
Beretning 2021 

Denne tid, ja dette år har været helt specielt. Vi lever i en tid med aflysninger, og det har også 

været tilfældet for fraktion 4. Alle månedsmøder, samt udflugten i maj til brunkulslejren måtte vi 

udskyde. 

Heldigvis lysnede det hen  over sommeren, og restriktionerne blev ophævet. Efterhånden havde vi 

også i vores gruppe fået de to stik, der var nødvendige, for at vi kunne bevæge os mere frit. 

Vi genoptog vores aktiviteter med turen til Fanø i begyndelsen af august. Vi var 28, der var 

begunstiget af godt vejr, og Gert havde fået arrangeret en meget fin udflugt til Fiskeri-og 

Søfartsmuseet i Esbjerg.  Musik fra Husorkesteret manglede heller ikke. 

Senere på måneden havde vi en dejlig eftermiddag med underholdning af Hans Esbjerg og Rikke 

Pedersen. Vi fik sunget med på de gamle filmmelodier. 

 

September bød på en to- dags tur. Vi skulle først til Oksbøl for at se på krondyr i brunst. Vi var nok 

lidt tidligt i sæsonen, men vi fik da set dyr og spist et fantastisk måltid med bl.a. kronvildt. 

Efter overnatning i Esbjerg gik turen til Kiel, hvor den over hundrede år gamle hjuldamper Freya 

ventede. Vi havde en fin sejltur i flot vejr. Der var 40 deltagere.  

I september måned prøvede vi også noget nyt. Vi tog ud af huset og ind til byen på en byvandring 

med Stig Langager, med efterfølgende kaffe i Odeon. Desværre var deltagerantallet begrænset til 

40, så der var mange, der ikke fik mulighed for at deltage.  

Oktobers foredrag var denne gang rykket til Sanderum Sognegård, da det ikke var muligt at 

komme på skolen, som vi plejer. Det var med Bo Damgård, den tidligere direktør for Film Fyn. Han 

fortalte om sit liv og lidt om Film Fyn.  

På juleturen var vi 38 af sted til Sønderborg Slot. Vi sejlede fra Bøjden til Fynshav. Ombord fik vi fin 

morgenmad. På slottet fik vi fortalt og vist de ting, der havde relation til genforeningen. Også på 

denne tur var vi heldige med vejret, så turen til Grænsekroen , hvor frokosten skulle indtages, var 

meget flot. 

Turen sluttede på det lille Genforeningsmuseeum, hvor der blev vist en film, og vi fik mulighed for 

at gå rundt og se de udstillede genstande. Et lille fint museum, der bliver drevet af frivillige. 

Vores sidste arrangement var julemødet/frokost. Vi var spændte på fremmødet, da vi havde 

rykket tidspunktet til kl. 15 og coronaen stadig spøgte, men der var fin tilslutning. Vi var 45 og vi 

hyggede os med god mad fra Møllekroen og musik fra Husorkesteret . I udvalget var vi glade for, at 

der var betaling til kontoret, så vi undgik besværet på selve dagen. 

 

Det var et noget amputeret år. Udvalgets møder kunne ikke holdes i Klaregade pga. ombygning så 

vi måtte finde andre lokaliteter. Else lagde hus til, og vi var også i Seniorhuset. Vi har haft nogle 

gode møder, så jeg vil gerne takke for godt samarbejde i udvalget. 


