Bestyrelsens beretning 2019

I KFUM og KFUK Viborg er der 131 medlemmer fordelt på 52 medlemmer fra 0-29 år og 79
medlemmer fra 30-99 år.
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøde i perioden 2019-2020.
Bestyrelsen har haft stor hjælp af foreningens webmaster til at få Google løsningen implementeret i
alt bestyrelses arbejdet. Hermed bliver sikkerheden overholdt.
Google kalenderen skal på sigt gerne rumme hele husets aktiviteter, så alle ved hvad der sker.
Bestyrelsen har i efteråret været med i opstarten på Indsamlingen til Udviklingskonsulenten i ny
periode fra 2021-2024, samt har nedsat et udvalg på 6 til at foretage indsamlingen.
Viborg KFUM og KFUK har haft medlemmer med som deltagere og frivillige i forskellige
lands/distrikts arrangementer i 2019. Der kan nævnes Bedsteforældre og børnebørn lejr,
Efterskolefestival i Ikast før påsken, Wonderful Days på Blåkilde Efterskole for de unge fra 13 -19
år. Familielejre og Voksen lejr.
Børnesommerlejr og Unglederkursus i sommerferien havde fuld hus på 131 børn, ledere og
ungledere. Fra Viborg deltog der ca. 20. Nogle af børnene havde aldrig tidligere været på lejr i
KFUM og KFUK og blevet overtalt til at tage med, af tidligere børn, som bare måtte afsted igen.
Nogle havde hørt om lejren til Minikonfirmand undervisningen i Vestervang Kirke. Vi har et godt
samarbejde imellem Vestervang Kirke, Præster og Sognemedarbejdere. Nogle af disse børn
deltager også i Spis sammen på Rughavevej 4.
Bestyrelsen har over året 2019 arbejdet med 2 års målene:
Lokale aktivitets miljøer: I Uge 43, hvor KFUM og KFUK i Danmark havde fokus på ”Spis, Leg,
Snak”, inviterede Spis sammen på Rughavevej 4 nye ind den 23.10.19 med tema for de voksne
”Medie forbrug i familien” med oplæg fra vores kontaktperson til Boligselskabernes
Fællessekretariat, samt leg og aktiviteter for børnene. Der kom rigtig mange forældre og deres
halvstore børn, som ikke kommer så ofte.
Viborg KFUM og KFUK har også i 2019 været en del af Fritids og Gøglerfesten i Vestervang Kirke.
Der kommer rigtig mange børn og familier fra boligområdet i Vestervang og Rughavevej. Der
deltog mange familier, som var tilknyttet Spis sammen på Rughavevej 4. I alt deltog der ca. 200 –
250 personer i fritids og Gøglerfesten.
Frivillighed: KFUM og KFUK i Viborg har rekrutteret en del Frivillige, som hjælpere til Fritids og
Gøglerfesten. Dog er det også vigtig at vi er opmærksom på, at der er børn, som skal følges rundt
til aktiviteterne, sammen med deres familie. Derfor er der brug for unge og voksne uden børn, som
hjælpere.
- Vi fik hjælp af voksne, som havde sagt ja til denne enkelte dag. Disse har sagt at de gerne ville
hjælpe en anden gang igen. Vi har lavet en frivillig hjælpe liste.
-Spis sammen har fået en frivillig fra Syrien, som kommer stabilt i køkkenet.
Fremadrettet skal der være en frivillig ansvarlig i Viborg KFUM og KFUK. Det er en del af
medlems/ frivillig pleje som blev vedtaget med 2 års målene.
Til drøftelse:
-Den Frivillig ansvarlig, skal det være en enkelt person eller flere personer, som er tæt på
ledergruppen i -Spis Sammen, Børnesommerlejr/ børnefestival eller en fra bestyrelsen?

Sammenhængskraft
-Når der er AMOK DISKO foreslås fælleskørsel annonceret på facebook.
-Højskolesang: Bestyrelsen blev inspireret af ”Netværksdag for bestyrelse” til at satse på
Højskolesang i Viborg. Med fokus på Sammenhængskraft.
At få KFUM og KFUK synligt ude i Byen. At glæden ved at synge kan skabe nye
sammenhænge og åbne vejen til at snakke kristendom i ord og toner.
Lige nu har Højskolesangen forgået i Søndermarkskirken. 2 gange. Det har været en
fordobling i antallet- Sidste gang kom der 80. Der har været mange positive tilbage
meldinger. Sidste planlagte aften er 02.04.20
Til drøftelse:
-Skal Højskolesangen fortsætte på denne måde eller kan vi tænke anderledes?
-Kan vi på sigt også få skabt et samarbejde med andre kirker i Viborg området?
-Kunne der etableres et samarbejde om at lave en ny familie klub?
-En unge afdeling + 25 eller andet?
Bestyrelsen vil takke alle i foreningen for jeres opbakning, når bestyrelsen har ønsket
hjælp til en opgave løsning i 2019.
Formand Lotte S. Kruse

