
Formandens beretning 

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.  
 
Børge (Musiker) Hansen (6/11-2019) 
Inge Jørgensen (i januar 2020 (uge 3)) 
Frede Christiansen (i januar 2020 uge 4)) 
Edith Olsen (28/7) 
Vil I rejse jer, så vi kan mindes dem 

Tak - Æret være deres minde  

Dette er min anden beretning som formand for Gelsted Seniorklub. Efter generalforsamlingen den 18/9-
2019 blev jeg genvalgt til formand ved den efterfølgende konstituering.  
Det er seniorklubbens 24. beretning, så vi skal så småt til at tænke på foreningens jubilæum. 
I dag er der 215 medlemmer heraf 12 æresmedlemmer. Man bliver automatisk æresmedlem, når man er 
90+, og man bliver kontingentfri. 
 

Gelsted Marked i dagene 15. – 18. august 2019 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 smukke solsikker.  

Generalforsamlingen den 18/9-2019 her mødte 82 medlemmer op. Altid rart med opbakning til vores 
arbejde i bestyrelsen. 

I årets løb har vi holdt onsdagsmøder 28. august til marts 2020, hvor vi desværre måtte lukke ned på grund 
af covid 19. 

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

Løvfaldsfesten den 9/10 -2019:  
Onsdag den 9. oktober 2019 holdt seniorklubben den årlige Løvfaldsfest 
65 feststemte gæster var mødt op, og menuen stod Hanne Hviid for.  
Maden blev rost meget. 
”Selv sovsen smagte godt – den smagte jo af noget” 
”Citronfromagen var meget velsmagende og meget flot pyntet med mandler, chokolade og citronmelisse” 
En sand fornøjelse med alle de positive tilbagemeldinger.  

Underholdningen stod vi selv for denne gang, så det blev til en masse sange fra vores sanghæfter.  
Det var en rigtig hyggelig eftermiddag.  

Julefesten den 12/12  
Festen startede, som sædvanligt kl. 12.00, og igen var medlemmerne mødt talstærkt op. Alle havde fundet 
julehumøret frem, så stemningen var god fra start af.  
Formanden bød velkommen til festen, og pludselig hørtes i det fjerne smukke, klare pigestemmer. Snakken 
i festlokalet forstummede. 
  

”Nu bæres lyset frem 
stolt på din krone 
rundt om i hus og hjem 
sangen skal tone 
nu på Lucia-dag 
hilser vort vennelag 
Santa Lucia, Santa Lucia …………. 



Så overraskelsen ved dette års julefest, sørgede Luciapigerne fra Gelsted Skole for under ledelse af 
Marianne Carlsson. En dejlig oplevelse at høre de dygtige piger synge Lucia-sangen og et par julesalmer. 
Menuen stod Hanne Hviid for. Det var en traditionel julefrokost med det hele, og der var selvfølgelig 
mandelgaver til de heldige mandelfindere.  
Alle deltagere fik en kalender samt en julegave. I år var julegaven et indkøbsnet, som kan foldes helt 
sammen, så det snildt kan ligge i lommen. Nettet er sort med seniorklubbens logo i grønt. 

Vinterfesten blev afholdt den 26. februar med 83 deltagere.  

Menuen, stod Anja fra Fjelsted Forsamlingshus for. Det var rigtig god mad, som blev rost meget, og der var 
rigeligt af det hele, så plejecenteret fik glæde af æblekage i stride strømme.  
 
Underholdningen klarede Birgit Holm og Per i flot stil. Første afdeling af hatteshowet kom efter forret og 
hovedret. Rigtig mange dejlige sange, som man kunne synge med på. Publikum blev inddraget i 
forestillingen ved flere lejligheder. 

Anden afdeling af underholdningen fortsatte i samme spor – dog med endnu mere inddragelse af publikum. 
Der var rigtig fin stemning, og Birgit spottede indtil flere potentielle sangere, så det var jo dejligt.  

Tak til Birgit og Per for en fantastisk god underholdning. De var supergode til at få kontakt til publikum. 

Påskefesten den 22/4- 2020: måtte vi desværre aflyse 

Grillfesten den 19/6-2020: måtte vi desværre også aflyse 

Busture:  
Bustur til digegrevens gård i Ballum onsdag den 4. december 2019 

Den årlige juletur gik i år med Svend Amlund til Digegrevens gård i Ballum. Først klarede vi grænsehandel 
med kaos og chokolade ved Sønder Løgum, dernæst gik turen videre ud i de meget lave områder. Her var vi 
helt omgivet af de smukke, lave, grønne enge med de græssende velnærede får. Området har et rigt 
fugleliv – således ses havørnen som en hyppig gæst. 

Digegreven, Christian Lorenzen tog imod os uden for gården og førte os over i den store lade, hvor vi fik en 
kort fortælling om stedet, derefter gik vi over i spisesalen og fik en god middag. Efter middagen blev vi vist 
rundt i stuehuset med de 5 hyggelige værelser – hvoraf det ene havde en flot himmelseng. Stuerne, 
biblioteket – ja, selv køkkenet var holdt i gammel stil.  

I dag bruges den firlængede, stråtækte slægtsgård som ”bed and breakfast”.  

Efter middagen fik vi en lokal guide med bussen, og han fortalte meget engageret om leveforhold i marsken 
for dyr og mennesker.  

Bustur til Christiansborg den 15. maj 2020 måtte desværre også aflyses. 

De aktive:  
De aktive arrangerede en tur til Gyldensten Gods den 16/10-2019. 
15 seje vandhunde trodsede vejret og kørte til Gyldensten Gods for at høre om deres produktion af løg og 
græskar. Guiden, Lars fortalte på en levende, humoristisk og vidende måde om produktion af løg og 
græskar. Madpakker blev nydt i kantinen. 
 
De aktive arrangerede også en togtur til Tidens Samling i Odense den 25/3; men den måtte desværre 
aflyses. 

IT-undervisning: 
Der har i vinterens løb været afholdt IT- undervisning med et deltagerantal på 11 pr. gang ud af de 14, der i 
alt var tilmeldt. Undervisningen stod Aage Scheel Hansen for, og det gik rigtig godt.  
Arbejdet med hjemmesiden har Aage Scheel Hansen klaret i fin stil.  



Fra juni 2020 har Peter Svensson stået for hjemmesiden. 
 

Badmintonsæsonen begyndte den 28/8. og sluttede den 6/3 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. 

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. OG tak for den inspirerende undervisning i IT. 

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 


