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Beretning ved generalforsamlingen d. 22 marts 2018 
 

Indledning 
Sct. Hans’ernes medlemstal er nu på 555. Det er en lille stigning fra sidste år. Det er dejligt, når 
der er så stor interesse for vores forening. Jeg synes også godt at vi kan være stolte over alt det 
vi arrangerer. Vi favner bredt. Der er noget for enhver smag. 
 

Gymnastik 
Gymnastikafdelingen havde 25 års jubilæum sidste år, det blev fejret med at alle gymnastik hold 
fik Spangsberg flødeboller første træningsaften. 
Instruktørerne og gymnastikudvalget blev også inviteret ud og spise.  
Gymnastikken har gennem de 25 år været et kæmpe aktiv for foreningen. Der har altid været 
stor interesse for at gå til gymnastik i foreningen. Gymnastik udvalget, med Aase i spidsen, har 
gennem alle disse år været i stand til at få nye instruktører, hvis der er nogen som stopper.  
Det betyder rigtigt meget for en forening, når man har nogle ildsjæle der har lyst og tid til at ofre 
så meget tid på foreningsarbejde. 
I vintersæsonen har der været 10 gymnastikhold, der har været fyldt godt op på de fleste af 
holdene.  
Den 14. januar havde vi gymnastik event. Eventen er lavet for at gymnasterne kan prøve andre 
hold, end dem de plejer at gå på. Nye kan også komme og se hvad det er vi tilbyder. Der var ca. 
50 deltagere, og kun ros til arrangementet.    
 

Løbeafdelingen 
Løbeafdelingen har som sædvanligt trænet mandag og onsdag fra Marienlystcentret.  
Det årlige Skibhusløb som vi arrangerer, havde 125 tilmeldte. Løbet har start og mål ved 
Marienlystcentret. Det er stort set sammen antal som de foregående år. 
Der er så mange tilbud, og nu hvor løbene også bliver reklameret på Facebook, kan man se at 
der er løb et eller andet sted hele tiden. Med så mange løb er det er svært at få flere med til 
vores løb, men jeg ved at dem der deltager i Skibhusløbet, synes det er et hyggeligt løb. 
Vi er også med til arrangerer terrænløb hen over vinteren. Der er 10 løb rundt om på Fyn, som 
de forskellige klubber står for.  
Vores løb flyttede vi fra området omkring Marienlystcentret, til Stige Ø for at få nogle flere 
bakker at løbe på. Der var stor ros fra løberne til ruten, så den bibeholder vi også til næste 
sæson. 
Til det årlige Eventyrløb, var der 62 løbere, som stillede op for Sct. Hans’erne.  
Efter løbet var der som sædvanlig hygge med grill pølser, og efterfølgende koncert. 
Vi havde 3 hold med til DHL staffen, som foregår sidst i august, i området omkring Skovsøen i 
Fruen Bøge. Løbet foregik i øsende regn, fra start til slut. Græsplænen ved Skovsøen var til sidst 
temmelig pløret. Regnen tog dog ikke humøret fra løberne, og den efterfølgende spisning. 
   

Cykelafdelingen 
Cykelafdelingen har ca. 36 deltagere. I sommerhalvåret mødes de søndag og onsdag ved Sct. 
Hans Skole og kører ture derfra. Om vinteren mødes de kun om søndagen.  
Bent Aagaard Andreassen og Jimmy Rasmussen er kontakt personer på de to cykelhold.  



2 
 

Cykelholdet deltog med 9 mand i Tour de Kerteminde, og nogle stykker var også med i Fyn 
Rundt. 
Et par dage her i marts måned kørte de rundt til de sponsorere der har givet tilskud til deres 
cykeltøj, for at vise tøjet frem og gøre reklame for cykelafdelingen og for Sct. Hans’erne. 
Onsdag den 14. marts holdt de opstarts møde, for alle interesserede i cykling. Der kom ca. 20 
personer, hvoraf 8 var nye medlemmer.  
Den 15. april har cykelafdelingen planlagt en cykel reparationsdag, hvor cykelrytterne kan 
komme og få og klargjort deres cykel inden sommersæsonen.   
  

Gåture 
Tina Jacobsen står i spidsen for ”gå holdet”. De mødes hver onsdag ved Fredens Kirke kl. 17, 
hvor de går ture af ca. 1 times varighed. 
Den 29. maj var der ”Ladywalk” fra Dyreskuepladsen. Der var ca. 82 med fra foreningen 
 

Skarntyde- Koret 
Skarntyde koret har Henrik Møller Jensen som leder. De øver hver torsdag på Marienlund 
Hovedgård. Sangkoret har snart eksisteret i 22 år. Der er omkring 20 damer i koret, men de vil 
meget gerne være flere. Det er Bodil Petersen man skal henvende sig til, hvis man vil med i 
koret. 
Vi hørte koret til Julehyggen sidste år, og de har også lovet at synge lidt for os i aften. 
 

Malerholdet 
Malerholdet har Ellen Meyer Nielsen som leder. De mødes 8 gange om foråret og 8 gange om 
efteråret. De udstillede nogle af deres værker til generalforsamlingen sidste år. 
 

Weekend syning 
Weekend syning bliver ledet af Marie Louise Clausen. Hun har to hold, og hvert hold mødes 3 
weekend om foråret og 3 weekender om efteråret. 
 

Mad/ Gourmet 
Foreningen har nu fire madklubber. Det sidste kom til for et par år siden, da nogle af dem der er 
med til at lave Skibhusrevyen, også ville mødes for at lave mad sammen.  
Den ene madklub er kun for mænd. De mødes hver mandag. De tre andre mødes henholdsvis 
den første, den anden og den tredje fredag i hver måned. 
 

