Da skytteforening gik på Facebook steg medlemstallet
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Fjends Skytteforening har i nogle år haft stor succes. Foreningens medlemstal stiger og så hjælper man fokusbørn. Foreningen er nu også nomineret til ' Årets
Idrætsforening'.
F jends Skytteforening har en lang historie -faktisk har klubben eksisteret siden 1927.
Der er altså knap syv år til, at foreningen kan fejre sit 100-års jubilæum.
Det har dog ikke altid ligget i kortene, at klubben ville kunne nå frem til det jubilæum.
Klubben har således svinget meget i antal medlemmer gennem tiden, men det har
ændret sig nu.
-Da Mian og jeg sagde ja til at være med, var der ikke ret mange medlemmer
i foreningen. Bestyrelsen vidste nærmest ikke, hvad den skulle gøre -det var de
samme firefem personer, der kom hver gang, siger Carsten V. Christensen fra
skytteforeningen.
-Så gik vi ind i det, gjorde foreningen mere synlig på facebook og fik lidt mere styr på
økonomien.
Da man tilbage i 1970' erne opførte det, som i dag kaldes Stoholm Fritids-og
Kulturcenter, anlagde man samtidig en skydekælder, hvor Fjends Skytteforening
siden har hafttil huse. Men det er ikke noget, som mange i byen har vidst noget om.
-Vi har haftåbent hus et par gange, når der har været arrangementer oppe i hallen.
Folk er kommet herned og har sagt, at de ikke anede, at der var en skydekælder.
Og de er altså kommet her i 30 år, siger Carsten V. Christensen.
Medlemstal stiger
Indsatsen, som man har stået bag i de seneste år, har virkelig også kunnet mærkes på
medlemsfronten -klubben er gået fra lige omkring 10 medlemmer til næsten 40
medlemmer. En af årsagerne til dette kan findes i det samarbejde, som
skytteforeningen har lavet med Stoholm Skole omkring såkaldte fokusbørn -altså
børn med for eksempel ADHD.
-Så er der kommet nogle børn i klubben sammen med nogle voksne, som hjælper
dem. De har så skullet have et medlemsskab for at kunne gøre det, og det har
resulteret i, at mange af deres forældre er kommet her, og de skyder også nu.
Så stille og roligt kommer der flere og flere, som gerne vil være med, siger Carsten V.
Christensen, som tilføjer, at det nok er roen og de faste rammer i foreningen, som
tiltaler mange.

Men det er ikke det eneste, som foreningen kan tilbyde -i hvert fald ikke hvis man
spørger Hans Kristensen, som har været medlem i mange år, men nu blot hjælper til,
da han er uddannet instruktør.
-Foreningen kan give et fantastisk godt sammenhold og så er der en god tone. Alle
folk er velkommen -det er sådan set det, som jeg synes, der er det gode ved det, siger
Hans Kristensen, inden han også kommer ind på fokusbørnene.
-Skydningen kan være til gavn for dem, fordi de lærer at koncentrere sig. Jeg har
haftnogle stykker af dem igennem tiden, og jeg synes virkelig, at det er imponerende,
at nogle er gået fra at bruge 10 minutter på banen til at stå derinde i 20-25 minutter.
Det er sådan noget, som foreningen kan, siger Hans Kristensen.
Faktisk går det så godt i klubben lige nu, at man har genindført træningen om
mandagen -således trænes der nu to dage om ugen i stedet for en.
Samtidig har succesen altså også gjort, at foreningen nu er nomineret til Årets
Idrætsforening i Viborg Kommune.
Stille og roligt kommer der flere og flere, som gerne vil være med CARSTEN V.
CHRISTENSEN.
• Fjends Skytteforening har oplevet stor medlemsfremgang. Nu er den
nomineret til Årets Idrætsforening i Viborg Kommune. Foto: Mads Plagborg
Magnussen

Frivilligcenter Favrskov inspirerer under corona
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Udendørs bogstavjagt, online bankospil og et digitalt fællesskab er blot nogle af de
mange tiltag Frivilligcenter Favrskov har haft succes med under coronapandemien.
FAVRSKOV En af de mange konsekvenser af coronaens indtog og de efterfølgende
restriktioner, nedlukninger og afstandsog forsamlingskrav er de begrænsninger, det
har sat på kommunens foreninger og deres frivilliges aktiviteter og udfoldelser.
For når idrætsforeninger, sociale væresteder eller besøgsvensordninger i lange
perioder har været sat ud af drift, så lider fællesskabet, og det kan være svært at
fastholde gejsten eller lysten til at fortsætte det frivillige arbejde, når man ikke kan
mødes ansigt til ansigt.
Dette var Frivilligcenter Favrskov, hvis formål det er at støtte, udvikle og fremme den
lokale frivillige indsats, hurtig til at indse, da coronaen først gjorde sit indtog.
-Vi valgte fra starten, at vi ville være aktive og gøre, hvad vi kunne for fortsat at
støtte foreningerne og fastholde en form for fællesskab for både frivillige og deltagere

i frivillige fællesskaber i stedet for at lukke ned. Så det første, vi gjorde, var at lancere
et digitalt fællesskab via Facebook-gruppen » Mødestedet « , siger daglig leder af
Frivilligcenter Favrskov, Marie-Cecilie Friis Broundal.
Et initiativ hvorigennem centret har streamet live om alt fra strikning til højtlæsning.
Der har desuden også været afholdt online bagedyst og bankospil med blandt andet
Favrskovs borgmester Nils Borring som banko-opråber.
-Det har været en stor succes og er blevet mødt meget positivt af brugerne.
De er glade for, at der sker noget, og der er et sted, hvor de kan være en del af et
fællesskab. Og hvis man skal pege på noget positivt ved coronasituationen, så er det,
at vi har oplevet, at det er lettere at gøre hinanden glade i disse tider. For der er ingen,
der forventer noget, og selv de mindste ting kan have stor betydning for dem, der
sidder derude og er ensomme og savner fællesskabet, siger Marie-Cecilie Friis
Broundal.
Mange flere ensomme Kampen mod ensomhed har været et gennemgående problem
for mange af dem, der gennem det seneste års tid har kontaktet centret -Vi hører fra
mange flere borgere, der føler sig ensomme. Før coronaen hørte vi næsten aldrig fra
nogen, men nu bliver vi kontaktet af folk, der siger, at de har det svært og savner
kontakten med andre mennesker og har brug for et fællesskab.
Hvad der er en utrolig trist tendens, men der er også mange af dem, der kontakter os,
fordi de gerne vil gøre en forskel for de borgere, der har det allerværst. De kontakter
os for at høre om, hvor de kan hjælpe til, og mange af dem har aldrig været frivillige
før, hvad der jo er positivt, siger Marie-Cecilie Friis Broundal.
Superseje foreninger Netop det at tiltrække folk, der ønsker at være frivillige, er,
sammen med fastholdelse af dem, der allerede er frivillige, noget, som centret er
meget fokuseret på. Derfor har de blandt andet holdt dialogmøder for at få ideer til
mulige arrangementer samt webseminarer for foreningerne om, hvad de kan gøre for
at fastholde deres frivillige.
-Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på coronasituationen, men vi tænker også
på, hvordan det bliver, når Danmark åbner helt op igen. På nuværende tidspunkt er
tendensen heldigvis ikke, at de frivillige forlader foreningerne, men der er behov for
at fastholde de frivillige nu og her, så foreningerne kan løbe rundt økonomisk, når
coronaen er ovre. Det forsøger vi at hjælpe med ved at give inspiration til,
hvad foreningerne kan gøre for deres frivillige, siger Marie-Cecilie Friis Broundal.
Derfor er ideen bag mange af de arrangementer, som centret har holdt gennem det
seneste år, at de skal inspirere nogle af deltagerne til at gentage dem ude i
deres foreninger. Her har en bogstav-skattejagt blandt andet været en stor succes Første gang afholdte vi det, men siden har spejder-, idræts-og landsbyforeninger
blandt andet arrangeret det for deres målgrupper. Nu bidrager vi med en »
førstehjælpskasse « med alt, hvad det kræver at arrangere det, og så er det op

