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Beretning ved generalforsamlingen den 27. August 2020
Indledning
Sct. Hans’ernes medlemstal er på nuværende 528. Antallet af medlemmer svinger lidt, men det
er dejligt at der er så stor interesse for det vi laver. Vi kan godt være stolte over det vi
arrangerer. Vi forsøger at være så alsidige som muligt.

Revy 2020
Jeg vil starte med revyer ”For fulde gardiner”, som heldigvis ikke blev berørt af Corona
nedlukningen. Der var forpremierer den 25. februar og sidste spilledag var den 29. februar. De
første fire dage var der udsolgt, lørdag var der plads til lidt flere. Revyen har fået meget rost, og
det er lige fra maden, som folk synes var fantastisk, og til selve forestillingen. Den revy kan vi
godt være stolte over.
Det er et kæmpe arbejde at lave en revy, hvor en masse mennesker bliver involveret. Dem der
har været med i revyen, vil sikkert give mig ret i, at det var et stort arbejde, men når det blev så
stor en succes, er det også hele arbejdet vær.

Gymnastik
Gymnastikken har haft 10 hold i vintersæsonen. Der har været god tilslutning til alle holdene. På
flere af holdene har der været venteliste, hvor flere efterhånden er kom ind på det hold de
ønskede.
Marianne Risager som havde Yoga om mandagen ville gerne stoppe på grund af tidsnød.
Heldigvis fik Aase fat i en ny instruktør der hedder Iben Nyby, som overtog holdet fra februar.
Ved sæsonslut stopper Pia Nielsen på grund af arbejde. Igen har Aase fået fat i en ny, som
overtager her til september. Hun hedder Alice Møller- Nielsen.
Hvis en gymnastik instruktør, af en eller anden årsag, bliver forhindret i at tage sit hold er der
altid en anden instruktør der tager holdet. Selv om det ikke er det samme gymnastik som de
plejer, så blive de rørt og møder ikke en lukket dør.
På grund af Corona nedlukningen den 11. marts stoppede gymnastikken for resten af sæsonen.

Løbeafdelingen
Løbeafdelingen har som sædvanligt trænet mandag og onsdag fra Marienlyst centeret.
Det årlige Skibhusløb, som vi arrangerer havde start og mål ved Marienlyst centret. Der var ca.
125 deltagere, det er samme antal som de foregående år. Når man kigger i løbskalenderen er
der motionsløb hele tiden, så der er mange om buddet. Mange af dem der kommer til vores løb,
synes det et hyggeligt løb og så er det billigt at deltage. De fleste store løb koster mange penge
at deltage i.
Vi er også med til at arrangere DGI’s terrænløb hen over vinteren. Der er 10 løb rundt om på
Fyn, som forskellige klubber står for. Vores løb foregår på Stige Ø. Løbene er blevet en stor
succes, med over 600 deltagere. Det kræver en del arbejde at stå for løbet, så det er dejligt at så
mange i foreningen hjælper til.
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Ved det årlige Eventyrløb var der 50 deltagere med fra foreningen. Efter løbet var der som
sædvanlig hygge med grill pølser og efterfølgende koncert.
Til DHL-stafetten sidst i august, havde vi fem hold med, hvor det ene var et gå hold. Løbet
foregår i Fruens Bøge ude ved Skovsøen.

Cykelafdelingen
Cykelafdelingen har lige nu mellem 30 og 35 aktive. I sommerhalvåret mødes de søndag og
onsdag ved Sct. Hans Skole og kører ture ud derfra. Om vinteren mødes de kun om søndagen.
Bent Aagaard og Jimmy Rasmussen er kontaktpersoner på de to cykelhold.
Nogle af dem har deltaget i forskellige cykelmotionsløb her på Fyn. De deltog i Fyn Rundt og
Tour De Kerteminde.
Et par gange her i marts måned, kører de rundt til de sponsorere som har giver tilskud til det nye
cykeltøj, de fik sidste år. De gør det også for at gøre reklame for cykelafdelingen og for Sct.
Hans’erne.

