
Beretning – Skærum Sogneforening 2019: 

Generalforsamling: 

Vi kons(tuerede os således: 

Formand for Sogneforeningen og Ak(vitetshusets forening: Anne Engmann 
Næs=ormand Sognef.: Lone Pedersen 
Kasser Sognef.: Jesper Larsen 
Sekretær Sognef.: Be(na Larsen 
Yderligere bestyrelse: Ronnie Smidt Christensen, Emma Olesen 

Fastelavn: 

Denne gang gik Cafeen og Sogneforeningen sammen om at arrangere Fastelavn. Det var en dejlig dag; der 
blev banket igennem og fundet både dronninger og konger. 

Legeplads: 

Vi får hvert år en rapport der indeholder de evt. fejl/mangler der er på legepladsen. Dem udbedrer vi på en 
fælles arbejdsePermiddag i maj, som al(d er hyggelig.  Der blev hamret, banket og malet (l den store 
guldmedalje :o) 
I år ”mixede vi det lidt op” med grill og pølser, hvilket var super hyggeligt; men desværre lokkede det ikke 
mange (l. I år prøver vi med et lidt andet koncept – håber I vil tage godt imod det. 

Genbrugsplads: 

Jeg vil bare gerne igen sige tak (l alle, der er med (l at få den (l at fungere ;o) 

Grill: 

Hver (rsdag fra maj (l juni/juli er der (som regel) grill på legepladsen. Det er al(d hyggeligt – kom gerne og 
vær’ med. Det hænder sandelig også, at vi er der, selvom det regner…  

Landsbyløbet: 

I år kom de alle cyklende og løbene igennem byen. Der var pyntet op, vi forkælede deltagerne med kage – 
det var sørme et hit! Grill på legepladsen er i dagens anledning fly_et (l Ak(vitetshuset, og det var også 
hyggeligt. Jeg vil gerne sige tak (l alle dem, som stø_ede op om at få arrangementet (l at glide. 

Der er allerede nu gang i planen for Landsbyløbet 2020, og jeg regner søreme med, at Skærum bliver 
involveret igen i år – vi skal nok være ude i god (d med oplysninger. Måske -  er der nogen der har lyst (l at 
være deltager i løbet/cykelturen?? 

Sct. Hans: 



Der var – også – i år godt med fremmødte, der er grill på legepladsen først, og der kommer al(d flere folk (l 
selve bålet. Vi prøvede i år at udvide traktementet (snobrød) med ’smores (kiks og skumfiduser), og jeg 
tænker vi går videre med det – skumfiduserne blev spist helt op ;o) EPer bålet havde Cafeen åbnet op, så 
der var mulighed for at få et stykke kage samt en kop kaffe. 
Det er en dejlig tradi(on, som vi i 2020 vil prøve at udvikle lidt på.  

Byfest: 

Med fare for at gentage mig selv fra sidste år - igen i år blev der holdt en forrygende byfest; og igen blev det 
(l en fantas(sk fest. Jeg synes det er dejligt, at I har lyst (l at arrangere, og glæder mig allerede (l næste 
fest!  

Hjertestarter: 

Der har været service på hjertestarteren i det forgange år, og med der(l hørte et kort refresher-kursus. Alle 
kunne være med – der var ingen krav om (dligere deltagelse – og det var et godt, kort kursus. Der kommer 
service igen om to år, og i den forbindelse vil der igen være et kursus; denne gang lidt længere.  
Der blev gjort lide reklame for hjertestarter-app’en, som skulle komme her i foråret.   

Spis-sammen: 

Intet ePerår uden spis-sammen, som i år blev kokkereret af Jesper og Danny – vi var omkring 50 personer, 
der blev dejligt mæ_e! Jeg er rig(g glad for, at folk bakkede op om arrangementet! 

Julehygge/frokost: 

Jeg sagde sidste år: ” Et rig(gt hyggeligt arrangement, som jeg håber vil danne præcedens for mange flere 
gode fester og hygge!” – og jeg er meget glad for, at jeg fik ret!  
Igen blev det en rig(g hyggelig formiddag med julemand, slikposer, sang og juledekora(onsværksted. 
Julefrokosten om aPenen var også en succes – og dagen ePer da oprydningen var på højeste blus fik vi 
sørme også afsat resterne fra aPenen før. Dejligt at folk stø_er op. 

Projekt FremEdens Skærum: 

Som I kan se, er der et selvstændigt punkt på dagsordenen, der omhandler Projektet – jeg vil overlade 
fortællingen (l fortællere senere ;o) 

Afslutning  

Jeg vil gerne beny_e lejligheden (l at sige et kæmpe stort TAK (l alle der hjulpet i årets løb med 
gennemførelsen af vores arrangementer og tak (l medlemmerne i bestyrelsen – det har været en 
fornøjelse!! 
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