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Formandens ord
v/Nina N. Møller

Valg: Byrådsvalg og regionsvalg!
Spændende valg og udtryk for vores demokratiske samfund.
Det er indlysende at vi deltager aktivt i valget.
Vi et opdraget i og med et demokrati.
Men den demokratiske tankegang findes ikke kun i valget til Folketing eller byråd 
og regioner.
Demokratiet er spillevende i vores foreningsliv. Og en væsentlig faktor for såvel 
voksne som unge og børns deltagelse i vores foreninger. Det er her vi fra tidlig 
barndom kan stifte bekendtskab med den demokratiske form – forudsat at for-
eningslivet tydeliggør det.
Demokrati kræver medleven. 
Foreningen må forsøge at inddrage sine medlemmer, så de ikke bare er brugere 
der serviceres, men aktive medlemmer der er med til at gøre foreningen levende.
I samtaler med ”rigtige skovbakkenfolk” mærker man værdien af deres livslange 
medlemskab for såvel foreningen som den enkelte. Så utrolig mange af dem har 
ydet en mægtig indsats for deres forening.

Lige nu er mange politikere ganske optaget af ”hvad er idrættens behov” og alle 
har de bedste ønsker for idrætten bredt set!  Men ingen kan jo stampe masser af 
nye gode faciliteter op af jorden! Hvor gerne man end ville! Hvad er så det gode 
budskab?
Det forsøgte jeg at fange på et møde arrangeret af Idrætssamvirket og Aarhus 
Stiftstidende.
De politiske partier var repræsenteret i panelet.
Opgaven var at tænke idræt ind i børne- unge- og ældrepolitikken.
Som vanligt fik hver deltager nogle minutter til et oplæg om deres visioner! Alle vil 
det bedste for idrætten, det er dog ikke ensbetydende med at de vil det samme! Det 
er især økonomien der spænder ben!
Meget længere kommer man nok ikke på et møde hvor spørgsmål fra tilhørerne – 
som det ofte sker – især sætter fokus på den enkeltes særinteresser.
Dog fik det store projekt Kongelunden megen tid og opmærksomhed. Forunderligt 
hvor mange resurser der kan bruges netop der.

Sport og Fritid
Herfra inviterede de til et møde ”Kom-godt-i-gang” for alle foreninger.
Der var bl. a. emner med overskrifter som: Vejledning for bestyrelse og revisorer, 
Quick-guide for bestyrelsen, Lokaletilskud. Dertil en hel del underpunkter under 
hvert emne.
Det er et ihærdigt forsøg på at hjælpe alle foreninger til at varetage foreningens 
interesser og behov på bedst mulige og lovlige vis. Et fint tilbud.
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Vi er i gang igen!
Og med flot fremmøde i hallerne. Løseligt 
talt op til mellem 170 og 200 på gulvet til 
gymnastik.

Også vores aktiviteter har det fint. Lidt efter 

lidt kommer også petanque og især kurling 
i gang.

Upstairs er også løbet i gang, lidt forhin-
dringer, men nu ser det ud til at mad- og 
kaffehold har fundet en dato hvor de vil 
være værter i Upstairs.

Netop nu kommer nogle restriktioner i sam-
fundet pga corona.
Det må vi klare – selvsagt med overholdel-
se af alle retningslinjer. 
Og det vigtigste: vaccinationen. Det er ad-
gangsbilletten.
Lad os håbe, virkelig håbe at vi med stor 
påpasselighed og omhu kan fortsætte vo-
res aktiviteter.

Helhedsplanen
Der sker noget i Vejlby-Risskov Centret og 
lokalområdet.

Der er masser af store projekter for området 
Århus Nord. Skovbakken spiller en stærk 
rolle i forsøget på at fremme vilkårene for 
gode idrætsmuligheder for hele bydelen.
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Der har været afholdt møde om Helheds-
planen for området. Den omhandler især 
idrætsfaciliteter som fremtiden med vok-
sende antal beboere i området vil have be-
hov for samt skitser til hvad der fremover 
kan eller bør gøres.

Upstairs

På det nære plan sker der ændringer i ejer-
skabet af F-bygningen og dermed Upstairs.
Der er ikke ændringer for vores brug af 
Upstairs.