Gåture
Vores ”Gå Hold”, som Tina Jacobsen står i spidsen for, mødes hver onsdag kl. 17 ved Fredens
Kirke, hvor de går ture af ca. 1 times varighed.
Mandag den 27. maj, 2019, var der ”Ladywalk” fra dyrskuepladsen. Der var 77 deltagere med fra
foreningen.
Den 4. december var der 5 fra ”Gå Holdet”, som deltog i ”Lysløbet”. Løbet forgik i det indre
Odense

Skarntyde- koret
Skarntydekoret der ledes af Henrik Jensen har på nuværende 18 damer. De øver hver torsdag på
Marienlund Hovedgård. Det er Bodil Pedersen man skal henvende sig til, hvis man er
interesseret i at være med i koret.

Malerholdet/Billedkunst
Malerholdet har to undervisere. Charlotte Hammershøj underviser om foråret, og Ellen Meyer
Nielsen underviser om efteråret. De mødes 8 gange om foråret og 8 gange om efteråret.

Weekend syning
Weekend syning har Marie Louise Clausen som underviser. Hun har to hold, som mødes 3
weekender foråret og 3 weekender om efteråret.

Mad/ Gourmet
Der er fire madklubber i foreningen. Den ene madklub er kun for mænd, som mødes hver
mandag. De andre tre mødes henholdsvis den første, anden og den tredje fredag i hver måned.
Skolekøkkenet er blevet renoveret, og i en lang periode kunne vi ikke bruge køkkenet. Vi kunne
først tage det i brug efter sommerferien. Der er blevet rigtigt lækkert dernede og foreningen har
fået et højskab, som madklubberne kan have deres ting i.
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Teater
Anette og Mette står for teaterturene. Den 12. april var der 28, inde for at se ”Diktatoren” på
Odense Teater. Før forestillingen var der rundvisning på teateret, og efter forestillingen spiste
de på café ”Kongens Have”.
Den 4. oktober var der købt 24. billetter til forestillingen ”Den mystiske sag om hunden i natten”
Før forestillingen var der spisning på ”Odeon Social”

Skibhusfestival
Den sidste lørdag i august 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 var som sædvanlig at sælge øl/sodavand og ikke mindst de populære pandekager.
Arrangementet foregår i Skibhusklubben på Victoriagade

Andre arrangementer
Søndag den 26. maj havde vi arrangeret en tur til Romsø. Bent Aagaard havde lavet en aftale
med ham som skulle sejle os til øen fra Kerteminde havn. Der var 68 tilmeldte til turen, og der
kunne være 17 personer på båden, så der skulle sejles 4 gange.
Jeg var selv med på den første tur, og turen til Romsø gik ok. Da vi skulle lægge til ved øen viste
det sig at det blæste for meget til at han turde lægge til. Det ville være for farligt at få os fra
borde, så han valgte at vende om og sejle tilbage til Kerteminde. Vi fik kontaktet de øvrige der
havde meldt sig til turen, så de ikke skulle kører til Kerteminde.
Alle fik deres penge igen, som de havde betalt. Der er aftalt at vi prøver igen den 17. maj eller
den 7. juni, så håber vi på at vejret bliver bedre denne gang.
Den tur blev heller ikke til noget på grund af Corona nedlukningen.
Den 7. september havde Jesper Pedersen og Mette Larsen, for andet år i træk, arrangeret en
vandretur på Øhavs stien i det Sydfynske landskab. Turen startede i Svanninge Bakker, hvor
turen sluttede året før. Vi fulgte Øhavs stien og undervejs fortalte Jesper om de steder vi kom
forbi. Turen var på ca. 25 km. og sluttede i Vester Skerninge. Efter gåturen kørte vi tilbage til
Fåborg Vandrehjem, hvor Mette havde sørget for at vi fik noget at spise. Vi overnattede på
vandrehjemmet og kørte hjem dagen efter.
Vi har planer om at lave en lignende tur igen i september måned, og forsætte på Øhavs stien.
Den 25. oktober havde vi besøg af musikeren Michael ”The Boss” Christensen, som sang en
masse af Bruce Springsteens sange, og fortalte forskellige historier om ”The Boss”
Før Michael kom på scenen var der spisning, med mad fra et cateringfirma der hedder ”Brønks
Catering”. Arrangementet var som sædvanligt godt besøgt, og en stor succes. Vi havde lånt et
lokale i Skibhusklubben på Victoriagade 33.
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Den 28. november havde vi jule hygge her på skolen. Vi serverede som sædvanlig gløgg og
æbleskiver. Sangkoret, under ledelse af Henrik, underholdt os med nogle af de sange, som de
havde øvet på.
Til underholdningen havde vi arrangeret ”kogekonen Myrna” i skikkelse af Allan Jensen fra
Horsens. Han havde fået nogle oplysninger om de forskellige bestyrelsesmedlemmer, som han
gjorde lidt grin med.

