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Mindeord om klublegenden Bent Jørgensen
Skovbakken Håndbold fik i torsdags den
sørgelige meddelelse om, at ”Mr. Skovbakken Håndbold” Bent Jørgensen er gået
bort i en alder af 86 år.
For at ære Bents minde og betydning for
Skovbakken Håndbold bringer vi her et
mindeord, der er skrevet af tidligere formand Bo Louring:
_________________________________
_______________________
Mange ved ikke, at Bent Jørgensen var
Idrætshøjskolens første forstander, og
selv var med i kredsen af Skovbakkenmedlemmer i forbindelse med oprettelsen
af Idrætshøjskolen i Aarhus i 1970. Efter en kortere
periode på et års tid valgte
Bent Jørgensen at gå tilbage til sit arbejdsplads
som underviser på Aarhus
Seminarium. Han satte sit
præg på Idrætshøjskolens
bestyrelse, som han var
medlem af fra 1980 til 2005
Han sad også i Skovbakkens forretningsudvalg i
hele 38 år og de sidste 3 år
som hovedformand.
Som aktiv håndboldspiller
var Bent Jørgensen med
til at vinde Skovbakkens
første DM-guld i håndbold
i 1962.
Han fik landsholdsdebut i
1957 mod DDR, og spillede
ialt 12 landskampe, hvor han scorede 12
mål.
For Skovbakken håndbold spillede Bent
Jørgensen 293 1. holdskampe. Han var
afdelingsformand fra 1989 til 1992. Årets
leder i 1976. Og blev hædret med Skovbakkens Æresnål i 1967.
Vi i bestyrelsen indstillede i året 2000 Bent
Jørgensen til Danmarks Idrætsforbunds
Æresnål, som han modtog til stående ovationer i Vejlby-Risskov Hallen.
Trænergerningen var helt naturlig for Bent,
og han var i mange år træner for Skovbakkens 1. divisionshold.
Jeg kendte Bent Jørgensen i næsten 50 år
og har siddet i bestyrelser og udvalg samt
deltaget i utallige aktiviteter med ham i rig4 Målet Maj 2021

tig mange år. Man var aldrig i tvivl om Bents
mening, som han vedholdende argumenterede for, og til allersidst fik ført ud i livet.
Bent havde sine meningers mod, temperament og havde sine kanter på den hårde,
men gode måde.
I SK Århus-regi satte Bent også sit tydelige
spor, hvor moderklubben havde en meget
fin og givtig samarbejdsaftale i mange år.
Støbt med Bent Jørgensens medvirken
Bent Jørgensen har haft en enestående
karriere og er den person som jeg kan huske og mindes, der haft den største indflydelse og mest markante aftryk på udviklingen i Skovbakken som klub og håndboldafdeling gennem min tid i klubben.
Bent lærte mig to ting, som
har fulgt mig hele livet:
Det ene er at være forberedt
til møder, - for så får du indflydelse. Bent brugte aldrig
ordet magt – men indflydelse.
Det andet er, at man skal tro
på sagen og ikke være stædig, men vedholdende.
Kloge ord fra Bent, som jeg
har noteret mig, er:
Pengemænd og forretningsfolk kommer og går, - klubfolk
altid består!
I Skovbakken Håndbold bøjer vi vores hoveder i dybeste
respekt for dette enestående,
formidable menneske, som
har skabt så meget i afdelingen og i klubben – en kæmpe
indsats og et imponerende
renommé
Når man omtaler Bent Jørgensen må man
ikke glemme Helle Jørgensen. For bag
enhver mand står en kvinde. Mange varme
og kærlige hilsner og tanker til dig Helle og
din familie, som vi alle skylder en stor tak
for Bents liv og indsats i Skovbakken.
Tabet er afgrundsdybt, men savnet er større. Det gule fyrtårn er slukket....
Æret være Bent Jørgensens minde.
På hele Skovbakken håndbolds vegne.
Tidligere formand i håndboldafdelingen Bo Louring

Til minde om
Bent Jørgensen
På forårets varmeste og solbeskinnede dag
blev Bent Jørgensen den 31. marts bisat fra
Sankt Johannes Kirke på Trøjborg. Kirken var
efter koronareglerne fyldt, og rigtig mange
var mødt op udenfor.
Koret sang Påskeblomst! Hvad vil du her?
Samt Nu hviler mark og enge. Pastor Bent
Arendt holdt en meget personlig tale, hvor
han kom ind på Bents tætte forhold til Helle
og familien, og han kom ind på de mange gøremål, blandt andet i Skovbakken, som Bent
involverede sig i, og talrige er de projekter
han tog initiativ til og satte sit præg på. Hans
ildhu smittede til de mange mennesker, han
fik engageret. Men som præsten sagde, så
ramte han i bogstaveligste forstand muren.
Steve Cameron spillede og sang smukt i
kirken, og ved rustvognen sang vi Du, som
har tændt millioner af stjerner. Bagefter
blev alle inviteret til haven på Trigevej, hvor
børnebørnene sørgede for mad og drikke.
Børnene holdt en smuk tale, som sluttede
med, at Henrik læste et brev fra Helle til Bent
op. En smuk dag!
Da Helle og Bent gik på pension, tog de initiativ til at starte Veteranidræt i Skovbakken. I
januar for 26 år siden var der 13 medlemmer,
men siden har det vokset sig til den største
seniorforening i Aarhus. Kombinationen af
idræt og social samvær viste sig at være
helt rigtig, og vi er mange, som er meget
taknemmelige over at være en del af, hvad
Helle og Bent har skabt.
Æret være hans minde.
Karen Hoffmann
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Formandens ord
v/Nina N. Møller

