Årsberetning for Mødestedets Aktivitetscenter 2015
I 2015 havde vi som Brugerråd 25 års jubilæum. Selve Aktivitetscentret havde på samme tid 30
års jubilæum.
Det blev fejret med en reception, d. 4. juni, hvor vi trakterede med pålægskagemænd fra
Brugsen. Der kom mange gæster, og vi havde en fin eftermiddag.

2015 har ikke budt på så mange nye aktiviteter, men dem vi har kører rigtig godt.
Vi har prøvet at få en Mandeklub i gang, og en Fotoklub, men ingen viste interesse for det.
En strikkeklub er godt i gang torsdag formiddag. Vi har fået Petanque banen gjort i stand og der
spilles nu på den samtidig med Krolf, tirsdag og torsdag.
Der gøres klar igen så snart vejret
tillader det.
Hos Flittige Hænder på 1.sal fik vi nye lamper i loftet.
I grøn stue har vi sat flere skabe op og i mødelokalet et nyt dækketøjsskab. Alt sammen købt
brugt.
Spisestuen og mødelokalet blev frisket op i sommerferien, hvor de flotte gaver til Jubilæet fik
plads på væggene og i vindues-karmen.
Da der er et stort kniplehold blev der købt nye stole til kniplestuen, og nogle borde blev købt
brugt.
Sangkoret er kommet ind under Aktivitetscentret, så deres interne kasse er inddraget.
I stedet for Jesper Bjerregård har vi fået Einer Mathiesen til at spille. Både harmonika og klaver.
Vi har købt nye Højskolesangbøger sammen med OK-klubben og Seniorklubben. Sydbank var
sponsor med 5000,00.
Fløjlskoret er ophørt, de kan ikke finde en musiker. Tak til dem for mange fine optrædener i
årenes løb.

De planlagte fester er gået fint i 2015. Udflugten måtte aflyses på grund af manglende
tilslutning.
Vi har for første gang haft en Danseeftermiddag. Pensionistorkesteret fra Kultur og Fritid i
Esbjerg spillede, og selvom der ikke var så mange deltagere, blev det alligevel en festlig
eftermiddag.
De to Modeopvisninger – forår og efterår – er nogle populære arrangementer, så det fortsætter
vi med.

Gymnastik- og danseopvisning trækker også mange folk til huset.
Vi har ca. 20 deltagere på
hvert hold, det vil sige ca. 80 mennesker deltager pr. uge i sæsonen. Det er flot.
Kulturnatten i september bød på underholdning af Jonas som spillede danske sange, og som en
stor overraskelse kom der 6 flotte damer fejende ind i salen i stedet for en gruppe med sange.
Damerne kalder sig ”De superseje Senior Sild” og de sang og spillede blandt andet Bakkesange
og viser. Det blev festligt og fornøjeligt. Bare en skam at vi ikke vidste det i forvejen, for så var
der kommet mange flere tilskuere.
Alle vores flittige og kreative damer havde pyntet fine stande, men desværre kom der ikke så
mange for at se på.
Vi har i år d. 17. marts en eftermiddag med
underholdning af disse Seniorsild.
Til gengæld vil vi ikke deltage i Kulturnatten her i 2016. Vi har ikke nok ud af det, og det er et
stort arbejde for vores brugere at få sat udstillingerne op. Vi har bestemt at holde et Åben Hus
sidst i september og så skal det være om dagen.
Høstfesten forløb også fint. Poul Henning spillede og maden fik vi fra Hjortshøj i Varde. Fin
tilslutning.
Vores Julemarked forløb rigtig godt. Vi havde fået foræret fine gevinster til tombolaen, og salg af
gløg og æbleskiver gav et pænt overskud.
Julefrokosten var fra Hjortshøj i Varde, og Pensionistorkesteret fra Esbjerg spillede til. Der var
for lidt tilmeldte men en rigtig god dag alligevel.
Til vores Juleafslutning havde vi bestilt Pastor Pernille Troldborg fra Gørding, og hun stod for en
festlig og fornøjelig afslutning på 2015.

I efteråret måtte vi sige farvel til Jette i Brugerrådet p.gr. a. sygdom. Tak for din indsats i de 2 år,
og heldigvis ser vi dig stadig her i huset. Poul kom ind i stedet, og fortsætter efter valget som
subleant. Tak for det.
Til slut en stor tak til alle vores frivillige hjælpere – jer kan vi ikke undvære.
Tak til Tom som ordstyrer og tak til Brugerrådet for jeres store arbejde.

