Mandeklubben Skjoldhøj - generalforsamling den 13. januar 2020.
Formandens beretning.
Medlemstal:
Ved udgangen af 2019 havde Skjoldhøj mandeklub 82 kontingentbetalende medlemmer og 2
kontingentfrie æresmedlemmer. En lille tilbagegang på 2 i forhold til udgangen af 2018. Men det tal
kan jo hurtigt ændre sig, nu hvor Søren allerede har åbnet for indbetaling af kontingent for 2020.
Men bestyrelsen håber da, at vi kan fastholde medlemstallet eller måske øge det en smule. Der er
muligvis noget der tyder på, at vi er ved at nå et naturligt leje for medlemstallet. Ellers vil jeg
overlade alt vedrørende betaling af kontingent til Søren.
Vi har afholdt 11 ”månedsmøder” i 2019, heraf 1 generalforsamling i januar måned. I modsætning
til tidligere år, har det kun været juli, som har været friholdt. Jeg vil senere vende tilbage til
klubmøderne og de andre aktiviteter i Mandeklubben.
Der har været afholdt 11 ”ordinære” bestyrelsesmøder. Vi holder normalt et bestyrelsesmøde om
mandagen forud for et ”månedsmøde”. Ellers holder bestyrelsen sig i løbende kontakt med
hinanden og medlemmerne via mail, telefon eller ”ad hoc”- møder med en kop kaffe hos hinanden
eller her i sognegården, når der er behov for det. Og begge suppleanter er faste deltagere i samtlige
bestyrelsesmøder.
Møder og aktiviteter i 2019:
Og hvad har vi så haft af klubmøder og andre aktiviter i løbet af 2019:
Mandag den 14. januar:
Generalforsamling.
Mandag den 11. februar:
Lektor emeritus Ole Sonne fortalte meget interessant i ord og billeder om ”Farerne ved at være
sømand – set i et historisk perspektiv”. Vi blev guidet gennem fordraget helt fra Middelalderen til i
dag. Fra sejlskibenes tid, over dampskibenes tid til de moderne tank- og containerskibe.
Vi hørte bl a om forlis, stranding, overisning, brand, infektionssygdomme, kønssygdomme,
fejlernæring, fald fra riggen, krig, brand og besætningers psykiske traumer. Ja, listen var lang.
Mandag den 11. marts:
Besøg på Naturhistorisk Museum og guidet rundvisning på udstillingen om Troels Kløvedal. En
interessant udstilling der i både plancher, filmklip og private effekter fra Troels Kløvedals kom
langt omkring i et spændende og farverigt liv som eventyrer på de store have og i de små laguner.
Efter den guidede rundvisning var der mulighed for selv i fred og ro at se den omfangsrige
udstilling.
Dagen sluttede af med frokost på ”Matematisk kantine” på Universitetet. Vi var blevet ”brændt af”
på restaurant ”Sct. Oluf”, da de ikke kunne levere frokosten til den lovede pris. Men ”Matematisk
Kantine” var absolut et godt alternativ, som bestyrelsen vil have ”in mente”, hvis muligheden senere
skulle opstå.

Mandag den 8. april:
Forhenværende folkeskolelærer, rektor, personaledirektør mm Svend E. Pedersen fortalte i sit
foredrag ”Et liv i læring” om “et jævnt og muntert virksomt liv - om at få muligheder i stedet for
begrænsninger.” Det var en fortælling ud fra egne oplevelser om en generation, der – som Svend
Pedersen sagde - ”i stedet for at snuble i starten fik et spark i bagen.” Det var et meget levende
foredrag, som sideløbende med Svend Pedersens egen historie også gav os en vis mængde stof til
eftertanke.
Mandag den 13. maj:
Lederen af lokalpolitiet i Aarhus Vest (City Vest) politikommissær Jens-Henrik Jensen fortalte om
politiets dagligdag og arbejde i Aarhus Vest, herunder den løbende kontakt med områdets beboere i
forskellige sammenhænge. Jens-Henrik fortalte på sin levende og ligefremme måde om både
successer og udfordringer i politiets arbejde, men gav nok et noget mere differentieret billede af det
daglige liv - set fra politiets side - end vi normalt hører om i dagligdagen.
Onsdag den 12. juni:
Årets heldagsudflugt med bus til Aalborg. Desværre blev jeg forhindret i at deltage. Turen første
stop var “Aalborg Forsvars- og garnisonsmuseum”, hvor der var guidet rundvisning. Herefter
fortsatte turen med færge til Egholm, hvor der var frokostbuffet på restaurant Kronborg.
Eftermiddagen fortsatte med enndu et museumsbesøg på “Springeren – Maritimt
oplevelsesmuseum”.
