
Formandens beretning fra 1/8-2018 til 31/7-2019 

Som formand vil jeg fortælle lidt om årets gang i seniorklubben. 

Jeg vil gerne starte med at mindes de 6 personer, som er afgået ved døden i det forgangne år.  

 

Benny Hansen (24/11-2018) 

Christian Christiansen (21/12-2018) 

Ruth Petersen (13/3) 

Tage Jensen (ca. 20/3) 

Ivan Sørensen (8/4) 

Thorkild Jensen (16/7) 

Vil I rejse jer, så vi kan mindes dem 

Tak - Æret være deres minde  

Dette er min første beretning som formand for Gelsted Seniorklub. Efter generalforsamlingen den 19/9-

2018 blev jeg valgt til formand ved den efterfølgende konstituering. Det er en post, som jeg er meget glad 

for. Det er seniorklubbens 23. beretning, så vi skal så småt til at tænke på foreningens jubilæum. 

I dag er der 221 medlemmer heraf 9 æresmedlemmer. Man bliver automatisk æresmedlem, når man er 

90+, og man bliver kontingentfri. 

 

Gelsted Marked i dagene 16. – 19. august 2018 blev der rigtig hygget om gæsterne med kaffe og meget 

fine og velsmagende kager og lagkager. Vejret var helt forrygende, og det betød, at mange medlemmer af 

seniorklubben kom forbi og fik en lille snak. Selvfølgelig var der også mange markedsgæster, som støttede 

vores hyggelige bod, som var flot pyntet med diverse blomster.  

Generalforsamlingen den 19/9-2018 her mødte 86 medlemmer op. Altid rart med opbakning til vores 

arbejde i bestyrelsen. 

I årets løb har vi som sædvanligt holdt onsdagsmøder i hele perioden kun afbrudt af sommerferie fra 19. 

juni til 28. august. 

I seniorklubben gør vi meget for, at folk skal føle sig godt tilpas, derfor har vi afholdt følgende fester: 

Løvfaldsfesten den 3/10, og den blev en stor succes med 77 deltagere, 6 musikanter fra Tvillingegården 

stod for underholdningen, og maden klarede Sten Blaakilde – ja, det vil sige, Sten havde forberedt det 

meste om tirsdagen, men blev så akut indlagt om natten. Det betød, at bestyrelsen + hjælpere måtte 

smøge ærmerne op, og få maden gjort færdig. Med hjælp fra tålmodige og positive gæster gik det godt  

6 prægtige musikanter fra Tvillingegården spillede i ca. 2 timer. Meget stemningsfuldt sluttede de med Kim 

Larsens: Om lidt bliver her stille …  

Det fik folk op at stå, og vi fik dermed sat et højtideligt punktum for en god dag.  

(Heldigvis er vores kok, Sten Blaakilde kommet godt over det). 

 

Julefesten den 12/12 med 90 deltagere og med underholdning af Jens Hansen fra Pretenders. 

Overraskelsen sørgede Luciapigerne fra Gelsted Skole for under ledelse af Marianne Carlsson. Dejligt at 
høre de dygtige piger, som bare kunne alle tekster udenad.  
 
Menuen stod SuperBrugsen Gelsted for – en traditionel julefrokost med risalamande og kirsebærsovs. 
Selvfølgelig var der mandelgaver til de heldige mandelfindere. 
Der var rigeligt af alt det hele, men det kom beboerne på plejehjemmet til gode, så intet er så skidt, at det 
ikke er godt for andre. 



Vinterfesten den 27/2 med 79 deltagere og underholdning – ja, den måtte vi selv klare, for vores musiker, 
Åge Kristensen blev desværre syg. 
Menuen klarede Hanne Hviid, og det blev en stor succes, for hvad kan man ønske sig mere end suppe, 
oksekød i peberrodssovs og Netes hjemmebagte kringle 

Påskefesten den 10/4 med 78 deltagere og underholdning af Lasse fra Lasses Duo. 

Menuen var en traditionel påskefrokost, men med den mest fantastiske laks 

 

Grillfesten den 19/6 med 73 deltagere.  
Menuen var grillstegt gris og kalv med nye kartofler og grøn salat samt islagkage – en rigtig dejlig 
sommermenu. Jørn Erik grillede fra morgenstunden, bestyrelsen snittede salat til den helt store 
guldmedalje, der blev pyntet op og dækket bord, så alt var klart til gæsterne kom. 
Ovenpå middagen fik vi kaffe med Inges dejlige småkager. 
 
Underholdningen klarede Jørn Erik sammen med Anne-Grethe. Dels fik vi et fint potpourri 
bestående af gamle slagere, og dels sang vi flere sange fra vores sanghæfter akkompagneret af Anne 
-Grethe. 
 
