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FORMANDENS BERETNING 
 

Formål: 
 
Grævlingehuset/Korup Seniorhus er et mødested for seniorer og andre i lokalområdet. 
 
Odense Kommune betaler husleje, el, varme og vand, alle øvrige udgifter skal vi selv dække. 
 
Året 2021 blev igen et mærkeligt år p.g.a. Corona. Vi kunne først åbne den 31.5 Gik på 
sommerferie 28. juni og startede op igen 16. august.  
 
Derfor har huset ligget stille hen en del af året, det gælder både for vores egne aktiviteter, men også 
for de andre foreninger der bruger huset. 
 
Det gælder Ældresagen med gymnastik hver tirsdag formiddag, Ok Klubben hver tirsdag 
eftermiddag, Torsdagsklubben, hver torsdag fra klokken 10 – 15. og Korup Kirke med 
gudstjenester. 
 
 Løbende aktiviteter: 
 
Som nævnt foregår der mange ting i huset, hvoraf jeg kan nævne: 
 
- Net café. Hver mandag kommer der ca. 12 personer som ønsker hjælp til IPad, telefon og 

computer. Alle er velkomne, og det er gratis at deltage – husk at gøre opmærksom på dette, da 
vores deltagere er for nedad gående. 
 

- Mandagscafé, hvor der spilles kort, det være sig L’hombre, ligeud og femhundrede og der 
hyggesnakkes. Der serveres kaffe og kage. Og vi kunne godt bruge lidt flere L´hombre spillere, 
da vi er sårbare ved ferier og sygdom. Vi har ændret prisen i år, så man betaler kr. 25 for kaffe 
og brød. 

 
- Banko den første onsdag i måneden. Rigtig mange mennesker stortrives ved at spille banko. Vi 

har normalt blomstergavekort og gavekort til Meny og konserves med mere som gevinster. 2 
gange årligt afholder vi banko, hvor der er sidegevinster. 

 
- Spisning den 2. onsdag hver anden måned. Her får man 2 retter mad inkl. vin/øl/vand for kr. 

85,-. Der kommer ca. 35 hver gang og spiser. Og man kan købe mad med hjem for kr. 20,-. 
Husk man skal foretage tilmelding til Bodil og gerne betale ved tilmeldingen. 

 
Og hvad er der så sket i det forløbne år? 
 
- Den 20. januar havde vi møde i frivillighusene på teams. Forsamlingsloftet var nu sænket til 5, 

så der blev drøftet, hvordan vi skulle tackle dette.  



 
- Den 3. februar var der igen teams møde i frivillighusene. Men situationen var fortsat uændret. 

 
- Den 2. marts var der også møde i frivillighusene via teams. Forsamlingsforbuddet var nu hævet 

til 25 personer udendørs, og nogle af husene havde derfor benyttet sig af udendørsaktiviteter. 
Det besluttede vi os for ikke for at gøre her i Grævlingehuset, da vi synes det var vanskeligt for 
os at lave udendørsaktiviteter.  
 

- Den 14. april var der igen team møde i frivillighusene, men der var ikke noget nyt under solen. 
Og der var igen møde den 18. maj, hvor vi drøftede den nye genåbningsplan. 

 
- Sidst i maj blev forsamlingsforbuddet nemlig lempet, så det nu var muligt at samles 50 

personer indendørs. Vi startede derfor op i huset igen den 31. maj. 
 

- Den 14. juni kunne vi endelig afholde vores generalforsamling. 
 

- Den 25. august havde vi besøg af Leif Romsø Hansen, der holdt et spændende foredrag om 
hans liv på Romsø, hvor han boede i 20 år sammen med hans kone. Der var beretninger om 
isvintre, hvor man var isoleret fra omverdenen, om naturen og dyrelivet året igennem. 

 
- Den 2.september havde vi udflugt hvor turen gik til Skamlingsbanken og Christiansfeld. Vi fik 

middag på Den Gamle Grænsekro, og kl. 14 fik vi en guidet tur rundt i Christiansfeld, hvor vi 
også hørte om Brødremenigheden. Eftermiddagskaffen fik vi på Det Gamle Apotek i 
Christiansfeld. Der var 30 der deltog i udflugten. 

 
- Den 8. september var der seniorinformationsmøde hvor Hanne og jeg deltog. 

 
- Den 22. september kom Jørgen Falkenberg, Leif Pedersen og Lars Jensen og fortalte om deres 

cykelferie i Sydirland. De tilbagelagde 1100 km i det sydlige Irland i sensommeren 2019. De 
delte ud af deres oplevelser fra en smuk natur og med et særdeles venligt, gæstfrit og hjælpsomt 
folkefærd. Og så gav de eksempler fra den irske musikskat.  

 
- Den 22. september havde vi besøg af Lisbeth Vestergaard Jørgensen, der har overtaget jobbet 

for frivillighusene efter Anne Grethe Pilgaard. Lisbeth fik en rundvisning i huset og hørte om 
de aktiviteter der foregår hos os og i de øvrige klubber og foreninger der bruger huset. 

 
- Den 6. oktober havde vi influenzavaccination her i huset, hvor der kom 166 og blev vaccineret. 

 
- Den 13. oktober holdt vi syng-sammen arrangement med kagebord. Vi havde modtaget kr. 

13.000 fra Korup Blomstrer til indkøb af nye sangbøger, og disse blev indviet i forbindelse med 
arrangementet. Vi havde arrangeret et overdådigt sønderjysk kagebord, med alt hvad hjertet kan 
begære, og Arne Ploug kom og sang for os, samtidig med han fortalte nogle sjove anekdoter. 

