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Så lykkedes det omsider at afholde vores generalforsamling – på en helt anden måde end normalt –
nemlig On-line og hjemme fra os selv hver især, og vi kaster os her ud i noget nyt og for os uprøvet,
men vi giver ikke sådan op overfor udfordringer.
I 2020 måtte vi jo desværre aflyse generalforsamlingen med blot én dags varsel, og dermed også
fejringen af vores 5-års jubilæum, og vi fik ikke lejlighed til at gøre status over 2019, så derfor vil jeg
her lige lave en kort gennemgang af aktiviteterne.
Siden den spæde start i 2015 med blot 30 arrangementer og 689 deltagere, nåede vi i 2019 op på hele
349 arrangementer med knapt 4.500 deltagere.
De faste aktiviteter var Drys Ind og Hyg, 4 hold Billard – Krolf – Petanque – Krotanque – Gang
i Gakkelakkerne – Åben It og Nethjælp - IT og Net Hjemmebesøg – en X-tra Hånd – Fredagskomsammen og Indendørs Krolf – Frokost for Mænd og Frokost for Kvinder - Tirsdagspensionisterne, og en læsekreds.
Krolf og petanque spillerne samlede også i 2019 ind til aktiviteter for beboerne på plejecentrene, og
det blev i 2019 til 3000 kr. til Lyngvej, og 5.300 kr. til Esehuset. Det er MEGET flot gjort og er meget
værdsat på plejecentrene.
Brillejustering og eftersyn af høreapparater var en stor succes, og skabte efterspørgsel fra andre plejecentre i området, så Karsten besøgte 6 plejecentre to gange om året sammen med en hørespecialist
fra Audika til stor glæde for beboere og personale.
I Februar kunne vi fejre deltager nr. 10.000, og det blev én fra Gang i Gakkelakkerne. Vi markerede
det efter gåturen med rundstykker med pålæg og en lille én til halsen.
I april arrangerede vi en aftenudflugt med Sønderho ud i indsejlingen og retur, for at opleve hvad
skibene styrer efter, når de sejler ind i Esbjerg Havn, og vi fik også en guidet rundtur i havnebassinerne.
Sommerudflugten i juni gik med bus langs digerne via Kammerslusen med ”Den Gamle Kontorius”
som en yderst kompetent guide, og videre til Vadehavscenteret med guidet rundvisning og frokost.
I juli tog flere af vores medlemmer imod udfordringen til at hjælpe til ved Grøn Koncert – og indsatsen blev honoreret med 75 kr. i timen til foreningen. Tusind tak for det.
I kraft af partnerskabet i Nationalpark Vadehavet inviterede vi i Oktober på en aftentur til Ribe for at
se Sort Sol.
November bød på en biograftur specielt for Træfpunkts medlemmer med efterfølgende kaffe og kage
på Café Vivaldi.
Og så blev julen budt velkommen med julefrokost på Den Røde Okse.
Udover foreningens egne arrangementer arbejdede vi også sammen med andre foreninger i Vindrosen, for at nå en større målgruppe. Foredraget med Antropolog Nadia El-Ghendi om Kulturmødet
trak 160 deltagere, og efterårets Temadag Det Gode Liv trak hele 260 deltagere.
MEN - så nåede vi til 2020 - og til at begynde med så alt jo godt ud. Den 24. februar afholdt vi arrangement nr. 1000 – Det blev fredagskomsammen og Indendørs Krolf – med deltager nr. 14.500.
Vi kunne jo ikke vide, hvem af dem det var, så dagen blev markeret med en buket blomster til de to
tovholdere Birthe og Leo, og et par flasker til kaffen til alle deltagerne,
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Vi havde lagt mange planer, men 11. marts blev der sat en alvorlig kæp i hjulet.
Hvor vi i 2019 havde 349 arrangementer med næsten 4.500 deltagere måtte vi i 2020 nøjes med 245
arrangementer og 2.492 deltagere. Og i betragtning af omstændighederne, er det jo egentlig ikke så
ringe endda.
Som tidligere nævnt måtte vi jo aflyse/udskyde generalforsamling og jubilæumsfejring.
Vi havde i et samarbejde med Sædding Centret, Fakta, Hjemløses Venner og Meny i Hjerting planlagt en række Spis-Sammen arrangementer, men vi nåede kun at afholde et.
Frokosterne for Mænd og Frokoster for Kvinder var planlagt indtil sommerferien, men blev aflyst.
Sommerudflugten i juni måtte også udsættes.
I samarbejde med en række andre foreninger havde vi planlagt en foredragsrække – 3 arrangementer
med 2 foredragsholdere hver gang, med det overordnede tema: Sundhed, Etik og Livskvalitet – Er
der lige ret for alle? Som vi også måtte udsætte.
Men vi nåede noget meget vigtigt inden nedlukningen. I samarbejde med Sædding Fovrfeld Lokalråd, var vi meget aktive i protesten mod Kommunens planer om lukning af Sædding Bibliotek. Det
lykkedes jo som bekendt at få Kommunen til at forstå at det er vigtigt at bevare et bibliotek i Sædding – uanset hvad der sker med Sædding Centret. Desværre kom Corona i vejen, men vi glæder os
meget til at det igen bliver muligt at benytte vores bibliotek.
I august lysnede det igen, og vi kunne gennemføre en rigtig fin sommerudflugt til Ravningbroen og
Kongernes Jelling, med nogle meget engagerede guider på museet. Ud- og hjemturen gik ad småveje,
og Claus fortalte om områderne, vi kørte igennem.
