
 

 

Generalforsamling 2022 
Beretninger 

 
 

Bestyrelsens beretning 
 
Endnu et år er gået – 2021 startede med corona og sluttede med corona. I midten 

nåede vi heldigvis at opleve lidt normale tilstande. Nu her hvor vi skriver marts 2022 
er det igen lidt mere normalt og alligevel er coronaen et tæppe over os.  Og hvor er 

det dejligt at komme lidt mere i kontakt med andre. At kunne give et håndtryk, give 
et knus eller et lille klem eller bare det at tør lægge hånden på skulderen af en der 
trænger til det. At vi tør være tættere på hinanden. Nu håber vi blot, at coronaen ikke 

vender tilbage i en ny træls mutation, og vi i løbet af 2022 for alvor kan vende helt 
tilbage – dog nok med håndsprit. 

 
Her i skrivende stund – marts 2022 er vi 98 medlemmer. Tallet svinger mellem 90 og 
110. Nu her hvor der er sendt opkrævninger ud, får vi en del udmeldelser, da børn 

ikke længere kommer i legestue/pigeklub. Og nogle har været medlemmer, fordi de 
skulle med på fx bedsteforældrelejr eller Wonderful Days – og så melder de sig ud, 

når der kommer en opkrævning, og de ikke umiddelbart har planer om deltagelse i 
arrangementer i 2022. Og i løbet af de næste måneder kommer der forhåbentlig stille 
og roligt nye til. 

 
Fordelingen af medlemmer pr. 14.3.2022: 

0-6 år: 23 medlemmer    40-49 år: 5 
7-12 år: 18 medlemmer    50-59 år: 8 
13-19 år: 13 medlemmer    60-69 år: 12 

20-29 år: 2      70-79 år: 13 
30-39 år: 3      80- ?  år: 1 

 
Dvs. at gruppen under 30 år er 56 medlemmer og over 30 år er 42 medlemmer. 
 

Enkelte af medlemmerne i alderen 7-19 år er medlemmer fordi de evt. er tilmeldt 
nogle arrangementer/lejre på distrikts- og landsplan. 

 
Vi har i løbet af 2021 holdt 7 bestyrelsesmøder. Et par stykker af dem har været små 



korte eftermiddagsmøder, hvor der lige var et eller andet vi skulle have afklaret. 

 
Året 2021 er blevet året, hvor vi har snakket en del økonomi. Først var det den aflyste 

julestue i 2019, som gav anledning til, at vi søgte coronamidler til dækning af tabte 
indtægter. Det var DUF – der administrerede ansøgningerne. Vi søgte – og fik kr. 

23.000. Det var et dejligt tilskud til vores børne- og ungdomsarbejde, hvortil midlerne 
var øremærkede.  Så var 2021 også året, hvor vi fik prikket til at skulle have tjekket 
vores regnskab, medlemsregistrering osv. med henblik på berettigelsen til tilskud. En 

stikprøvekontrol der foretages, fordi KFUM og KFUK modtager penge via tipsmidler. Vi 
hørte ikke noget til det, så vi regner med, at alt var i orden. Det er også langt mere 

sikkert at medlemsregisteringen er i orden nu, hvor det hele kører digitalt – og at 
landskontoret har ansvaret for den del. 
I forbindelse med vores modtagne coronabeløb, er vi også blevet udtaget til kontrol 

(5% af modtagere af mindre beløb skulle udtages til kontrol) Det skulle indgives her 
først i januar, og håber, at også den del er i orden. 

 
Vi har også snakket en del økonomi i forbindelse med Distrikt trekanten. For det første 
skal der gerne skaffes flere penge til konsulentprojektet, hvis det skal køre videre. Her 

betaler vi som forening kr. 15.000 til projektet og derudover er der nogle 
gavebrevsgivere i vores lokalområde. Der er selvfølgelig plads til flere. 

Og for det andet så har distriktet underskud i regnskabet – og der er et ønske om, at 
der skal være et distriktsbidrag pr. medlem. På stormødet i distriktet var der heller 
ikke enighed om hvordan det kunne gøres. Vi er ikke helt med på modellen det 

koordinerende udvalg har sat op og håber, at der måske kan findes en anden løsning 
eller anden model. Hvordan?? 

 
I forbindelse med, at vi havde kørt på lav blus med pigeklub, børneaktiviteter mv. 
besluttede vi, at vi som forening gerne ville give alle vore børnemedlemmer i alderen 

6-12 år en oplevelse. Distrikt Trekanten og Syd har i samarbejde de sidste år 
arrangeret en børnejulefrokost og den ville vi gerne give børnene på foreningens 

regning – også set i lyset af pengene vi fik fra Coronamidlerne. Vi sendte mail ud til 
alle medlemmer i den aldersgruppe, men desværre var der ingen der tog med via os. 
Det var lidt øv – da vi gerne især ville have haft pigeklubmedlemmerne med. 

