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Nr 140 dec, jan, feb 2018

Foreningsbladet i Gjern

ER DET SLUT MED STAFETTEN  ????

VORES REDAKTØR MARGARET SKOVSEN HAR EFTER NÆSTEN 8 ÅR
VALGT AT STOPPE MED AT LAVE STAFETTEN FRA FEBRUAR 2018.

VI SØGER DERFOR EN, DER HAR LYST TIL AT AFLØSE MARGARET.
ER DU INTERESSERET, KAN DU KONTAKTE MARGARET PR TLF.
86875675 ELLER MAIL margaret.skovsen@mail.tele.dk  FOR AT FÅ
AT VIDE, HVAD ARBEJDET SOM REDAKTØR INDEBÆRER.
BLADET UDGIVES KUN 4 GANGE ÅRLIGT.

VI GLÆDER OS TIL AT HØRE FRA DIG, SÅ STAFETTEN KAN
FORTSÆTTE TIL GLÆDE FOR OS ALLE.

HILSEN FRA
BESTYRELSEN
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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 29. januar, 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:

29. januar

Indholdsfortegnelse:
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GJERN IDRÆTSFORENING  side 4-5
GJERN BORGERFORENING side 7-14
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SPEJDERNE    side 19-25
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Indkaldelse til generalforsamling

  Mandag den 29. januar 2018 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

INDESÆSON:
Der er godt gang i træningen på alle hold.
Fodbold er nu også på plads og i år er der et par gode nye tiltag
omkring fodboldcafé mandag og fredag.
Gymnastik kan melde om udsolgt på flere hold. Godt gået af
gymnastikafdelingen :-)
Badminton – det mindste hold lukker grundet få deltagere. Træningen på det
største hold fortsætter og i år har flere fået blod på tanden og deltager i stævner.
Der er stadig baner til banebooking hvis man ønsker selv at træne badminton.
Volleyball er også i fuld gang. Der trænes i GKIC hver tirsdag på flere forskellige hold.
Idræt i Dagtimerne kører med flere hold og især gymnastikken om fredagen er en
stor succes.

Lidt om fodboldcafé:

Mandag:
For drenge og piger fra 4-6 klasse, hver mandag fra kl.15.50-17.30.
Fodbold caféen er god stemning, kamptræning, sammenhold og nye venskaber på
tværs af årgange og skoler. I fodboldcafeen har du, alletiders mulighed for at få
øvet de ting du lærer til træning og for at hygge dig med kammeraterne på
fodboldbanen. 1½ time med fuld fart over feltet, korte kampe, små hold og hygge.

Fredag:
Braziltræning er for alle u9, u10, u11 og pigerne fra u12. Det foregår hver fredag
mellem kl.17-18.00. Konceptet bliver med fokus på teknik, tricks, leg, boldføling
og kampe hvor mål scoret med fede detaljer, hovedstød eller fede driblinger tæller
dobbelt.

For at gå i fodboldcafé skal man være tilmeldt på et af de pågældende fodboldhold.
Caféen er altså et ekstra tilbud til de børn der, i forvejen, spiller fodbold i Gjern IF.

OMBYGNING AF KLUBHUSET:

Byggeriet har nu været i gang et stykke tid. Der er gravet omfangsdræn og
etableret en ekstra kældertrappe. Frivillige har der ud over ryddet kælderen for en
masse ting, trukket det gamle tæppe af og fjernet gamle rør, fyr og meget andet.
Der ud over har frivillige også klargjort omklædningsrummene så der er nu er klar
til genopbygning af disse. For at strække budgettet bliver der også isoleret ved
frivillig hjælp før de professionelle tager over og laver nye bruserum, toiletter, nyt
gulv i klublokalet samt en del el og vvs.
Bestyrelsen vil gerne sige de frivillige en stor tak. Uden jer var dette ikke muligt.
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GJERN-IF

Fodbold fitness

Så har vi netop af sluttet endnu en sæson Fodbold Fitness for
Kvinder i Gjern IF.

