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Formandens ord
v/Nina N. Møller

I gang igen. Eller bare i gang.
Ved sæsonstart i september kunne vi byde velkommen til nye medlemmer.
I er i gang, men hvordan er det at være i gang hos os Veteraner?
Er der noget I kunne ønske havde været anderledes ved jeres nye medlemskab 
hos os?
Og alle I der bare ER Veteraner? Har I gode ideer til nye tiltag, eller noget I kunne 
ønske anderledes.

Hele bestyrelsen hører gerne hvordan I befinder jer, eller om der er noget der kun-
ne ønskes bedre.
Vi – jeg – kender jo ikke alle navne på vores medlemmer. Men det betyder ikke at 
vi ikke har et fællesskab. Vi kunne jo hjælpe hinanden ved ”at hilse på” naboer på 
gulvet eller bare ”hilse på dem der står i den anden ende af salen.” 
Bemærker vi når nogen er fraværende i en længere periode? Vores fællesskab 
forpligter.
Vores sociale tiltag giver andre muligheder, snak også med ”de andre” i Upstairs, 
eller til foredrag, vandretur eller julefrokost.  
Dejligt, så dejligt at vi har hinanden. 
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At være medlem er at udvise medborgerskab!
Et demokrati og en forening hviler på medborgerskab. Kort: medleven og medan-
svar. 

Her og nu: 
Borddækningsholdet har været yderst aktive igennem mange år. De har dygtigt 
sørget for at vi følte os meget velkomne til foredrag, julefrokost og jubilæum, de 
sørgede jo for smukke veldækkede borde. 
Men nu ønsker de at ”borddækningsstafetten” går videre til andre Veteraner.
Vores nuværende hold har lovet at sørge for smukke borde til julefrokosten, men 
derefter skal andre tage over. Meld jer som ”elever/lærlinge” til borddækning til 
julefrokost.
I gang! Nye i gang! 
 
Vejlby-Risskov hallen har fået ny direktør. 
Vi kender ham. Det er Steffen Wich, der nu skal ”sidde i stolen.” Derudover er Flem-
ming Vinther ansat i V-R H.
V-R H har erhvervet klublokalerne i bygning F.
Der arbejdes på en renovering af lokalerne i F-bygningen. Hvornår arbejdet påbe-
gyndes er endnu usikkert, men det kommer.

Efterårssæsonen er snart slut. Men vi ses igen tirsdag d. 3. januar.
I gang igen!
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Et idrætsliv, et foreningsliv
Freddie Wegner Nielsen

Vi har så herligt mange medlemmer hos os 
Veteraner.
Et af vores medlemmer er Freddie.
Freddie er helt ind i knoglerne skovbakken-
mand.
I vores snak bliver det helt tydeligt at Fred-
die tænker i Skovbakken som forening som 
hele grundlaget for sit eget idrætsliv.

Og det er altså enormt mange år at Skov-
bakken har været en del af Freddies liv.
Han blev medlem i 1953! Et imponerende 
foreningsliv.
Han var en af drengene der spillede hånd-
bold!
Med det udsagn gav det rammerne for 
hans ”idrætsliv” 
Skovbakken og håndbold blev en del af 
Freddie.
Han var en af spillerne på ”bronzeholdet!.
Freddies fokus er i langt højere grad på 
holdet end på egen karriere. Holdet der 
vandt er fokus for hans tænkning. 

Håndbolden var en del af Freddies liv indtil 
for 15 år siden, så det er fra drengespiller 
helt til  seniorholdet
Nu er det gymnastik og badminton – og så 
nævner han lige at han da også er ”helårs-
bader” Sådan!

Når foreningsmennesket Freddie taler om 
håndboldfolkene handler det om Bent, 
Snekke, Egon, Kloster, Børge, Buller – og 
givetvis mange flere. 
Men det var ikke bare håndboldspillet der 
var vigtigt! 
Der var en ekstra indsats for foreningsli-
vet, der gav mening og fornemmelsen af at 
høre til, at være med til at foreningen fun-
gerede, og var til glæde for alle.
Som noget helt naturligt sørgede ”hånd-
boldslænget” da også for at foreningen 
fik et sommerhus ved Ebeltoft! Mændene 
byggede og deres koner bakkede op med 
mad og andre praktiske ting.