 
På vores bestyrelsesmøde i november, havde vi besøg af Helene Hay – præst ved 

Hedensted Kirke. Hun ønskede, at mødes med os i en eller anden form, og vi valgte 
så et bestyrelsesmøde. Inden mødet fik hun en rundvisning på Kastaniehøj, som hun 

ikke havde set tidligere. Det var dejligt, at mødes med hende, og vi havde en snak om 
tanker og ideer, som vi alle havde. Dejligt at mødes og at lære hinanden lidt at kende. 
Hun havde dog også bagtanker med mødet, nemlig Fastelavn. Kirkecentret var udlejet 

til andet arrangement og derfor kom tanken om fælles fastelavn på Kastaniehøj. Det 
blev afviklet her i februar, samlet for KFUM-spejderne, De grønne Pigespejdere, KFUM 

og KFUK og Kirken. Og til sidst kom Handelsstandsforeningen også med. Et fint 
arrangement – men der var også ting der bør justeres, hvis det samme skal gøres i 
2023, hvilket vi håber på. Pigeklubben malede fastelavnstønder til dagen. 

 
Sidste år på generalforsamlingen snakkede vi om familiearbejde, familiekor, unge-

voksnearbejde m.m. 
Med hensyn til det sidste er vi i kontakt/samarbejde med KFUM og KFUK i Horsens og 
i Brædstrup omkring aktiviteter for 16 - ca. 20-årige. En gruppe vi alle der det svært 

med. Vi har nogle enkelte unge i den alder og det samme har de øvrige foreninger. 
Sammen med Henrik Videbæk (konsulent i Distrikt Trekanten) arrangerer vi en dag i 

august 2022 her i Hedensted. Der kommer en del hjem fra efterskole her til sommer 
og dem vil vi forsøge at få kontakt til inden de kommer i gang med meget andet. Men 



det er helt klart op ad bakke. En del af de unge er dog gode til at deltage i 

arrangementer for den aldersgruppe i Distriktsregi. 
 

Med hensyn til familieaktiviteter har vi et hængeparti, som vi må prøve at tage fat i 
løbet af 2022. 

 
Vi har talt om forskellige arrangementer – Caféaftener, Syng, spis og snak-aften, 
foreningsopstartssøndag. Om hjemmeside, udvalgsmedlemmer, legestueledere og  

især om hvem kan vi få til at være kasserer. 
 

Der skal lyde en stor tak til alle i de forskellige udvalg, som gør et stort arbejde for, at 
foreningens mange afdelinger har et aktivt liv. Det gælder både hos de mindste og de 
ældste. Uden alle jer var der var ikke nogen forening. Tak til jer som gør, at 

Kastaniehøj er et dejligt sted at komme og at der er styr på både huse, mus, brænde 
og meget mere. Tak til jer, som trækker i alle trådene med julestuen. Tak til jer der 

laver kaffe og bager kager og brød. 
Tak til os alle, som på hver vores måde bidrager til, at KFUM og KFUK i Hedensted-
Løsning stadig er en aktiv og levende forening for børn, unge og voksne. Lad os forsat 

stå sammen om den gave og opgave. 
 

Bestyrelsen. 
 

 

Kreativiteten blandt piger 4-7 klasse bliver hver anden mandag kl 16-18 foldet ud i 
KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning. Vi startede i mindre hyggelige lokaler, og har nu 

taget tropslokalet i brug. 
Nov. 2020 Lukkede pigeklubben ned pga corona og åbnede først igen efter 
sommerferien 2021. 

I august 2021 mødte først 2 piger op og hen ad efteråret var tallet nået op på 18 
piger. Der laves perle smykker i lange baner (smykker er et hit), der males billeder, på 

æsker, på sten, julekugler etc. Vi kører ca. 1x årlig på loppemarkedet, for at købe 
ting, der omdannes til de skønneste ting. Kun fantasien, sætter grænser for, hvad 
pigerne kreerer.       
Vi kører hver eftermiddag samme genkendelige form: Vi starter med lidt mundgodt og 
saft, pigerne skiftes til, at have kage, boller eller andet med.   

