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Formandens ord
v/Nina N. Møller

Vores generalforsamling blev afviklet planmæssigt i marts. 
Dermed er ”et nyt foreningsår” påbegyndt.
Endnu er vi stadig i forårssæsonen, den slutter egentlig 19. maj, men der er måske rum til 
lidt ekstra.
Helt sikkert er det dog at vi er klar i hallerne igen torsdag d. 1. september 2022. 
Og helt sikkert er det også at der kommer opkrævning af kontingent. 

I F Skovbakken arbejder med store planer – noget der vil tage tid – man forsøger at ”kigge 
ind i fremtiden.”
Der er nedsat en arbejdsgruppe der har emner som
- Produkt som kan bruges i de forskellige afdelinger
- Samarbejde på tværs af afdelinger
- Hvad kan vi mødes om i IK Skovbakken
Ovenstående er bare en del af de overskrifter arbejdsgruppen har for deres opgave.
Oveni dette er der nye opgaver i form af fremtiden for F-bygningens klublokaler.

Alt det har vi alle mulighed for at blive lidt klogere på når Skovbakken holder repræsentant-
skabsmøde 10. maj 2022.

Et tilbageblik på efterår 2021 og forår 2022 fortæller at vi igen har fin aktivitet hos Vetera-
nerne.
Vi har haft flot fremmøde, det er jo som bekendt, vigtigt at vi er aktive! Men der har også 
været medlemmer der har været en smule nervøse for at komme i store forsamlinger.
Det bliver så rart når alle vi medlemmer kan møde hinanden igen.
De fleste af vores aktiviteter har fungeret fint, men med lidt færre deltagere end før corona.
Også i Upstairs har været færre end før, men NU tror jeg vi fremover vil være rigtig mange 
der vil nyde vores samvær der.

Tak for et godt foreningsår.
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VETERANIDRÆT www.veteranidræt.dk 
SKOVBAKKEN skovbakken@veteranidræt.dk 
 CVR: 35353437 
 

 
23. marts 2022 

Kære Skovbakken Veteran 
 
Vi skal fejre at fremsynede og dedikerede entusiaster i januar 1995 stiftede:  
 
Idræt for veteraner (60+) 
 
som en afdeling af Idræts Klubben Skovbakken. 
Vi ved alle at initiativtagerne var Bent og Helle Jørgensen. 
 
Det vil vi gerne fejre og påskønne. 
I inviteres derfor til  
 

Veteran – Idræt Skovbakkens 
25 års jubilæum 

Onsdag d. 18 . maj kl. 12.15 – kl. 20.00 
i Margeritsalen 
 
 

I inviteres til: 
 Buffet fra Trabjerg Kro 
 Festtale 
 Underholdning med Ib Grønbæk 
 Kaffe, dessert og kage 
 Dans ned Black Rose  

 
 
Pris: Kr 150,00 
 
Øl, vin og vand kan købes i baren. 
 
Tilmelding: På hjemmesiden eller i hallen.  
Senest: Onsdag d. 4. maj. 
 
Venlig hilsen 
Nina N. Møller 
Skovbakken Veteraners bestyrelse 
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Konstituering

På første møde efter vores generalforsamling skal bestyrelsen konstituere sig.
Det blev som følger:

Formand:   Nina N. Møller
Næstformand:   Knud Ditlefsen
Kasserer:   Knud F. Andresen
Sekretær:   Steen Marcussen
Bestyrelsesmedlem: Jytte Secher
Bestyrelsesmedlem: Jens Bisgaard-Petersen
Bestyrelsesmedlem:  Ole Vendelbo

Suppleant:   Anette Pedersen
Suppleant:   Janne Christensen

Vores tidligere formand Karen Hoffmann-Jørgensen udtrådte af bestyrelsen.
Hanne Eriksen ønskede ikke genvalg.

Bestyrelsen er i gang med planlægningen af kommende sæson. 
Vi vil gøre vores allerbedst for at vi alle kan få et godt forløb.