til foreningerne at sætte det i gang, siger Marie-Cecilie Friis Broundal og understreger,
at hun er dybt imponeret over, hvordan kommunens foreninger har opereret under
coronaen.
-Jeg kan kun sige, at foreningerne har været gode og superseje til at lade sig inspirere
og ikke mindst til at navigere i den svære tid, vi alle står i.
-Det har været en fornøjelse for os som center at se, hvor mange foreninger i
Favrskov, der har tænkt ud af boksen for eksempel ved at sende spejder, gymnastik,
musikundervisning og sociale møder online, siger hun.
• Udendørs bogstavjagt, hvor deltagerne skal finde forskellige bogstaver, der
er gemt i lokalområdet har været en stor succes for Frivilligcenter Favrskov,
og da flere af kommunens foreninger var interesseret i at
gentage succesen endte frivilligcentret med at lave en » førstehjælpskasse «
, der indeholdte alt, hvad foreningerne skulle bruge. På billedet ses formand
for Frivilligcenter Favrskovs bestyrelse Lena Leth Jensen (t. h) overlevere »
førstehjælpskassen « til Hanne Dalentoft fra Søftenspejderne. PRIVATFOTO

Kæmpe succes for kombineret online-og livebanko i Herrup: Når
Majbritts tal er andet end bare tal
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Det foregår i Herrup-Bjergby Fællesforenings regi, bankospillet, der -for det meste om
tirsdagen -bliver sendt live over Facebook fra Herrup Kulturhus.
Den helt afgørende »motor« i foretagendet er Majbritt Bundgård Lauridsen,
som foreningen har meget at takke for, understreger Claus Hallum, Majbritts tro
væbner og hjælper under bankospillet, der uden at nævne beløb er en god forretning
for HBF -og uden hinandens hjælp ville det slet ikke kunne lade sig gøre at
gennemføre spillet, er de rørende enige om.
Bankospillet er nemlig blevet en kæmpesucces, og den aften, tirsdag i sidste uge,
hvor Vinderup Nyt lagde vejen forbi kulturhuset, blev spiller nummer 100 registreret et imponerende stort antal, som også har overrasket arrangørerne en del, -men det
må være et bevis på, at det fungerer, mener Majbritt.
-Og vi ved lige præcis, hvem der spiller, og hvilke plader, de spiller på, understreger
hun.
Claus, som tidligere har stået for det lokale bankoinitiativ, og som Majbritt overtog
opråber-rollen fra, var straks med på ideen, da Majbritt fandt på, at spillet kunne
foregå online i disse corona-tider.
Det er Claus, der modtager opkaldet -på Majbritts telefon i øvrigt -når den heldige
bankovinder ringer ind for at få kontrolleret sine plader.

Gevinstlisten er attraktiv, lige fra kaffe, som alle får, til hyggeposer og masser af
trøstepræmier.
Majbritt og Claus sidder i kulturhusets foyer, hvor de sender fra. Tidligere foregik det i
Majbritts dagligstue, men det blev familien en smule trætte af -dels fyldte gevinsterne
godt op i hjemmet, dels mødte vinderne nogle gange op på privaten for at hente
deres gevinst, endnu inden spillet var slut.
I dag skal alle gevinster afhentes i kulturhuset.
Majbritt Bundgård Lauridsen er ikke i tvivl om, hvorfor netop hendes bankospil er
blevet en succes.
-Der er jo ikke bankospil nogle steder, og så er konceptet godt. Vi havde lidt
lydproblemer til at begynde med, men det er justeret, fortæller bankoværten.
-Det med at gøre noget sammen, men hver for sig, er også en del af forklaringen
på succesen, mener hun.
Opråberen og kontrolløren er ikke de eneste, der er til stede i Herrup Kulturhus, når
der spilles banko.
I skolestuen, som rummet bliver kaldt, kan der sidde 25 med behørig corona-afstand.
Denne aften er omkring 10 damer mødt op.
-Det er som regel spillere, som ikke har mulighed for at sidde derhjemme og følge
med online, fordi de ingen Facebook har, forklarer Majbritt.
Dem, der ønsker at møde op i kulturhuset, skal tilmelde sig, så Majbritt nøjagtig ved,
hvem og hvor mange, der kommer -i hvert fald sådan cirka.
Det er foreningen, der selv køber gevinster til bankospillet.
Næste gang, som bliver årets sidste, er tirsdag 15. december, hvor der er
sponsorerede helpladegevinster.
Det er også lidt hyggeligt at være banko-værter.
En kvinde fra Struer er fast leverandør af hjemmebagt kage til kaffen, og denne aften
kan Majbritt og Claus sætte tænderne i lækre hindbærsnitter.
Nede af gangen, i skolestuen, fortæller Jytte Jacobsen, Bjergby, hvorfor hun er
kommet til banko.
-Jeg savner det gamle bankospil her i kulturhuset.
Jeg kommer for at slappe af og stresse af og komme lidt væk hjemmefra og hygge
med naboer, venner og bekendte.
-Der er meget socialt i det. Tallene holder hjernen i gang, og så driller vi hinanden lidt
på en positiv måde, griner sammen og har det bare hyggeligt, siger Jytte Jacobsen,
der denne tirsdag aften spillede online-banko for første gang.
Andre er mere rutinerede i forhold til at spille banko over nettet. Heidi Lauridsen,
Djeld, Helle Gjedsig, Svenstrup-området mellem Sevel og Vinderup og Helle
Kalsgaard var nogle af dem.

-Jeg har gået til bankospil i 40 år. De første gange med online-spillet sad jeg hjemme
alene, men det blev for kedeligt, så jeg måtte herop i kulturhuset, hvor det sociale
tæller meget -specielt i disse tider, hvor man ellers ingen møder, fortæller Helle
Gjedsig.
-Her snakker vi meget sammen og hygger, og vi ser frem til hver gang. Spillet online
kan være lidt langtrukkent.
Der er mere »go« på til almindelig banko, hvor vi også når langt flere spil, tilføjer hun.
Om fremtiden for onlinebanko i Herrup har Majbritt ikke så meget at sige lige nu.
-Vi fortsætter måske efter nytår, men det foregår helt på frivillig basis, og bruger
meget tid på det, som hun siger. Blandt andet er hun også særdeles flittig med opslag
på Facebook for at gøre opmærksom på spillet -det er også en af hemmelighederne
bag succesen, mener hun.
-Med online-banko ved jeg, at vi glæder mange mennesker, og sådan er jeg -også i mit
daglige arbejde som hjemmehjælper, siger Majbritt Bundgård Lauridsen og gør klar til
at råbe næste tal op.
I skolestuen er damerne klar til spillet, og ude i stuerne, blandt andet i et privathjem i
Vinderup, sidder otte spillere klar til første tal og masser af plader at holde styr på.
• Majbritt Bundgård Lauridsen har stor succes med online-banko, der bliver
sendt fra Kulturhuset i Herrup live over Facebook. Foto: Jan la Cour
• Så er der banko! Claus Hallum modtager opkaldet fra den heldige vinder og
kontrollerer, at tallene nu også er rigtige. Foto: Jan la Cour
• Spillet er i gang, og Helle Klargaard nærmest i billedet og Helle Gjedsig, har
henholdsvis 12 og 18 plader at holde styr på. Foto: Jan la Cour

Fuglesang, skaterbane og halløj skal skabe sammenhold i
Herlufmagle
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SAMMEN I FORENING: Et økonomisk rygstød på 900.000 kroner skal støtte et aktivt
fællesskab, der inddrager børn og unge i Herlufmagle og Gelsted. Flere aktiviteter er
planlagt i forsommeren under overskriften Aktiv i Forening 4160.
HERLUFMAGLE: 11 foreninger og samlingssteder i Herlufmagle og Gelsted fik i
oktober 2020 knapt 900.000 kroner fra Nordea-fondens Her-bor-vi-pulje. Pengene
skal foreningerne bruge til i fællesskab at få flere børn og unge med i foreningslivet, i
nye fællesskaber og mere ud i det fri. Men på grund af Coronapandemi og
nedlukninger, er der først nu, at foreningerne og samlingssteder for alvor får luft
under vingerne med en række projekter.