Vi lagde godt ud i forårssæsonen, da vi formåede at samle 15
spillere til ugentlig træning, hvor der altid blev gået til den med
krum hals - uanset vind og vejr.

Efterårssæsonen har altid været den sværeste at samle nok spillere til, men i år har
vi formået at fastholde en trup på 12 spillere i efteråret, og kun 1 eller 2 gange har vi
været nødt til at aflyse træningen pga. for få til træning.

En af årsagerne til den positive udvikling i antallet har været at vi har formået at
tiltrække (og fastholde) spillere fra både Voel og Resenbro.

Både forårs- og efterårssæsonen har været præget at god gejst og godt humør (vi
kan altid grine - uanset hvor hård træningen er). Vi har blandt andet arbejdet
målrettet på at blive gode til at lave "rigtige" armbøjninger (altså dem uden knæ).Vi
er helt klart blevet bedr, men må nok erkende at det bliver nødvendigt at forsætte
arbejdet i næste sæson også :-)

I august måned deltog Lisbeth og jeg i et DBU Fodbold Fitness pilot-trænerkursus,
hvor vi fik ny inspiration til træningen. Det har givet fornyet energi, og har blandt
andet betydet at vi har
udvidet træningen fra 60 min til 75 min, så der er sikret plads til både opvarmning,
fitness og fodboldkamp.

Det var dejligt at mærke at alle spillere var positive over tiltaget, og der var ingen
brok over den udvidet træning.

Så det forventer jeg at vi fastholder i næste  sæson.

Vi havde sidste træning tirsdag den 24. oktober, hvor vi formåede at være 9 på
trods af utrolig dårligt vejr.

Den efterfølgende fredag mødtes vi til en fantastisk afslutningen - med bustur,
tapas og gin i uanede mængder. For selv om gennemsnitsalderen i truppen er et
stykke over 30, så holder vi ved de gode fester.

Skulle du nu sidde og tænke  "Det lyder da som noget for mig" - så er du meget
velkommen til at slutte dig til os når vi starter igen i foråret - det er aldrig for sent.

Gitte Kaalund
Træner for "Fodbold Fitness for Kvinder"
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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 150 præmier i de fire andevæddeløb, til en samlet værdi af
17.632 kr.

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

AQUA Akvarium & Dyrepark  Børge Høst, massør Comaco
Ejendomsmægler John Frandsen Den Jyske Gørtler Fallengren
Duelund Planteskole   Forlaget Hovedland Garn-Biksen
Flemming Holms Autoservice  Gjern Bageri  Gjern Blik
Gjern Borgerforening   Gjern El   Gjern Hotel
Grønagergård Savværk   Gjern Pizza & Grill Gjern Køreskole  
Hammel Møbelfabrik   Gulvmanden Horn Klipperi KBM
Jysk Automobilmuseum   Klinik for fodterapi Lausch Hobby
O. Oehlenschlägers Eftf   Midtjylland avis  Oles gård
Profil Optik Hammel   Salon Josefine  Spar i Gjern
Sparekassen Kronjylland  Stokholm Auto  Søhøjlandet Golf 
Sportsmaster i Silkeborg  Toftegård Textil  Tvilum Scanbirk
Søhøjlandets Murerforretning  Tømmergaarden Gjern Vestergård VVS
Voel ismejeri    Wavin

Gjern Borgerforening vil gerne sige mange tak til alle
jer der mødte frem, alle ANDelsbevis-indehaverne
samt vores mange sponsorer.

Vi håber, I alle er med
igen til næste år.
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GJERN BORGERFORENING

Tænding af julelys, vedligehold og nybyggeri

Lysene i Julebyen tændes søndag den 3. december. Fra kl. 15:30 vil der være
salg af gløgg, æbleskiver, varm kakao, saftevand, te og kaffe. Der vil være
underholdning og måske dans om juletræet, og hvis vi nu er så heldige, at
julemanden kommer forbi med slik, vil han måske også danse med rundt om
juletræet. Lyset bliver tændt kl. 16:30.