Årets gang

Afslutning på indeværende sæson: 2022
Tirsdag d. 26. april  Testdag i samarbejde med DAI
Tirsdag d. 3. maj  Vandretur i nærheden af Silkeborg
Onsdag d. 18. maj Veteranernes jubilæumsfest, reception samt medlemsfest
Tirsdag d. 24. maj og 
31. maj    Evt. ekstra dage for aktiviteter i hallerne

Ny sæson:
Torsdag d. 1. september Gymnastik og aktiviteter begynder
Torsdag d. 29. september Vandretur
Tirsdag d. 25. oktober Sang og foredrag
Mandag d. 21. november Kurling i samarbejde med DAI
Tirsdag d. 13. december Julefrokost
Torsdag d. 15. december Sidste idrætsdag
2023
Tirsdag d. 3. januar  Gymnastik og aktiviteter
Torsdag d. 26. januar Bowling
Tirsdag d. 14. februar Sang og foredrag
Tirsdag d. 14. marts Generalforsamling
Tirsdag d. 25. april Udflugt
Tirsdag d. 2. maj  Vandretur
Torsdag d. 19. maj Forårssæsonen slutter officielt
Ændringer kan forekomme.

Nina
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Generalforsamlingen

Referat fra generalforsamlingen kan læses 
på hjemmesiden.

Karsten 

ndtryk fra generalforsamlingen:
Generalforsamlingen 8. marts 
2022

Generalforsamlingen er en højtidsdag for 
en forenings medlemmer. Her kan ens 
stemme blive hørt. Der troppede omkring 
hundrede veteraner op. Men heldigvis lod 
de fleste kun deres stemme høres under 
fællessangen.
Først spiste vi vores medbragte mad og 

nød en fadøl.
Så kom vi til fælles sang.  Det var for mig 
med en ukendt pianist. Jeg havde mødt 
ham da jeg kom ind i salen og havde kik-
ket lidt mistroisk, da han ikke lignede en af 
veteranerne.
Efter sangen var jeg henne at snakke med 
ham og undskylde mit mistroiske blik. Han 
talte ikke helt rent dansk, men han kunne 
fint spille for til ”Den danske sang er en ung 
blond pige”.
Efter fællessangen troede nogen måske at 
nu gik vi i gang med dagsordenen.
Næh, først skulle vi have kaffe og kringle.
Endelig kom vi til det alvorlige.
Generalforsamlingen gik i gang.
Ole Juul blev valgt til dirigent og styrede os 
fint gennem mødet.

Nina fremlagde beretningen som jo inde-
holdt noget om det turbulente år med co-
rona.
Veteranerne havde klaret sig igennem med 
ude og inde aktiviteter.
Dog måtte vi droppe at have tilskuere.
Derefter var der debat. Her blev det disku-
teret om alle kunne klare alle Lenes øvel-
ser uden støtte (støttepædagog).
Det har Lene og Nina også arbejdet med. 
Så en løsning kunne være, at der blev ar-

bejdet med øvelser, som kunne klares sid-
dende på bænke. Det er sikkert en god 
løsning, for vi er jo ikke så mobile som vi 
har været.
Jeg kan heller ikke helt være med til alle 
Lenes øvelser, men så tager jeg dem, som 
jeg kan klare.
Det vigtigste er, at man kan føle sig som en 
del af fællesskabet sammen med de 180 
andre til gymnastik.
Ninas beretning blev godkendt med ap-
plaus.

Så var det kassererens tur.
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Det var nemt for ham, da foreningen har 
en meget sund økonomi med penge på 
bogen.
Der var endda hensat et beløb til vores 
store 25 års jubilæum d. 18. maj, som vi 
glæder os til.
Dog var der en lille ting i regnskabet, som 
faldt mig i øjnene. Volleyball er i gæld til 
veterankassen.
Heldigvis har jeg fået afklaret, at det er 
noget rent regnskabsteknisk omkring regn-
skabets skæringsdato.
Pyha.