Nattergaletur Allerede i dag, torsdag den maj er der nattergaletur for børnefamilier
ved Ravnstrup sø klokken 17.
Fugleturen er en del af » Aktiv i Forening 4160 « . Henrik Wejdling fra
Fugleværnsfondens arbejdsgruppe ved Ravnstrup sø og Naturvejleder Helen Holm
tager hver sit hold med rundt ved søen for at lytte tilde mange forskellige fugle - og
især nattergalen, som har meget travlt fortiden med at synge og tilkalde en mage. Det
er meget sjældent, at vi ser nattergalen, men der er stor sandsynlighed for, at høre
den og komme helt tæt på, for vi har 5-7 eksemplarer ved søen lige nu.
Efter turen er der samling ved bålhuset med pølser og brød fra bålet og saftevand -og
fortællinger om nattergalen.
Tilmelding er nødvendig på » Aktiv i Foreningen 4160 « ' s hjemmeside.
Aktivitetsdag Næste arrangement bliver en fælles aktivitetsdag fredag den 11. juni kl.
16-19 ved parkeringspladsen foran Susåskolen, Afdeling Herlufmagle.
Her vil Herlufmagle Skaterhockeyklub have den nye skaterbane fremme og
Herlufmagle Gymnastik og en tredje forening tilbyde åbne aktiviteter.
-Der er en tro på og vilje til at arbejde sammen i foreningerne, og nu er det ved at blive
konkret med de planlagte arrangementer, siger projektleder Torben Stenstrup.
Der er både blevet lavet et logo og » Aktiv i Forening 4160 « har også gået egen
hjemmeside og Facebook.
Livestreaming Under coronanedlukningen har man allerede gode erfaringer med at
livestreame forskellige arrangementer, da man jo ikke kunne mødes ret mange
mennesker fysisk. En rullende fastelavnsfest blev streamet på Facebook til de små
hjem i Herlufmagle og Gelsted, og senest den 16. maj var der både livestreaming fra
indsættelsen af den nye sognepræst Lasse Thormann og online børnebanko
arrangeret af KFUM-spejderne og Herlufmagle Hallen.
Halløj i Hallen Selv om online arrangementerne har været en succes, så er hele ideen
med » Aktiv i Forening 4160 « at få børn og unge ud og være aktive og foreningerne til
at gå sammen om at lave arrangementer.
-Vi håber at det kan blive en tilbagevendende begivenhed fredag aften at tre
foreninger går sammen og laver aktiviteter og lege i Herlufmagle Hallen, siger
projektleder Torben Stenstrup.
Han regner med at det vil komme i gang på den anden side af sommerferien.
-På den måde får foreningerne også et udstillingsvindue for deres aktiviteter,
fortæller han.
Partnerne i projektet » Aktiv i Forening 4160 « er KFUM-spejderne i Herlufmagle,
Herlufmagle Gymnastikforening, Herlufmagle Badminton Klub, Herlufmagle
Skaterhockey Klub, Sommerfest 4160, Herluflille Møllelaug, S/ I Herlufmagle Hallen
og Friluftsbadet, Herlufmagle Kirke, lokalrådet for Herlufmagle Omegn, Susåhuset
(Aktivitetshus) og Østafrikas Venner.

450 børn Ambitionen med » Aktiv i Forening 4160 « er at få 450 børn og unge i
lokalområdet aktivt med i foreningernes fællesskaber og tilbud samt mindst 3.000
deltagere i 40 åbne arrangementer, der skal finde sted i løbet af to år.
Flere aktive børn og unge, skal få øjnene op for de mange lokationer i nærområdet: i
naturen, i Friluftszonen, i hallen og i byens rum. Der er mange lokale ildsjæle og tilbud
i Herlufmagleområdet - og projektet skal forene kræfterne, så mange af de
arrangementer, foreningerne hver især kæmper med, bliver mere synlige og
tilgængelige for flere af områdets borgere.
Med støtten fra Nordea-fonden bliver der penge til købe grej og udstyr til fælles brug.
Derudover skal der skabes 40 arrangementer - fx fællesspisning, koncert, teater og
sport i det fri.
• Nattergaleturen går til Ravnstrup sø, hvor der er gang i skønsangen for
øjeblikket. Foto: Kristian Buchmann
• Nattergalen ses sjældent, men høres ofte ved Ravnstrup sø. Foto:
Fugleværnsfonden
• Torben Stenstrup er projektleder for » Aktiv i Forening 4160 « . Foto: Thomas
Olsen
•

Virtuelt 24-timers arrangement blev en succes
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Trods corona-restriktioner og nedlukning lykkedes det foreningen " 24 timer i
Hjallerup" at afvikle deres 24-timers arrangement også i 2021 - og det blev afholdt
med stor succes.
HJALLERUP: I weekenden 20.-21. februar 2021 blev det virtuelle arrangement afviklet
fra klokken 10.00 lørdag og til klokken 10.00 søndag. Arrangementet har som altid til
formål at samle penge ind til Julemærkehjemmet i Hobro.
I alle de 24 timer kunne interesserede og deltagere følge med på et Livestream, som
blev sendt fra foreningens Facebook-side. Facebooksiden har nået over 7.000
personer i rækkevidde i hele landet i løbet af de 24 timer. Der var en hel masse
deltagere igen i år.
Det blev til over 250 deltagere - alle med en opgave, fysisk eller ej, de vil arbejde med i
de 24 timer.
" Til et fysisk arrangement har vi været vant til at der var 1.000 deltagere - så jeg er
meget stolt over, at vi har haft så mange til vores virtuelle arrangement, som vi har",
udtaler formand Johnni Olesen.

