
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter to år i Coronaens tegn kan vi nu omsider afholde en helt normal generalforsamling, og vi kan 
gøre status over året 2021, hvor vi jo desværre stadig måtte affinde os med restriktioner en stor del 
af året, så mange af vores aktiviteter måtter aflyses eller udskydes.  Det blev dog til i alt 294 
arrangementer med i alt 3222 deltagere, hvilket var en pæn stigning i forhold til 2020 hvor vi kun 
havde 245 arrangementer med 2492 deltagere. 
 
2021 lagde ud med forsamlingsforbud helt ned til 5 personer, og vi måtte lukke kontoret helt ned. 
Vi kunne dog holde Faktakurven i gang, og folk måtte da stadig gå en tur i den friske luft. Bjarne 
var frisk og tog initiativ til Gå-10 eller Gå-5, som restriktionerne nu tillod det.  Nogle gange mødte 
de så vores ”gamle kontorius”, der ”helt tilfældigt” kom forbi med varm kakao eller kaffe. 
 
Vi forsøgte os også med digitale foredrag (frokost for Mænd/Kvinder - uden frokost)  og holdt 
forbindelsen til jer med opslag på facebook. 
 
Vi måtte helt hen til maj måned før der blev åbnet lidt op igen. Gang i Gakkelakkerne kom i gang 
igen -og krolfspillerne kunne komme på græs – ikke på plejecentrene, men på vores egne to baner 
ved centeret- Men stadig måtte man kun mødes indendørs hvis der var idræt involveret. Så kunne 
billard komme i gang igen, men Drys Ind og Hyg var jo ikke idræt, selv om kaffedrikning jo også er 
en slags armbøjninger. Men kontorius er jo kreativ, så efter en kontakt til Corona Hotline, blev det 
muligt at starte op med stolegymnastik – og så kunne man jo godt drikke kaffe bagefter! Denne 
aktivitet tiltrak nye deltagere, og fortsætter stadig inden Drys Ind og Hyg tager over. 
 
Og efterhånden kom også vore øvrige faste aktiviteter i gang igen:  5 hold Billard –-Petanque – 
Krotanque – Åben It og Nethjælp -  IT og Net Hjemmebesøg – en X-tra Hånd – 
Fredagskomsammen - Tirsdagspensionisterne, og to læsekredse. Bridgeklubben, der flyttede ind 
hos os i 2020 kunne stadig ikke komme tilbage på plejecentret, hvor de tidligere har spillet, og har 
nu fået permanent plads i vores lokale, og vi har søgt og fået fondsmidler til 5 rigtige bridgeborde 
sammen med 50 højskolesangbøger, som vi regner med at få brug for til arrangementer i år. 
 
Frokost for Mænd og Frokost for Kvinder fik vi også startet op igen. Mændene med teknik og store 
maskiner:  Ammoniakværk på Esbjerg Havn og måske fremtidens brændstof – et besøg på Oksbøl 
Kaserne – en guidet tur til Diesel House i København og et besøg hos DVS blev det til.  
 
Mens Kvinderne holdt sig til de mere bløde værdier:  Om livstestamente og om at tage stilling mens 
man endnu kan – Et foredrag om Akupunktur - og et besøg af en kunstmaler der bl.a. fortalte om 
oprettelsen af kunstskolen Arcus. 



  
 
 
 
I begyndelsen af August lykkedes det os så at afholde vores sommerudflugt til Ribe med guidet 
rundvisning og frokost på Backhaus. 
 
Slots og Kulturstyrelsen havde åbnet en pulje til sociale arrangementer og vi søgte og fik penge til 
tre arrangementer, som vi kunne udbyde til meget favorable priser, og som blev udsolgt på 
rekordtid.  Først en frokost på Tobakken med guidet rundvisning med Jan Mols.  Derefter igen en 
frokost på Tobakken efterfulgt af en tur i biografen for at se Margrethe den I.  
Og så et Spis og Syng Sammen arrangement på Den Røde Okse, med Jørn Munksgaard ved 
klaveret og medlemmer af Hjerting Koret som forsangere. 
 
Den fra 2020 udsatte foredragsrække i samarbejde med andre foreninger under Vindrosen, med 
temaet ”Sundhed, Etik og Livskvalitet – er der lige ret for alle” kunne nu omsider afvikles. Det blev 
til 3 aftener på AMU-Vest med 6 indlægsholdere:  Pernille Tanggaard  Andersen, og Arne 
Nikolajsen,  Flemming Bay-Jensen og Jacob Birkler,  og Alik Weintraube og Preben Rudiengaard, 
med i gennemsnit ca. 145 tilhørere pr. aften. 
 
