
Frem%d 2021 

Ja, det er jo lidt mærkeligt at skulle fremlægge frem%dige ak%viteter, når over halvdelen af 
året er gået. Men vi må?e jo planlægge eAer, at alt ville være normalt. 

Trædrejerne skulle i gang på Fenskær EAerskole eAer nytår; de er ikke kommet i gang 
endnu. 

Strikkerne skulle mødes på Frivilligcentret eAer nytår; det skete først hen i maj. 

Vi skulle klippe gækkebreve med Elli. Det blev ikke %l noget. Til gengæld forsøgte Anne 
Marie Sand og jeg at lave et digitalt møde, hvor vi skulle klippe gækkebreve sammen - hver 
for sig. Det var der ingen, der ville være med %l. 

Der skulle være workshop med forårsdekora%oner på Kabbel. Det blev aflyst. 

Nu kommer der så endelig noget, der blev så nogenlunde, som det plejer at være, nemlig 
sommermarkedet i Tobaksgården. Vi fik lov at låne gården med brug af lidt af kælderen %l 
opbevaring og toilet i gården. Vi må?e dele gården med Lemvig Museum, som har hængt 
gamle fotos fra Lemvig op, og det lykkedes at få det gjort, så alle kunne leve med det. Som i 
2020 var der mange besøgende, godt vejr og god stemning, alt i alt var markedet endnu 
engang en succes. 

Og så kommer vi %l det, der kan kaldes frem%dige ak%viteter. Jeg har somme%der sagt, at 
frem%den vil indebære mere af det samme, altså de samme ak%viteter, som vi plejer at 
have. Men det vil jeg egentlig ikke sige iår. 

Strikkerne kan ganske vist gå i gang i De Frivilliges Hus fra d.26.august, og trædrejerne skal 
ENDELIG i gang på Fenskær EAerskole i næste uge.  

Vi arbejder også på at aYolde marked på Kabbel i skolernes eAerårsferie. Derudover 
præsenterer Niels foreningen på Krabbefes%valen d.10. - 11.sept. på havnen. En workshop 
med års%dens dekora%oner er planlagt på Kabbel. Men derudover er der ikke noget, der 
ligger fast. Vi er muligvis med, når Frivilligcentret aYolder Frivillig Fredag sidst i september, 
og vi deltager muligvis også i Kulturna?en i oktober.  

Vi har tænkt på, om der er et behov for at have en håndarbejdscafé om aAenen for dem, 
der arbejder i dag%merne. Hvis der er nogen, der vil være tovholdere på de?e, er det jo en 
nem ak%vitet at sæ?e i gang. 

Men det aYænger alt sammen af den nye bestyrelse. Og så skal der findes en løsning på 
skolelederopgaven. Løsningen bliver muligvis at nedlægge vores kurser, selv om man kan 
spørge, om vi i så fald opfylder foreningens vedtægter. 

Har I ønsker, hører vi det gerne.


