye arbejdstidsregler, og der
integreres flere børn med specielle vanskeligheder i den almindelige
folkeskole.
Det bliver spændende at følge arbejdet i de kommende år, og vi håber alle
gode intentioner vil lykkes.
Bodil Dahl-Nielsen.
side 28

GJERN SKOLE

side 29

GJERN SKOLE

side 30

GJERN SKOLE

side 31

Her kan din
annonce stå
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GJERN BORGERFORENING

Rap i bækken
Gjern Borgerforening afholder igen i år Andevæddeløbet Rap i bækken. Det
sker søndag den 6. september 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 mange små 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
kl. 10:15
kl. 10:45
kl. 11.15
kl. 11.45

Sidste øjeblikshandel med
ANDelsbeviser
Første Andevæddeløb
Andet Andevæddeløb
Tredje Andevæddeløb
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
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
Borgerforening kan låne gratis på eget ansvar til privat brug, den
skal selv afhentes og afleveres igen.
*Inkl. Kræmmerhuse, popcorn og fedt til ca. 30
personer.
**Inkl. Saft til 6 liter, med sugerør og glas til ca. 40
personer.
Saft: Hindbær, Sport, Filur, Cola eller Ice blue.
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Bestyrelsen i Gjern Borgerforening
Formand:

Kuno Nørskov,
Tingbakken 82,
tlf: 41 93 08 15

Næstformand:

Paw Rosenvard,
Tingbakken 13,
tlf: 60 77 80 01

Kasserer:

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

Sekretær:

Camilla H. Hansen,
Højholt 26,
tlf: 31 19 00 01

Udlejning:

Jan Pedersen,
Hornvej 27,
tlf: 21 37 37 80

Medlem:

Michelle Quitzau,
Borgergade 6,
tlf: 26 13 31 14

Vi kan altid bruge nye hjælpere - vil du i bestyrelse, være fast
hjælper eller blot give en lille hånd nu og da - så tøv ikke med
at kontakte os - sammen gør vi Gjern området til et godt sted
at være.
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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.
2.

3.

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.
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 2014).
Alternativt kan du ringe til Paw Rosenvard på tlf: 60 77 80
01 og få hjælp.

Medlemskort udsendes til medlemmerne i begyndelse af august og skal
medbringes for at opnå fordele ved arrangementerne.
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LIBERIAMISSIONEN
Liberiamarked
23. maj kl. 10-14 holdes det årlige Liberiamarked i Gjern. Dine lopper
modtages med tak.
Der forventes fuld aktivitet på P-pladsen overfor SPAR, når der holdes
Liberia-marked 23. maj fra kl. 10 til 14.
Som sædvanligt er der et stort plantemarked med et væld af blomster,
stauder og urter at vælge imellem, og du kan købe nye sorter både til drivhuset
og til haven.
På loppemarkedet kan du finde lige det, du manglede – og det, du ikke vidste,
at du manglede. Der er lopper til både børn og voksne, mænd og kvinder. Og
ikke mindst kan dine egne genbrugsting komme andre til gavn: Tag dine
lopper med ned til markedet, og sælg dem til fordel for børnene i Liberia – eller
aflever effekterne på pladsen fra kl. 9. Så er der andre, der sørger for, at de
bliver solgt.
I cafeen bliver der solgt kaffe, te, vafler, kage og andet godt til ganen. I år er
der frivillige medhjælpere med spansk afstamning i køkkenet, så der bliver
mulighed for at købe spanske specialiteter til frokost, bl.a. tapas med skinke.
Især for børnene og andre, der
har lyst til noget endnu mere
eksotisk, er der mulighed for at
lave eller smage afrikansk
mad over bål. Og der er også
mulighed for at udklæde sig i
afrikanske dragter.
Som noget nyt er der i år en
musikscene,
hvor
lokale
sangere og musikere byder på
musikalsk underholdning af
forskellig art.
Overskuddet fra arrangementet går som sædvanlig til at hjælpe forældreløse
børn i Liberia med skolegang og mad. Hjælpen fra Gjern er i år ekstra
kærkommen og nødvendig på grund af ebola-epidemien, der ramte Liberia
hårdt, og som betyder, at endnu flere børn er afhængige af hjælp og støtte for
at kunne fuldføre deres skolegang.
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Du finder byens solarie i kælderen under
Gjern Kultur- og Idrætscenter
Åbningstider: Hverdage
Lørdage

kl. 08 - 22
kl. 10 - 16
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SPEJDERNE