I efteråret blev vi af FOF-Vest opfordret til at gå med i et madlavningskursus for enlige mænd. 
Kurset blev en stor succes og vi er med igen her i foråret, hvor 6 af de 20 pladser er besat med 
foreningens medlemmer. Samtidig har kursisterne fortalt meget om foreningen, så der også er 
kommet flere nye deltagere til b.la. FrokostMændene. 
 
Sidst i oktober fik vi en forespørgsel fra Sædding Centret, om vi ville påtage os at stå for salg af 
gløgg og æbleskiver de sidste 5 lørdage før jul.  Det ville vi godt, hvis vi kunne skaffe frivillige til 
at hjælpe med salget, og det lykkedes over al forventning. Hele 40 frivillige sørgede på skift for at 
der var varme drikke og æbleskiver til gæster i centeret og alle de mange, der stod i kø til 
coronatest. 
Vi havde jo forventet at vi igen kunne deltage med frivillige til Muskelsvindfondens Grøn Koncert, 
men den blev ligesom så meget andet aflyst.  Vi håber dog at vi i 2022 kan bidrage med en flok 
frivillige igen.  Det giver jo et pænt bidrag – 75 kr. i timen pr. person - til foreningen -  Datoen er i 
år den 28 juli. 
 
Støtteaktiviteterne - som Brilleeftersyn på ældrecentrene, 1 XtraHånd, Adokatens Råd, og 
Bisidderordningen har også i 2021 haft vekslende søgning. 
 
Vores X-tra Hænder kunne ind imellem godt tænke sig, at de havde lidt mere at rive i, men det er jo 
positivt at vores medlemmer i så høj grad kan hjælpe sig selv. Og folk er efterhånden også blevet 
mere selvhjulpne med deres computere, så IT- og Nethjælp har heller ikke så stor søgning mere. 
 
Karsten Optiker kunne i efteråret igen så småt begynde at komme på ældre-centrene, og med 
kommunens udflytninger til Sirius kommer han rundt 9 forskellige steder - nemlig på både Lyngvej, 
Esehuset, Fovrfeld, Landlyst i Tarp og Sirius på både 1. 2. 3. og 4. sal, ligesom Gjesing Midtby 
også har meldt sig interesseret, så Karsten har efterhånden en tætpakket kalender. Det betyder at 
hvert center nu kun kan forvente besøg 2 gange om året, hvor de i starten blev besøgt 4 gange. 
 



 
 
 
 
Advokatens råd fortsætter med Advokat Kryger, som er kommet tættere på, og har fået kontor hvor 
Sylvia tidligere havde butik. I årets løb har flere fået råd og vejledning - og nogle endda også i 
kombination med Bisidderordningen. 
Til Bisidderordningen har folk henvendt sig i kontortiden for en aftale, men også Vindrosen har 
henvist til Kontorius, med bisidderbehov hos Jobcentret eller på Kommunen.  
Især 3 henvendelser har trukket på Kontorius’s tålmodighed og gør det fortsat:   
   En person har kæmpet siden 2010 for at generhverve sit danske statsborgerskab, og her har 
kontorius virkelig fået indblik i hvor svært det er at komme igennem det offentliges stive system. På 
grund af et forkert kryds for 45 år siden, og på trods af både dansk kørekort og opholdstilladelse, vil 
hverken Danmark eller Tyskland udstede et pas til vedkommende. 
    En anden sag startede ved en henvendelse fra kommunen og kører stadig ved Familieretshuset i 
Odense, hvor man mødes ca. 1 gang om måneden. Desværre endnu uden udsigt til en afklaring om 
børnene, så møderne fortsætter.    
   Og endelig en nabotvist, hvor bisidder er med til møder i en sag, som startede via Advokatens 
Råd. Måske skal parterne mødes i retten til efteråret – og Kontorius er med hver gang. 
 
Og hvad vil fremtiden så bringe.  Ja den er som bekendt svært at spå om, men marts var kun 2 dage 
gammel, da vi læste i avisen, at Bangs Gård nu har solgt hele sin portefølje – herunder Sædding 
Centret - og at de nye ejere blandt andet vil kaste sig ud i en endelig plan for udviklingen af Centret.  
Der stod UDVIKLING, men vi ved ikke hvilke konsekvenser det har for os.   
 
Men den tid der er gået godt, kommer jo ikke dårlig tilbage, og vi fortsætter naturligvis ufortrødent 
med at lave arrangementer til glæde for vores medlemmer 
 
Til slut vil vi gerne takke alle vore sponsorer og fonde for de bidrag og fondsmidler vi har modtaget 
i årets løb. Tak fordi 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 kunne vi jo slet ikke få vores forening til at fungere, så 
derfor også en kæmpestor tak fra bestyrelsen til jer alle for jeres store indsat og opbakning. 
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