Vi måtte dog stadig ikke komme på plejecentrene, så brilleretning og høreapparatkontrol blev sat
i bero, og petanque banen måtte vi lade ligge, men det lykkedes at få etableret to nye Krolfbaner, så
der igen kunne spilles krolf. Vores 4 hold billard spillere og Åben IT og Net Hjælp kom i gang.
Vi fik oprettet en læsekreds mere, så vi nu har to, og vi kunne også give husly til en bridgeklub.
Og der kom også et hold billard spillere mere til, så vi nu har 5 hold.
Vores lokale blev målt op – 108m2 – og dermed kunne vi være 40 siddende personer med håndsprit
og den lovbefalede afstand, Det var jo til at leve med, og vi kunne komme i gang med Drys Ind og
Hyg, Tirsdagspensionisterne, Gang i Gakkelakkerne, og Fredagskomsammen med IndendørsKrolf
på Centertorvet.
Men så 26. oktober slog Corona til igen. Forsamlingsforbuddet blev sænket til 10 personer. Vi
kontaktede myndighederne for at prøve at kunne fortsætte med bl.a. gang i gakkelakkerne, men
forgæves.
De kun 10 deltagere pr. gang satte jo også begrænsninger for vores øvrige aktiviteter - der kunne jo
desværre ikke blive plads til alle, der gerne ville være med. Det har både I og vi været meget kede af.
Selskabelighed som sæson afslutninger i de enkelte grupper kunne heller ikke lade sig gøre – og da
slet ikke vores traditionelle julefrokost.
Men vores kontorius’ kreativitet kender ingen grænser. Under forårets nedlukning fik han sat gang i
Faktakurven, hvor folk med behov kunne ringe en bestillingsliste ind. Nogle af foreningens frivillige
plukkede varerne i butikken, og andre kørte varerne ud til kunderne. Aktiviteten blev lukket ned i
sommer, men blev genoplivet igen i efteråret.
En knivsliber fra Svendborg kom på besøg i Centerlokalet, hvor folk kunne komme og få slebet deres
knive, og mens de ventede stod Den Gamle Optiker, Karsten, klar til at rette deres briller.
Sidst i September fik vi stillet et klaver til rådighed af familien Kragh, og vi oprettede en aktivitet
”Ved Kraghs Klaver – Syng med et kvarter”, hvor Fovrfeldtkoret blev live streamet til vores facebook
side, så vi kunne synge sammen hver for sig. Denne aktivitet fortsatte torsdage indtil jul.
For at medlemmerne har mulighed for at holde kontakten under nedlukningen har vores ”kontorius” oprettet et lukket digitalt mødeforum på facebook, hvor medlemmerne kan aftale aktiviteter i
mindre grupper. Det resulterede bl.a. i gågruppen ”Gå 10”, så længe det var tilladt.
Og hvad kan vi så gøre ved 2021. Ja, den 5. januar fik vi så et yderligere slag. Forsamlingsforbuddet
blev sat ned til 5 personer, og kontoret måtte lukke helt ned. Faktakurven kunne vi dog fortsat holde
i gang. Claus har lavet varm kakao, og brygget kaffe, og været rundt med kaffetasken, til jer der
”tilfældigvis” kom forbi på en gå-tur.
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Indtil andet bliver tilladt forsøger vi os med digitale foredrag, og Claus forsøger at holde humøret
oppe hos sig selv og jer med muntre historier og smukke fotos på facebook.
Men vi skal op på hesten igen:
* Alle vores faste aktiviteter skal i gang igen, ligeså snart det kan lade sig gøre.
* Vi skal have fejret vores jubilæum, og have gang i Spis-Sammen arrangementerne.
* Og vi skal også have en sommerudflugt.
* Vi regner også med at kunne få flere arrangementer i gang omkring Kraghs Klaver.
* Plejecentrene har savnet os og glæder sig til igen at kunne modtage krolf og petanque spillerne, og
ser også frem til at få besøg af Den gamle Optiker og hørespecialisten fra Audika, så beboerne igen
kan komme til at se og høre.
Også i år har muskelsvindfonden planlagt Grøn Koncert, og efterlyser hjælpere, og vi håber at der
også i år er nogen, der vil melde sig under fanerne. Fonden bidrager jo med 75 kr. i timen til foreningens økonomi.
Den udsatte Foredragsrække med temaet Sundhed, Etik og Livskvalitet – Er der lige ret for alle?
skulle vi gerne have i gang i efteråret. Vi har 6 indlægsholdere, der har givet tilsagn:
Stephanie Lose, formand for Danske Regioner /
Pernille Tanggard Andersen, forskningsleder ved Institut for Folkesundhed, SDU
Jacob Birkler, tidl. Formand for Etisk Råd /
Preben Rudiengaard, tidl. medlem af Folketinget og embedslæge
Alik Weintraube, fysioterapeut og almen psykolog og
Flemming Bay-Jensen, tidl. Borgmester i Esbjerg.
Men hvornår det bliver muligt, bestemmer regeringen jo.
I kan være helt sikre på, at når der bliver åbnet, så er vi der også med vores arrangementer.
Til slut vil vi gerne takke alle vore sponsorer, Esbjerg Kommune og fonde for de bidrag og fondsmidler vi har modtaget i årets løb. Tak for, I har holdt ved, for det har gjort det muligt, at vi stadig er
her. Og vi håber jo, at I fortsat vil støtte op om vores forening.
Men uden alle jer aktive og frivillige havde vi jo slet ikke nogen forening, så derfor også en kæmpe
stor tak for opbakningen til jer alle.

Karen Maria Larsen
formand