Afsløring –
Kendt person besøgte Gjern, dagen før sin fødselsdag
Onsdag den 15. april fik Dronning Margrethe lejlighed til at besøge nogle af
de små undersåtter hos Gjern Spejderne.
Besøget til Bæverne var kommet i stand ved Gørtlerens mellemkomst. Han
havde i dagene op til Dronningens fødselsdag pudset lamperne på
Kongeslottet, og her havde en unavngiven person ved hoffet lovet at spørge
dronningen, om ikke hun kunne tænke sig at besøge Gjern. Det blev til at
ja, på betingelse af at Gørtleren ville love at hente hendes Majestæt ved
toget i Silkeborg. Det gjorde han selvfølgelig gerne. Dronningen var meget
glad for at besøge de yngste spejdere, og hun takkede mange gange for den
varme velkomst, hun fik. Spændende om Gjern bliver nævnt i Nytårstalen i
år.

Ove, i gallauniform, tager imod Dronningen.
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Foran
Spejderhytten
blev Dronningen
modtaget af
bævernes
hatteparade.

Inde i spejderhytten demonstrerede dronningen sine kreative
evner som kunstner. Og hendes tegninger blev revet væk, og
hænger nu sikkert hjemme i børneværelserne.
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BÆVERNE TOG MÆRKET

Lørdag den 25.
april var der gang
i vandrestøvlerne
da 10 bævere gik
fra Gjern til Thorsø for at tage 10
km mærket. I
Thorsø stod Ove
klar med grillpølser til hele
bæverflokken.

Spejderne var
med på Forårsmessen hos XL
Tømmerhandel,
Gjern den 25.
april.
Mange kiggede
forbi og bagte
et snobrød eller
fik en grillpølse, samtidig
med at de hørte om vores
projekt Naturhus Gjern
Bakker.
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SPEJDERNE
GUDENÅ 2015
SOMMERLEJR

Vi deltager i uge 28, - fra 4.-11. Juli i den fælles distriktslejr på Moselund
Spejdercenter ved Hinnerup.
Bævere og ulve er med i dagene fra tirsdag 7. juli kl. 10 til torsdag 9. juli kl.
16.Formålet med lejren er at give en god spejderoplevelse og at styrke
fællesskabet mellem distriktets grupper. Dette fællesskab skaber grobund
for et godt kammeratskab mellem spejderne indbyrdes og sammen med
spejdere fra andre grupper.

Sommersamling / Spejder for en dag
den 22.-23. august 2015.
Spejderaktiviteter og prøv ”Spejder for en dag” lørdag fra kl. 10.00 ved
Spejderhytten, Svostrupvej 5, Gjern

Spejderne havde en
hyggelig dag sammen
med Gjern Natur med at
samle affald.
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Mødetider, spejderhytten, Svostrupvej 5.
Bævere 1. – 2. kl.
Ulveunger 3. – 4. kl.
Spejdere fra 5. kl.
Seniorspejdere
Roverspejdere
Ledermøde

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

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

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

Kalenderkryds
Familiedagen Sct. Hansfesten
Spejder-senior-rover sommerlejr
Bæver-ulve sommerlejr
Sommersamling- Spejder for en dag
Sponsorcykelløb
Leder og grupperådsmøde
Familietur / Juletroptur
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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

20/6
4/7-11/7
7/7-9/7
22/8-23/8
1/9
10/9
6-8/11

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

SØHØJLANDETS KIRKE

Program for arrangementer i
Søhøjlandets Kirke.
Juni
Mandag d. 1. juni
Søndag d. 7. juni
Søndag d. 14. juni
Tirsdag d. 16. juni

kl. 17.30
kl. 10.30
kl. 10.30
kl. 19.30

Søndag d. 28. juni

Kl. 10:30-11:20:

Kl. 11:30:
Kl. 12:30-14:00:

Spaghettigudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
International Worship,
Østergade 27b
Aldersopdelt
undervisning. For de voksne er
temaet "Ægteskabet" v/Maria
og Jim Pfrogner
Kirkefrokost
Lovsangsgudstjeneste med en
kort prædiken

I sommerperioden kører programmet på lavt blus, og planen for august er
ikke helt klar endnu. Følg med på hjemmesiden, som vil være opdateret
med arrangementer og henvisninger til andre tilbud i nærheden.
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 på 61346368 eller
87770117
For mere information: Kontakt præst i Søhøjlandets Kirke, Jo´n Poulsen,
Højholt 16 Gjern, tlf: 61346368 eller jon@shkirke.dk