For Freddie er Skovbakken ikke bare det 
håndboldspil han selv var en vigtig del af. 
Foreningen var også alt det de øvrige af-
delinger lavede, Freddie løbetrænede med 
løberne i atletikafdelingen, og vi når lige 
omkring de kende navne som Jesper Tør-
ring, Tom B. Hansen og Karen-Inge Halkier.
Skovbakken som forening kunne ifølge 
Freddie blomstre bl.a. fordi der var stærke 
formænd i spidsen for foreningen. Kaasga-
ard i 32 år, Bager i 28 år.
Et rigt idrætsliv er et rigt Skovbakkenliv.

Tak for samtalen

Nina

Syng, spis og snak
I maj inviterede Idrætshøjskolen til det ar-
rangement de kalder Syng, spis og snak.
Nogle af os Veteraner takkede ja til arran-
gementet. 
Med nogen nysgerrighed. Hvordan ville så-
dan noget forløbe?

En fin, fin optakt. Velvalgte sange, interes-
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sante introduktioner til de valgte sange og 
super musikledsagelse og sangglæde.
Dernæst var programmet en utrolig lækker 
middag i selskab med alle højskoleelever-
ne – et sjovt kig ind i deres hverdag.
Bordplanen var ordnet sådan at elever og 
seniorer/os var blandet ved bordene.
Og så skulle snakken i gang! På tværs af 
generationerne.
Arrangørerne havde udformet en optakt 
til vores snak, vi fik sedler med emner vi 
kunne tale om!
Som de rare mennesker vi er, tog vi da 
også udgangspunkt i de foreslåede emner. 
Meeen mon ikke alle ret hurtigt også fandt 
alle mulige andre spændende ting at tale 
om.
Et fint og interessant tilbud. 
Tak for det.
Når/hvis det kommer igen, kan det klart an-
befales.

Nina

I gang igen eller bare i gang
Upstairs

Nu ser der lysere ud!
Efter den totale nedlukning af fællesskabet 
i Upstairs (Corona) har der været nogen 
træghed over at få igangsat tirsdagenes 
fælles hygge om smørrebrød.
Før corona var der meget stabile ”mad-
hold” som på skift smurte mad til alle – og 
hyggede sig mens der blev gjort klar til at 
sælge alle de lækre stykker smørrebrød. 
Hvert madhold har sit særkende, dog har 
æggemadder altid været et hit.
Man er på madhold en – måske to gange 
– om året, så det er slet ikke en uoverkom-
melig opgave. De fleste madhold snakker 
sammen, mens de spiser tirsdagen før man 
selv skal smøre – og så er holdet klar med 
smørrebrød til alle den kommende tirsdag.
Nu skal vi meget gerne have gang i flere - 
og nye - madhold.
Der er mulighed for at melde sig ”som føl” 
på et øvet madhold. Se på sedlen i Upstairs 
– eller spørg en eller anden i hallen. Vi er 

alle ivrige efter at hjælpe – og det er jo til 
fælles bedste.
Håber I kommer med!

Nina

Vandretur
Det er godt at have vaner – især de gode!
Vanen tro var der vandretur 29. septem-
ber. Den gik i år til Mols.
Turen var tilrettelagt af Jens (bestyrelsen) 
med hjælpere.
Tak til alle jer der gjorde et stort forarbejde 
for at lægge den helt rigtige rute.

Smuk og afvekslende natur, gode vandre-
stier, et hyggested til fælles spisning, og 
altså også mulighed for at benytte toiletter. 
Det er bare et must.

Jens havde forberedt turen meget grun-
digt, han havde fortællinger fra lokalom-
rådet klar! Men! De fortællinger må vi alle 
have til gode, Jens blev desværre syg, så 
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han måtte overlade ”sin vandretur” til hjæl-
perne. Det gik fint. Og vi har så Jens´ fort-
ællinger til gode til en anden gang.
Tak for det fine arbejde til gavn for glade 
vandrere.

Nina

I gang igen
Fysioterapistuderende
På generalforsamlingen var der ønske om 

at der kunne være et tilbud til dem der sy-
nes at det er lidt vanskeligt at klare udfor-
dringerne i hallen.

Vi forsøgte at vise hvordan man kunne 

”omsætte” nogle øvelser på gulvet til øvel-
ser på en bænk. Det lykkedes ikke rigtigt 
og desuden var det selvsagt ikke et tilbud 
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til dem der slet ikke kom i hallen.
Men i oktober fik vi en ny mulighed.
En kontakt til lederen på Fysioterapiuddan-
nelsen resulterede i at vi fik 4 studerende 
som ”gæsteinstruktører”
De studerende skulle som et led i deres 
studium undervise en bestemt alders-
klasse, så vi kunne invitere nogle af vores 
”hvilende” medlemmer til gymnastik med 
udgangspunkt i deres fysiske formåen.