Igen i år, byder borgerforeningen alle velkommen til "Plant en nisse". Så har du
en eller flere nisser stående, som trænger til et nyt hjem, så tag børnene eller
børnebørnene i hånden og find et godt sted i Gjerns Juleby til nissen.

Julebyen ligger igen i år i den gamle rådhushave ved Spar. Og lyset er tændt hver
dag fra kl. 16 til kl. 23 fra den 4. december til efter jul.

Julehjælpere søges til at vedligeholde Gjern Juleby. Husene i Gjern Juleby har
efterhånden nogle år på bagen og det er begyndt at sætte sine spor på husene.
Nisserne er gode til det, der hører sig julen til, men vedligehold at husene, er
desværre ikke deres stærke side. Derfor søger Borgerforeningen frivillige, der
vil "adoptere" et hus, som de vil sætte i stand i løbet af 2018.
Borgerforeningen sørger for at levere og afhente huset i 2018. Der er primært tale
om lettere tømmerarbejde og maling af husene.

Det kan også være, at du synes, der mangler et hus i Gjern Juleby? Så er så er du
velkommen til at bygge det. Det må meget gerne være et hus, der allerede findes i
Gjern, og størrelsesforholdet skal passe med de andre huse. Vi vil meget gerne
have endnu flere huse i Julebyen.

Kontakt Kuno Nørskov på tlf. 41 93 08 15 eller mail bestyrelse@detskerigjern.dk
for at høre mere om vedligeholdelse eller nybyggeri af huse til Gjern Juleby.

Besøg Gjern Juleby ved Spar.
Julebyen er tændt hver dag fra kl. 16.00 - 23.00
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GJERN BORGERFORENING

Indkaldelse til generalforsamling

Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.30 holder Gjern Borgerforening
generalforsamling i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Alle er velkommen. Har
du nogle forslag til dagsorden til borgerforeningen generelt, skal vi ifølge
vedtægterne have dem skriftligt (mail er fint) og senest 19. februar.

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 (GBF.DetSkerIGjern.dk), når det er blevet revideret.

Gjern Borgerforening blev stiftet i 1907 og har til formål at varetage
medlemmernes interesser i kulturel og idrætslig henseende, medvirke til
almennyttig oplysning samt styrke foreningslivet i byen.
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GJERN BORGERFORENING

Fastelavn

Søndag den 4. februar 2018 kl. 14.30 byder Gjern Borgerforening alle -
store som små - velkommen til fastelavn i Gjern Kultur- og Idrætscenter.

Entre: 10 kr. pr. person (for ikke medlemmer) og gratis for alle, der er
medlem af Gjern Borgerforening.

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.

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

Ingen tilmelding
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GJERN BORGERFORENING

Udvidelse af flagallé
Borgerforeningen har valgt at udvide antallet af
lygtepæle med holdere i. De holdere vi bruger til blandt
andet flag og julepynt. Takket være økonomiske bidrag
fra beboerne på Hornvej og sponsorer, kan vi nu udvide
flagalléen, så vi fremover også kan pynte op på
indfaldsvejen; Hornvej.

Ydermere har vi som tidligere nævnt desværre mistet et
par holdere sidste nytår. Vi har været så heldige at
modtage flere sponsorater i løbet af 2017, så de holdere
vil også blive erstattet samtidigt med, at de nye holdere
kommer op.

Gjern Borgerforening søger stadig sponsorater til
vedligeholdelse af flagalleen. Store som små spon-
sorater er mere end velkommen. Send en mail til
bestyrelse@detskerigjern.dk, og så aftaler vi de nærmer
detaljer.

Vi har holdere i lygtepælene, hvori Borgerforeningen
blandt andet pynter op til jul. Holderne bruges også til at
informere om blandt andet Rap i Bækken, Gjern Natur's
affaldsindsamling og Liberia-marked samt flager i
forbindelse med konfirmationer og andre festlige lej-
ligheder.

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 jule-
belysning. Og som I nok bemærkede sidste år, er det nu
lykkes os at finde en løsning, så der nu er lys i vores
juleudsmykning.

