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Formandens beretning for 2019 

Så vil jeg starte som jeg plejer. Året der gik i Sjelle Forsamlingshus! 

Der har været de almindelige/sædvanlige Fredags Cafeer, nogle gange er der ganske få fremmødte, men vi 

bliver ved med at afholde Cafe, fordi vi mener, det er godt for byen og stadig hyggeligt for dem, som er 

kommet! 

Vi har to Cafeer om året, som stadig stikker lidt ud over de vanlige, nemlig i marts, hvor vi har Syslemesse, 

sidste år, 2019 med otte boder og faktisk godt besøgt. I december kombinerer vi cafeen med byens 

julefrokost og kalder det Jule Cafe, en rigtig god cafe med levende musik, en stor tak til Anders. 

Vinterfesten blev en meget hyggelig lille komsammen, hvor vi måske godt kunne have ønsket lidt større 

fremmøde, men her må vi huske på at glæde os over dem, der er kommet, i stedet for at ærgre sig over 

dem, som ikke er kommet! 

Sommerhyggedag, som er blevet til en rigtig god dag, starter med bage dyst og kaffe og krydret med 

hoppeborg og ”det muntre køkken” og slutter med helstegt pattegris, og endnu en gang sponsoreret af 

Steen Nørgaard og vel stegt af Kim og Jørn. Vi takker for begge dele!! Vi kunne også glæde os over, at vejret 

viste sig fra den bedste side. 

Loppemarkedet sidst i august bød på et ok salg. Det kan skyldes en stor ekstraindsats fra forsamlingshusets 

bestyrelse, idet vi igen i år havde fået en opsamlingscontainer på genbrugspladsen i Skovby, som skulle 

tømmes et par gange ugentlig! Det betød mange ekstra timers arbejde, men gav altså også pote i kassen. 

Det bringer mig også til at takke ALLE de meget trofaste hjælpere, som villigt giver en hånd med hele 

weekenden! Tak for det! Og ikke at forglemme, tak for det telt, som stod på pladsen i år! 

Æblemostedag er ikke det store tilløbs arrangement, men vi prøver da igen i år, for det bare smager 

fantastisk.  

Jeg vil da også nævne Høstfesten, som godt nok ikke er vores ansvar i bestyrelsen, men i stedet takker jeg 

Høstfest-komiteen for, at vi også kan komme til fest, som gæster! 

I 2019 havde vi 2 koncerter med moderate tilmeldinger, men må jeg gøre lidt reklame for koncerten med 

Masser af Succes. 

Så kan jeg lige tilføje at der ikke var så mange udlejninger, så det håber vi bliver bedre i 2020.  

Men vi har et stort byggeprojekt / fornyelse, så det måske kan give flere udlejninger og arrangementer. Det 

er der brugt meget tid på, hvordan skal det se ud, bygge-zone og byggetilladelse. Tak til byggeudvalg, 

timebank og Andersen Design Group. Nu venter vi bare på tilbud, så vi kan komme i gang med at søge 

penge hjem, store og små beløb, alle gode. Det bliver bare helt fantastisk. Men mere om det under det 

store EVT, til sidst på aften. Der er også et rundt cafébord, hvor man evt. tilmelde sig timebank eller Aura 

fælles el.   

En stor TAK, nej en kæmpe TAK skal lyde til bestyrelsen for det enestående stykke arbejde, som I hver i sær 

yder for vores forsamlingshus og måske endnu mere for borgerne i Sjelle. Ligeledes en ligeså dybfølt tak til 

jer uden for bestyrelsen, som gang på gang træder til ved ad hoc opgaver, store som små.                            

Det er faktisk helt utroligt, hvad vi kan løfte i fællesskab!                              Tak for 2019 og på gensyn i 2020!! 



 

 