" Byen har summet af liv og god stemning. Jeg har været ude på gaden og mærket
stemningen - der i år selvfølgelig var anderledes. Det er fedt - der er mange, der har
været ude og motionere i det gode vejr i denne weekend.
Jeg er virkelig en glad og stolt formand, der afrunder denne virtuelle udgave af 24
timer i Hjallerup." Og der var da også lagt op til en masse oplevelser for de
deltagende.
De Grønne Pigespejdere havde lavet et 24 timers Escape Room, hvor der hver time
blev givet en ny opgave, som skulle løses.
De mest gængse valg af aktiviteter var gang, løb og cykling, og det har været meget
forskelligt, hvordan man har valgt at bruge de 24 timer.
Familien Secher valgte at holde gang i benene hele døgnet rundt. De gik en rute rundt
i Hjallerup på skift, og der var en ude at gå alle de 24 timer.
Hjallerup Løbeklub valgte traditionen tro også at deltage, og de blå trøjer var til at se
rundt i byen. Også cykelfolket fulgte med - nogle med spinningscykel i private hjem andre på gader og stræder rundt om i og udenfor byen. Ja, faktisk ikke kun i
Hjallerup. Der er kommet billeder og historier fra mange forskellige steder i Danmark.
Hækling og strikning var igen på programmet, og der blev lavet meget flot håndværk.
Sport for sjov var også i gang med stavgang rundt i Hjallerup.
Der blev også modtaget videoer fra ridning, linedance og mange andre
aktivitetstyper.
" I Hjallerup Anlæg og EKKO-parken var der lavet aktivitetsbane for både børn og
voksne. Banen var lavet af Familien Starcke og bestod af en gåtur med poster, hvor
der var lavet aktiviteter og figurer. En god aktivitet, som vi har fået mange positive
tilbagemeldinger på, og som vi har sørget for, at der i hele uge 8 fortsat er mulighed
for, at I kan tage på, er en aktivitetstur i Hjallerup," fortæller Johnni og fortsætter: "
Det har været meget anderledes.
Vi mangler hele stemningen, der er i idrætscenteret, når vi kører vores fantastiske
arrangement. Vi har i år gjort det hver for sig, og jeg synes, jeg har følt lidt af den
summen og stemning, som vi kender fra 24 timer i Hjallerup i denne weekend. Vi
glæder os til 2022, hvor I allerede nu kan sætte kryds i kalenderen til 24 timer i
Hjallerup den 19. -20.
februar 2022. Nu vil vi glæde os til at se, hvad vores arrangement har kunne give i år
og ikke mindst til at sende pengene videre til Julemærkehjemmet i Hobro," afslutter
Johnni Olesen.

"Pop-up" vandreture har været et kæmpe succes i Thy: Nu
rykker det også på Mors
10. marts 2021 Nordjyske.dk Jens Fogh-Andersen Journalist... 403 ord Id: e8297683

Åbn orginalartikel

I Thy gik det ud over al forventning - og det gør det også på Mors MORS: Hver uge en
ny tur. 18 gange i træk beviste Flemming Søvndal Nielsen, Thy Race, at det sagtens
kan lade sig gøre at sende folk ad små, afmærkede stier ud til nye oplevelser - i hans
tilfælde først og fremmest i Nationalpark Thy.
For nogle uger siden tog Morsø Fodslaw ''pop up'' konceptet op. Der mærkes en rute
op, den slås op på foreningens Facebook-side - og så er det ellers op til folk selv at
gribe muligheden for at komme ud og opleve nye hjørner af Mors.
- Vi vil gerne have folk ud at gå. Også på steder, hvor de normalt ikke kommer, for det
handler om at vise, hvor skønt der også er ude i de skjulte hjørner, siger Poul Li
Nielsen, formand for Morsø Fodslaw.
Og de skjulte hjørner lokker. Hvor mange, som indtil videre har været ude på stierne,
ved han ikke, for de tælles ikke op. Folk møder frem og går turen.
- Men vi kan se på de reaktioner, vi får, at folk er tilfredse. Og det er vores kasserer
også, for mange bruger muligheden for at sende os et beløb via mobilepay, når de har
været afsted. Det er også udtryk for, at vores initiativ påskønnes, siger Povl Li Nielsen,
som er glad for, at folk, både morsingboer og mange andre, har taget initiativet til sig.
- Vi har noget arbejde med turene. Dels skal ruterne mærkes op, dels skal vi have
tilladelse af den enkelte lodsejer til at lade turen gå over hans jord, fortæller Povl Li
Nielsen og tilføjer, at den seneste tur ved Skarregård krævede 10 lodsejeres accept.
Morsø Fodslaw laver sine pop-up ture i to længder. En på op til fem kilometer og en
længere på op til 10 kilometer. Der skal være noget til alle.
I Thy var den enkelte tur annonceret flere uger i forvejen, Morsø Fodslaw tager en uge
af gangen.
- Lige nu er vi ved at planlægge turen i uge 11. Den bliver ved Karby, men turen i uge
12 kender vi endnu ikke, siger Povl Li Nielsen og tilføjer - med forbehold - at det lige
nu er tanken at lave en ny ugentlig tur frem til udgangen af april - og måske også ind i
maj.
- Og der er perler nok at vise frem, siger han.
• Povl Li Nielsen, formand for Morsø Fodslaw, er - med forbehold - klar til at
lave en ny ugentlig tur ud til øens gemte perler frem til udgangen af april og måske ind i maj. For der er oplevelser nok til de, der tager udfordringen
op. Foto: Bo Lehm De enkelte ture slås op på Morsø Fodslaw's Facebook, og
kortet er tilgængeligt i de dage, turen er åben. Så fjernes det. Her er det
turen ved Skarregård, som foreløbig er den tredje i rækken.
FORENING: I et forsøg på at skaffe flere nye medlemmer ønsker Skælskør
Marinegarde at åbne i fysiske lokaler, hvor interesserede kan få en forsmag på

garderlivet. Garden har udkig på et lokale centralt i Skælskør, som
flere foreninger måske kan få glæde af.
SKÆLSKØR: De sociale medier som kommunikationskanal rækker kun i et vist
omfang. Det har Skælskør Marinegarde måttet sande og ønsker derfor nu at åbne
med PR og reklame i et fysisk lokale på Algade centralt i Skælskør by.
Håbet er at kunne rekruttere flere nye medlemmer, og garden har derfor søgt om
40.000 kroner i Slagelse Kommunes kulturudvalg til realisering af projektet.
-Der står et tomt lokale med nogle fantastiske glaspartier, som vil være helt idelle i
forhold til at skabe synlighed, fortæller bestyrelsesmedlem i Skælskør Marinegarde
Amalie Kristensen, der også håber, at en del af de søgte midler vil række til andre
aktiviteter, som kan være med til at gøre reklame for garden som forening.
For eksempel inviterede Skælskør Marinegarde sidste år SFO og børnehaver forbi Det
Røde Pakhus til en tre-dage-lang workshop, hvor de kunne opleve nogle af gardens
aktiviteter.
Svært at få medlemmer -Vi fik rigtig stor tilslutning til det, og efterfølgende fik vi også
rigtig god respons. Så det vil vi gerne gentage, fortæller Amalie Kristensen.
Netop det at kunne vise -og ikke kun fortælle -hvad garden kan tilbyde, er ifølge
bestyrelsesmedlemmet helt essentielt for at skaffe nye medlemmer. Særligt blandt
den yngre målgruppe.
-På de sociale medier skal man gerne være 12-13 år for at være. Og vi tilbyder
musikundervisning helt ned til fire-års-alderen, hvor det også er bedre at lege tingene
ind, fortæller hun.
Med et fysisk lokale på Algade vil Skælskør Marinegarde derfor invitere interesserede
ind, så de kan få en forsmag på, hvad det vil sige at være en del af garden.
Det er særligt aktuelt lige nu, da coronakrisen har gjort det sværere at skaffe nye
medlemmer, fortæller Amalie Kristensen.
En del af forklaringen kan muligvis findes i, at foreningsaktiviteter generelt har været
ramt af både nedlukninger og genåbninger, ligesom resten af landet.
-Men vi er her, og vi vil rigtig gerne ud og vise det. Så derfor er formålet nu at kunne
byde indenfor og afmystificere det her garderliv, siger Amalie Kristensen.
Måske til glæde for flere
Ifølge bestyrelsesmedlemmet fra Skælskør Marinegarde er håbet også at nå ud til
flere forældre, som ikke nødvendigvis bruger eller følger garden på
de sociale medier som Facebook.
Desuden er tanken, at lokalet på Algade, hvis det lykkes at få fingrene i det, kan
bruges af andre foreninger, der ønsker at gøre reklame for deres aktiviteter gennem
eksempelvis workshops.