Jeg kunne kun beundre de studerendes 
indsats, og jeg kunne virkelig glædes over 
veteranernes medleven og gode humør, 
det var både hyggeligt og godt. 
De fire gange (opgavens ramme) gik alt for 
hurtigt.
Vi prøver at fastholde kontakten til uddan-
nelsen, men vi må også forsøge at finde en 
mere permanent ordning.

Tusinde tak til de studerende, og en varm 
tak til ”jer der hjalp” de studerende.

Nina

Sang og foredrag
Rutiner giver ro!
Tirsdag d. 25. oktober var dagen for en af 
de kendte rutiner. Vi skulle synge og høre 
foredrag.
Først måtte borddækningsholdet dog sør-
ge for at vi kunne spise vores madpakker i 
hyggelige rammer.
Så står der sang på programmet, vi kunne 
sige velkommen til Steen Okbo som vores 
pianist. Tak til dig, Steen. Dejligt at du vil 
være vores pianist. 
Dernæst er der kaffe og kage. Så er vi klar 
til at rette opmærksomheden på dagens 
foredrag.
Det vanskelige emne var: 
Hvad er demens
Hvorfor snakker vi om demens. Hvad er det 
for en sygdom man kan rammes af? 
Definitionen var:
”Demens er en fællesbetegnelse for en 
række sygdomstilstande hvor de mentale 
færdigheder bliver svækket på grund af en 
sygdom i hjernen”
De tal vi så siger noget om hvorfor vi bør 
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snakke om sygdommen. De viste tal siger 
at 89000 er ramt af en form for demens og 
at demens er en sygdom der også rammer 
de pårørende. Antal pårørende var oplyst 
til at være omkring 400000.
Alle må være klar til at se sygdomme i øj-

nene – på den ene eller den anden måde.
Århus Kommune har under Sundhed og 

Forebyggelse en ”Demensvenlig By kon-
sulent”.
Dertil er knyttet en gruppe frivillige de-

mensinstruktører. Vores oplægsholder var 
Conny Flensborg. 
Intet kan ændre på den tilstand sygdom-
men forårsager, men demensinstruktø-
rerne lægger stor vægt på hvordan man 
kan forholde sig til personer der er ramt af 
demens. 
Veteranerne har modtaget et mærkat som 
tegn på at vi ønsker at være demensven-
lige.
 Se det på hjemmesiden.

Nina

IQ
Engang talte man meget om hvor stor en 
IQ man var så heldig at have fået i vug-
gegave!
Det er anderledes nu! Egentlig hører man 
vel ikke mere ret meget om IQ (med mindre 
men er medlem af Mensa)
Men bladet ”danmark” havde en artikel om 
IQ i september.
Ganske interessant.
Der er en optagelsestest/ en IQ test der 
giver adgang til Mensa – som af nogen an-
ses for at være for mennesker med særlig 
højt IQ-tal.
Men!
I mange, mange år har man dog tænkt 
intelligens helt anderledes. Her i Århus 
havde vi professor Keld Fredens som talte 
meget om de mange intelligenser!
På baggrund af teorier af psykologen Ho-
ward Gardner nævner Fredens følgende 
intelligenser: 
Eller som Fredens betegner dem: Kompe-
tencer
a) Krops-kinæstetisk  b) Spatiel (rum)   c) 
Musisk   d) Sproglig   e) Logisk-matematisk  
Derudover interesserer Fredens sig også 
for f) Intrapersonlig  og g) Interpersonlig 
kompetence/intelligens.
IQ tests baserer sig mest på de sproglige 
og matematiske kompetencer.

Alt dette bare for at minde os om at vi ar-
bejder med egen intelligens – eller kompe-
tencer når vi er sammen i hallen og i vores 
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sociale sammenhænge.

Der sker selvsagt stadig udvikling i studi-
erne af intelligens.
”danmark” beskrev intelligens under føl-
gende kategorier:
a) Linguistic (sproglig) b) Logical- mathe-
matical  c) Musical d) Bodily-kinesthetic e) 
Spatial-visual  d) Interpersonal  e) Intraper-
sonal  f) Naturalistic g) Existential

Så, vi er så heldige at vi jo egentlig gør os 
selv en stor tjeneste hos Veteranerne: Vi 
har det rart, vi fremmer vores velbefinden-
de, og vi arbejder med udvikling af vores 
intelligenser! Sådan! Kig lige på de kom-
petencer! 

Nina
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