
Beretning Skærum Sogneforening 

Gældende for perioden d.7.9 2021(generalforsamling) og resten af året 

De@e bliver en kort beretning, da vi jo pga. corona situaFonen først kunne holde generalforsamling 
d.7 sept. Sidste år, så beretningen er derfor fra denne dato og året ud. 

På det første bestyrelsesmøde eKer generalforsamlingen konsFtuerede vi således: 

Formand:            Lone Pedersen 

NæsPormand:   Rasmus Korgaard McNally 

Kasserer:             Jesper Larsen 

Pr.ansvarlig:       Emma Olesen 

Referent:            BeFna Larsen 

Øvrige best.medl.: Anne Engmann og Nicole Rink 

Skærum NatursF – hjertesF 

Den store genindvielse af sFen blev d.17 okt. Det blev en stor succes med 55 fremmødte deltagere 
og 2 hunde. Der var deltagere fra nær og [ern bl.a. også fra den lokale hjerteafdeling. 

Ruten på 3,5 km. udgik fra Skærum AkFvitetshus med ophold undervejs. Naturvejleder Bo Storm  

Fortalte medlevende om områdets jern -og bronze steder, isFdens landskabsdannelser og 
plantningssagen. 

Vejret var fantasFsk og vi slu@ede af her i huset med nordjysk kaffebord med 7 forskellige kager. 

Der blev samlet ind Fl en udsigtsbænk og den skal vi have opsat i år. 

Vi har af Landdistrikts puljen fået 18.500 kr. Fl projekt etablering og projektet er færdigmeldt og 
evalueret, som man skal.  Projektet udsprang af arbejdet omkring projekt FremFdens Skærum og vi 
har nu kommunens vestligste hjertesF, der også er på Hjerteforeningens hjemmeside. Rutefoldere 
er sat i en metalkasse ved kortbordet lige her udenfor huset. 

Hermed en tak Fl de berørte lodsejere og de frivillige der har hjulpet med, så sFen nu er 
veletableret. 

Petanque spil  



I samarbejde med Skærum Voksenforening har vi d.15 sept. Og d.22 okt. Aeoldt spille 
eKermiddage med eKerfølgende medbragt mad på grillen. Vi har været så heldige, at en Fdligere 
Skærum bo har været instruktør og begge gange med ca.15 deltagere. Den første gang var som en 
del af friFds-og foreningsfesFvalen i hele kommune og mange deltagere ville gerne endnu en gang. 
Det har været en succes og vi skal da også beny@e vores petanque bane noget mere, så vi kan 
gentage succesen i år. 

Julen  

Juletræer:  

for andet år i træk har juletræerne lyst op ved 3 indfaldsveje og vi har fået gode Flbagemeldinger.  

Det store juletræ på legepladsen er blevet højde reduceret, hvilket flere har bemærket. 
Kommunen arbejder på at man skal beny@e eksisterende træer eller plante et nyt. 

Hvordan næste juletræ bliver vides ikke endnu. 

Julefrokosten: 

3. gang er lykkens gang. Endelig kunne vi igen eKer diverse corona perioder d.20 nov. holde et brag 
af en julefrokost med 59 feststemte deltagere i alle aldre. FantasFsk stemning og et fadølsanker 
manglede heller ikke. Et smukt pyntet hus inde og ude og her skal lyde en ekstra tak Fl 
madlavningsholdet med Je@e i spidsen for den fantasFske mad. 

Julemanden i sin kane: 

Julemanden kom igen ”flyvende”i sin smukt pyntet kane – godt nok på ladet af en trailer, men ikke 
et øje var tørt. Julemanden med sine hjælpere delte ud Fl 33 børn rundt om i Skærum og alle var 
glade. 

Genbrugspladsen: 

Den kører fint og der har i løbet af året været over 20 tømninger, hvilket viser, at den beny@es og 
at folk sæ@er stor pris på den. Tak Fl genbrugsteam og dig Gunnar for alFd at åbne og lukke, så vi 
andre kan komme af med diverse affald. 

Hermed en stor tak Fl alle – både bestyrelse og alle frivillige, der yder hvad man kan for at få 
hjulene Fl at dreje rundt.  



Lone Pedersen 

formand 