Busture: 

Desuden havde vi planlagt 2 busture – juletur til Den gamle By i Århus og sommertur til det 
sydfynske. Begge ture måtte desværre aflyses.  
I bestyrelsen har vi talt om, hvad der skal til, for at vi igen kan blive ca. 50 til vores busudflugter. 
Deltagerantallet kan måske blive højere ved, at man tager ”naboen med”. Eller 
 
* Er prisen for høj? Hvis ja, kan vi gøre busturen billigere  
* ved at have madpakken med  
* ved at køre en kortere tur 
* ved at køre i egne biler 
* ved at foreningen dækker et evt. underskud  
Kom gerne med forslag/input  

De aktive har haft flg. ture:  
Koldinghus 10/10 med udstillingen ”Magtens smykker” i Kolding med 12 deltagere Dette blev en ren pige 
tur. Her fik vi en spændende gennemgang af de mest betydningsfulde effekter og smykker i udstillingen.  

Så var det tid til at gå lidt rundt på egen hånd, og vi var selvfølgelig også inde i udklædningsrummet, hvor et 
par stykker ikke kunne stå for muligheden for at føle sig lidt ”kongelig”.  
 
Fjordenhus 29/10 i Vejle med 21 deltagere. Vi fik en meget spændende rundvisning og ikke mindst en 
fortælling om ideen bag bygningen. Det er Kirk Kapital, der har investeret i bygningen og arkitekten er den 
dansk/islandske arkitekt Olafur Eliasson. Det er et kunstværk, hvor næsten alt (min. 80%) er 
specialfremstillet til bygningen. Eksempelvis er alle mursten fremstillet til en unik placering i bygningen, 
som i fremtiden skal huse ca. 50 medarbejdere i Kirk Kapital. 

 

Skovby og Bogense 28/11 med 25 deltagere Busturen til Den gamle By i Aarhus den 26/11 måtte vi 
desværre aflyse på grund af for ringe tilslutning. Heldigvis var de aktive lynhurtige, så de fik kreeret en tur i 
private biler til Kunstgården i Skovby med spisning på Bogense Hotel.  
 
Tur til Jens Galschiøts galleri 29/5. 8 friske piger fik en på opleveren, da vi besøgte Jens 
Galschiøts værksted, galleri, støberi og skulpturpark i Næsby.  
Jens Galschiøt har gennem årene skabt mange samfundskritiske skulpturer og installationer. Med 
sine skulpturer og happenings forsøger Jens Galschiøt at tale til sin egen og andres samvittighed. 
Vrede over verdens uretfærdigheder er drivkraften i Jens Galschiøts kunst. 



Lokalhistorisk Arkiv har holdt årsmøde den 13/3 i seniorklubbens lokaler 
Gelsted Seniorklub var vært ved årsmødet. En fantastisk aften med fuldt hus. 
Efter foredraget blev der serveret kaffe, boller og lagkager. Arrangementet blev rost meget – især for de 
gode lagkager. Så igen skal der lyde stor tak til jer for arbejdet med de fine kager. 
 

IT-undervisning: 

Der har i vinterens løb været afholdt IT- undervisning med et deltagerantal på 16 pr. gang ud af de 18, der i 

alt var tilmeldt. Undervisningen stod Ivan Sørensen for.  

Arbejdet med hjemmesiden overtog Aage Scheel Hansen efter Ivans død. 

 

Badmintonsæsonen begyndte den 31/8. og sluttede den 12/4 med et deltagerantal på 16 til 24 personer. 

Antal tilmeldte var 24 personer 

NU er spillerne i fuld gang i Gelsted Hallen kl. 9 til 10 hver fredag. Efterfølgende kan der købes kaffe i hallen. 

 

Først skal der lyde en tak til jer alle, fordi I bakker så talstærkt op omkring Gelsted Seniorklub – uden jer var 

der ingen klub. 

Tak til Gelsted Borgerforening og Genbrugsbutikken for det gode samarbejde. 

Tak til mandagsholdet. Det er en fornøjelse at se, at alle de gamle drenge sørger for, at ukrudt er fjernet, at 

stierne er slået, at der er malet, at der er ryddet op. Ja, i det hele taget sørger for, Holmegåden er et pænt 

samlingspunkt for os alle. I udfører et stort stykke arbejde for borgerforeningen og betaler dermed 

huslejen.  

Tak til tirsdagsholdet, som gør en stor indsats for genbrugsbutikken. Arbejdet omfatter fx: 

* at male borde, døre, udhæng, rækværker og malet vinduer  

* at plante og vande blomster, at feje og rydde op, og i at fjerne ukrudt 

* løbende vedligehold 

Alt dette fantastiske arbejde veksles til kontanter 

Tak til Aage Scheel Hansen for det flotte, kreative og hurtige arbejde med hjemmesiden fra den 8/4. Siden 

er altid ført ajour 

Tak til Anne Grethe for musikken om onsdagen og til nogle af vores fester. Stemningen løftes markant med 

musikken. 

Tak til dem, der yder en indsats i Genbrugsbutikken. 

Tak til dem, der har hjulpet til med rengøring. 

Tak til alle hjælperne og kagebagerne til Gelsted Marked. 

Hvis nogen skulle være glemt, så tak til alle jer, der hjælper til med fx oprydning – småkagebagning mm. 

Sidst men ikke mindst tak til min bestyrelse for samarbejdet  

 

 

Bente Davidsen. 

Formand for Gelsted Seniorklub 