Mandag den 12. august:
Her fortalte Kristian Værge i ord og billeder om sit og sin hustrus ophold som soldaterhjemsledere
på en militærbase i Iraq. Det blev et spændende foredrag, som gav et godt indblik i det at være
”civilister” med en helt speciel opgave på et forholdsvist meget lille område blandt lokale og
udsendte soldater i et urohærget land. Og hvor både bevægelses- og ytringsfriheden havde helt
andre vilkår end herhjemme.
Mandag den 9. september:
Den nu 91 årige og tidligere toldbetjent og toldassistent ved Aarhus Toldkammer, Knud Helge
Kristensen – også kaldet ”Congo-Kris” - fortalte om sit mangfoldige og spændende liv som blandt
andet tolder på Aarhus Havn, som soldat i britisk tjeneste i Indien og Pakistan efter 2. verdenskrig,
som skovhugger og landbrugsmedhjælper i Sverige, som toldembedsmand i et krigshærget Belgisk
Congo, og senest som journalist og forfatter til flere bøger om sine oplevelser og lokalhistorie på
Djursland.
Congo-Kris havde sin ægtefælle med til mødet for som Congo fortalte mig: Som suffløse og for at
”holde mig på sporet”. Desværre havde vi jo kun ca. 1 1/2 time til rådighed, for jeg er overbevist
om, at Congo kunne havde fortsat resten af dagen med at fortælle om sit spændende liv. Det
fremgår også med al tydelighed af de bøger, som han har skrevet – og som i øvrigt kunne købes den
pågældende dag.
Mandag den 14. oktober:
Her fortalte fysioterapeut og foreningsbrobygger ved Folkesundhed i Aarhus, Tor Fabian om,
hvorfor bevægelse og fællesskab er vigtig for den fysiske, mentale og sociale sundhed - i alle livets
faser. Derudover fortalte han om de tilbud, som aktører i Aarhus Kommune tilbyder - både helt
overordnet og - hvis udheldet skulle være ude - f eks i tilfælde af skader og sygdom.
Vi blev vidne til en meget levende og entusiatisk foredragsholder, som virkelig brændte for sit
budskab. Nu står så tilbage, at der blandt tilhørerne også følges op på den skabte eftertænksomhed
og Tors tilsigtede øjenoplukker.

Mandag den 11. november:
Også denne dag havde vi besøg af en foredragsholder, som gav anledning til en hel del
eftertænksomhed. Korshærspræst og leder af Kirkens Korshær i Aarhus fortalte om Kirkens
Korshær og Korshærens arbejde i Aarhus. Han tog udgangspunkt i titlen ”Ti år for de hellige, ti år
for de rige og ti år for de fattige”, som refererede til hans tidligere arbejde som generalsekretær for
Bibelselskabet, som direktør for Legos Fonde og senest som leder af Kirkens Korshær i Aarhus.
Om nogen kender Morten Aagaard til forholdene blandt samfundets mest udsatte borgere som
flygtninge, indvandrere, hjemløse, misbrugere og andre socialt udsatte, eller om ensomhed og
udstødelse.
Jeg havde aftalt med Morten Aagaard, at han i stedet for et kontant honorar fik en donation til
Kirkens Korshær i Aarhus. Den afsluttende indsamling blandt de tilstedeværende medlemmer –
herunder den sædvanlige betaling for kaffe og brød - gav et samlet beløb på 3.648 kr 50 øre til
Kirkens Korshær.
Mandag den 9. december:
Der deltog 66 medlemmer i julefrokosten. Igen en fantastisk opbakning.
Julefrokosten afvikledes som sædvanligt med hyggeligt samvær med en kanelsnegl til
formiddagskaffen, sange fra Højskolesangbogen, Torbens julehistorie og bankospil. Efterfølgende
julefrokostbuffet, fællessang med Steen Bentzen som forsanger og musikledsagelse på sin guitar og
ind imellem en ”buket” af historier fra Det Nordjyske. Dagen sluttede med ris a la mande, kaffe og
småkager, og så var kl. 15.00.
I forbindelse med julefrokosten blev der samlet penge ind til Skjoldhøj Kirkes sognehjælp.
Indsamlingen blandt de deltagende medlemmer - incl. betaling for forbrugt øl, snaps og vand - gav
et samlet beløb på 2.250 kr., som straks blev afleveret til Laila.
Frokosten bestod af julebuffet fra Bilka, og der var leveret så meget mad, at det blev besluttet at
give den overskydende mad til Kirkens Korshær. Jens Arne og jeg kørte samme eftermiddag ind til
Aarhus, hvor vi afleverede maden.