 
- Den 13. oktober var der igen seniorinformationsmøde hvor Bjarne deltog. 

 
- Den 25. oktober var der møde for frivillighusene hvor Bjarne deltog. Mødet satte fokus på 

hvordan vi fremover rekrutterer nye frivillige og nye brugere. 
 



- Den 27. oktober havde vi besøg af Palle Mygenfordt der fortalte om hans rejse gennem Cuba 
fra Syd til Nord. Han illustrerede med billeder fra rejsen, der var meget spændende. 

 
- Den 17. november havde vi besøg af Arne Kjær Larsen, der fortalt om hans liv som gartner. 

Arne havde drevet gartneri med tulipaner og blomster i området ved Præstevej og var fast 
udstiller i den tidligere Langesø Blomsterløgpark. 

 
- Den 22. november holdt vi julestue hvor Jytte var her med en masse ting, Kirsten Råhauge var 

med strik og vævede ting og jeg selv stod med dekorationer. 
 

- Den 15. december kom Lars, Linda og Karen og spillede og sang for os. Vi fik sunget en del 
nye og gamle danske sange og selvfølgelig også julesange. 

 
- Den 16. december holdt bestyrelsen julefrokost. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag 

hjemme hos mig. 
 

 
Nyanskaffelser: 
 
       Vi fik bevilget kr. 63.000 i §79 midler fra Odense Kommune til dækning af lyddæmning af  
       sal, forsikringer, kontorudgifter, regnskabsprogram og udflugt. 
              
      Vi synes virkelig, at lyddæmpningen har hjulpet her i salen, så det er vi utrolig glade for. OK  
      Klubben har givet et tilskud til dette med kr. 3.000 som vi takker for. 
 
       
Mål for fremtiden: 
 
      Vi er stolte over at have et velfungerende hus, og glade for at have et rigtig godt samarbejde  
      med de foreninger der bruger huset, samt de øvrige foreninger i området. 
 
      Vores mål for det nye år vil derfor fortsat være synliggørelse af husets aktiviteter.  
 
      Vores aktiviteter kan ses i en folder ved døren, på Korup Portalen, på Kultunaut, der ind- 
      rapporterer til aviserne, og på vores hjemmeside. 
      Vi lægger også op på Facebook. 
 
      Vores aktivitetsplan er ændret for 2022, idet vi nu har spisning hver anden måned. Vi er så  
      heldige at Gitte Aborrelund vil hjælpe os med maden. Gitte har tidligere stået for Ravnebjerg  
      Forsamlingshus, og er derfor vant til at håndtere store forsamlinger. 
      Man skal stadig tilmelde sig til vores spisning, og helst betale samtidig med tilmelding. 
       Banko og mandagscafé fortsætter uændret, ligesom vi også har underholdning på programmet. 
 
      Som nævnt vil vi blive glade for lidt flere l´hombre spillere, så hvis I kender nogle, så fortæl        
      dem om det. 
    
       Med hensyn til underholdning får vi besøg af Jørgen Reuter den 23. februar, der fortæller om  
       hans og hans families liv under 2. verdenskrig. 



 
       Den 23. marts kommer Smedekoret Metal Odense med 25 mand og synger for os. 
 
       Leif Romsø Hansen kommer den 20. april og fortæller om hans tur på de franske floder. 
     
       Lars, Linda og Karen kommer og synger sammen med os den 18. maj 
        
       Og Ole Rasmussen kommer den 15. juni og fortæller om hans arbejde i Yemen, da der udbrød 
       borgerkrig. 
 
       Har I forslag til aktiviteter her i Grævlingehuset og forslag til foredrag må I meget gerne  
       kontakte os. 
 
       Den 20. juni går vi på sommerferie og starter op igen 15. august. Efterårsprogrammet har vi  
       ikke på plads endnu, tænker det bliver offentliggjort senest i juni måned, hvor der også vil være  
       program og dato for vores udflugt. 
 
     Og skulle nogle foreninger finde det attraktivt at gøre brug af huset, er vi meget åbne for dette,  
     der er jo stadig tidspunkter, hvor dette er muligt. 
 
     Vi har selv drøftet en aktivitet som ”Mandehørm”. Skibhuscentret har startet denne op med stor  
     succes. De havde sat en annonce i avisen, og det bragte mange mænd på banen. De hygger sig 
     med forskellige aktiviteter, og laver også mad sammen. Vi kunne sagtens have en lignende  
     aktivitet her i Grævlingehuset, hvis der er nogen der kunne tænke sig at være tovholder for den 
     skal man bare kontakte os. 
 
Jeg vil slutte min beretning med at takke mine kolleger i bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde i  
det forløbne år. 
 
I gør alle et rigtig godt stykke arbejde, det er jeg fantastisk glad for. Og jeg er utrolig glad for at 
Lone har valgt fortsat at være kasserer hos os. Der faldt en stor sten fra mit hjerte, da hun meddelte 
os det. 
 
Samtidig vil jeg også takke de personer der hjælper os, og som ikke er med i bestyrelsen. 
Her tænker jeg på Axel Nielsen, der redigerer vores hjemmeside og Gitte Aborrelund der hjælper 
med maden, og Claus Møller der altid er villig til at påtage sig dirigentposten her og som også 
hjælper os på andre måder. 
 
Også en tak til vores revisorer, for den indsats de har gjort i det forløbne år. 
 
Til sidst vil jeg takke for at I alle er mødt så talrigt op her i dag. Det er dejligt at se jeres interesse 
for huset – det glæder mig meget. 
 
 
Tak 