Endnu en gang skal der lyde en stor tak til de tidligere års
sponsorer. Samtidig vil vi gerne sige mange tak for de
sponsorater, vi har fået ind i 2017 til vedligeholdelse og
udvidelse.
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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.

*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 års medlemsskab af Gjern Borgerforening koster:
 50 kr. for enkeltpersoner
 100 kr. for en husstand
 150 kr. for virksomheder

Et års medlemskab går fra januar til og med december.

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 2018).

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  Tingbakken11,
       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 attraktivt sted at bo.
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GJERN SKOLE

Nyt fra Gjern Skole.

Det er desværre ikke lykkedes for os at komme til morgensang på skolen.
Der har hver gang været noget, vi ikke kunne lave om på. Nu håber vi på, at
det lykkes den første fredag i december.
De ting, jeg kan fortælle om, kan man også se noget om på hjemmesiden,
www.gjernskole.dk  hvis man har adgang til en computer. Der får man oven
i købet også billeder med. Altså noget mere spændende end det, jeg kan
levere. Man kan også følge Gjern Skole på face-book, hvor der af og til
popper nyheder op.

Fun-fag
Et nyt ord, der dækker over aktiviteter for 4. – 6. klasse i fredagstimerne
over middag. Man vælger en aktivitet i en periode på 10 uger. Her i
efteråret har man kunnet vælge udeliv med Thomas, som samlede timerne
sammen til en fredag – lørdag med vandretur, aktiviteter samt overnatning
i shelters. Uffe har stået for handicapliv, Marie Louise har lavet gavlkunst,
og sammen med Helle er der blevet lavet design på PC.

Days-løbet 2017
I lighed med tidligere år var det Gjern Skole, som vandt pokalen for flest
deltagere i konkurrence med Klippen og Sorring Skole.

Bevægelse og matematik.
Venskabsklasser er f.eks. 1. og 4. klasse. Det blev til et emne, der hed
bevægelse og matematik under devisen: man lærer ved at lære fra sig.

Lærernes dag
D. 6. oktober er udnævnt til at være lærernes dag, og det tog
skolebestyrelsen på sig, idet de lavede en superlækker frokost til lærerne.
Det kan jeg ikke huske, at nogen gjorde i min tid.

Cirkus Mon Fraire.
Den sidste uge inden efterårsferien blev brugt til feature eller emneuge, der
denne gang hed cirkus. Det blev afsluttet med en flot forestilling torsdag
eftermiddag i kulturhuset. Så var der kun motionsdagen tilbage, inden der
kunne holdes ferie.

Bodil Dahl-Nielsen.
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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

Sommersamling 2017 -
Spejder for en dag

Vi var Jorden
rundt på 24 timer

25 børn havde lyst
til at deltage i
spejderlivet den
første weekend i
september. På
billedet er både
spejderne og
prøvespejderne
nået til Australien,
hvor de  forvand-
lede til kænguruer
hopper af sted i
sækkene.

Så er vi nået til
Sydamerika, og her
hænger bananerne jo
på (gran)træerne.
Opgaven er at plukke
banerne, som
sidenhen skal indgå i
en lækker ret.
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SPEJDERNE

Afrika er stedet, inde midt i vildnisset gror
kakaobønnerne. Derfor inviteres spejderne på
smagskimsleg, hvor smag og dufte skal finde på
forskellige slags chokolade. Som belønning får børnene
chokolade, som skal medbringes til en anden
verdensdel!

På Grønland skal spejderne bygge igloer af
bananer, chokolade og is, og wupti, så er er
eftermiddagsdesserten klar til at spise.
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SPEJDERNE

Om lidt åbner
”The American
Dinner”, og hertil
skal bl.a. bruges
masser søde
kartofler, og det
sørger Bæverne
for.

Buffeten i ”The American Dinner” åben for børn og forældre, på bordet er
hamburgere, søde kartofler, råstegte kartofler og coleslaw.



side 22

SPEJDERNE

Spejderne på
solskrænten bag
spejderhytten. De
tager sig en
middagspause i
bygningen af
bivuakken, hvori
de skal overnatte.