Nina

Generalforsamlingen

Som indkaldt skulle Veteranernes general-
forsamling være afholdt i marts. 
Den blev først afholdt 28. september 2021. 
En generalforsamling har sin egnen lov!
Men hos os begynder det med vores fro-
kost, og så den rigtig hyggelige fællessang 
med Helen.
Så er der varmet op til generalforsamlin-
gen.
Gunnar:
Inden generalforsamlingen begyndte var 

det dog tid at tage afsked med Gunnar 
som vores instruktør.
Gunnar har været med hos Veteranerne 
siden 1995, men måtte efter eget ønske 
tage afsked med os på grund af svigtende 
helbred.
Stor og varm TAK til Gunnar.



5   Målet December 2021

Generalforsamlingen
Det tilsiger at en dirigent vælges. 
Ole Juul blev valgt og han styrede os igen-
nem generalforsamlingens punkter med 
sikker hånd.
Beretning: Den skriftlige blev udsendt i 
marts, den mundtlige beretning gav ikke 
anledning til nogen debat, desværre.
Foreningens regnskab har igennem man-
ge, mange år været styret med meget sik-
ker hånd af Leif Eliasen.

Denne gang blev regnskabet fremlagt i ny 
form med en ny kasserer. Regnskabet blev 
godkendt uden kommentarer.
Budgettet blev fremlagt til orientering og 
forslag om uændret kontingent.
Valg:
Martin Knutsson ønskede at udtræde af 
bestyrelsen, Hanne Eriksen overtog som 
suppleant hans plads. 
Der var genvalg af Jytte Secher og Knud 
Ditlefsen, nyvalg til Knud F. Andresen, som 
tidligere var suppleant.
Som nye suppleanter valgtes Jens Bisga-
ard-Petersen og Ole Vendelbo.
Revisorer blev genvalg til Grethe Hansen 
og Ole Juul.

Som skrevet var der ikke den store debat 
på generalforsamlingen. Men forhåbentlig 
vil alle veteraner til enhver tid komme med 
deres ideer og ønsker – og kritik af besty-
relsens arbejde.

Konstitueringen
Den nye bestyrelse skal ifølge vores ved-
tægter konstituere sig på første bestyrel-
sesmøde.
Det er sket, og det kan læses på hjemme-
siden. Her kan man også finde beretning, 
regnskab og referat.

Medborgerskab

En forening er studium i opøvelse i demo-
krati.
Generalforsamlingen er det tydelige for-
melle tegn på demokratiet. Men en for-
ening er så meget mere end det. 
Veteranerne har stort fremmøde til vores 
generalforsamling. Tak for det, det er et 
smukt signal om  medborgerskab.
Medborgerskab er (også) medleven og 
medansvar, det mærker man hos Skovbak-
kens Veteraner. 
På generalforsamlingen var det en særlig 
fornøjelse at se de mange ”veteraner” – 
her forstået som jer der har været medlem, 
ja siden foreningens begyndelse, og må-
ske medlemmer af Skovbakken længe før 
veteranernes tid. Det er jo fantastisk. Helle, 
Erna, Inger, Bent og og og…og alle I andre,  
I er der! 
Jeg talte med Inger, hun er en af de mange 
der igennem hele deres tid i Skovbakken 
har påtaget sig ”medborgerskabet” og 
”ydet noget” til foreningen. Inger gættede 
på at hun har været medlem i ca 70 år! 
Hvem er det der sørger for at Upstairs al-
tid har rene viskestykker, kaffe osv.? Vi ved 
det og vi siger tak.
I veteran-veteraner er noget ganske sær-
ligt. 
Lad os håbe at jeres ånd vil blive videreført 
til nye veteraner.

Nina



6   Målet December 2021

Efterårets vandretur

Ikke alene sagde Odd, Signe, Tove og 
Anne Margrethe et stort ja til at varetage 
den opgave det er at organisere en vandre-
tur for alle os andre. 
Der er forskellige ting der skal forberedes, 
og den tænkte tur skal afprøves – flere 
gange.
Men de 4 påtog sig ikke bare tilrettelæggel-
sen, de sagde også ja til at sende et bidrag 
til Målet om vores tur.

