
Formandens beretning fra 1/8-2021 til 31/7-2022 

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.  
 
Peer Østergaard december 2021 
Kaj Wosniak februar 2022  
Kaj Frydendal maj 2022 
Flemming Jensen juli 2022 
 
Vil I rejse jer, så vi kan mindes dem. Tak - Æret være deres minde  

Dette er min første beretning som formand for Gelsted Seniorklub. Ved ordinær generalfor-
samling den 22. september 2021 blev jeg nyvalgt til bestyrelsen, og ved det konstituerende 
bestyrelsesmøde valgt til formand.  
Det er seniorklubbens 26. beretning.  
Det har på mange måder været et meget anderledes år i coronaens skygge, og det har budt 
på mange udfordringer. Der var planlagt mange arrangementer; men vi nåede at afholde 
jubilæumsfest, inden vi var nødt til at lukke ned igen i en periode.  

I dag er der 230 medlemmer heraf 10 æresmedlemmer. Man bliver automatisk æresmedlem, 
når man er 90+, og man bliver kontingentfri.  

Gelsted Marked i dagene 19. – 22. august 2021 blev der desværre ikke mulighed for at 
afholde, da corona kom i vejen.  

Generalforsamlingen den 22/9-2021 blev en helt speciel én af slagsen, da vi delte 
generalforsamlingen op i 2 dele, nemlig: 
1. Generalforsamling fra 1.08-2019 til 31.07- 2020 med beretning, regnskab og valg 
2. Generalforsamling fra 1.08-2020 til 31.07-2021 med beretning, regnskab, indkomne 
forslag, alle valg og punktet eventuelt. Igen på grund af coronaen måtte vi holde 2 
generalforsamlinger på én gang.  
Der var mødt 72 medlemmer op til generalforsamlingen – altid rart med opbakning til vores 
arbejde i bestyrelsen. I årets løb har vi holdt onsdagsmøder, når det var muligt. 

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

Jubilæumsfesten den 8. oktober blev et brag af en fest  
Den 3. september 2021 kunne Gelsted Seniorklub markere sit 25års jubilæum. Det gjorde vi 
med et flot jubilæumshæfte, hvor mange medlemmer har bidraget med fortællinger og fotos. 
Altid dejligt med et godt samarbejde. Deslers fra Assens klarede trykningen af hæfterne. 
Selve jubilæumsfesten valgte vi at udsætte til den 8. oktober, og mange medlemmer deltog i 
festen. 
Mødelokalet blev flot pyntet med de smukt foldede servietter, blomster, duge og sanghæfter. 
Alt er nøje afstemt farvemæssigt – virkelig meget smukke borde. 

Efter forretten holder Bent Nielsen jubilæumstalen. Han fortæller om starten på Gelsted 
Seniorklub, om alt det gode samarbejde for at få det hele i gang. 
Bent fortæller videre: ”Det bedste er nu, at vi fik lavet det gamle halmloft (over hestestalden) 
om til dette fine samlingslokale, og at vi fik samlet penge sammen til trappeliften.” 

Maden klarede Kokken & Jomfruen, og det var meget lækker mad, og der var rigeligt af den; 
men Gelsted Borgerforening havde arbejdsweekend, så de modtog med glæde alle resterne. 
Underholdningen klarede musikeren, Svend Erik Larsen, og det gjorde han bare så godt. Det 
kan nok være, at der kom gang i festen. Der blev vugget og sunget ved alle bordene.  
Svend Erik sang masser af sange, vi kunne synge med på – både danske og engelske. Det 
hele blev krydret med diverse vittigheder. Det var en sand fornøjelse.  

Julefesten den 15.12  
Julearrangementet blev aflyst og, klubmøder blev aflyst til engang i januar måned. Der var 
timelange ventetider til SSI, hvor vi kunne søge råd og vejledning om nedlukning/ åbning af 



klubben og afstandskrav, sprit m.m. Der blev sat borde op i små grupper, så vi kunne 
overholde afstandskravene, og åbne igen.  

I de nedlukkede perioder fandt grupperne ud af at spille kort hjemme, hvor jeg har hørt, at det 
gik livligt til med både rundstykker, kaffe og en lille en til halsen. 

Vinterfesten:  
Vinterfesten blev afholdt den 23. februar. Festen startede, som sædvanligt kl. 12.00. Der var 
mødt 68 op til fest.  
Menuen, stod Anja fra Fjelsted Forsamlingshus for. Det var en god menu, som blev rost meget.  
Underholdningen klarede Oldmixers fra Tvillingegården. Det blev en stor succes. Folk sang 
med og klappede rigtig meget. Der var blevet opsparet rigtig meget festenergi. Alle trængte 
virkelig til fest og farver, og med Oldmixers’s meget fine repertoire kunne det sagtens indfries.  
Tak til Oldmixers for en fantastisk god underholdning.  

Påskefesten  
Elvis og Co indtager Gelsted Seniorklub 
Påskefest den 20. april blev noget anderledes, for vi fik besøg af Elvis og Co til at stå for 
underholdningen. Der blev sunget igennem og danset på livet løs. Folk var vilde med ham og 
hans sange. Der blev danset og sunget, og vi kunne næsten ikke stoppe festen, så godt gik 
det.  