Teater og natmad 
Anette og Mette er arrangør af teaterturene.  
Den 4. oktober havde de arrangeret en tur på Odense teater, for at se komedien ”Hvor alt går 
galt”. Der var 25 billetter til salg, og de blev hurtigt solgt. 
 
Den 2. februar havde de bestil billetter til forestillingen” Forbrændt” på Odeon. Der var 40 Sct. 
Hans’ere, der så forestillingen, og før forestillingen, var de fleste inde på ”Odeon Social” til 
fællesspisning. 
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Skibhusfestival 
Den sidste lørdag i august måned, var vi igen med til at arrangerer ”Skibhusfestival”. Det er et 
arrangement, hvor forskellige foreninger i kvarteret bidrager med forskellige aktiviteter, for 
elever og forældre på Sct. Hans Skole. 
Vores bidrag bestod i at sælge øl/sodavand og ikke mindst pandekager, som er det et stort hit. 
 

Skibhusrevyen 
Skibhusrevyen 2018, havde forpremiere den 27. februar, i år var der fire forestillinger. Det var 
én forestilling mere end for to år siden. Selv om der var den ene forestilling mere, var der 
udsolgt til alle fire forestillinger. 
Det er et stort arbejde at lave revy. Skuespillerne og tekstforfatterne startede allerede i 
efteråret 2017 med de indledende møder, Der blev øvet og trænet hele vinteren. Omkring to 
uger før forestillingen fik vi sat scenen op og derefter var der en masse mennesker der blev 
involveret, for at få det hele til hænge sammen. Det vil være for omfattende at nævne alle dem 
der har været med omkring revyen, men det er dejligt at der er så mange medlemmer, der har 
lyst til hjælpe, når der er brug for det. 
Når revyen gik så godt som den gjorde, så er det hele besværet værd.  
 

Andre arrangementer 
Den 31. marts sidste år havde vi ”Bob Dylan” aften. Vi havde inviteret Torben Kjær, som er 
kendt fra det gamle pigtrådsband ”Les Amis”. Han fortalte om Bob Dylan og spillede noget af 
hans musik.  
Før Torben kom på scenen, havde vi spist en spændende ”antipasto - buffet” med alskens lækre 
italiensk specialiteter.   
 
Den 13. august, havde vi arrangeret en tur til Æbelø. Vi mødtes ved skolen, og kørte samlet til 
Lindøhoved. Fra parkeringspladsen gik vi i samlet flok over mod Æbelø. Vandstanden var ikke så 
høj da vi gik derover, så vi blev kun våde op til knæene. 
Efter et par timer, hvor vi gik øen rundt, og fik spist vores medbragte mad, blev vi enige om at gå 
hjem 
Vejret var desværre slået om da vi skulle hjem, vinden var gået i nord vest, så det var noget 
dybere vand vi gik hjem i. Vi blev temmelig våde, men der var heldigvis ikke nogen der blev syge 
af turen. Vi havde tjekket tidevands tabellen, men det var fordi det blæste op, at vandet steg 
hurtigere end vi havde beregnet. 
 
Den 30. november, havde vi julehygge på skolen. Vi serverede som sædvanlig gløgg og 
æbleskiver. Sangkoret sang nogle af de sange de havde øvet på. 
Som underholdning var der folkedans, som gymnastik instruktør Lisbeth sørgede for. 
Der var ligeledes bankospil, som blevet ledet af ”Monrad og Rislund” i skikkelse af Poul og 
Bernhard.  
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Søndag den 28. januar havde vi rundvisning på Odeon. Da vi den 23. november sendte mail ud 
om at vi havde planlagt en rundvisning, var de 40 pladser udsolgt dagen efter. Først fik vi 20 
pladser mere, og senere en rundvisning mere, så i alt 90 var med på rundvisningen.  
Der var 54 med til den efterfølgende spisning på ”Odeon Social”. 
 

Kommende arrangementer 
I maj og juni bliver der Sommergymnastik. Det bliver YOGA, ZUMBA og STARM OP.   
Den 10. maj er der Eventyrløb, og sidste tilmelding er allerede den 3. april.  
Den 29. maj er der Ladywalk fra Dyrskuepladsen   
Den 17. juni er det vores eget Skibhusløb 
 

Klubtrøjer 
I 2016 fik vi nye klub T-shirt. Mange af jer har allerede købt en, men hvis der er flere der ønsker 
at købe en, skal der bare være mindst 10 bestillinger. 
 

Klubbladet 
Klubbladet, som udkommer 4 gange om året, har vi de sidste par år fået trykt ude i byen.  
Tidligere stod vi selv og klipsede dem sammen. Det var et stort arbejde, som vi nu er fri for. 
Bladet har også fået farver på for og bagside.  
Jens Arne er redaktør, og han modtager gerne indlæg til bladet. 
Vi forsøger at få alle arrangementer med i bladet, ellers sender vi dem ud på mail.  
Vores blad kan også ses på hjemmesiden www.scthanserne.dk  
Som I måske har bemærket, så har vores hjemmeside fået nyt udseende. 
Udover hjemmesiden, bliver foreningens facebook siden også flittigt brugt, af mellemmerne.   
 

Afslutning 
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i året der er gået, og tak til alle jer 
der hjælper til når der er brug for det. Uden den hjælp som I medlemmer yder, er det ikke muligt 
at arrangerer alt det vi gør. 
Jeg vil også gerne takke for den opbakning der er til vores arrangementer. Der kommer næsten 
altid mange mennesker. 
 

PBV. 
Bent Nielsen 
Formand 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.scthanserne.dk/