Odd og Signe skriver:

Det var en dejlig solskinsdag hvor 55 ve-
teraner tog på bustur til Klostermølle ved 
Mossø.
33 personer valgte den lange tur, som star-
tede ved en vej på Klostermøllevej, og 22 
personer valgte den korte tur, der startede 
på P-plads ved Vilholtvej.
Den korte tur:
Vi gik fra parkeringen hen ad en grusvej 
forbi et hus, som ligger der, hvor der en-
gang lå et nonnekloster, som hed Vissing 

Kloster. Fra vejen gik vi på broen over 
Gudenåen, hvor vi tog et smut omkring 
Højlund Skov – der har engang ligget en 
fattiggård, og senere en lille skole. 
Tilbage ved broen nød vi synet af den bru-
sende å, hvor der er lavet en spærring for 
kanofolket, sådan at de bliver ledt den rette 
vej ind i Kloster-kanalen og ud til Mossø. 
Vi gik langs denne kanal og tænkte på det 
kæmpe arbejde det har været at grave den 
store kanal. For enden af kanalen ligger en 
teltplads for kanofarerne. Der og oppe ved 

en af de gamle bygninger spiste vi frokost. 
Vi sad lunt og godt. Vi fik også kigget på det 
indre i tørreladen og gik op på 1. sal (fug-
letårnet) og så på fugle. Man kan f. eks. se 
sølvhejre, fiskehejre, gæs, forskellige slags 
ænder, vandstør, bjergvipstjert og isfugl.

Dem der havde lyst gik med forbi Natur og 
Ungdoms lokaler og så på tavlerne over 
gamle medicinske planter. Vi krydsede Klo-
stermøllevej, kom lidt op i højderne, hvor 
vi fik udsigt over Mossø, og derfra ned til 
Madpakkehuset. Begge grupper mødtes 
der, og der blev spist og snakket. 
Turplanlæggerne havde regnet med at 
bussen hjemad kunne køre, når det pas-
sede ind i programmet. Men denne gang 
havde vi åbenbart ikke bussen til rådighed 
hele dagen. Vi kom dog alle hjem med 
gode oplevelser i bagagen.

Lidt om Klostermølles 
historie.
Tæt på Mossø har der ligget et munke-
kloster der hed Voer Kloster. Det er sand-
synligvis grundlagt i midten af 1100 tallet. 
Her boede munke af benediktinerordenen. 
Deres vigtigste opgaver var fælles bøn og 
arbejde. Bl.a. gravede de en kanal (Klo-
sterkanalen) på ca. 1,3 km. Kanalen førte 
de hen til klostret for at bruge vandkraften 
til at male korn og fremstille klæde. Mun-
kene havde stor viden om mange ting, bl.a. 
landbrug, men de havde også stor rigdom, 
og de bidrog til egnens udvikling og var en 
stor magtfaktor. Da klostret ved reformatio-
nen blev lukket, gik udviklingen i området i 
stå for en periode. Voer Kloster blev revet 
ned og stenene blev bland andet brugt til 
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opbygning af Skanderborg Slot.
De bygninger som vi ser på stedet i dag er 
således bygget ovenpå ruiner af klosteret

I 1873 startede man på produktion af pa-
pirmasse. Hertil byggede man bl.a. en stor 
tørrelade (90 m lang). Den nordlige ende 
af denne bygning fungerer i dag som fugle-
tårn. Papiret blev indtil 1932 sejlet til Alken 
(ved Mossøs østende). I 1933 blev produk-
tionen omlagt til fremstilling af pap. 
En stor del af fabriksbygningerne er nu 
henholdsvis nedrevet eller brændt.

I april 2020 blev det oprindelige stykke af 

Gudenåens udløb genskabt dvs åen blev 
lagt tilbage i sit gamle løb. Dette danner et 
stort delta- Klosterkær, som er blevet ind-
hegnet og det afgræsses af kreaturer.

