
Beretning Skærum Sogneforening 2020 
Ja; det er jo e7erhånden snart mere end halvandet år siden sidst vi har samlet i denne anledning; lad os 
håbe det bliver ved på denne gode måde. 

Generalforsamling:  

E7er sidste gf holdt vi et møde for at konsBtuere os – og jeg var desværre forhindret i at deltage pga. 
sygdom; og Jesper ringede dagen e7er og sagde i spøg, om det nu var corona, jeg var syg med…?? Det var 
det ikke – men dagen e7er lukkede MeKe landet. Det bærer vores akBvitetsniveau sørme også præg af… 

Men vi nåede at konsBtuere os således: 

Formand: Anne Engmann 

NæsPormand: Lone Pedersen 

Kasserer: Jesper Larsen 

Pr. ansvarlig: Lone Pedersen 

Referent: BeBna Larsen 

Distriktsudvalgets rep.: BeBna Larsen (Lone Pedersen 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Michelle K. Badsberg, Ronnie Christensen og Emma Olesen 

Hjertes2: 

HjertesBen blev indviet ved et lille, coronavenligt arrangement i oktober. Der har været rigBgt godt med 
frivilligt arbejdskra7, og hjertesBen er en succes. Der planlægges med et lidt større åbningsarrangement 
senere på året – så hold øjnene åbne ;o) 

Udsmykning: 

Sogneforeningen sponserede juletræer med dejligt lys ved alle indkørsler Bl Skærum - de blev liiidt hårdt 
behandlet, men vi er klar Bl i år - december kan bare komme an!!  

Lysfest: 

Vi fik jo desværre ikke brændt vores Sankt hans bål af i 2020, så da Frederikshavn kommune arrangerede en 
lysfest i december måned, fik det bål … nåja; flammer at gå på? Der kan ses billeder fra a7enen på 
facebook. Måske det kan konverteres Bl en årlig tradiBon? Det er alBd rart med lidt lys på årets mørkeste 
a7en. 

Julemanden: 

Desværre kunne vi ikke holde vores julefest i 2020; men det var alligevel lidt overraskende at julemanden 
kom forbi Skærum ?? Det synes vi var rigBg hyggeligt, og jeg håber børnene (og de barnlige sjæle) også 
holdt af hans tur rundt i byen. 

Fastelavn: 

Ligedan med fastelavn – der var uddeling af piske fastelavnsris og godter Bl børnene, og jeg håber det et 
hyggeligt indslag en lidt kold februar-dag…? 

Sct. Hans 2021:  



Vi kunne dog i 2021 holde bål igen. Det var en dejlig a7en; selvom vi måKe skippe den tradiBonelle grill’ning 
først. Dejligt bål, dejligt vejr og dejlig naboer!! 

Legepladsen: 

Vi indviede vores legeplads. Den er blevet så flot; så tak Bl alle, der har hjulpet. Det er et kæmpearbejde; og 
vi ville ikke kunne klare det uden den fantasBske hjælp, som så mange er villige Bl at gi’ … Nu er det så op Bl 
ungerne at bruge den, jeg vil ønske dem go’ fornøjelse… 

Vores genbrugsplads:  

Tak. Bare tak Bl teamet, der styrer pladsen. Det er så rart at I gider. Det er en plads rigBgt mange bruger.  

Vedr. projekt Skærum: 

Lone kommer ind på det senere ;o) 

Til sidst: 

Jeg vil gerne - helt fra hjertet - sige så mange gange tak for al den hjælp I alle sammen giver. Det er alle jer 
frivillige, der får det hele Bl at gå så godt. Man får alBd hjælp, når man spørger i Skærum…  

Beretning Skærum AkBvitetshus: 
Huset danner jo rammen for mange akBviteter, som jo af allerede nævnte grunde desværre har måKet 
aflyses. Damn that corona!! 

Lidt er det dog blevet Bl. Under corona-forbehold fik vi aeoldt det sidste af vores hjertestarterkurser. Der 
var kæmpe kunstafsløring. Borgmesteren kom. Jeg er glad for, at hun fik set Skærum som en by, der holder 
sammen, og finder sammenhold selv i en ”corona-Bd”.  

Frederikshavn Kommune har søsat et nyt iniBaBv, hvor Kultur- og FriBdsudvalget har bedt 
kulturinsBtuBoner om at bidrage Bl at udvikle og fastholde alle gode Bltag i Frederikshavn. De bad om input 
fra Huset, og havde deKe svar på vores bidrag: ” Udvalget kviKerer for jeres fremsendte handleplan og 
finder, at det er gode akBviteter, I har valgt. Jeres handleplan er med Bl på bedste vis at bevidne, at der er 
noget for alle, når vi har fri. Jeg ser frem Bl at modtage jeres handleplan næste år. 

Rengørings- of oprydningsdag i Huset: 

Lørdag d. 27. juni var der ”hygge” i huset. Der blev gjort rent og ryddet op fra top Bl bund. Igen – tak for 
hjælpen; den er uvurderlig.  

I forhold Bl Huset, så er vi i gang med en ansøgning Bl Spar Nord Fonden om penge Bl et nyt møblement; 
det er især den store Sal, der her tænkes på. Så kryds fingre for den ansøgning … 
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