-Det kan være for eksempel billedskoler eller teaterforeninger eller andre aktiviteter,
der ikke er sport, hvor medlemmerne oftere melder sig af sig selv, siger Amalie
Kristensen.
• På de sociale medier er der ofte en aldersgrænse, der indskrænker de
potentielle medlemmer, garden kan nå ud til. For eksempel tilbydes der
musikundervisning helt ned til fire-års-alderen.
• Det er ikke længere nok at være tilstede på de sociale medier, mener
Skælskør Marinegarde. Nu ønsker garden at leje sig ind i fysiske lokaler,
hvor de kan gøre reklame og skaffe nye medlemmer. Foto: Fleur Sativa

Årets sommerfest bliver noget helt særligt i Egtved
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Egtved har noget at glæde sig til, for til juni skal der festes til den store guldmedalje,
når Egtved Idrætsforening kombinerer en længe ventet sommerfest
med foreningens 100-års jubilæum.
EGTVED: Med en historisk parade gennem byens gader, reception og jubilæumsfest
kommer årets sommerfest i dagene 10.-13. juni til at være en helt særlig af slagsen.
Ikke alene vil man forhåbentlig kunne stornyde at være sammen og mødes med alle i
byen til Egtveds traditionsrige sommerfest, men man vil også kunne deltage i Egtved
Idrætsforenings 100 års jubilæum.
-Det bliver som grundbase den samme form for sommerfest, som vi har holdt gennem
mange år med både banko, cykelsponsorrally, fællesspisninger, fodboldturneringer,
sønderjysk kaffebord og alt det andet, vi holder af her i Egtved, men samtidig glæder
vi os enormt meget til at kunne fejre, at idrætsforeningen har eksisteret i 100 år.
Det bliver helt specielt, lyder det fra Mikkel Harritslev fra sommerfestudvalget og Per
Ahrensberg, der er formand for Egtved Idrætsforening.
Begge er sammen med deres bagland godt i gang med at lægge sidste hånd på
planlægningen af Egtveds helt store sommerfest.
Historie, onlinefejring og efterlysning Naturligvis er de bevidste om, at vi stadig er
midt i en corona-situation i Danmark, men det lader dem ikke slå ud, for som de siger,
så gør de dette her ud fra et håb om og en tro på, at det til sommer vil være muligt
igen at være sammen, hvilket i sig selv ganske sikkert er noget, som de fleste trænger
til.
Tilbage i 1921 gik gymnastik-og idrætsglade mennesker sammen om at skabe denne
nu 100 år gamle forening i Egtved, hvor de kunne samles om deres fælles interesser.

Med tiden er Egtved Idrætsforening blevet udvidet ganske betragteligt med flere
idrætsgrene, og i dag omfatter Egtved Idrætsforening intet mindre end 1162
medlemmer, hvilket svarer til næsten det halve af Egtveds indbyggere.
Foreningen omfatter i dag afdelingerne for håndbold, fodbold, badminton, tennis,
bordtennis, gymnastik, Idræt i dagtimerne og motion.
Under navnet # EIF100 kan man på de sociale medier dele eller finde billeder og
minder, man har fra alle årene siden 1921. Og faktisk håber de i idrætsforeningen, at
mange kunne have lyst til at gå i gemmerne og se, hvad de kan finde frem og dele det.
På Idrætsforeningens Facebookside kan man finde flere oplysninger.
Samtidig er det også et stort ønske at få fat i bysbørn, der ikke længere bor i Egtved.
-Vi kunne godt tænke os, hvis nogle af de mange mennesker, der gennem tiden har
været en del af idrætsforeningen og sommerfesten, ville komme og være med til
sommerfesten -og ja, til jubilæumsfesten.
Det ville bare være så fedt, fortæller Mikkel Harritslev, der videre beretter, at de i
udvalget i denne tid er i fuld gang med at prøve at komme i kontakt med så mange
som muligt fra førhen.
Så der er gang i efterlysningerne af både minder, fotos og mennesker. Det store ønske
er at samle så meget og så mange som muligt om fejringen af idrætsforeningen og
sommerfesten.
Vi glæder os også enormt meget til at kunne fejre, at idrætsforeningen har eksisteret i
100 år. Det bliver helt specielt.
MIKKEL HARRITSLEV OG PER AHRENSBERG.
• Billedet her er fra midt i 1960' erne. Bagerst fra venstre Frede Nielsen,
fodboldklubbens daværende formand, Helge Locht, Bent Poder, Knud
Højer, Per Uldall, Ejvind Sørensen og vores træner Kaj Hedeager. I midten
fra venstre Erling Munk, Olaf Jensen og Poul Henning Poulsen. Nederst fra
venstre Arne Johansen, Jens Kristoffersen og Arne Jørgensen. Privatfoto
• Det sønderjyske kaffebord er noget af det, som nærmest alle elsker ved
sommerfesten. Og det er naturligvis også på programmet i år. Arkivfoto:
Mogens Bach
• Fra en gymnastikopvisning i 1960-61. Der var ikke bad efter opvisningen,
men dog fine toiletter, hvor der var en vask, så man lige kunne få sveden af
panden efter opvisning. Billedet er fra den periode, hvor legendariske Erna
Andersen ude fra " Severinelyst" var formand for gymnastikforeningen. Hun
var kendt i vide kredse og selvfølgelig også med i Gymnastikudvalget i
DDSG& I Vejle Amt. Privatfoto
• Billedet her er fra sommerfesten i Egtved 2018. Håbet for sommerfesten til
juni i år er lysegrønt. Om corona-restriktionerne tillader det, har

•

sommerfestudvalget ved Egtved Idrætsforening lagt i gryden til en herlig
sommerfest. Arkivfoto: Mogens Bach
Egtved Idrætsforening har skabt et logo, der fortæller om foreningens 100års jubilæum. Og samtidig fortæller det, at man kan skrive "# EIF100" på
de sociale medier, hvor det er håbet, at mange får lyst til at lægge minder og
billeder op. Illustration: EIF

Spejdertrop vendte modgang til succes -og er nu blevet kåret til
Årets Forening
24. april 2021 JydskeVestkysten Kolding Sektion 2 (Kolding) Side 2 Lotte Højstrøm LHO@jv.dk... 509 ord Id: e83c1b6b
2 sider

Spejderne i Hejls Trop er blevet kåret til Årets forening i Kolding. Her ser man altid på.
hvor man kan udvikle og forny sig og har vendt en truende lukning til stor succes.
HEJLS: Der er ikke noget, der bare hedder plejer hos spejderne i Hejls Trop.
Her har man et konstant fokus på at udvikle og forny spejdergrupperne og hele tiden
se på, hvordan man kan blive endnu bedre og gå nye veje til fordel for spejderne og
de frivillige i troppen.
Og for blandt andet dét blev Hejls Trop forleden kåret til Årets Forening 2020 i
Kolding. Normalt plejer Årets Forening at blive afsløret ved kommunens store, årlige
fritidsfest, men på grund af corona kommer repræsentanter fra kommunen i stedet
ud på besøg hos foreningen for at afsløre, at spejderne vinder hæderen i år og
dermed også bliver 10.000 kroner rigere.
-Det er jo en rigtig dejlig anerkendelse for det arbejde, vores dygtige ledere gør og den
udvikling, vi har været igennem med at have fokus på at få så mange børn og unge
med og fastholde dem i et godt socialt fællesskab, og hvor vi har lavet mange sjove og
skæve arrangementer, siger gruppeleder Anne Vittrup, der har været aktiv i Hejls Trop
i snart otte år.
Dengang var truppen ved at gå i opløsning, og antallet af spejdere og ledere var
slunken.
Men så satte man ind for at vende udviklingen. Bestyrelsen for troppen og for
spejderhuset nægtede at give op og kæmpede for at overleve.
Besøg på skolen I første omgang satte man et udviklingsarbejde i gang for at finde ud,
hvordan man kunne få flere til at blive spejderledere, for det var en forudsætning for
at få områdets børn og unge til at melde sig under fanerne.
I dag er der omkring 20 ledere og 80 børn og unge, som er spejdere. Man har blandt
andet fået et fast samarbejde med Sjølund-Hejls Skole op at stå, så spejderne hvert år
arrangerer en spejderdag på skolen.