Odd og Signe

Anne Margrethe og Tove var værter på den 
lange tur.
Anne Margrethe skriver:

Den lange tur

Den lange tur startede fra Klostermøllevej 
midt mellem Voerladegård og Klostermøl-
le. Vi gik gennem Pinddalen, som er et flot 
moselandskab med mindre søer og lyng-
klædte bakker. Efter dalen kunne vi nyde 
lyset og udsigten over marker, skove og 
højdedrag. Vi kom så til Gudenådalen i et 
område, hvor åen ligger i en dyb kløft og 
næsten ikke kan ses når der er blade på 
træerne.
Herefter besteg vi Sukkertoppen, som er 
en af landets større bakker på 108m. Når 
man skal gå til toppen, er det dog en fordel, 
at den kun ligger 80 højdemeter over land-
skabet. Vi tog en vej som gik mindre stejlt 
opad gennem skoven, og alle kom op til 
toppen i fin stil. Her gjorde vi holdt ved bor-
de og bænke og nød den formidable udsigt 
over Søhøjlandet, Gudenåen, og Mossø 
mv.  Bagefter gik vi noget stejlere ned fra 
toppen til Klosterkanalen og fulgte samme 
rute som den korte tur til Klostermølle.

Anne Margrethe

Lidt mere:
Tak for de fine beskrivelser af vores van-
dretur. Det var en stor fornøjelse at gå i en 
særdeles skøn natur, vi gik på pænt brede 
veje, på smalle stier og op og ned. Dejligt. 
For øjnene var det en dejlig oplevelse!! 
Dagen var en usædvanlig smuk efterårs-
dag med alle de farver der hører årstiden 
til.
Derudover er det en virkelig fornøjelse at 
hyggesnakke med forskellige folk, mens 
man går turen.
Der er ekstra bonus når man har mulighed 
for at lytte til så mange vidende veteraner! 
Planter, fugle, insekter og svampe blev 
studeret og ekspertkommenteret, det er så 
herligt at være med til.
Tak for jeres viden og fordi I er der. 

Nina
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Om 
Signe og Odd

Vi er blandt så mange gode folk hos os ve-
teraner. Hermed lidt om vores turarrangø-
rer: 

Signe og Odd.
Jeg husker fra en vandretur i Mols Bjerge 
at Odd og Signe vidste så meget om det 
sted. 
De er begge frivillige i Mols Bjerge. De er 
med i ”dyssegruppen” som sørger for at de 
mange dysser i landskabet bliver passet 
og plejet. Det er en opgave frivillige over-
tog efter at amtet havde haft den opgave. 
Da amtet forsvandt fik området lov at ligge, 
men 70 frivillige sørger nu for at vedligehol-
de hele området. Der er forskellige grupper 
med ansvar for forskellige opgaver. Der er 
guider med speciale i området, dysserne 
passes, og man er i gang med at lave en 
oldtidssti i samspil med folk fra Moesgård. 
Der er mange ”skatte / væsentlige minder” 
fra vores fortid som bevares og passes af 
de mange frivillige. Der er et sekretariat 
som er tovholdere for indsatsen. 
Odd er biolog og bruger sine ture i natu-
ren til at registrere især sommerfugle. Der 
er mange ture til Lisbjerg skov hvor som-
merfuglene registreres, også andre af vo-
res skønne steder bl.a. Egå Engsø bliver 
studeret. Signe nyder turene men har også 
øjnene rettet mod alt det spændende hun 
ser, med et smil fortæller Signe om ”Sol-
dug” som hun kan lide at studere. Signe 
forklarede at det er en insektædende plan-
te. 
Signe er meget optaget af at erhverve ny 
viden, hun har netop været på et kursus i 
”smart træning” 
Hun roser derfor også Lene for at udfordre 
os når vi gør gymnastik. ”Vi ved at det har 
stor positiv virkning på vores kapacitet så-
vel fysisk som mentalt,” meddeler Signe.