Så regnskabet og budget blev godkendt.
Forslaget om årligt kontingent på 600 kr. 
gik også glat igennem.
Kontingentet har for øvrigt været det sam-
me i al den tid, jeg har været med. Flot 
gået.
Valgene gik også nemt, da bestyrelsen 
havde gjort deres hjemmearbejde og hav-
de nogle velkvalificerede kandidater til de 
ledige pladser, så de blev valgt uden mod-
kandidater.
Nina blev genvalgt som formand med stor 
applaus. Dog ikke stående ovation.
Men, et lille hip omkring valgene.
Det var kvindernes internationale kampdag 
og alle de nyvalgte var mænd!!??
Dog blev to kvinder valgt som suppleanter.
Her, som i det daglige: tak til bestyrelsen 
for deres arbejde for os alle.
Og så kunne generalforsamlingen slutte i 
god ro og orden.

Karsten 

Foredrag og sangeftermiddag

Endelig var det igen muligt for os at gen-
nemføre en foredrags- og sangeftermid-
dag.
Vivica var en af deltagerne og hun beskri-
ver vores oplevelse således:

Skal jeg vaske min ketchupflaske inden jeg 
smider den væk?

Tirsdag d. 22. 02.22 havde Skovbakken 
Veteraner arrangeret et foredrag fra Affald/
Varme i Århus efter gymnastik. – Vi mødte 
op med mad og drikke. Personligt gik jeg 
kun med for det sociale, som jo altid er dej-
ligt!

Datoen var jo også fantastisk – og 2 dage 
senere skulle det jo vise sig at Europa var 
i krig.
ØV, Trist!
Men tilbage til 22. 02. Vi var 50 – 60. En 
ung kvinde, Gunhild Ross, dukkede op fra 
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Affald/Varme medbringende ”PowerPoints” 
Hun var dygtig og startede med at oplyse: 
”Det hedder ikke mere Affald/Varme – Nej 
– det hedder Kredsløb, da alt skal genan-
vendes!”

Århus skal ikke have solceller! Nej, vi skal 
have rør nede i jorden og trække varme 
(vand) op af jorden, så vandet der også bli-
ver et kredsløb. Smart.
Men spørgelysten gik rigtig i gang da hun 
fortalte om sorteringen af vores private af-
fald.
3 spande skal hver husstand nu have!!  Der 
bliver rift om pladsen i indkørslen! Men vi 
høflige århusianere skal nok rette ind!
Det var et godt foredrag - og vi var alle me-
get glade for at få at vide vi ikke behøver at 
rengøre vores affald inden vi slipper af med 
det i den opstillede skraldespand.

Vivica

Pokalvolley

Det må lykkes!
Veteranernes ivrige volleyballspillere tog 
igen imod invitationen til at deltage i senior-
volleystævnet i forbindelse med afviklingen 
af forbundets pokalstævne.
Ganske mange seniorvolleyhold deltog. 
Vi fik sjove kampe i Marselis Gymnasiums 
store hal.
Der blev spillet frem til finale – og vores 
hold 1 kom i finalen. Der skulle kæmpes – 
det var en rigtig flot kamp.
Og – Skovbakkens Veteranhold 1 blev vin-

dere. Virkelig fortjent sejr efter den flotte og 
velspillede kamp.
Belønningen for at deltage var dels fin ”for-
plejning” mens vi spillede, og dels at vi fik 
adgang til at følge finalerne for ”ikke-vete-
ranerne”.

Vi kunne nyde fantastiske kampe. Spæn-
dende kampe, og flot spil. De kan noget, 
også noget vi ikke har med i vores kampe! 
De hopper så utroligt højt når de skal sma-
she og blokere!
Det hopper vi over!
Og så det ekstra!
Præmieuddeling.
Skovbakken vindervolley hold blev kaldt op 
på podiet og fik den flotte pokal overrakt.
Tillykke med den!
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Vi må overveje at finde et sted hvor den 
kan udstilles!
Tak for en herlig dag.

Nina

Vandretur med DAI

Skovbakken Veteranerne er medlem 
af Dansk Arbejder Idræt (DAI) og kan 
derfor benytte sig af deres tilbud.

I efteråret havde DAI f. eks. arrange-
ret en curlingturnering i VR-centret 
med fin deltagelse, og i foråret ’22 er 
der planlagt tre vandreture.

Den første fandt sted d. 9. marts ved Sø-
bakke Søbad-skoven ved Tilst, og vi var 
nogle få Veteraner, der deltog i turen, som 
havde 26 deltagere.