-Derfor ved alle børnene, hvordan det er at gå til spejder, og de har et stort kendskab
til det, fortæller Anne Vittrup og forklarer, at man også gør meget ud af at få de ældre
spejdere til at holde ved spejderlivet, når de bliver teenagere.
-Da er det vigtigt, at de selv får mere og mere ansvar. Man er nødt til at udvikle, når de
bliver ældre og for eksempel give dem ansvar for hinanden ved at skulle lede
hinanden, siger Anne Vittrup.
Evig udvikling har hun og de øvrige ledere og bestyrelse fortsat et skarpt øje på. I
øjeblikket er de blandt andet ved at etablere forskellige uderum, og den check på
10.000 kroner, der fulgte med prisen som Årets Forening, skal gå til for eksempel den
bålhytte og det udekøkken, der er ved at blive bygget.
-Man har mange traditioner, men for os er det vigtigt, at det ikke bliver for meget "
plejer". Når vi for eksempel har vores traditionelle nytårstur, sørger vi altid for at finde
på noget nyt, fortæller Anne Vittrup.
FAKTA HÆDRING
Hejls Trop blev udnævnt til Årets Forening 2020 i Kolding Kommune. De to øvrige
nominerede var MTB6000 og Kolding Volleyball Klub.
. Årets Leder 2020 blev Per Thestrup, der er formand for KIF Tennis.
• Gruppeleder Anne Vittrup begyndte som spejderleder for snart otte år
siden, da hendes datter gerne ville gå til minispejder. Hun fortæller, at man i
troppen er meget bevidst om ikke altid at gøre, som man plejer. I stedet har
man fokus rettet mod udvikling på alle niveauer. Arkivfoto: Søren Gylling
• For et par år siden, var spejderne i Hejls Trop ved at lukke ned. Nu er de 100
medlemmer. Man arbejder meget for både at få børn og unge til at blive
spejdere men også for at skaffe spejderledere. Arkivfoto: Søren Gylling
• Lederne i Hejls Trop er meget bevidste om, at der skal arbejdes og udvikles
for både at tiltrække børn og unge som spejdere og også voksne, der vil
være ledere. Begge dele er lykkedes indenfor de seneste år, og nu er
spejderne i Hejls kåret til Årets Forening 2020 i Kolding Kommune.
Arkivfoto: Søren Gylling

Folk er flinke til at mætte Dåse-Åse
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Gauerslund Gymnastik Forening (GGF) fik tidligere på året en idé, der har vist sig at
være rigtig god. Foreningen samler ind til et springcenter, og en af måderne er at
indsamle pantflasker i stor stil. Det initiativ har vist sig at være en større succes end
håbet.

GAUERSLUND: Dåse-Åse har fundet det brede smil frem, og der er også grund til at
smile.
For containerne med det pudsige navn Dåse-Åse er placeret rundt i Børkop og
Brejning, og de i alt fire, snart syv, Åser har store gab, der kan modtage alle de
pantflasker, man gerne vil af med.
Og det vil borgerne i Brejning og Børkop gerne. Det er en måde, de kan støtte
indsamlingen til et kommende springcenter i den kommende dobbelthal i
Gauerslund.
-Dåse-Åse har vist sig at være ret populær. Vi har siden maj samlet 75.000 kroner ind
ved at modtage og indsamle pantflasker, og det er noget bedre, end vi har turde
håbe, siger Arne Rasmussen.
Han er medlem af den fundraisinggruppe, som står bag foreningens arbejde med at
indsamle penge til indkøb af redskaber til springcentret.
I alt skal der indsamles 1,2 millioner kroner, og her er man pænt over halvvejs, og
målet kan anes ude i horisonten, men i mål er man ikke endnu.
Flaskerne kan ikke gøre det alene, men de kan gøre en stor forskel. For flaskerne er
også en måde, hvorpå gymnastikforeningens indsamling hele tiden holdes nær i folks
bevidsthed.
-Vi har fået mange forskellige donationer fra fonde, og fra folk som gerne vil støtte os.
Og vi kan ikke udtrykke vores taknemmelighed nok for det. Men Dåse-Åse er på sin vis
sin helt egen historie, for hun er så synlig. Eller nærmere Åserne, for vi har to i Børkop
og så fik vi en i Brejning, men den viste sig hurtigt at være for lidt, så vi fik sat en DåseÅse mere op der.
Folk er virkelig gode til at samle deres pantflasker ind og på den måde støtte os, siger
Arne Rasmussen.
Sådan blev Åse født Selv idéen bag flaskeindsamlingen opstod, da man i
gymnastikforeningen hørte om, hvordan en anden forening et andet sted i landet
med succes havde kastet sig ud i den mulighed.
-Vi blev inspireret af det og tænkte, at det kunne vi da også prøve kræfter med. Den
anden forening fik en flaskecontainer sponsoret af en lokal ildsjæl, men så heldig var
vi ikke lige, men i fundraisinggruppen var der en Ole Opfinder-type, der kom på idéen
med tøjcontainere.
Han var hurtig til at skaffe en brugt tøjcontainer, som blev monteret med en stor sæk
indvendig. Containeren blev udsmykket, og på den måde så den første Dåse-Åse
dagens lys, forklarer Arne Rasmussen.
Frivillige fra Gauerslund Gymnastik kører en gang om ugen rundt med trailer og
gummihandsker og tømmer Dåse-Åserne.
-Det kan være en lidt fedtet og klistret tjans, men vore medlemmer er søde til at
hjælpe, lyder det videre.

Ud over Dåse-Åserne kører foreningens medlemmer også på specielle pantdage ud og
hente pant ved folks hjem, og de dage er også altid givende for foreningen.
Lørdag 28. august holdes den næste store pantdag.
Det kan være en lidt fedtet og klistret tjans, men vore medlemmer er søde til at
hjælpe.
ARNE RASMUSSEN, GAUERSLUND GYMNASTIK.
FAKTA SPRINGCENTER I GAUERSLUND
I Gauerslund mellem Børkop og Brejning er Vejle Kommune i gang med at at opføre
en ny dobbelthal, der skal opfylde det store behov, der er i området for mere
halkapacitet.
I den ene hal er der gjort plads til, og gravet ud til, en springrav med videre, så
Gauerslund Gymmnastik Forening kan få sig et springcenter.
Men selve redskaberne i form af trampoliner med videre skal gymnastikforeningen
selv indkøbe og betale for, og det betyder, at foreningen skal indsamle 1,2 millioner
kroner.
Blandt andet ved hjælp fra fonde og private samt klubbens egen kasse, er
indsamlingen nået langt, men man er ikke i mål endnu.
Selve hallerne står klar til indvielse i oktober, og der arbejdes på at springcentret kan
nå at være klar til samme indvielse, men om det lykkes er ikke sikkert.
Men gymnastikforeningen forventer, at det i så fald vil ske inden for en kort periode
derefter.
• Der er fire Dåse-Åser i Børkop og Brejning, og tre " Mini-Dåse-Åser" er på vej
til Gauerslundhallerne. Det kan svare sig at samle pant ind, når man
er forening. Det ved man hos Gauerslund Gymnastik, der står bag DåseÅserne. Privatfoto