Det var en kæmpe succes, og musikeren kunne fortælle en masse sjove historier, som passede 
til sangene.  
Da gruppen annoncerede, at de spillede sidste nummer, klappede vi alle meget højt. Ja, de 
fleste var endda oppe at stå. Det kunne gruppen selvfølgelig ikke stå for, så vi fik et 
ekstranummer, nemlig: ”Hound dog”. 
 

Grillfesten den 15. juni 2022: 
Der har været grillfest i juni som afslutning på året. Som til de andre fester har der været stor 
tilslutning fra medlemmerne. Ved grillfesten stod vi selv for underholdningen med sange fra 
sanghæftet. Vi havde en god forsanger i Jørn-Erik, som også sørgede for en fantastisk grillet 
gris og kalv til os. Sommerfesten blev afholdt med grillmiddag som vanligt. Jørn Erik grillede 
gris og kalv. Der blev dækket op til det store ta’ selv bord. Jørn Erik sørgede for, at der var 
kød til alle. Der var masser af salat og hjemmelavet dessert fabrikeret af Nete.  

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 turen til Viborg Domkirke og Mønsted Kalkgruber, da der 
var for få tilmeldte.  
 
Turen til Christiansborg den 6. maj 2022:  
43 forventningsfulde seniorklubmedlemmer fik en spændende dag på Christiansborg fredag 
den 6. maj med Karsten Hønge som rundviser. 
Først skal vi lige gennem sikkerhedstjek. Der er lyde fra et par deltagere; men så peges der på 
hofte og på knæ. Alle slipper gennem nåleøjet.  
 
Karsten Hønge fortæller, at arbejdsklimaet i Folketinget er godt. Man har det fint sammen på 
tværs af partierne, selv om det ikke lyder sådan i TV. Vi hjælper hinanden, smådriller 
hinanden, hygger os sammen.  
På rundvisningen ser vi folketingssalen fra tilhørerlogen, Landstingssalen, Samtaleværelset, 
portrætgalleriet, Grundloven og endelig Snapstinget, hvor vi fik en dejlig frokost.  
Fra Gelsted Seniorklub sagde vi tak til Karsten Hønge for en fantastisk rundvisning med mange 
sjove anekdoter.  
 
Aktivitetsgruppen: har stået for 2 ture i denne sæson, nemlig: 
1 En tur til Bogø den 6.10.2021 På turen, som foregik på meget smalle stier, var vi inde i 
kirken og den russisk ortodokse kirke. Vi holdt også ved den store grisefarm, som opdrætter 



økologiske grise. Der var også ophold ved ”udsigten”, hvor der er en fantastisk udsigt til bl.a. 
Brandsø, Wedellsborg og Lillebæltsbroen. Der blev også tid til at besøge øens gårdbutik. 
 
2. En tur til Trapholt den 25.05.2022 Guiden startede med at føre os sikkert gennem de første 
årtier af Verner Pantons design. VP eksperimenterede med former, farver og materialer, 
således tænkte han meget over, om en stol nødvendigvis skal have 4 ben, og om den skal 
være lavet af træ. Han arbejdede i stål, plastic og glasfiber. 
Fra 1952 til 1955 var han ansat på Arne Jacobsens tegnestue. I den periode blev stolen, Myren 
skabt. Den videreudviklede VP på, og så kom bachelorstolen, som blev forfinet. Derefter kom 
Panton stolen, som er den mest kendte. 
 
Badmintonsæsonen begyndte den 27. august 2021 og sluttede den 8. april 2022 med et 
deltagerantal på 17 i gennemsnit. Antal tilmeldte var 23 personer.  

IT sæsonen: startede den uge 27. oktober 2021 og sluttede 30 marts 2022 med et 
deltagerantal på i gennemsnit 14. Jørgen Hollænder Jensen fra Middelfart og Aage Scheel 
Hansen stod for vejledningen, og de er klar til en ny sæson fra den 26. oktober. 

Foredrag ved Lene Glesner: 
Lene fortalte om det at føle sig som et offer – at være flygtning. Lene Glesner om en østtysk 
dreng, der overlevede flugten fra det daværende Østpreussen til Tyskland i slutningen af 2. 
verdenskrig. Det er beskrevet i bogen: Den store flugt. 
Lene Glesner er en meget engageret fortæller, så den grufulde og spændende beretning om, 
hvad mennesker skal udholde og begå sig i, når verden er i krig, stod meget klar for os alle. 

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 male 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 Jørgen Hollænder Jensen for IT vejledning. 

Tak til Aage for arbejdet med hjemmesiden og for arbejdet med IT vejledning. 

Tak til dem, der yder en indsats i Genbrugsbutikken. 

Til sidst vil jeg genre takke alle de medlemmer, der har stillet sig til rådighed med den daglige 
opvask og rengøring om onsdagen. Tak til alle dem som har hjulpet med borddækning, 
servietfoldning, og meget mere ved festerne. Tak til dem som har bagt kager til Gelsted 
Marked, hjulpet med opsætning af borde og nedtagning igen, rengøring af køleskabe og til 
dem, som har stået i markedsboden. Det har været nogle fantastiske dage.  

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for den store opbakning, I har 
givet mig. Det er ikke let at komme ind som ny formand og tro, at man kan det hele fra den 
første dag. Tusind tak til bestyrelsen.  
 
Inge Jensen 
Formand for Gelsted Seniorklub 