Vores gå-vært modtog os ved Tilst sko-
le, og et af de første mål på turen var en 
”skov”, der blev plantet sidste år, så træ-
erne var meget små.
Vejret var ret diset, så udsigtspunkterne 
kom ikke til deres ret, men der var kompen-
sation i form af lærkesang, og vi så også 
lærkerne hænge i luften.
Vi gik langs Geding Sø og holdt kaffepau-
se undervejs på turen, som var på 6 km. 
I pausen fortalte gå-værten lidt om Mun-
delstrup-forureningen, der blev renset op i 
1990erne.
Vi sluttede med at gå gennem den kæm-
pestore Tilst Bypark, som en landmand har 
doneret jorden til, så beboerne har et fæl-
les rekreativt område, men som desværre, 
siger nogen, i dag mest bliver brugt af disc-
golfspillere.
Når dette læses, har der været en ny DAI-
tur omkring Ørnereden i Marselisborg-
skovene, og den 23. maj er det muligt at 
komme med på en byvandring i Aarhus. 
Se nærmere i kalenderen på Veteranernes 
hjemmeside.

Anette Steiniche Pedersen
Janne Christensen
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Dagligdagen

Selv om vi alle er seniorer, så er der stor 
forskel på hvad vi kan, hvad vi kan magte, 
og hvilke øvelser vi helst ikke laver. Det 
kan være et knæ der er blevet slidt, eller 
en ryg der er blevet lidt stiv, eller mange 
andre ting.
Vi har bemærket at der er nogle som helst 
ikke vil ”ned på gulvet” af forskellige årsa-
ger. Det betyder at vigtige øvelser for mave 
og ryg ikke laves. 
Stolegymnastik kunne afhjælpe det pro-
blem til en vis grad, men stole i hallen – af 
indlysende årsager er det ikke muligt. Men 
i stedet ville vi så prøve om de bænke der 
allerede er i hallen kunne bruges.
Det eksperimenterer vi med, så må tiden 
vise om det er anvendeligt og nyttigt.
Karsten skriver i sit indlæg at ”man så må 
lave de øvelser man kan klare, det vigtigste 
er at være en del af OS, af fællesskabet.” 
Jeg er helt enig. Og jeg er også helt enig 
i Kirstens kommentar på generalforsamlin-
gen om at vi ikke må udelade de bevægel-
sesmæssige udfordringer. Vi kan måske 
ikke alt, men vi skal være særdeles op-
mærksomme på at vi også skal have ”ud-
fordringer” Det er det der kan flytte os! Og 
husk: Hvad vi gør i dag, kan vi også gøre i 
morgen. (Men hvad vi ikke….)
Det var noget i den retning Helle Gotved 
lærte os for år tilbage.
De fælles øvelser, bevægelsernes rytme, 
den dynamik bevægelsesforløbene har, 
den måde der arbejdes med såvel styrke, 
som bevægelighed, balance og koordina-
tion har betydning for ”vedligeholdelsen” 
af vores krop, vores krops kapacitet til at 
huske bevægelser.
Vi har en fantastisk ”maskine” som krop. 
Den skal passes og smøres.
Selv astronauten Andreas Mogensen un-
derstregede at hverdagen ude i rummet 
også krævede motion, to timer dagligt. 
Derude i vægtløsheden taber man hurtigt 
sin muskelstyrke. For at kunne lykkes med 
træningen er man bundet til redskaberne!! 
Ellers Ups.
Funktionel træning.

Yoga, afspænding, tibetanere, styrketræ-
ning, elitehold! Hvad er den bedste beteg-
nelse for den træning Lene har med nogle 
efter den fælles gymnastik? 
Det hedder nu: Funktionel træning. 
Det sammenfatter alle de delelementer 
som træningen er bygget op om. Det blev 
fortalt på generalforsamlingen.

Samarbejde – ud af huset

Foreningen samarbejder med såvel DGI 
som DAI.
Vi har haft forskellige arrangementer i sam-
arbejde med DAI, og vi har haft besøg i hal-
len af Malene, som er konsulent i DGI.
DAI´s arrangementer bliver vist i vores ka-
lender på hjemmesiden.
Samspil med JER.
Det bedste er at se jer i hallen. Og gerne 
i Upstairs. Derudover forsøger vi gennem 
hjemmesiden at holde alle opdateret på det 
der foregår.