Forenings første koncert blev en succes i Hobro
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DEN NYE musikforening " Live Musik i Hobro" kunne omsider afholde sin første
koncert. Den var med Tim Schou og band i Det Røde Pakhus i Hobro, hvor der var helt
udsolgt.
-Ja, det var en stor succes.
Fra starten af, var en del gæster lidt skeptiske, da de kun havde oplevet Tim Schou
solo på de små intimkoncerter før, eller slet ikke oplevet ham live. Men den skepsis

blev hurtigt glemt og alle måtte overgive sig allerede til første nummer " The Tide",
fortæller Erna Olsen, formand for Live Musik i Hobro.
-Hele koncerten blev fyret af med stor energi og spilleglæde.
Numrene var meget afvekslende, og bandet gav meget ekstra til de i forvejen dejlige
numre. Der var også plads til lidt anekdoter fra den altid meget ærlige Tim Schou,
fortæller Erna, der tydeligt var stolt over foreningens første koncert.
Foreningens næste koncert finder sted fredag den 20. august i Ishuset. Den er med de
karismatiske tvillinger " Twins of June" med support af Kasper Buch.
• Der var totoalt udsolgt til koncerten i Det Røde Pakhus i Hobro. Foto: Lukas
Valentin Bauer Weine
• Tim Schou med band. Foto: Lukas Valentin Bauer Weine

Kløften Havefestival besætter den indre by på lørdag:
Planlægger sidespring og jumping gin
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Der er lagt op til en herlig forfest over to lørdage, når Kløften Havefestival og flere af
kommunens foreninger inviterer til sjov i gaden.
HADERSLEV: Det lyder helt storbyagtigt: " Kløften Havefestival besætter den indre by
på lørdag". I virkeligheden er det helt nede på jorden, muntert og meget fredeligt, når
Kløften Havefestival og et halvt dusin lokale foreninger på lørdag ruller den helt store
pallette af aktiviteter ud.
-Vi har været i gang i flere uger, og der er stor opbakning, også til dette års Kløften
Havefestival, hvor overskuddet går til foreningerne. Indtil nu har langt de fleste
aktiviteter fundet sted på de sociale medier og via web-shoppen sortiment. dk, og det
har været forrygende, men de kommende to lørdage bliver der gang i den sådan rent
fysisk, så vi kan få et brag af en havefest den 25. juni, forklarer Randi Helding, der igen
i år samler havefestivalens tråde.
I år har Kløften Havefestival lånt den tidligere herretøjsbutik " Sam's" på
Stormklokken i Haderslev, som desværre er lukket, men med udsigt til formidabelt
vejr er Randi Helding og hendes tro væbner Ramus Degn opsatte på, at skabe "
forfesten" på selve Stormklokken sammen med et halvt dusin foreninger.
Og kreativiteten blomster.
Vilstrup UIF inviterer til " sidespringskonkurrence" og " jumping gin" på Gravene, hvor
også HMIF MTB, altså mountainbike-afdelingen, ruller sin helt store trackbane ud.
Spejderne er klar med bål og pandekager på Gravene, og der vil være musik
undervejs.

Boksere og nuttede vovser Bokseklubben IK Semper sparker til gengæld ... på
Stormklokken, hvor også Dansk Politihundeforening møder op med en masse
nuttede vovser.
Flere foreninger er til stede på Stormklokken og vil have gang i aktiviteter, der kan
blive til klingende mønt for Kløften Havefestival, som i år giver al overskud til
foreninger i Haderslev Kommune.
En del af overskuddet kommer fra salg af merchandise, som webshoppen sortiment.
dk har taget hånd om.
Men på lørdag man du komme til at røre ved varerne, inden du sætter gang i en
mobilePayoverførsel.
-Vi har i år solgt meget mere merchandise, end vi gjorde sidste år, fortæller Rasmus
Degn fra sortiment.dk.
Han har i år været Randi Helding uundværlige højre hånd, og har taget sig af al
administrationen.
Det har Randi sat pris på: -Rasmus og Kent (Degn, red.) har taget en stor del af slæbet.
Det gjorde de også sidste år, men i år har Rasmus været dedikeret til Kløften
Havefestival, og det har betydet, at jeg kunne gå lidt tidligere i seng, selv om det er
lange dage, fortæller Randi Helding med et stort smil.
Hun glæder sig til at sætte gang i gaden og opfordrer alle til at kigge forbi
Stormklokken eller Gravene.
-Det bliver bare kanon, lyder det fra Helding.
Hvis du gerne vil støtte havefestivalen og dermed kommunens foreninger kan du til
hver en tid overføre et valgfrit beløb til MobilePay nummer 662730.
Lørdag den 19. juni vil der også være gang i gaden. Denne gang med ølsmagning på
havnen.
Du kan følge havefestivalens vilde aktiviteter i Facebookgruppen Kløften
Havefestival.
Hvis ikke du er medlem af gruppen, kan du anmode om at blive det. Så skal du straks
blive en del af det gode selskab, der tæller over 8500 medlemmer.
• Randi Helding og Rasmus Degn er så klar til at sætte gang i gaden, så dette
års Kløften Havefestival også bliver en rungende succes, der kan skæppe
godt i kassen hos kommunens foreninger. Foto: Connie Bøgwad Schmidt

Nims foreninger samler byen til aktivitetsdag
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Flere af Nims foreninger kan i år fejre jubilæer, og det er de gået sammen om at
markere lørdag 21. august, hvor der bliver masser af aktiviteter og fællesspisning ved
købmanden.
NIM: Der bliver mange ting at fejre, når der lørdag 21. august bliver holdt
sensommerfest på torvet ved Min Købmand på Præstevænget.
Nim Skole holder 60-års jubilæum, og Nim Vandværk har i år 100 år på bagen, men i
stedet for at fejre tingene hver for sig har man i år besluttet at gå sammen med både
Nim IF og byens borgerforening for at holde en fælles dag med masser af aktiviteter
for hele byen.
-Vi plejer at holde byfest i tredje weekend i august, men på grund af coronaen har det
ikke været muligt i år. Byfesten er meget afhængig af sponsorater, men da
sponsorerne i år er lidt presset efter corona, har vi valgt at gøre tingene på en lidt
anden måde, siger Pia Kjær Øulee, formand for Nim IF.
Den lokale idrætsforening bidrager selv med Nim Løbet, som foregår fra klokken
10.30, og har start og slut ved sportspladsen. Her kan man vælge imellem 5 km walk
eller 5 eller 10 km løb, og der er stadig løbenumre til rådighed.
-Der er plads til 100 deltagere, men der er stadig god mulighed for at være med. I år
bliver det for første gang et internationalt løb, da to tyskere har tilmeldt sig. Det er
vist første gang, vi prøver det, siger Pia Kjæer Øulee med et grin.
Skole fylder 60 år
Programmet indledes klokken 8.30, hvor der er kaffe og rundstykker ved købmanden.
Herefter går det slag i slag med musikalsk indslag fra elever fra Nim Skole,
bagagerumsmarked og " plant et træ", hvor 6. klasse planter et æbletræ bag
købmanden.
-Vi kører et tema om skolens historie for eleverne på skolen i ugens løb. Her har vi
gamle lege, tidligere elever kommer på besøg, og så slutter vi af med plant et træ. Det
ser vi gerne bliver en lille tradition for afgangseleverne hvert år, så på et tidspunkt
bliver der en lille æblelund, siger Lars Svendsen, skoleleder på Nim Skole.
I forbindelse med Nim Vandværks 100-års jubilæum vil der være åbent hus, hvor
byens borgere kan se, hvordan vandværket fungerer.
-Vi er jo stolte af, at vi igennem 100 år har leveret rent vand til borgerne i Nim. Så her
er muligheden for at se, hvordan værket fungerer, og har man lyst, kan man også få
lov til at smage på varerne, siger Tammes Lund Jepsen, formand for Nim Vandværk
med et grin.
Veterantræf
Frokosten kan købes i en food-truck eller i pølsevognen og kan nydes på de opstillede
bænke ved købmanden.

