
Formandens beretning fra 1/8-2020 til 31/7-2021 

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

Jeg vil gerne starte med at mindes de 4 personer, som er afgået ved døden i det forgangne år.  

 

Lis Steffensen november 2020 

Jytte Andersen maj 2021  

Grethe Jørgensen 2021 

Rigmor Jensen 2021 

 

Vil I rejse jer, så vi kan mindes dem 

Tak - Æret være deres minde  

Dette er min anden beretning som konstitueret formand for Gelsted Seniorklub. Ved årsskiftet valgte Bente 

Davidsen og Britta Hansen at gå ud af bestyrelsen, hvilket medførte, at jeg blev konstitueret formand.  

Det er seniorklubbens 25. beretning, så vi har 25års jubilæum i år, nemlig den 3. september. Det skal 

selvfølgelig fejres, og det gør vi fredag den 8. oktober. 

Det har på mange måder været et meget anderledes år i coronaens skygge, og det har betydet mange 

aflysninger i årets løb. 

I dag er der 211 medlemmer heraf 12 æresmedlemmer. Man bliver automatisk æresmedlem, når man er 

90+, og man bliver kontingentfri. 

 

Gelsted Marked i dagene 19. – 22. august 2020 blev der desværre ikke mulighed for at afholde, da corona 

kom i vejen.  

Generalforsamlingen den 23/9-2020 kunne vi desværre heller ikke gennemføre. Formandens beretning og 

årets resultat blev sendt ud til alle medlemmer i nyhedsbrevet den 6. januar. Desuden blev begge dele 

bragt i Gelsted Bladet februar 2021.  

I årets løb har vi holdt 7onsdagsmøder (23/9; 30/9; 7/10; 14/10 og 21/10 og 16/6; 23/6.) De resterende 

onsdage måtte vi desværre lukke ned på grund af covid 19. 

Men den mentale sundhed er vigtig, derfor mødtes en del af medlemmerne privat til kortspil i kort-

grupperne i hele den mellemliggende periode. (nemlig: 28/10; 4/11; 11/11; 18/11; 25/11; 2/12; 9/12 og 

16/12 med julefrokost; 6/1; 13/1; 20/1; 27/1; 3/2; 10/2; 17/2; 24/2; 3/3; 10/3; 17/3; 24/3; 31/3; 7/4; 14/4; 

21/4; 28/4; 5/5; 12/5; 19/5; 26/5; 2/6) 

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

Løvfaldsfesten den 14/10 -2020:  

For første gang i klubbens 24 - årige historie, afholdt vi Løvfaldsfesten på Gelsted Kro hos Thomas Truelsen. 

44 deltagere blev det til, og det passede fint. Vi måtte være 50 personer.  

Menuen var: Stegt flæsk, persillesovs, kartofler og rødbeder. Til dessert: fromage.  

Alt var lækkert tilberedt, og nydeligt anrettet, og maden blev serveret af kroens dygtige personale. Alle 

deltagere roste arrangementet i høje toner. Vi sad ved runde borde med pæn og enkel pynt – med gode 

muligheder for en hyggelig snak. 

 

Festen sluttede med, ”tak for i dag” og på gensyn til onsdagshygge på Holmegaarden den 21. oktober.  

Tak til alle gæster for at have taget det gode festhumør med. 

Tak til Gelsted Kro for en dejlig fest. Med så dygtig en stab, kan resultatet kun blive godt. 

Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.  



Julefesten den 9/12  

Julefesten skulle vi have afviklet på Gelsted Kro; men forsamlingsforbuddet gjorde, at vi måtte aflyse 
festen. 

Vinterfesten den 24/2-21 kunne ikke afvikles. 

Påskefesten den 21/4- 2021: kunne ikke gennemføres. 

Grillfesten den 25/6-2021:  

Her var livlig aktivitet lige fra morgenstunden.  

I det lille køkken knoklede Nete med de dejligste rabarberkager, i mødelokalet blev der pyntet med duge, 

blomster og smukt foldede servietter. Alt i spraglede sommer farver – lige til at blive glad i låget af.  

I køkkenet nedenunder snittedes der salat til den helt store guldmedalje.  

I gården grillede Jørn Erik kalv og gris i timevis; men det fik lige tilpas. Alt var så lækkert. Imponerende, hvad 

Jørn Erik kan have i den hestetrailer. 

Klokken nærmer sig 11.30, så kommer de første feststemte gæster. Dejligt med højt humør lige fra starten. 

Man finder på plads og slår hurtigt et slag op i baren, hvor Peter er klar med kølige drikkevarer. 

Formanden bød velkommen, dernæst sang vi fødselsdagssangen, for Peter Føns har fødselsdag i 

dag.  

 

Menuen var rigtig lækker grillmad, som Jørn Erik havde lavet. Hertil en frisk grøn salat lavet af alle 

de flittige og Netes rabarberkage til dessert. Til kaffen havde Merete bagt 2 slags gode småkager.  

Der kom mange positive tilbagemeldinger i en lind strøm – megadejligt at arbejdet påskønnes. 

Jørn Erik stod alene for underholdningen i år; men med den fantastiske stemme er det heller ingen 

sag.  

Jørn Erik sang 3 numre sammen med os fra vores sanghæfter – der var en rigtig god stemning lige 

fra begyndelsen af. Folk havde virkelig trængt til at komme ud og være sammen med hinanden – 

til at grine, snakke og synge uden mundbind. 

Ronald sørgede for lotteri, og de mange fine gevinster blev fordelt. 

Vi fik nogle hyggelige timer, ikke mindst på grund af alle jer, som havde medbragt det gode 

festhumør – tak for det. 

En dejlig afslutning på denne noget anderledes sæson. 

Busture: Det var ikke muligt at gennemføre de 2 årlige busture. Vi håber, det lysner i det nye år. 

Foreløbig ser det fint ud. Bustur til Christiansborg i maj 2022 forventes fuldført. 

Månedlige arrangementer:  

Første arrangement: ”En amatørgeolog fortæller”. Torsdag den 20. maj fik vi en fantastisk fortælling om 

sten. Ole Allan Jensen er en meget engageret og vidende formidler.  

Andet arrangement: ”Sommerfuglefremvisning”. Torsdag den 3. juni fortalte Leif Jensen om sommerfugle – 

også her fik de 6 deltagere en god oplevelse.  

Tredje arrangement: Kongsdal Åben Have. Onsdag den 28. juli fik 10 deltagere en stor oplevelse i Kongsdal 

Åben Have. Her kunne opleves mange forskellige smukke blomster, eksotiske planter og flotte træer. 

Havens midtpunkt er en stor sø med springvand og vandfald – meget idyllisk. Desuden var der bænke og 

borde rundt i den smukke og velholdte have, så der var rig mulighed for et lille hvil undervejs.  
 

Badmintonsæsonen begyndte den 21.august og sluttede den 10/12 med et deltagerantal på 16 til 24 

personer. Antal tilmeldte var 24 personer. Også her blev det en meget kort sæson på grund af nedluk-



ninger. 

NU er spillerne i fuld gang i Gelsted Hallen kl. 9 til 10 hver fredag. 

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 Anne Grethe for musikken om onsdagen. Stemningen løftes markant med musikken. 

Tak til dem, der yder en indsats i Genbrugsbutikken. 

Tak til dem, der har hjulpet til med rengøring. 

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  

 

 

Ronald Matthiasen. 

Konstitueret formand for Gelsted Seniorklub 