Kreativiteten slippes herefter løs, hver gang introduceres en ny aktivitet. Der sluttes 
af med lille runde, hvor pigerne enkeltvis fortæller, hvad de har haft gang i. Der 

synges en sang, holdes en lille andagt. Pigerne tilbydes ved opstart i klubben, at være 
med 2 gange, derefter medlemskab af KFUM og KFUK.       
Vi er 4 pigeledere + vikarer, som vi kan trække på . 

 
Hanne Bærenholdt 

 



Legestuen Kastaniehøj 2021 
I Legestuen Kastaniehøj Hedensted mødes børn og voksne hver mandag i et 

fællesskab til gavn for både store og små, hvor de fleste har fravalgt institutionslivet 
og i stedet tilvalgt en dagligdag med hjemmeliv og hvor legekammeraterne spænder i 
alderen 0-6 år. 

Året 2021 startede som for alle andre med nedlukning grundet Covid-19. Vores 
forudsætninger med tilhørsforholdet under KFUM & KFUK gjorde som i 2020, at vi 

havde en fordel fra mange andre legestuer, hvor vi allerede fra 1. marts igen kunne 
mødes - dog udenfor. 
Med de skønne faciliteter vi har udendørs i Kastaniehøj med shelters, bålplads og 

bålhytte, hvor der både kan leges, krybes i ly og spises madpakker, blev det dog et 
skønt forår med stor opbakning og masser af frisk luft og beskidte flyverdragter! 

 

Vi modtog en ekstra pulje på budgettet, som gjorde det muligt at købe båludstyr og 
udendørs legetøj, som har været til meget stor glæde! 
ygge med bål, som børnene var med til at lave og ofte også med snobrød eller anden 

mad over bål, var samlingspunktet. Vi lavede naturpatrulje og endevendte området 
efter insekter og andre naturskatte. Naturen blev brugt kreativt til blandt andet 

maling på sten og kogler. Området indbød til masser af leg på de store arealer, bakken 
og eventyr rundt i krattene. 
 

Efter sommerferien har vi igen 
været tilbage i rammerne indenfor 

men med afstikkere til uderummet, 
som vi er blevet rigtig glade for at 
bruge. Vores morgensamlinger 

med sang og sanglege blev 
genoptaget. Vi har over efteråret 

haft mange kreative aktiviteter, 
motorikdag med stor sansebane 
som mange familier bidragede til 

ved at medbringer rekvisitter 
hjemmefra. Vi har taget køkkenet i 

brug hvor børnene har kunnet 
være med til at lave blandt andet 

efterårssuppe. 
I september holdt vi høstfest udenfor, hvor børnene medbragte forskellige ting vi 
kunne undersøge og smage på. 

 



 
Vi sagde i oktober farvel til Anette, 

som leder i legestuen, da hun skulle 
tilbage på job. Margit tiltrådte i 
stedet med nogle skønne 

kompetencer fra hendes mange års 
erfaring som pædagog.  

Der er fortsat stor opbakning til 
legestuen, hvor vi løbende siger 
goddag til nye medlemmer og 

farvel til andre, der skal andre veje. 
Vi har en meget stabil gruppe af 

faste medlemmer i gruppen mens 
andre kommer på besøg. Vi har i 
gennemsnit et besøgstal pr. uge på 20-30 deltagere. 

Det er spændende at se hvordan relationer opstår på tværs af aldre blandt børnene og 
de voksnes fællesskab er meget givende! 

 
At komme i legestuen er ugens højdepunkt for min datter. Mandag morgen er det før-
ste hun siger “hvornår skal vi i legestuen”. Hun elsker at komme og synge sange, lave 

kreative ting og være omkring de andre børn.  
Min datter bliver hjemmepasset. Så det at komme i legestuen giver hende en følelse 

af fællesskab. Vi kan se, hvor stolt hun er når hun kommer hjem og kan fortælle sin 
far og søskende om dagen i legestuen og vise de kreative ting vi har lavet. 
Også som voksen er det dejligt at komme i legestuen. Folk kommer altid med et smil 

på læben og er klar til en hyggelig formiddag med børnene og snak med de andre for-
ældre. 

Janne, mor til Astrid 2 år 

 
Birgitte Bondorph Antonsen 
 
 

 
Hedensted – Løsning KFUM og KFUK Voksenafdeling 

2021 blev et noget anderledes/mærkeligt år i vores forening på grund af corona virus. 
Der var tale om aflysninger/udsættelser af en del arrangementer, spekulationer om, 
hvad der var forsvarligt/uforsvarligt og tanker om, hvordan det ville gå, når vi kom i 

gang igen. 
Møderne i november og december 2020 blev aflyst og januar 2021 blev også aflyst, 

efterfølgende blev hele forårsprogrammet aflyst undtagen junimødet, hvor vi holdt 
en ”genåbningsfest”. Her havde vi en tilfredshedsundersøgelse, som udvalget arbejder 

videre med. Der var stor tilfredshed med udvalgets arbejde. 
 