Oprykningsceremoni. 2 bævere rykkede op til ulvene, som her tager
imod dem med et spejderråb.
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SPEJDERNE

3 spejdere ryk-
kede op til senio-
rerne. De blev
selvfølgelig udsat
for diverse prøvel-
ser, her har de
lige pudret ansig-
tet i melbøtten.

Mødetider, spejderhytten, Svostrupvej 5.

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

Juletroptur 2017

18. – 19. november
Ryekol, Galgebakken 12, Gl. Ry – 8680 Ry

Traditionen tro inviterer Egens Æt til en hyggelig familiespejdertur.

Medbring madpakke til lørdag middag, saftevand serveres – ingen
spisegrej, men ellers almindeligt lejrudstyr, herunder sovepose og lagen, vi
skal sove indendøre. Husk spejdersangbogen (hvis du har en) samt
skiftesko til indendørs brug.

Menuen lørdag aften er julemad, natmad til alle er biksemad.

Tilmelding til spejderlederne.

Med en stor julehilsen spejderlederne og juletroptursudvalget.
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SPEJDERNE

Kalenderkryds

Juletroptur Ryekol 18/11-19/11
Nytårsparade 20/1
Leder- og grupperådsmøde 8/2
Distriktsturnering spejder-senior 5/5
Distriktsturnering bæver-ulve 5/5

Familiespejd  Karen Glerup-Nielsen   29 45 00 59
Familiespejd  Sara Farsinsen   20 16 85 24
Bæverleder  Ove Jørgensen   22 90 90 58
Bæverleder  Melinda Sørensen   51 88 86 54
Bæverleder  Gitte Merstrand   26 30 28 28
Bæver assistent Kirsten Thorsen
Ulveleder    Solveig Pedersen   86 87 52 41 26 25 52 51
Ulveleder  Jens Erik Kristoffersen 86 87 52 41 22 78 24 00
Ulveleder  Martin Aasborg   60 17 26 73
Ulve assistent  Heinrich Søby    53 38 06 08
Juniorspejderleder Jens Erik Kristoffersen 86 87 52 41 22 78 24 00
Tropleder spejderne Thore Nielsen    41 13 17 91
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  Gitte Vestergaard   20 48 89 87
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Nyt fra menighedsrådet

Menighedsrådet har besluttet at tilmelde Gjern Kirke som vejkirke. Hvad er
en vejkirke? Fra Kirkefondet har jeg hentet følgende beskrivelse:

»Vejkirker og andre åbne kirker« - en beskrivelse af
vejkirkeordningen

Baggrund
Begrebet »vejkirke« stammer oprindelig fra Sverige og Norge, hvor mange
kirker i nærheden af større veje gør sig særlige anstrengelser for at byde
vejfarende indenfor,specielt i sommertiden. Det er blevet mere og mere
almindeligt, at folk gerne vil benytte kirkerummet uden for de faste
gudstjenestetider til personlig andagt, eftertanke eller blot for at få nogle
minutters stilhed i en travl hverdag, eller når man besøger ens kære på
kirkegården. Dette gælder også, selv om kirken ikke ligger ved befærdede
veje. Derfor taler man om »Vejkirker og andre åbne kirker«.