Nina
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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

Bakkenisternes vinter-møder
Julefrokosten i november forløb planmæs-
sigt med den sædvanlige gode stemning, og 
med den sædvanlige lækre jule-meny. Men 
det er et stort arbejde for arrangørerne,for 
et forholdsvis lille fremmøde (ca.22). 3 bor-
de var dækket op med en flot opdækning, 
men desværre har nogen det med at klum-
pe sig sammen, som fluerne på en vis ting 
i vores indkørsel. Mødet i december var 
også dårlig besat, og Ove Kejsers initiativ 
med at samle tidligere førsteholds-spillere 
en gang om året, fungerer heller ikke mere. 
På den selvsamme mødedag stod vi med 
det sidste nye nummer af klubbladet, som 
kun ganske få fik glæde af. Så de ellers så 
bevingede ord som vores sider var forsy-
net med, kom ikke til manges kendskab, da 
mødet i januar blev aflyst p.g.a. corona.
Men nu er vinteren slut og møderne i fe-
bruar og marts er overstået med et fint 
fremmøde. Og takket være Jyttes kaffe og 
Ulrichs wienerbrød og aktiviteterne med 
dartspillet så kom der liv i kludene ved de 
to bordrækker. Nu mangler vi så bare at 
få løst problemet med plast-krusene til de 
våde varer vi indtager til møderne. Er der 
nogen der har en god ide med egnede drik-
keglas i stedet for de afskaffede, så hører vi 
gerne fra jer. Men ellers har møderne kørt 
fint efter planen, selv om der nogle gange 
har været problemer med at få tømt "limo-
nadevognen#. Men måske skal der i stedet 
cognac eller baileys i glassene, så er der 
nogen som har en flaske til overs derhjem-
me, så tag den med til næste møde.

Forårsmøde med Skovbakken-film
Ved mødet i april var der heldigvis et godt 
fremmøde, da der var ekstra underhold-
ning at byde på. To af Skovbakkens pro-
minente medlemmer Flemming Winther og 
Jørgen Ørskou havde arrangeret det såle-
des at vi kunne se en Skovbakken-film fra 
de gode gamle dage på Risvangen. En in-

teressant film fra den tid hvor Skovbakkens 
afdelinger stormede frem på den danske 
sports-himmel. Et godt initiativ som måske 
kan danne skole for andre initiativer. Så 
en stor tak til Ørskou og Flemming W. for 
deres indsats. Efter filmen skulle dartspil-
let i gang, da det var sidste mulighed for at 
kaste sig til en podie-plads. Desuden skulle 
vi finde ud af om der var tilslutning nok til 
den traditionelle afslutning den 2. maj. Der 
meldte sig ca. 25, så rådet går hermed i 
gang med at arrangerer. Det ville jo være 
dejligt at slutte sæsonen af med et stykke 
med dyrlægens natmad.