Efterår 2021 

9.9.21: ”Sangenes tegn” ved gymnasielærer Christian Bjerg Mikkelsen, Esbjerg der 
arbejder som musik- og matematiklærer på Esbjerg Gymnasium. Han fortalte bl.a. om 

sine oplevelser med sangen i koret Vokal Line. 
 



14.10.21: ”Kirkens sociale ansvar” ved kirke- og kulturmedarbejder Søren Kjærgård 
Jensen, der fortalte om Diakoni forstået som kirkens sociale arbejde – Omsorg, med 

afsæt i kristendommen. Han fortalte om en ”mandeklub”, som mange havde glæde af. 
 
11.11.21: ”Når verden forandrer sig” ved sognepræst Mogens Thams, Rindum, der 

voksede op i Sønderjylland i 60erne og 70erne. Slesvig var delt, den dansk tyske 
grænse lå fast. Vi var sønderjyder, en del af Danmark. Dog var fortiden ikke fjern. 

Min morfar var med i 1. verdenskrig på tysk side. 3 af hans brødre døde ved fronten i 
Frankrig. Efter krigen blev Nordslesvig dansk. En svær tid kom i 30erne og siden efter 
2. verdenskrig. Hvilken betydning havde disse dramatiske begivenheder på 

dansksindet familie som min? Det vil jeg fortælle om, med udgangspunkt i min 
morfars historie. Det var et rigtig spændende foredrag. 

 
9.12.21: ”Adventsfest” hvor lokale kræfter: Jørgen Breindal, Inga Friis og Birgit 
Steffensen fortalte om deres barndoms jul. Vi havde en lille julequiz omkring 

julesange. Vi hyggede os med æbleskiver, gløgg mm. 
 

Stor tak til Inger og Vita, der altid er villige til at spille til vore arrangementer. 
Stor tak til kaffeholdene, der gør at aftenerne glider godt. 
   

På voksenudvalgets vegne Gerda Lindskjold 
 

 
Syng dansk og fællessang på Kastaniehøj. 
Efter en sæson med corona aflysninger, kunne vi i november igen afholde Syng dansk. 

En fin aften med Kristian Bisgaard – men desværre langt færre deltagere (73 
personer) end gennemsnittet ved de 3 foregående Syng dansk arrangementer (115 

personer). 
Der er sket meget omkring fællessangen siden vi for 11 år siden begyndte med 

fællessang på Kastaniehøj og siden udbyggede det med fokus på spil-dansk-ugen, ved 
at indbyde til Syng dansk med dygtige musikkere. Fællessangen har fået en folkelig 
opblomstring og nu har vi bl.a. lokal konkurrence fra flere lignende arrangementer i 

spil-dansk-ugen. 
Skal der være basis for Syng dansk med dygtige gæster som hidtil, skal vi nå mindst 

100 deltagere ved arrangement den 3. november i år, hvor Jacob Tybjerg kommer. 
 
Denne vinter er 10. sæson med fællessang på Kastaniehøj. 33 aftener i alt, hvor 

lokale har fundet sange og fortalt om dem. Mange fine aftener er det blevet til, med 
spændende fortællinger, livshistorier, minder, oplevelser og fællessang for fuld 

udblæsning. Deltagerantallet har været i intervallet 20 – 60 personer/aften og 
en ”bredere deltagelse” end vi ellers kender det i KFUM og KFUK. De 2 første aftener i 
denne sæson har vi været 23 deltagere hver aften. 

 
Med det samme grundlæggende koncept i 10 sæsoner, er det også et relativt snævert 

udvalg af sange og salmer, vi kommer omkring. Vi er blevet spurgt om man kunne 
lave et ”højskolesangbogs maraton” eller andet hvor vi kommer mere bredt omkring 
sangene i den nye højskolesangbog. Det giver anledning til overvejelser om koncept 

skal ændres fra næste sæson. 
 

Niels Hørlyck og Søren Damsbo 



Beretning – Tal Dansk Café – 2021 
 

Som alle andre aktiviteter har Tal Dansk Caféen også været ramt af begrænsninger 
pga Corona i 2021. 
Vi har kun været samlet 3 gange i hele 2021. De første gange vi mødtes efter den 

første Coronabølge, kom der kun ganske få, men det steg heldigvis stille og roligt, 
inden vi så igen måtte lukke ned. I samme periode er antallet af trofaste frivillige 

desværre også faldet. 
Det har igennem alle årene været en udfordring for mange flygtningefamilier at få sig 
transporteret til Hedensted, og det har været en væsentlig hindring for at deltage i 

arrangementerne. Det drejer sig om familier, der kommer fra f.eks. Uldum, Rask mølle 
og Åle. 