Nina

Om
Tove 

Tove fortæller at hun ”har gået til gymnastik 
altid”
Tove voksede op i Nordjylland og gym-
nastikken blev en del af hendes hverdag 
igennem hele barndommen.
Tove fortsatte med gymnastik i Lystrup, da 
hun flyttede til Århus.
Da tiden kom for efterløn blev der også tid 
og lyst til gymnastik hos Skovbakken Ve-
teraner. 
Tove er meget glad for gymnastikken, hun 
siger at det er så rart at få hele kroppen 
arbejdet igennem – og det får vi jo.
En anden kæmpeinteresse for Tove er van-
dreture.
At man kan kombinere glæden ved at gå 
og nydelsen ved at være i naturen er me-
get vigtigt.
Glæden ved at vandre har for Tove medført 
at hun tager på ”vandreferier” ikke bare i 
vores eget land, næh Tove holder vandre-
ferie andre spændende steder, hun har 
vandret både i Island og Grønland. 
Men på vores fine tur oplevede vi hvor 
velkendt vores egne smukke steder er for 
Tove.
Tak for turen og vores (lidt korte) snak 

Nina

Om
Anne Margrethe

Anne Margrethe skriver selv:
Jeg har travet ture så længe jeg kan hu-
ske. I starten tvang vores far nærmest vi 
børn med på søndagsturene. Jeg forsøgte 
at gemme mig når det trak op til tur – men 
den gik aldrig. 
Jeg kom med tiden til at holde af turene, 
også fordi min travle far slappede af i na-
turen, lagde gode forskellige ruter og for-
talte os om mange ting og oplevelser. Min 
mor som gik bagerst fortalte om blomster 
og fugle. 
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Senere har jeg travet mange ture af egen 
drift, og sammen med min mand gået og 
cyklet i mange egne i Danmark.
Jeg er medlem af og turleder i Dansk Van-
drelaug og går også her mange gode ture 
af forskellig længde. Jeg har det sådan, 
at jeg skal ud hver eneste dag, og håber 
at kunne blive ved med at trave i lang tid 
endnu. Veteranmotion kan forhåbentlig bi-
drage hertil.
Jeg er absolut ikke gymnast, men jeg har 
dyrket motionsgymnastik i mange år. Først 
i Hasle Gymnastikforening hos Gurli og 
derefter forskellige steder i Aalborg, og ef-
ter at være flyttet tilbage i Risskov Idræts-
forening, inden jeg for seks år siden blev 
”veteran”

Anne Margrethe

Motivationen for motion
Motion er godt for alle. Det ved vi. Vores 
turplanlæggere motiveres af deres glæde 
ved at færdes i naturen, altså er der dob-
belt nydelse: At vandre og at nyde naturen. 

Til eftertanke:
Citat: (Efter svar fra Bente Klarlund om:  
”Filosoffer gik sig til store tanker”)
”Den tyske filosof Friedrich Nietzsche 
(1844-1900) gav sig ud på gentagne lange 
og ensomme vandringer. Han sagde: 
”Det er, når jeg går, de store tanker kom-
mer” 
I bogen Ecce Homo skriver han (uddrag): 
”At sidde så lidt som muligt: Ikke stole på 
nogen tanke, der ikke er frembragt i det fri, 
under kroppens fri bevægelse – ikke på no-
gen ide, hvor ikke også musklerne har væ-
ret med til festen. Enhver fordom kommer 
fra indvoldene. At have bly i røven er, gen-
tager jeg, den egentlige synd mod ånden.”

Nina

Kurlingstævne
DAI inviterede 1. november til Kurlingstæv-
ne i Vejlby-Risskovhal 4 i samarbejde med 
Knud D.
Vi var en hel del der stiftede bekendtskab 

med de drillende sten. Det er helt utroligt 
hvor hurtigt en sten kan suse henover gul-
vet – og enten kommer den for langt eller 

også er den for kort, eller også ender den 
slet ikke i den retning man håber, og hvis 
den endelig ligger fint, ja så skal det nok 
passe at en af modstandernes sten skub-
ber ”den perfekt liggende” sten væk!
Det er virkelig underholdende og hygge-
ligt, et fint spil som er sjovt uanset alder og 
form!
Tak for en sjov dag.
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Volley

Nogle af os veteraner tog imod en invita-
tion til at spille volley hos VRI.
Dagen begyndte med morgenkaffe, så blev 
der spillet efter bedste evne og med stor 
ildhu. Vi arbejder virkelig for at vinde hver 
eneste kamp, men så snart kampen er fær-
digspillet er resultatet egentlig betydnings-
løst, bare kampen var god.
Fælles frokost og megen snak, det er da 
en god dag.

