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Den rose fin og lille,        

har dejlig duft og skær: 

Den lyse for os ville,  

og sprede mørket her: 

I sandhed mand og Gud,  

af syndens nød og pine 

Han nådig hjalp os ud.  

 
 

 

 

Kære Medlem 

 

Nu er det mest mærkelige år i mands minde ved at rinde ud. Corona har sat dagsordenen stort set hele året – og 

vil gøre det langt ud i fremtiden. Der er rigtig mange ting vi ikke kan og skal lade være med – men der heldigvis 

også noget som vi gerne må og som vi glædes ved.  

Fællessang på afstand er blevet noget der kan holde Danmark sammen og holde modet oppe. Mere hjemmetid – 

det kan man da håbe på, at det for nogen familier i hvert fald, har gearet lidt ned og givet mere kvalitet i 

hverdagen. 

For os som forening og ven til forening med aktive idrætsudøvere, kan det give udfordringer i fremtiden, når nu 

folk har fundet ud af, at træning og kampe, og kurser og håndboldtrøjer der skal vaskes – faktisk tager tid. 

For rigtig mange af os, overskygger det sociale liv vi må undvære lige i tiden, heldigvis det arbejde der også ligger i 

det. 

 

Vi håber, ønsker og tror, at der kommer en anden verden på den anden side, og at julens budskab – den rose fin 

og lille også skinner på os til den tid, som den gør nu i juletiden. 

 

Forårets bestyrelsesmøde foregik i marts måned hos Jens Peter i Aalborg. Faktisk den 11. marts – hvor Danmark 

lukkede ned samme aften. Nu skal vi handle – sagde Mette Frederiksen – hvorefter stort set hele Danmark tog i 

Føtex for at købe toiletpapir ! 

På mødet i marts, snakkede vi om generalforsamlingen, men lidet kunne vi vide, at den ville blive flyttet så mange 

gange. Jeg skal benytte denne lejlighed til at beklage, hvis vi ikke fik sendt den endelige dato ud ( særligt nok de få 

af jer medlemmer der får pr. post). Der var en del arbejde fra forbundskontorets side, med at få det hele til at gå 

op. Det lykkedes til sidst, og vi fik en fin dag sammen – dog ikke så mange som vi før har været. 

Til næste år 2021, er forbundets repræsentantskabsmøde planlagt til lørdag den 17. april – og som vi plejer, 

lægger vi vores generalforsamling samme dag, lige efter repræsentatnskabsmødets afslutning. Sæt allerede nu X i 

din kalender – vi trænger til at se hinanden. 

 

Efterårets møde i november var hos Iris i Sevel.  

På hvert møde har vi økonomi, priser / uddelinger, medlemsskaren og samarbejde med forbundet som program 

punkter. Vi har et rigtigt godt samarbejde med forbundskontoret – og det er vi rigtig glade for. 

 

I år har der ikke været mange aktiviteter fra Forbundets Venner. Både seniorlejr og bedsteforældre lejren blev 

aflyst. Heldigvis har vi fået indstillinger til priser, så i årets løb har vi uddelt følgende: 

 

Initiativprisen, kr. 3.000,- gik til Middelfart Kfum, for initiativet til nathåndbold arrangeret af deres 

ungdomsledere. 

Ungdomslederprisen, kr. 2.500,-  gik til Sofie Klint fra Langhøj KFUM for et stort og godt engagement i 

gymnastikbørn. 

Disse to priser uddeles fra midler i Trivselslegatet. 



Uddannelsesstøtten, kr. 1.250,00 som er et bidrag til en kursist eller to på forbundets kurser – gik i år til en enkelt 

kursist fra Kolding Kfum.  

Denne støtte tages fra en anonym pengegave, som Forbundets Venner fik flere år tilbage. 

 

Vort medlemstal er faldende, og vi er i øjeblikket 90 medlemmer – det vil vi rigtig gerne have rettet op på. Mon 

ikke du også kender én, som du kunne tænke dig skulle være med i fællesskabet. Så giv endelig et puf til din ven 

eller giv os besked om at kontakte ham eller hende. Der er brug for at vore midler kan uddeles til de mennesker 

der giver liv og glæde i vore foreninger. 

Kontingentet er kr. 200,-  

 

Bestyrelsen ønsker hermed alle vore medlemmer og deres nærmeste en glædelig jul og et velsignet nyt år 2020. 

 

 

Henrik Eriksen          Jens Peder Poulsen         Else Thorsund                                   Iris Smed Hansen  

Rishøjvej 16          Bykrogen 17         Falhøj 23                                   Vesterled 29, Sevel  

7755 Bedsted          9200 Aalborg SV         2770 Kastrup                                   7830 Vinderup  

97 94 58 40          20 12 64 24         32 51 18 42                                    61 54 34 99  

Henrikeriksen1953            jenspederpoulsen@         ethorsund@hotmail.com                   lrissmed@gmail.com  

@gmail.com          gmail.com 
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Kontingent for 2021 bedes indbetalt på konto 9436 – 0000259187 i Borbjerg Sparekasse, senest den 15. januar 

2021. 

 

Tak for dit medlemskab.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