Ind imellem er de blevet hentet af frivillige, men det var sjældent muligt at hente alle, 
der gerne ville med. 
Kommunens frivillig-koordinator foreslog, at vi søgte om §-18 midler til transport. 

Som sagt så gjort. 
Vi har nu fået tildelt 15.000 kr. til flexture. Den næste udfordring bliver at få det 

organiseret, hvilket der arbejdes på i øjeblikket. 
Vi har ingen arrangementer haft endnu i 2022, men det næste bliver d. 11. marts 
med besøg af tryllekunstner. Han har besøgt os tidligere til stor fornøjelse. 

Som nævnt kan vi godt bruge flere frivillige. 
 

Sanne Dideriksen 
 
 

 
Kreative aftener 2021 

Selv det mærkelige år 2021 kunne ikke stoppe kreativiteten. Glæden ved at mødes og 
give hinanden nye ideer og lysten til at være kreative vandt over pandemiens 

begrænsninger. Trods færre deltagere i løbet af året, blev der alligevel fremstillet fine 
ting og sager, så der var noget at sælge på årets julestue.  Der har også været en 
dejlig lørdag med pilefletning, hvor nogle fik genopfrisket deres evner med pil og 

andre fik lært lidt om dette spændende materiale. 
Det er dejligt at have en hel dag til at fordybe sig i noget, så derfor vil vi forsøge at 

lave flere af disse temadage i 2022. Desuden vil vi også forsøge at få flere til at 
fremstille noget derhjemme ved at udlevere mønstre og materialer. Så kan man selv 
bestemme, hvor og hvornår man strikke, hækle, sy, knytte…………. Man kan fint være 

en del af dette fællesskab, uden at møde op til alle aftener. 
Vi håber, at der mange, der får øje på denne mulighed for at være med i et kreativt 

fællesskab. Der er plads til mange flere! 
 
Birgit Steffensen 

 
 

 
Julestuen 2021 
I måneder/uger og dage havde vi forberedt os. Især den sidste uge, var vi nogle, der 

tilbragte mange timer på Kastaniehøj, for at gøre klar til dagen. Fredag blev julestuen 
sat pænt og fristende op. Den 27. november 2021  kl. 10 kunne vi, til lyden af dejlige 

toner fra Spejderorkestret og Young Brass fra Skanderborg, åbne dørene til Julestuen. 



Vi var meget spændte på hvor mange gæster der ville komme i løbet af dagen. Vi 
havde indkøbt masser af håndsprit og gæster blev bedt om at vise coronapas. Da vi 

åbnede dørene stod der ikke så mange udenfor, som der plejede at gøre, men i løbet 
af dagen var der et stille og roligt flow. Gæsterne blev mødt af duften af nybagte 
vafler. Der blev solgt mange – og Jette var hjemme et par gange, for at lave mere dej. 

Indenfor lød der juletoner fra klaveret, og der blev puttet dekorationer og forskellige 
ting i kurve. Der blev spillet i tombolaen og lykkehjulet blev flittig brugt. Og pigerne 

fra Pigeklubben hyggede sig hele dagen med at stå for den – og nogle har meldt sig 
klar til næste år. 
Kaffen stod på bordene og der blev købt risengrød og æbleskiver i Caféen, som 

Pigespejderne bemandende. Og heldigvis kom der penge ind både som kontanter og 
mobile pay. 

Om eftermiddagen fik vi virkelig fuldt hus. Børnekorene fra Hedensted Kirke skulle 
synge, og det trak for alvor folk af huse. Der var det umuligt at holde coronaafstand 
og vi krydsede fingre for, at julestuen ikke blev en supersprederbegivenhed. 

Dagen sluttede med sang ved juletræet, oprydning, sætte ting klar til salg i 
grupperummet ved salen og rengøring. En god dag var slut og vi kunne sige hinanden 

tak for i dag.   
Og sjældent har jeg oplevet, at Julestuen har fået så meget omtale i pressen, som 
den gjorde i år. Der var fuld dækning – og heldigvis positiv dækning. 

 
De næste par uger blev der solgt en del ting fra rummet og kort inden jul blev det 

sidste pakket væk – sorteret og klar til næste år. 
 
Inger Møller Nielsen 

 
 