Skrive-stop fra Karlsen og Frank
Det er ikke med den lette hånd at dette 
indlæg bliver skrevet, men efter velover-
vejede overvejelser har vi referenter med 
dette indlæg besluttet at afvikle vores og 
dermed bakkenisternes engagement i 
Målet. Dette skyldes ikke hverken mang-
lende tid eller interesse, men simpelthen 
manglende aftagere af bladet. Vi er af den 
gamle skole, som mener at et arbejde skal 
tjene et formål, og dette er der desværre 
ikke dækning for mere. Deltager-antallet 
ved vore møder er dalende og der er kun 
ca. 5-10 personer der tager bladet til sig. 
Dette er for lidt i forhold til arbejdet fra re-
ferenternes side, og økonomisk set er det 
nogle dyre eksemplarer der deles ud.
Til orientering kan vi meddele at vi star-
tede med at berige vores sider i bladet 
2003, og har således orienteret bakkeni-
sterne i 19 år. Vi har også gentagne gange 
efterlyst andre til at komme med indlæg, 
men der er i de forløbne år kun kommet 
4 indlæg. I starten af vores engagement 
udkom bladet 10 gange om året, med stof 
fra de fleste af Skovbakkens afdelinger. I 
2014 stoppede de såkaldte aktive afdelin-
ger med at skrive til bladet, måske p.g.a. 
digitaliseringen. Og dermed stoppede bla-
det med at udkomme i såvel form som i 
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antal udgivelser.
Heldigvis  blev vores gamle hæderkro-
nede idrætsforening beriget med en nyere 
afdeling, idet veteranerne var begyndt at 
røre på sig. De genoptog udgivelsen af 
Målet, med 4 numre om året, primært for 
klubbens ældre medlemmer. Og takket 
være en ihærdig redaktør og Børge Møl-
ler Grafisk er det lykkedes at få et flot og 
læseværdigt produkt i gang igen. Fra bak-
kenisternes side takker vi veteranerne og 
redaktøren for at vi på denne måde kunne 
få vores informationer ud til medlemmerne, 
og derfor er det med beklagelse at vi træk-
ker os ud af samarbejdet, men som i livet 
uden for Bakken: Ingen kunder i butikken, 
ingen salg! Slut fra referenterne med disse 
informationer og bevingede ord, og farvel 
og tak til vore læsere og til Jørgen Ørskou 
for hans flotte og aktuelle billed-materiale.

Sæsonens dart-mestre
Aktiviteterne til vore mandags-møder er 
ikke hvad den har været. De før så aktive 
kortspillere har trukket det sidste kort, så 
her bliver der desværre ikke mere klasket 
kort i bordene. Men takket være Jyttes og 
Ulrichs tilstedeværelse ved skiverne har 
dartpilene flittigt været i gang. Enkelte spil-
lere har da også været så dygtige/heldige 
at de har ramt deres ønskemål.
Vinder hos pigerne blev Jytte Secher, med 
Eva Pedersen som nummer 2, og Kirsten 
Karlsen som nummer 3. Vinder hos dren-
gene blev Ulrich Friborg med Arne Karlsen 
som nummer 2 og Erik Frank som nummer 
3. Præmier uddeles til forårsfesten den 2. 
maj.

Mødekalender
Bakkenisternes sæson nummer 35 slut-
ter med forårsfesten den 2. maj, hvorefter 
der er sommerpause indtil starten på den 
nye sæson den 5. september. Dette kræ-
ver dog at vi stadig er et passende antal 
bakkenister som ønsker at være med, så vi 
kan fejre 35 års fødselsdag til oktober. Da-
toerne for vore møder i efteråret er fastlagt 
og lokalerne er booked, så må vi håbe at vi 
kan udnytte dette.
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Bestyrelse  Veteranerne

Redaktør: 
Tonny Johansen
mail: trj@rosenfeldt-data.dk
el: rosenfeldt@outlook.com
Mobil: 20 97 37 67

Formand: Nina Møller
Rud. Wulffsgade 1,2.tv. 8000 Aarhus C.
Tlf. 24 76 98 99
mail: nina.n.moeller@gmail.com

Næstformand: Knud Ditlefsen
Lyngvej 15, 8240 Risskov
Tlf. 61 26 34 05
mail: lyngvej15@hotmail.com

Kasserer: Knud F. Andresen
Rønnehaven 56, 8520 Lystrup
Tlf. 30 22 49 56
mail: knud.f.andresen@gmail.com

Sekretær Steen Marcussen
Elev Tværvej 5, 8520 Lystrup
Tlf. 20 43 25 18
mail: steenhm@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Jens Bisgaard-Petersen
Rønnehaven 52  8520 Lystrup
Mobil: 20 80 98 16
mail: ljbisgaard@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Ole Vendelbo
Pakhusvej 17 Thorup  8420 Knebel
Mobil: 28 40 02 07
mail: post@olevendelbo.dk

Bestyrelsesmedlem: Jytte Secher
Præstevangsvej 20,st. 8210 Aarhus V.
Mobil: 40 86 86 16
mail: jytte_secher@stofanet.dk

Målets udgivelser i 2022
1. februar Deadline: 15.januar
1. maj Deadline: 15. april
1. september Deadline: 15. august
1. december Deadline: 15. november


