Skriftlige beretning
Bestyrelsen 2018

KFUM og KFUK i Viborg kan se tilbage på et år med mange gode oplevelser, lokalt, i distriktet og på
landsplan.
I vores forening, er vi pr. 31.12.18, 139 medlemmer, fordelt på 59 medlemmer under 30 år og
80 medlemmer over 30 år.
Som medlemmer har vi bidraget til at lave gode oplevelser for børn, unge og voksne. På events og lejre, på
de faste møder og aktiviteter her i huset, i løsning af praktiske opgaver osv.
En STOR tak til alle for indsatsen i 2018.
Af særlige ting kan nævnes:
Børnefestival 2018 i Haderslev var en stor oplevelse. 24 børn, ledere og voksne deltog.
Påskemåltidet: En festaften for hele foreningen. Hvor der blev kræset for gane, øjne og øre.
Efterskolefestival 2018 Blev afholdt i Horsens i påskeugen. Flere af foreningens unge deltog sammen med
deres efterskole.
Børnebørn og bedsteforælder lejr blev holdt i påskeugen.
Bestyrelsens Netværksmøde. Inspirations dag i slutningen af april. Stedet hvor udfordringer og succeser
blev drøftet i fællesskab med andre bestyrelses medlemmer fra hele landet. 3 var afsted fra Viborg.
Børnesommerlejr i Distrikt Hærvejen uge 32. En stor oplevelse for Børn, Ung ledere og ledere. Der var 132
deltagere fra distriktet heraf ca. 25 KFUM og KFUK i Viborg.
Sonja og Maarten takkede af som ledere efter at have været aktiv i ledergruppen i mindst 19 år.
En STOR tak skal lyde fra Bestyrelsen.
Indvielse af Gårdhaven en blanding af gruppen af Spis Sammen familier, personer tilknyttet Vestervang
Kirke, Boligforeningen, venner af KFUM og KFUK og medlemmer. De ca. 40 fremmødte blev trakteret med:
Kage, pølser og brød. I duften af bål.
Spilopper En lille fast gruppe tager fast en rute og samler dermed ind til foreningen. Tak for jeres indsats
Nyt logo Vi kan glæde os over at foreningsbygningen nu er prydet med det flotte nye logo. Logoet blev fra
september 2018 indført på alt information fra KFUM og KFUK
På Landsmødet 2018 blev det vedtaget følgende 2års mål fra 2018 -2020
Lokale aktivitets miljøer, Frivillighed, Sammenhængskraft
Disse mål vil blive drøftet på generalforsamlingen 13.3.19 under arbejdsdrøftelsen.
Tak til alle for 2018.

Bestyrelsen

Beretning bygning for 2018
Vedrørende bygningen er der sket en del i 2018.
I 2107 blev varmeanlægget udskiftet, men der mangledes stadig ordentlig varme i
mødelokalerne. Primo januar 2018 blev vi klar over, at det stod ringe til med
hulmursisolering, hvorfor der blev foretaget målinger i januar 2018. Der blev i maj
foretaget hulmursisolering. Der var stadig problemer med varmeanlægget, fordi
radiatorerne er for små/ ringe, med det arbejdes der videre med i 2019.
Vi har fået udskiftet toilettet, da vandet var begyndt at løbe hele tiden.
Da hovedbestyrelsen i april 2018 besluttede, at KFUM og KFUK i Danmark skulle have ny
logo, har vi også i 2018 fået ny loge på vores lysskilt, og i den forbindelse blev lyset
udskiftet med LED lys.
Alle 3 ovenstående punkter har Viborg Kommune gennem Viborg Idrætsråd givet tilskud til
udbedringer.
I 2018 er renovering af fyrrummet fortsat, og er næsten færdig.
Endvidere blev der i 2018 påbegyndt renovering af kontoret, der ikke er færdig endnu.
Til slut skal der lyde en stor tak til alle der på den ene eller anden måde har givet en
hjælpende hånd med bygningen.

Voksenafdeling

Beretning 2018
I 2018 har voksenafdelingen haft god tilslutning, mellem 25-35 personer pr. gang.
I det sidste år kan nævnes følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

”Hvorfor døde Jesus på korset# v/ Hannah Lyngberg-Larsen
Filmaften, hvor vi så ”Risen”
Fællesmøde med de 2 Y’ mens klubber.
Troen og Naturen v/ Kunstner Simon Aaen
Udflugt med Hans Jørgen Lysholm til Klejtrup Kirke, hvor vi hørte om Rasmus Mørk, der i
!881 blev henrettet i Klejtrup. Derefter gik turen til Inger og Hans Jørgens sommerhus i
Hvalpsund.
Udflugt til Den Rumænsk Ortodokse Kirke i Isenvad
”Er der kun én sandhed – og skal vi fortælle andre om den kristne tro”. v/ Lorens Hedelund
”Skyld, skam og nåde - byrde og befrielse” v/ Marianne Koch
Fællesspisning, hvor Majbrit Nørgaard og Inger Thomsen stod for fællessang og
underholdning.

Beretning fra Pitten 2018
Pitten er et sted, hvor man stopper op og får fyldt lidt på. Børnene er blevet voksne, selv om vi startede
som en familie klub.
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, film, debataften, Bowl, spis og natkirke, Tur til koncert med Oslo Gospel Choir,
Bibelaften og PC, og til maj en heldagstur i det grønne, er noget af det der har været på programmet.
Vi nyder de fine lokaler der passer lige præcis til os.
Annette Vestergaard

Tværkulturel aften
Planen var at vi skulle spise sammen 2 gange efterår og 2 gange forår. Karen har haft en drøm om, at gøre
noget for de kristne flygtninge. Derfor har det ligget lidt stille med spisning her i efteråret. Det har vist sig at
de kristne flygtninge, er svære at få fat på. Nogle af dem har ikke lyst til at være sammen med muslimerne.
Det bunder I at de har været forfulgt af den gruppe i deres hjemland.
Men nu starter vi igen som vi plejer, med spisning og leg med børnene, og til sidst kaffe. Vi inviterer alle
flygtninge. Else Kruse Schleef har måttet sige lidt fra, men siden sidst er Karen Stubkjær blevet ansat som
præst i Vestervang kirke, det giver nok noget ny energi.
Er der nogle, der har lyst til at være med, er de velkommen.
Annette Vestergaard

Beretning for Fredagsklubben 2018
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
og TenSing. Vi har forskellige programpunkter alt fra bil-o-løb, filmaften og banko.
f/ Fredagsklubben Joan Dalsgaard

Beretning fra Spis Sammen
2018

Igen i år har vi oplevet rigtig fin tilslutning til vore SPIS SAMMEN
arrangementer. Der har været mellem 10 og 18 deltager pr. gang.
I den lyse tid på året foregår leg og aktiviteter udenfor i ”gårdhaven” og
der bliver lavet mad over bål. I den mørke tid er der kreative aktiviteter på
programmet. Der bliver også spillet bordtennis, bordfodbold og brætspil.
Vi har kontakt til 9 – 10 familier, hvoraf de fleste er singler med børn.
En del er ny-danske, heraf nogle muslimer.
Vi laver mad som tilgodeser denne forskellighed.
Da der er stor spredning i børnenes alder og aktivitetsniveau, er det
nødvendigt med et forholdsvis stort antal leder hver gang (7) – så alle,
både forældre og børn kan føle sig set og velkomne.
Derfor har vi stadig et stort ønske om at få flere ledere med i vores flok.
Der er Spis Sammen onsdag i lige uger fra kl. 16 til 18. Der har været ca.
20 møder.
Birthe Mosekjær

