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Da jeg for et år siden blev valgt til bestyrelsen, var det ikke planen, at jeg skulle stå her som 

formand. 

Kristian og jeg delte posten mellem os -med mest til Kristian, men kort før Høstfesten flyttede 

familien “Flyt til Saksild” fra Saksild, det betød, at vi manglede et medlem i bestyrelsen, og Lene 

trådte derfor ind i bestyrelsen, og jeg overtog posten helt. 

Det har været en til tider stejl læringskurve, og med god hjælp fra bl.a. Lisbeth er det lykkes.  

 

Høstfesten var en god fest, hvor de sidste først kom hjem, efter at solen var stået op. 

Andespillet havde vi efter sidste års lidt sløje fremmøde valgt at skære i antallet af ænder, og vi 

ville herefter vurdere, om det var noget, vi skulle fortsætte med. 

I gav os svaret ved at fylde huset! Tak for det!  

Fastelavn blev holdt med et flot fremmøde på ca. 100 børn i mange fantasifulde udklædninger. - 

Saksild har fået sit første trafiklys!  

 

For en lille uge siden holdt vi det første hjertestarterkursus, tak til Kim og Co for en lærerig aften.  

  

Huset bliver også brugt i det daglige, der er bl.a. dans hver uge og Nørklecafé en gang om 

måneden.  

  

Fællesspisningerne er en fast månedlig begivenhed med meget varierende fremmøde og mad,  

det er altid hyggeligt lige at mødes i den travle hverdag.   

Som lokalsamfund er det vigtigt med nye ideer. 

Det gælder både her til Kulturhuset og til de andre foreninger. 

Vi (borgerforeningen) har de arrangementer, der har ligget fast i mange år: Sommerfest, banko, 

Fastelavn.  - arrangementer som primært henvender sig til hele familien. 

Men hvad med de unge 15-20-årige? Mangler de nogle arrangementer? 

Hvad med nogle foredrag, hvor man bliver klogere? 
 

Jeg så et indslag på TV, hvor en lille by mødtes til fjernforelæsninger? 

Mulighederne er der, vi skal bare gribe dem. 

Så har du en idé så kom med dem! 

Vi i bestyrelsen skal/kan ikke stå for den praktiske del ved alle arrangementer, derfor er det dejligt, 

at der altid er nogle, der gerne vil hjælpe.  

 

Tak for det! 

Torben Blum Andresen 
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