
Årsmøde i Centerrådet 8. april 2019 
Formandens beretning 
 

 
 

Det er så 11 gang, vi holder årsmøde og 11 gang jeg skal fortælle lidt om,     
hvad der er foregået i det forløbne år. 

Det har på mange måder været et bemærkelsesværdigt år. 
Det startede ved årsmødet sidste år hvor vi efter ønske fra mødedeltagerne 
udvidede rådets medlemsantal fra 7 til 9. 
Der blev valgt 2 nye medlemmer. Begge her fra Nødager. 
Det ene medlem er i årets løb fratrådt af helbredsmæssige årsager og er 
erstattet af suppleant Kirsten Høiberg. 
Marianne Hagelund har den 6. marts meddelt at hun ønsker at udtræde af 
rådet. 
Det vil sige at vi nu er 8 medlemmer. 
Vi kan derfor godt bruge et medlem mere. Er du indstillet på at udføre et 
stykke arbejde. Kan du skrive et referat.  Kunne du tænke dig at afløse 
formanden eller kasseren, der snart falder for alderdomsgrænsen. 
Hvis du mener det lige er dig vil vi meget gerne at du melder dig som 
kandidat. 
Alle har naturligvis lov til at stille op; men vi håber at kun de der virkelig 
ønsker at udføre et stykke arbejde gør det. 
Inden jeg forlader den ubehagelige del af beretningen, vil jeg lige oplyse, at vi 
havde indbrud på Lejrevej i februar. De havde brudt et vindue op, ødelagt lidt 
inventar og taget 7-8 poser kaffe, så det var billigt sluppet. 
 
Det er jo sådan at det er Lejre Kommune der ejer de huse, vi udfører vore 
aktiviteter i. Lejre Kommune vedligeholder husene udvendigt, men vi skal selv 
sørge for inventar og indvendig vedligeholdelse, Det er det, vi blandt andet 
bruger de penge til, vi får ved at opkræve 3 kr. for brug af husene og ved salg 
af kaffe og kage. 
Til vedligehold hører en årlig hovedrengøring. Her i Nødager må vi betale et 
rengøringsfirma til at gøre det. 
På Lejrevej har man valgt, at en flok frivillige bruger en dag på at gøre huset 
rent og haven i orden. Det er altid en festlig dag. 



Nu vi er ved de frivillige på Lejrevej, vil jeg lige nævne at den 18. januar var vi 
en lille flok der ombetrak 12 stole. Det var et stort arbejde; men resultatet er 
blevet vældig godt og vi sparede en masse penge. 
Vi har måttet foretage en række reparationer og også nogle nyanskaffelser. 
Det vil kasseren redegøre for i sin beretning. 
Det var så lidt om rammerne. Lad os så se på aktiviteterne. 
 
Vi køre videre med de gode gamle aktiviteter: Kortspil- edb- syning og 
strikning- motion (herunder yoga og gymnastik)- litteratur-sang- varm mad-
almindelig hygge og kaffedrikning. 
Slægtsforskning er stadig en stor succes. Vi har nu to hold. Et for begyndere 
og ja vi kan vel nærmest kalde det en studiekreds for vider kommende. 
Vores foredrag med Line og Louis Hansen har igen i år haft meget stor 
tilslutning. Tæt på 50 deltagere per gang. 
I år har de fortalt om Thit Jensen, Johannes V Jensen, Hans Scherfig og 
Astrid Lindgren. Vi håber at kunne fortsætte succesen til efteråret. 
 
Ældresagen har startet en kortklub her i Nødager. Den er også godt besøgt. 
 
På Lejrevej har bibliotekerne noget de kalder et erindringsværksted hver 14. 
dag. 
 
Frimodt Søndergaard har tilbudt at hjælpe med problemer med skattevæsnet 
så man ikke længere behøver at tage helt til Østergaard hvis man har ondt i 
skatten. 
 
Det var så lidt om aktiviteterne her i Lejre Øst; men vi må jo ikke glemme, at 
vi er med i et større fællesskab. 
Hvis man ser på vores hjemmeside og vores årsprogram, vil man finde rigtig 
mange gode tilbud under afsnittet fællesaktiviteter. Jeg kan nævne 
vandreturene, som vi arrangere sammen med aktivitetscentrene i Hvalsø og 
Bramsnæs. Vi plejer at være mellem 40 og 50. Efter en times vandring 
drikker vi kaffe sammen, eller hvis forholdene tillader det, spiser vi vores 
medbragte mad. Det er hver onsdag formiddag i hele sommerhalvåret. 
 
Jeg kan også nævne Seniorrejseklubben. Seniorrejseklubben har små 300 
medlemmer og foretager hvert  år rejser til forskellige steder i Danmark, 
ligesom der er flere rejser til det store udland. 
Begge aktiviteter har stor tilslutning og giver også mange nye venner. 
Jeg kan varmt anbefale begge. 
 



Jeg skulle måske også lige nævne, at langt de fleste af aktiviteterne der er  
omtalt i programmet, kan benyttes af alle pensionister der bor her i 
kommunen. Det der er omtalt under Hvalsø eller Bramsnæsområdet, kan 
således benyttes af jer der bor her i Lejre, ligesom alle kommunens 
pensionister kan deltage i det, vi arrangerer. 
 
Ved de sidste to årsmøder har jeg talt om omlægning af betalingsformen for 
deltagelse i aktiviteterne. 
Vi er kommet langt. Kasseren tæller ikke så mange småpenge op og jeg skal 
ikke så tit til Roskilde med en pose småpenge. 
Der mangler dog stadig nogle hjørner.  
 
Jeg vil slutte med at sige tak til de mange frivillige hjælpere, uden deres hjælp 
kunne vi slet ikke drive husene. 
Tak til rådets medlemmer for et stort og engageret arbejde. 
Tak til Solveig for støtte og vejledning. 
Og så skal jeg også sige tak til alle jer brugere der er mødt op her dag. 
 
 
8. april 2019 
Bent Wally Sørensen 
 
 
 

  