I lighed med tidligere år har der specielt i forbindelse med arrangementer ”uden for” sognegården
været en lille planlægningsgruppe med deltagelse af èt eller flere bestyrelsesmedlemmer og èt eller
flere ”menige” medlemmer, som har afholdt ”planlægningsmøder” forud for bl a ”ud af huset”.
Planlægningsmøderne har bl a været holdt som ”prøvekørsler” af turene eller møder (telefon/mail)
med virksomheden, guider eller restauranter. De 2 arrangementer var heldagsturen til Aalborg og
besøget på Naturhistorisk Museum, herunder Matematisk Kantine.
Planlægningsgruppen har taget sig af alt fra booking af bus, fastlægge kørerute og besøgssteder,
entrèaftaler, booking af guider, booking af spisesteder, aftale om menu og pris, evt. aktiviteter og
servering undervejs og sidst, men ikke mindst, turbudget og deltagerpris.
Og så blev det næsten jul, og det var om årets aktiviteter.
Henvendelse fra menighedsrådet:
Men forinden havde jeg på Mandeklubbens vegne modtaget en henvendelse fra Skjoldhøj
menighedsråds næstformand Hans Kargaard Thomsen. Baggrunden var, at kommunens tilskud til
afholdelse af kirkelejren var faldet bort, og nu ville man i menighedsrådet gerne have sat gang i
noget indsamling til kirkelejren for børn. Og så havde menighedsrådet fået ideen om at spørge, om
der mon var nogle i Mandeklubben, der kunne tænkes at ville være med på en eller anden måde.

Hans Kargaard havde i forvejen talt lidt med Jens Arne Skjøtt, og han mente, at der måske også
kunne være andre, som ville være med.
Hans Kargaard og menighedsrådet havde gjort sig nogle foreløbige overvejelser om, hvordan det
kunne gribes an, og Hans Kargaard, Jens Arne, Svend Ove og jeg blev i første omgang enige om at
holde et indledende møde den 14. november 2019 for at høre nærmere om problemstillingen og
menighedsrådets tanker og idèer. Det kunne f eks være:
 Henvendelse til virksomheder i lokalområdet om økonomisk støtte.
 Henvendelser til fonde og foreninger
 Etablering af nye aktiviteter i kirke, sognegård eller lokalområde mhp. at skabe overskud til
brug for Kirkelejren.
 Overvejelser om tillægsaktiviteter ifm. nogle af de ting, der allerede foregår i kirke og
sognegård, men hvor vi samtidig kunne samle ind til dette formål.
Resultatet af dette indledende møde blev, at vi under indtryk af den tilstundende jul og nytår først
ville mødes igen den 13. januar, altså i eftermiddag.
Hvis der er nogle af Jer, som har nogle tanker, idèer, forslag eller allerede nu kunne tænke sig at
deltage i denne indledende fase, må I meget gerne henvende Jer til Hans Kargaard, Jens Arne eller
mig. Jeg medgiver naturligvis, at det (”projektet”) er på et meget indledende stade, men det er jo
også her de første ”kræfter” skal lægges, før der kan fremlægges noget mere konkret.
Tak for i år:
Og igen i år skal der lyde en stor tak fra bestyrelsen til alle Jer, som i årets løb har hjulpet
bestyrelsen med idèer, foredrag og praktisk hjælp i forbindelse med planlægning og afvikling af
vores aktiviteter.
Heldigvis har vi også en flok gode hjælpere, som meget effektivt går til hånde med f eks opstilling
af borde og stole, indkøb til vores møder, borddækning og afrydning, anretning og kaffebrygning og
opvask mm. Uden jer ville det ikke være muligt at afvikle vores møder på den måde, som vi
efterhånden har fundet frem til.
Derfor skal der fra bestyrelsen lyde en stor tak til Jer for Jeres uundværlige hjælp i det forgangne år.
Der skal også fra bestyrelsen lyde en stor tak til dig Torben for din indsats i forbindelse med
afvikling af vores møder og ture. For din indledning, en sang, en historie, en vittighed eller en
anekdote, som alt er med til, at møderne afvikles på en god og hensigtsmæssig måde.
Jeg vil slutte af med en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et rigtig godt og gnidningsfrit,
uformelt og muntert samarbejde i bestyrelsen, herunder også suppleanterne, som i høj grad har stået
for vedligeholdelse af vores hjemmeside, for fremstilling af foldere og plakater til fordeling og
ophængning her i huset, samt andet materiale til brug i forbindelse med de enkelte arrangementer.
Uden dem tror jeg ikke, at der på det punkt var megen ekspertise tilbage i bestyrelsen.
Ligeledes - og ikke mindst - en stor tak til alle Jer for den store opbakning til vores arbejde og
arrangementer. Det gør det både meget nemmere og sjovere.
Dette var min beretning for det forgangne år.
Jens Ove Møller
Formand.