Vejkirker og andre åbne kirker i Danmark gennem mere end 15 år
Mange kirker i Danmark har en lang tradition for at være åbne i dagtimerne.
For knap 20 år siden besluttede nogle menighedsråd på Sjælland derfor, på
opfordring fra Kirkefondet, at udarbejde en fælles folder, hvor de fortalte,
hvornår deres kirke var åben, hvad den bød på af seværdigheder osv.
Projektet blev en sådan succes, at Kirkefondet siden 2001 har udgivet 2
brochurer, én for Jylland og én for Øerne, og hvert år er der kommet nye
kirker med. I 2016 deltog mere end 400 kirker i de to brochurer.
Ved at være med i brochuren »Vejkirker og andre åbne kirker« når man ud
til et stort geografisk område, da brochurerne sendes ud til turistbureauer,
biblioteker, campingpladser m.fl. i de to dele af Danmark.
Vores erfaring er, at folk gerne vil planlægge ture på forhånd, og derfor er
det en stor fordel for dem, at de kan få brochuren på f.eks. deres eget lokale
bibliotek. Mange lader også brochuren ligge i handskerummet i bilen, fordi
det er praktisk med en samlet oversigt over hvilke kirker, der er åbne, hvis
man skal på tur.
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Brochurerne kan også downloades på www.vejkirker.dk. Fra næste år vil
man også kunne søge på kirker og områder m.m. fra både sin pc og sin
mobiltelefon og på denne måde planlægge sin tur eller søge efter vejkirker,
når man kører rundt.

Krav for at være med

For at være med i vejkirkeordningen kræves det, at
- Kirken er åben udover ved gudstjenester o. lign., og at den så vidt som
overhovedet muligt er åben i det angivne tidsrum i brochuren. Bemærk der
er ikke noget krav om en minimum åbningstid.
- Der ved kirken er et opslag om, hvem man kan henvende sig til, evt. et tlf.
nr., man kan ringe til, hvis kirken undtagelsesvis er lukket i den angivne
åbningstid
- Der i kirken forefindes materiale om kirken og sognets aktiviteter.

Menighedsrådet har drøftet om, Skannerup Kirke også skulle tilmeldes,
men vi er blevet enige om i første omgang kun at tilmelde Gjern Kirke.
Begrundelsen skal findes i det rent praktiske i forhold til, at Skannerup
Kirke ligger mere afsides i forhold til tyveri og hærværk. Vi starter altså
med Gjern Kirke, hvor der kommer en del cyklister på den gamle banesti
om sommeren. Derfor vil der også blive opsat skilte ved stien, der henviser
til kirken.

Dette kirkeblad dækker de næste 3 måneder, hvor det er jul og nytår og
kirkeåret starter som bekendt 1. december. På menighedsrådets vegne
ønskes alle en og jul og et godt nytår – tak til menigheden for opbakningen
til arrangementerne i 2017.11.02

På menighedsrådets vegne
Steen Andersen, formand
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Kommende aktiviteter – ud over de ordinære
gudstjenester i Skannerup og Gjern Kirker

d. 20.11 kl. 19.30 Adventskoncert
  Koncert med Troldhøjkoret

d. 6. 12 Adventsmøde på Blå kors hjemmet:
  Onsdag d. 6. December kl. 14.30 på Blå Kors hjemmet i   
  spisesalen på første sal holder vi en hyggelig    
  adventskomsammen med andagt, kaffebord og    
  julestemning på Blå Kors hjemmet i Skannerup. Beboere fra
  Karolinelund deltager også. Alle er hjertelig velkommen

d.13. 12 Taizéaftensang i Gjern kirke kl. 19.30.
  Kirken er åben fra kl.19.00 for stilhed og lystænding 

d. 14.12 Børnehavejul:
  Tirsdag d. 14. December i Gjern kirke kl. 10.00.
  Her samles vi til julesalmer og fortælling om det lille   
  Jesusbarn, så vi kan få styr på, hvorfor det nu lige er vi   
  holder juleaften.
  Forældre og bedsteforældre er også velkomne, hvis I har   
  mulighed for at være med. Vi skal nok finde plads til jer.

d. 17. 12 Advents – og julegudstjeneste på     
  Karolinelundscenteret.
  Søndag d. 17. December / 3. Søndag i advent kl. 10.30 på   
  Karolinelund.
  Vi fortsætter den dejlige tradition med at højmessen   
  søndagen før jul flyttes til Karolinelundscenteret. Så det er  
  her, vi er samlet denne søndag formiddag sammen med   
  beboerne fra karolinelund og deres pårørende. Og vi håber,
  at der fra by og sogn vil være flere, der vil være med til at   
  synge salmer og byde julen velkommen.
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  Efter gudstjenesten er der fælles kirkekaffe. Alle er hjertelig  
  velkomne.