Men det er ikke eneste volley-ekstra vi har 
mulighed for.
Med Karsten og Knud som tovholdere 
inviterer Skovbakken Veteraner til volley-
stævne i samarbejde med DAI og Thomas 
fra DAI.
Tilskuere er velkomne.
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for 60+
volleyball dag
Skovbakken Veteraner vil 

gerne i samarbejde med DAI´s 

senioridrætsudvalg invitere jer til en 

hyggelig dag med volleyball.

Tirsdag den 14. december i  

Vejlby-Risskov Idrætscenter.

Vejlby Centervej 51 8240 Risskov

 

Dagens program:

09.15  er kaffe og rundstykker klar i  

 Cafe Up-Stairs ved hallerne.

10.00  er vi omklædte og er klar til   

 opvarmning i hal 2

10.30  Starter turnering.

11.30  Kort drikkepause. Skovbakken  

 laver nye hold

11.45  Klar til anden runde af   

 turneringen.

12.45  Udfordringskampe for de  

 utrættelige.

13.15  Serveres der frokost med kaffe  

 samt kage.

Stævnebeskrivelse:

Vi spiller med bløde bolde (ikke de blå) 

med 6 mand på holdet. 

Niveauet er for alle, som kan lide at 

spille og have det sjovt.

I behøver ikke at tilmelde jer som 

et hold, men kan også tilmelde jer 

enkeltvis. I vil så blive blandet med 

spillere primært fra Skovbakken.

Kampene spilles på tid. 20 min pr. kamp. 

Prisen er 100 kr. pr. deltager.  

Pris er inkl. rundstykker til morgenkaffe 

og smørrebrød til frokost, gratis kaffe 

hele dagen samt halleje. 

Øl og vand kan købes.

Kampprogrammet udsendes på mail og 

udleveres i hallerne. 

Med venlig hilsen

Karsten Levinsen, Skovbakken Veteraner 

og DAI´s senioridrætsudvalg

TILMELDING 

Tilmelding til stævneansvarlig i 
Skovbakken Veteraner Karsten 
Levinsen Toftedalen 2, 8250 Egå, 
på mail: levinsen@kabelmail.
dk eller mobil 2098 8624. samt 
betaling af deltagergebyr direkte til 
stævneansvarlig i Karsten Levinsen 
på reg.1981 konto 0748321292 eller 
mobilepay 2098 8624

Husk navn og klub – ved 
indbetaling

Sidste frist for tilmelding er tirsdag 
den 7. december 2021 kl. 10.00

D. 14. december 2021 
vejlby-risskov idrætscenter

Dansk Arbejder Idrætsforbund

VOLLEY
BALL  
FOR  

SJOV
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Referent:
Arne Karlsen
R. Amundsensvej 9
8200  Århus N.
Tlf. 86 16 45 41

Referent:
Erik Frank
Herredsvej 77
8210  Århus V.
Tlf. 86 15 57 98

BAKKENISTERNE

Efterårs-sæsonen 2021
Efterårets bakkenistmøder er ved at være 
slut og vi ser nu frem til vinterens møder. 
I skrivende stund mangler vi blot mødet i 
december, hvor der bliver mulighed for at 
ønske hinanden en god jul. Sæsonen har 
stort set været tilfredsstillende, selv om 
mødeprocenten er skrumpet lidt ind. Men 
tilgangen af yngre Skovbakken-folk er jo 
også nærmest nul. Vi var fra rådets side 
ellers spændte på om der ved mødet i sep-
tember dukkede nye medlemmer op efter 
de forskellige nedlukninger, men det skete 
desværre ikke - tvært imod. Inden det sid-
ste møde i december har vi haft bakkeni-
sternes årlige julefrokost, men når bladet 
udkommer er der både spist op og drukket 
ud. Os i redaktionen giver os ikke af med 
at spå, men her før julefrokosten den 26. 
november er der to ting vi kan garantere 1) 
at vi igen får en god og hyggelig fest hvor 
der er rigelig af alt godt for pengene, og 2) 
at der ikke kommer sne juleaften!!!
Angående vores deltagelse i Målet, så gør 
det faldende deltagerantal sig også gæl-
dende her. Det er ikke særlig opmuntrende 
at bruge tid på et blad, hvor vores sider kun 
berører ca. 25 medlemmer.. Vi har det her 
hos bakkenisterne som hos købmanden 
henne om hjørnet. Der skal kunder i bu-
tikken, hvis festen skal fortsætte i samme 
spor.