Kommende arrangementer
Alle de arrangementer vi havde planlagt før sommerferien blev aflyst på grund af Corona
nedlukning.
Den 26. marts er der opstartsmøde for alle der har interesse i at være med på cykelholdene
Den 29. marts er der Gymnastik Event. Eventen er lavet for at gymnasterne kan komme og prøve
andre hold end dem de går på. Nye gymnaster kan også komme og se hvad vi tilbyder.
Der bliver 3 hold sommergymnastik. Om mandagen ”Sommeryoga”, om tirsdagen ”Sommer
Zumba” og om torsdagen ”Sommer Stram op”
I bestyrelsen har vi snakket om at lave en ”Nattergal” tur til Davinde/Tarup i maj måned. Vi
tager kontakt til en naturvejleder derude fra.
Den 01. maj er der købt 24 billetter til forestillingen ”Tyvene” der spilles i Odeon teatersal.
Søndag den 17. maj eller den 7. juni prøver vi igen at lave en tur til Romsø.
Den 21. maj er der Eventyrløb, hvor vi som sædvanlig stiller vores telt op, og tænder op i grillen
efter løbet.
Den 25. maj er der ”Ladywalk” fra dyreskuepladsen
Vores eget Skibhusløb er den 21. juni
Den nye gymnastik sæson startede i mandags den 24. august, med de restriktioner vi skal
overholde. Vi har købt håndsprit, så der kan sprittes af, både når man går ind i gymnastiksalen
og når man går ud af bagtrappen. Vi bruger heller ikke redskaber til gymnastikken.
Skibhusfestivallen den 29. august er også aflyst
Den 5.september har Mette og Jesper arrangeret en vandretur på Øhavs stien. Der er 23
deltagere til turen.
Den 31.oktober er der købt 24 billetter til forestillingen, ”Hvis jeg bliver gammel” på
Værkstedet, Odense Teater.
Der er også bestilt 24 billetter, den 26 marts 2021, til ”Tre søstre” i teatersalen Odeon
Den 8. november er vi arrangør af cross løb på Stige Ø, men vi ved endnu ikke om vi må være så
mange mennesker samlet. På nuværende tidspunkt må man kun være 100 mennesker, og der
plejer at være ca. 600 deltagere.
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Klubbladet
Klubbladet udkommer 4 gange om året. Jens Arne er redaktør.
Vi forsøger at få alle arrangementer med i klubbladet, ellers sender vi det ud på mail.
Vores blad kan også ses på hjemmesiden www.scthanserne.dk
Udover hjemmesiden har vi også vores Facebook side som bliver brugt flittigt af medlemmerne.

Hjertestarter
Sidste efterår blev vi spurgt om vi ville være med til at give et beløb til en hjertestarter. Det var
skolens forældreforening der stod for indsamlingen af pengene. Vi valgte i bestyrelsen at give
10.000 kr. til hjertestarteren da vi synes det var en god idé. Vi har før snakket om at Sct. Hans
Skole burde have en hjertestarter. Hjertestarteren er blevet sat op ved indgangen til
skolegården.

MobilePay
I Sct. Hans’erne har vi nu fået MobilePay. Efterhånden er der mange der betaler på den måde, så
vi besluttede også at få det. Vi tog det rigtigt i brug i forbindelse med revyen.
Når det næste klubblad kommer ud i april måned, og der skal betales kontingent, kan det også
betales med MobilePay. Det er meget vigtigt ved betaling at skrive navnet på den der står som
medlem, ellers kan det være svært at finde ud af.

Afslutning
Corona nedlukningen lavede lige pludselig om på alting, men vi er jo nødt til at indrette os efter
det, og så håbe at vi snart får normale forhold igen.
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelse og suppleanter, for et godt samarbejde i året der er
gået. Jeg siger også tak til alle jer som hjælper til, når der er brug for det. Uden den hjælp I
medlemmer yder, er det ikke muligt at arrangerer alt det vi gør.
Jeg vil også gerne sige tak til den fine opbakning der er til vores arrangementer.
PBV
Bent Nielsen