Her står Borgerforeningen for salg af øl, vand og snacks, inden der er veterantræf om
eftermiddagen med " Vis mig din maskine".
-Her kan alle, der har en gammel bil, motorcykel eller en flot traktor eller andet
komme og vise det frem. Det gør vi selvfølgelig for, at der er lidt sjovt at kigge på, men
det er også en god mulighed for os at skabe noget mere opmærksomhed på byens
købmand som et samlingssted, siger Marc Sonne-Hansen, bestyrelsesmedlem i Nim
Butikstorv ApS.
I Nim Borgerforening håber formanden, at det nye initiativ med at gå sammen om en
sensommerfest kan blive en tradition i Nim.
-Der lægges jo rigtig mange frivillige kræfter i at arrangere en byfest, så hvis
flere foreninger kunne gøre det i fællesskab, bliver arbejdsbyrden knap så
stor. Succesen afhænger imidlertid af, at folk bakker op om det, så det håber vi, at de
gør, siger Martin Pedersen, formand Nim Borgerforening.
Søndag 22. august er der igen noget at fejre i Nim. Her markerer Marsk Stig Gruppen
spejdernes 30-års jubilæum.
Det sker kl. 10-14 ved spejderhuset ved Nim Skole, hvor spejderne byder på postløb,
helstegt pattegris og aktiviteter for voksne og børn.
Succesen afhænger imidlertid af, at folk bakker op om det, så det håber vi, at de gør.
MARTIN PEDERSEN, FORMAND FOR NIM BORGERFORENING ".
• Nims foreninger er gået sammen om en sensommerfest, da byfesten i år er
aflyst i sin vante form. Her ses til venstre skoleleder Lars Svendsen, Martin
Pedersen, borgerforeningen og Tammes Lund Jepsen fra vandværket. Til
højre ses Marc Sonne-Hansen, butikstorvet, Pia Kjær Øulee fra
idrætsforeningen og Simon Andersen fra borgerforeningen. Foto: Henrik C.
Sandvad

Forening drukner i egen succes: Skinnecyklerne må holde stille
grundet mangel på frivillige
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Der er mangel på hænder ved veteranbanen, og det betyder, at foreningen i nogle
tilfælde må skuffe lokale og turister og holde lukket.
Aabenraa: Der er ingen mangel på interesse, og tiderne fyldes hurtigt op hos
Aabenraa Veteranbane 2019, som tilbyder ture på skinnecykler fra Aabenraa til
Rødekro.

Men der er et problem.
- Vi mangler frivillige til at passe det dernede, og det betyder, at vi i næste uge bliver
nødt til at holde lukket i hverdagene, forklarer foreningens næstformand, Arne
Dupont.
Normalt kan der kun bookes tider på skinnecyklerne i weekenden. Men på grund af
den store interesse, foreningen oplever i ferieperioderne, har man valgt også at holde
åbent tirsdag og torsdag i skolernes sommer- og efterårsferie. Når det altså kan lade
sig gøre.
- Der skal jo være nogen til at trække cyklerne ud, se dem efter og instruere de
besøgende i, hvordan de bruger dem. Og der er vi bare ikke nok i øjeblikket til også at
kunne holde åbent i hverdagene, forklarer næstformanden.
I weekenden er foreningen blevet nødt til at trække en hjælpende hånd fra Sjælland
til Sønderjylland for at få det hele til at hænge sammen.
Kun tre frivillige
Lige nu er der kun tre frivillige til at hjælpe de mange brugere af skinnecyklerne, og
problemet er ikke nyt.
- Vi har længe manglet hænder. Vi har nok brug for tre til fem ekstra, men vi tager
selvfølgelig imod alt den hjælp, vi kan få, siger Arne Dupont.
Næstformanden har selv været frivillig siden foreningen startede op i 2019, og det er
bestemt et arbejde, han kan anbefale til andre.
- Det er glade folk, der kommer, og endnu gladere folk, der tager derfra. Vi er godt
booket op hele tiden, og det er et dejligt job, lyder det.
Arne Dupont understreger, at der ikke er tale om et fysisk hårdt job, og at det bare
kræver, at man dukker op med et godt humør.
Det er glade folk, der kommer, og endnu gladere folk, der tager derfra. Vi er godt
booket op hele tiden, og det er et dejligt job.
• Der mangler frivillige hænder på Aabenraa Veteranbane anno 2019. Foto:
Arne Dupont

Hvad kan få SFO-pigerne ud i naturen?
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Mens udeskole og friluftsliv i daginstitutionerne er veldokumenteret, så er SFO'en
underbelyst i forskningen. Søren Andkjær undersøger, hvad der skal til for at få
pigerne i SFO'er mere ud i naturen.
HVAD UNDERSØGER DU?

" Vi skal evaluere et projekt, der hedder ' Spejd med pigerne'. Det er De grønne
pigespejdere, der i samarbejde med udvalgte SFO'er laver en særlig indsats for at få
piger fra SFO'en ud i naturen.
Vores forskning går ud på at evaluere den konkrete indsats, hvor spejderne
samarbejder med pædagogerne i SFO'erne i fire kommuner om et aktivitetsforløb.
Aktiviteterne udvikler spejderne i samarbejde med pædagoger og med pigerne selv.
Vi skal se på tal i forhold til, hvor mange piger der er kommet ud, men primært
undersøger vi, hvilke oplevelser de har fået, hvad det betyder for dem, og hvordan
man kan brede indsatsen ud andre steder.".
HVORFOR ER DET VIGTIGT?
" Vi ved generelt, at det er rigtig positivt på en række forskellige områder, at børn og
unge kommer ud i naturen. Samtidig ved vi også fra forskningen, at en stor gruppe af
børn og unge kommer mindre i naturen, end deres forældre og bedsteforældre
gjorde.
Noget tyder samtidigt på, at piger søger andre ting end drenge i naturen. Så vi har
valgt at fokusere på piger alene, fordi det måske kræver en anden indsats at få dem
mere ud. En ting er at gøre det i praksis, men for at vi skal blive klogere på området, er
det nødvendigt at forske og at dokumentere, hvad der egentlig sker. Målet er, at vi
fremover mere kvalificeret kan målrette indsatserne til piger - og bruge de rigtige
metoder, aktiviteter og steder.".
HVORDAN SKAL DU UNDERSØGE DET?
" Vi indsamler materiale om processen for at dokumentere, for eksempel hvor mange
der har deltaget, og hvad de har gjort. Vi skal lave interview med pædagoger og
spejderledere, og vi skal foretage observationer. Vi skal også med ud at se, hvad der
sker ude i naturen med pigerne. Vi skal også lave en form for interview med børnene.
Det kan være svært at lave egentlige interview med mindre børn, så vi laver ' goalong' interview, hvor vi deltager i aktiviteterne og snakker med børnene undervejs.
Der kommer til slut en samlet rapport med resultaterne af forskningen.
Der vil også i projektet blive lavet hands on-dokumenter med inspiration og guider til,
hvad man kan gøre for at få pigerne mere udenfor i naturen.".
OM FORSKEREN
Søren Andkjær er lektor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk
Universitet. Han er projektleder på forskningsdelen og samarbejder med
videnskabelig assistent Astrid Ishøi, også fra SDU.
Projektet er tilknyttet Center for Børn og Natur.

Spejderkorpset står for indsatsen i samarbejde med pædagoger i SFO'erne og har
modtaget en bevilling på en million kroner fra Friluftsrådet til projektet. Resultaterne
forventes klar i slutningen af 2021.