Mødekalender
Mandag den 6. december kl.13. Det nye 
års første møde er mandag den 3. januar 
kl.13

Poul Hermann, 90 år
Den 22. januar fylder Poul Hermann 90 
år.Hermann har haft Skovbakken i sin sjæl 
hele livet. Vokset op i villabyen Skovbak-
ken i Marienlund, hvorfra idrætsklubben i 
sin tid blev født. I den unge alder var han 

inde over fodboldafdelingen, men i det nye 
sports-mekka i Vejlby blev der opført en 
svømmehal, og så blev fødselaren sær-
deles aktiv her. Med sønnernes engage-
ment i afdelingen, blev Hermann formand 
i en årrække. I dag er han så stadig aktiv i 
klubben, dog på lidt roligere plan hos bak-
kenisterne, hvor han i ca. 15 år har styret 
finanserne på en god og samvittighedsfuld 
måde. At Hermann bliver ældre det undrer 
os ikke, for han bor jo på et centralt sted 
i villabyen Skovbakken, hvor alting stiger, 
både benzinen og trafikken på Ringgaden. 
Et hjertevarmt tillykke til Poul "Pengemann" 
fra hele bakkenist-holdet.

Besøg fra hovedbestyrelsen
Ved mødet i november fik bakkenisterne 
fornemt besøg af Steffen Wich og Flem-
ming Winther fra hovedbestyrelsen. To 
gæve Skovbakken-folk som ud over at 
have medbragt lækker bager-brød til kaf-
fen ville orientere os om planer og ideer 
til ændringer og fornyelser i idrætscentret. 
Der er flere grunde til at man fra klubbens 
side  ønsker at ændre på centrets opbyg-
ning og indretning. Klubbens afdelinger 
har også ændret sig i de mange år som 
er gået siden det første rejsegilde, så man 
kan godt sige at nye tider forlanger nye 
muligheder. Der er for en aktiv og visionær 
klubledelse i Skovbakken et stort ønske 
om at centret også i fremtiden skal kunne 
rumme de mennesker som er interesseret 
i idræt, og som i de seneste år flyttet in-
denfor området. Steffen Wich gav på en 
forståelig måde en god og fyldestgørende 
orientering om klubbens planer og ønsker 
for centret, incl. de omkringliggende baner. 
Han berørte bl.a. de problemer og besvær-
ligheder der er forbundet med planernes 
realisering. Der er flere parter involveret 
i centret, og bygningerne og arealerne er 
også tilknyttet flere instanser
Selv om man som mangeårigt medlem har 
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haft sin gang i centret i hele dets levetid, 
så bliver man helt forpustet af at høre om 
disse besværligheder. Vi må tage hatten af 
for vores folk i hovedbestyrelsen over at de 
har lyst og kræfter til at påtage sig opgaven 
med at udbedre og forny centret.
Alt i alt en god orientering fra begge de 
herrer,og det er rart at erfare at der stadig 
er liv i klubben, og at vi stadig i Skovbakken 
kan fostre frivillige ledere, som også har vi-
sioner for sted og klub som rækker ud over 
deres egen næsetip. I gamle dage var der 
et gadekær i Vejlby hvor godtfolk mødtes. 
Det ville være rart hvis det nye idrætscen-
ter kan blive det nye gadekær i Vejlby og 
omegn for alle nuværende og kommende 
tilflyttere, ligesom Risvangen var i 40erne 
50erne for Trøjborg og omegn.
Tak til Steffen og Flemming for besøg 
og orientering. I er naturligvis som andre 
Skovbakken-folk altid velkomne hos bak-
kenisterne.  
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Bestyrelse  Veteranerne

Målets udgivelser i 2022
1. februar Deadline: 15.januar

1. maj Deadline: 15. april
1. september Deadline: 15. august
1. december Deadline: 15. november
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