Tillykke til vores tre
konfirmander, Cecilie
Mondrup Hagemann,
Julanie Winther
Kristensen og Christiane
Roswall Laursen
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SØHØJLANDETS KIRKE
Besøg af Mette og Claus Andersen fra Cypern

I september 2014 blev Mette Swartz og Claus Andersen
fra Gjern udsendt fra Søhøjlandets Kirke til en opgave for
Mission Afrika på den kristne tv-station Sat7. Stationen blev oprettet i
1996, og er siden vokset til en tv-station, som via satellit sender til det
meste af mellemøsten på arabisk, farsi og tyrkisk.
SAT-7 drives af kristne arabere, der producerer en række forskellige
udsendelser for både voksne og børn om kristendom, tro og kultur.
Kanalens daglige seertal er på mellem 5 og 7 millioner, hvoraf mange er
børn, der følger de populære børneprogrammer.
Søndag d. 3. maj besøgte Mette og Claus Gjern og gav indtryk fra den nye
hverdag i Cyperns hovedstad, Nicosia. Mette arbejder som
kommunikationsdirektør på Sat7, og Claus skal efter nogle projektopgaver
i gang med en opgave som fundraiser rundt omkring i regionen.
Mette fortalte om arbejdet i Sat7 og havde nogle gribende historier om
mennesker, som har haft glæde af stationens arbejde. Helt aktuelt forsøger
man at hjælpe de mange mennesker i flygtningelejrene som følge af krigen
i Syrien ved fx at sende programmer med modersmålsundervisning, så
børnene kan modtage undervisning, mens de opholder sig i lejrene.

Fokuspunkter

I Søhøjlandets Kirke arbejder vi i øjeblikket særligt ud fra tre fokuspunkter:
1) "Ind til kilden - ud i livet", som handler om at styrke vores relation til Gud
og sætte det i spil i hverdagen.
2) "Kirkens sociale arbejde". Hvordan kan kirken hjælpe mennesker, der
har brug for hjælp på den ene eller anden måde?
3) "Ægteskabet", hvor vi ønsker at styrke ægteskaber og parforhold. Vi ser
ægteskabet som én af de vigtigste institutioner i vores samfund og oplever
samtidig, at der er pres på ægteskabet, og at det kan være svært at få til at
lykkes godt. I foråret er det et tema til flere gudstjenester og til efteråret vil
vi udbyde et egentligt ægteskabskursus. Følg med på vores hjemmeside og
facebookside, hvor vi vil lægge alle konkrete oplysninger ud om kurset, når
detaljerne er på plads. Læg mærke til d. 28. juni, hvor Maria og Jim
Pfrogner vil undervise om ægteskabet. Maria er uddannet musikterapeut,
og Jim er bachelor i psykologi og er begge en del af Søhøjlandets Kirke.
Sammen har de for nylig medvirket i DR K’s serie om ”Guddommelig Sex”.
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Gudstjenester på engelsk

Her til foråret er Søhøjlandets Kirke begyndt at holde
engelsksprogede samlinger én gang i måneden. Vi kalder
det 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 16th of June.
Speaker: Rev. Jim Pfrogner, Viborg
Theme: Gal 6

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.

Søndag 14. juni - Koncert i Gjern Kirke
19:30-20:30 "Elvis i kirken", koncert med Karsten Holm og Christian
Spillemoses.
Entre 50 kr.

Sommergudstjeneste i Gjern kirke den 24. juni kl. 14.30
Efterfølgende kaffe og hygge i konfirmandstuen. Særligt inviteret er
Karolinelundscenteret og Blå kors. Men andre er også velkommen til en
hyggelig eftermiddag.

“Gudstjeneste på Troldhøj” den 20. september
Med kaffe kl. 14.00 på parkeringspladsen ved Svostrupvej. Og derefter
holder vi gudstjeneste på toppen af Troldhøj kl. 14.30.
Det er en fællesgudstjeneste sammen med Skorup og Tvilum sogne.
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REDAKTØRENS HJØRNE

Kvinderns Eg, Skovvejen
Min Farfar Møller Rasmus Rasmussen (1864-1929) plantede
dette flotte Egetræ, da Kvinderne fik Valgret 5. Juni 1905, en
fornuftig Mand.

Mange år senere fik han et oldebarn Anita på denne
mindeværdige dato.
Venligst
Linda Sørensen
Lille Mølle
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