d. 20.12 kl. 19.30 De Ni Læsninger i Gjern Kirke
  De ni læsninger er en gammel engelsk tradition, som vi   
  efterhånden har taget til os i Danmark rigtig mange steder.  
  Og selvfølgelig også her i Gjern-Skannerup. Vi forbereder os
  på julen med ni læsninger fra Bibelen, der forbereder og   
  varsler Jesu fødsel.

d. 31.12 kl. 14.00 Nytårsgudstjeneste I Gjern Kirke
  I år inviterer vi til nytårshøjmesse søndag den 31. December
  kl. 14.00 i Gjern kirke.
  31. december falder i år sammen med julesøndag.
  Der vil ikke være højmesse Nytårsdag. Vi ønsker at inviterer
  til en nytårsgudstjeneste om eftermiddagen den 31.   
  december og efterfølgende sig tak for det gamle år og ønske
  hinanden godt nytår hen over et glas bobler i våbenhuset.

d. 10. 01 Taizéaftensang i Gjern kirke kl. 19.30.
  Kirken er åben fra kl.19.00 for stilhed og lystænding  

d.18.01 kl. 19.30 i Sognehuset
  Sangaften og causeri med Johannes Berggreen   
  assisteret af  Poul Nyholm på bas
  7 hvide og 5 sorte
  Det meste musik i verden er bygget på disse tolv toner.   
  Kombinationsmulighederne synes at være uendelige.
  Lyt og syng med på en aktiv, underholdende og forhåbentlig
  lærerig guided tour ind i musikkens verden.
  Tourguiderne er pianist og tidligere højskoleforstander   
  Johannes Berggreen og bassist, fotograf og arkitekt Poul   
  Nyholm
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d. 20.01 Spejdernes nytårsparade:
  Lørdag d. 20. Januar 2017 kl. 20.00 i Skannerup kirke.
  Traditionen tro finder spejdernes nytårsparade sted i   
  Skannerup kirke. Alle er velkomne til denne hyggelige   
  aftengudstjeneste

d. 14.02 Taizéaftensang i Gjern kirke kl. 19.30.
  Kirken er åben fra kl.19.00 for stilhed og lystænding 

d. 22.02 kl. 18.00 I Sognehuset
  Kirkehøjskole
  
  Kamp skal der til
  - om opdragelse, dannelse or værdier

  Mange forældre viger i dag tilbage for at give deres børn for  
  markante værdier med i opdragelsen. Børnene skal hellere  
  vælge selv.
  Men hvad sker der, hvis vi efterlader børnene fritsvævende i
  en moderne valgverden? Skal der ikke være noget for   
  børnene at gøre op med?
  Forfatter Iben Krogsdal og sognepræst Morten   
  Skovsted vil i dette foredrag om opdragelse og dannelse   
  fortælle ud fra deres egne kampe med opdragelse - om de   
  nye udfordringer en hverdag med travlhed og ny teknologi  
  giver for børn, unge og voksne i dag.
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EN NATURPLET VED GJERN

ANLÆGGET

Endnu engang er der sket en forskønnelse af Anlægget ved Sportsvej, idet
Gjern Borgerforening og Gjern Natur stod i spidsen for en arbejdsdag,
hvor mange frivillige gav en hånd med.

Her blev fældet træer, ryddet buskads og lavet endnu en del af trappen op
mod den midterste gravhøj. Der er nu udsyn til 2 af de i alt tre gravhøje på
bakketoppen og der er blevet et større udsyn fra toppen ned mod
fodboldbanen og klubhuset.

Arbejdet er ikke færdigt endnu, men det har været et skridt i den rigtige
retning og på sigt skal de stejle skrænter mere frem i lyset.

Silkeborg Kommune vil i løbet af vinteren gøre adgangsvejen til banerne
og klubhuset mere tilgængelige ved fældning/rydning langs vejen, så der
igen kan komme lys fra lygtepælene ned på vejen.

Redaktøren