Beretning bygning for 2019
Vedrørende bygningen på Rughavevej 4 er der sket en hel del i 2019.
Vedrørende varmeanlæg er en del radiatorer udskiftet, ligesom der er sat nye termostater
på alle radiatorer.
Gulvene er blevet slebet og smurt i olie.
I det store mødelokale er der sat nye mørklægningsgardiner i de øverste vinduer.
Vedrørende taget er der lagt nyt tagpap på hele taget, og dermed følger også nye
udluftningshætter.
Udhæng på bygningen er malet, og alle sternbrædder er udskiftet med hardiplank.
Indretning af fyrrum og kontor er fortsat i 2019.
I 2019 er vi begyndt at registrere hvor mange gange bygningen bliver brugt, og hvor
mange deltagere der har været. For perioden 13. april 2019 – 31. december 2019 er der
registreret 65 gange med ca. 800 deltagere. Ikke alt for den periode er blevet registreret.
Der skal fra bygningsudvalget og bestyrelsen lyde en stor tak til alle der i årets løb har
givet en hånd med til vedligeholdelsen af bygningen.
Bygningsudvalget.

Beretning fra Spis Sammen 2019
Stadig god tilslutning til Spis Sammen – onsdag i lige uger fra 16.00 til 18.30.
Deltagerne er mest par eller enlige med småbørn, men der er også voksne uden børn.
Der er sket en stor udskiftning i deltagerkredsen, nogle børn er blevet ”for store”, andre er
flyttet fra området
Aktiviteterne tilpasses børnenes alder – i den lyse tid er det leg i gårdhaven, mad over bål
osv.
Deltagerne er fra nærområdet – en del kommer også til aktiviteter i Vestervang kirke.
Vi ser færre ny-dansker, årsag ukendt!
Men alle er altid velkomne.
Vi har været heldige at have et par studerende som hjælpere, men de er nu færdige med
uddannelsen og flyttet fra byen.
I efteråret fik vi hjælp af et par teenagerspiger fra området (lommepenge jobbere – lønnet
af boligselskabet)
Så nu har vi igen et stort ønske om at få flere ledere i vores flok.
Deltager antallet har været varierende, mellem 8 og 15.
Birthe Mosekjær

Beretning for fredagsklubben 2019
Fredagsklubben mødes en fredag i måneden 6-10 gange om året. Vi starter med at spise
sammen, inden aftenen program går i gang. Vi er fortsat mellem 5-7 familier, der mødes.
Der er flere af børnene, som er rejst på efterskole, dem savner vi selvfølgelig. Modsat
glædes vi over det gode fællesskab, som flere af dem er kommet i via Kjelsølejren, Amok,
Teenweekend og TenSing. Vi har forskellige programpunkter alt fra bil-o-løb, gåtur om
Søndersø walk and talk, filmaften og banko.
D. 6.03.20 planlægger vi at deltage i natkirke i Domkirken.
Mvh Joan Dalsgaard

Beretning fra Pitten
Pitten er et sted, hvor man stopper op og får fyldt lidt på og deler fælleskabet om KFUM og
KFUK.
Vi er ca. 16 medlemmer, der kommer nogenlunde fast. Men der kommer også gæster
forbi.
I vores program er der 6 mødeaftner og en udflugt på et år, hvor vi skiftes til at have
ansvaret.
Grillmad i sommerhus, foredrag: Tidens trosretninger ved Sognepræst Jens Birkedal,
Voksenstævne på Vesterbølle, julefrokost, Essens ved Kristendomskonsulent Morten
Stensig Sørensen, fællespisning, og til juni en heldagstur i det grønne.
Annette Vestergaard

Tværkulturel aften er nedlagt. Der henvises til ”Spis Sammen”.
Annette Vestergaard

Voksenafdeling
I voksenafdelingen har der i 2019 været følgende aktiviteter:











”Magtesløshedens styrke” ved Fængselspræst Steen Andreassen
”Jesus i kunsten” ved Galleriejer Ketty Dahl
Fællesmøde med de 2 Y´mens klubber
”Den katolske kirke efter reformationen” ved Cand.theol. Karl-Heinz Westarp
Udflugt med Hans Jørgen Lysholm som guide til Aggersborg, Aggersborg Kirke,
Frederiks den VII´s kanal i Løgstør samt Løgstør Kirke. Undervejs nød vi
eftermiddagskaffen i det fri. Vi sluttede dagen af i sommerhuset i Hvalpsund ved Inger og
Hans Jørgen.
Udflugt til Minibyen i Viborg med efterfølgende gril aften på Rughavevej
”Fra mørke til lys” ved sognepræst Jim Sander Christensen
”De kristne og klimaet – om de 17 verdensmål, - håbet og fortvivlelsen”
Advent- og julesangaften ved Sonja og Maarten

Derudover har voksenafdelingen deltaget i voksenaftner i Distrikt Hærvejen. Fra sommeren
2019 bliver voksenaftner i Distrikt Hærvejen på skift arrangeret af KFUM og KFUK i Silkeborg,
KFUM og KFUK i Kjellerup og KFUM og KFUK i Viborg.
En del medlemmer af voksenafdelingen har også deltaget i foreningens Påskemåltid,
Landsstævne for Voksne 2019 på Nyborg Strand, Voksenstævne på Vesterbølle Efterskole
samt Bedsteforældre- og børnebørn lejr.
Hans Chr. Sønderriis