Kære veteraner
Endnu ikke! Endnu ikke!
Stadigvæk ikke!
Hvordan ser smittetallet mon ud i dag?
Er der yderlige restriktioner?
Mon der er nogle restriktioner der kan lempes?
Hvor mange må man mon være sammen? Udvides antallet mon
snart?
Hvor slemt står det til? Hvor mange er på hospitalet?
Hvornår kan man tænke i at planlægge arrangementer?
Læsning af smittetal, og læsning af retningslinjerne for hvad man
kan og må, har været den daglige lektie i efterhånden mange
måneder.
Der er særdeles grundige vejledninger til hvordan vores adfærd
må være i coronatider.
Når smittetallet falder melder optimismen sig og modsat når det
stiger.
Vi vil jo bare så gerne at færre mennesker rammes af smitten, og
vi vil så gerne have mulighed for at igen at vende tilbage til vores
dejlige foreningsliv.
Foråret med lidt varmere og meget lysere dage giver håb.
Jeg glæder mig til at vi igen kan mødes – gerne rigtig mange
sammen i hallen til gymnastik, svømning, kurling, yoga, badmintom
og volleyball, og måske også en kop kaffe og i hvert fald samvær
til glæde for alle.
Nina
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VETERANERNE

Formand:
Nina Nørgaard Møller
Rudolph Wulffsgade 1 2.tv
8000 Aarhus C
Tlf. 86 11 22 19 - 24 76 98 99
nina.n.moeller@gmail.com

Målet i coronatider
I året 2020 lykkedes det at få 3 numre af
Målet i den kendte form til uddeling i hallen.
Derudover har løsningen for et nummer i
2020 og februarnummeret i 2021 været at
Målet udkom på hjemmesiden.
Ingen samlet til gymnastik i hallen, ingen
mulighed for at uddele Målet. Altså igen i
digital form.
Selv om vi ikke kan mødes som vi holder af
i hallen til gymnastik og de øvrige aktiviteter
sker der dog noget.

Martins vandreture

DAI arrangerer vandreture for seniorer.
Martin vil forsøge at medvirke til at flere af
veteranerne kommer med på turene. Det vil
der komme mere om.

VVV

Vera har i mange, mange år været vært på
dejlige vandreture i Risskov i sommerperioden. Nu udvider Vera sit fine tilbud. Vera og
Ernst vil gerne være værter for ture i Risskov
mandage kl. 10.00
Rigtig fint at Veras Veteran Vandreture allerede er i gang.
Veteranernes vandretur
Efterårets vandretur blev gennemført, men
ikke som vi har kendt vandreturene tidligere.
Igen spillede corona ind.
Forårets vandretur
Udvalget: Steen, Hanne, Hans og Birgit har
planlagt forårets tur. Skønt.
Vi forventer at den kan gennemføres. Under
hvilke vilkår ved vi endnu ikke, men så snart
betingelserne kendes kommer udmeldingerne til jer.

Siden sidst

Vi må stadig være tålmodige. Vi må stadig
holde ud indtil det igen er muligt at vi kan
være mange sammen inde i hallen.
Åbning af hele samfundet foregår efter forsigtigheds- og omhuprincipper.
Der har (15. april) ikke været nye udmeldinger om hvordan åbning af idræt i haller vil
ske, om hvem der må være i hallen og hvor
mange. Vi venter spændt.

Fremover:

Desværre kan vi ikke planlægge og sætte
dato på arrangementer som generalforsamling og jubilæumsfest. Men så snart vi ved
noget så kommer de glade meldinger om
”hvornår.”

Kontingent

Vi tror på at næste sæson kan begynde som
vanligt i september, måske i august.
Kontingentindbetalingen plejer jo at være
slut-juni.
Det bliver også sådan i år. Men betalingsformerne udvides så det kan foregå som
bankoverførsel eller MobilePay samt via
betalingsservice. Det er på bestyrelsens
dagsorden.
Der kommer besked til jer.

Hjemmesiden

Næsten eneste mulighed for kommunikation til jer alle har været – og er nok lidt
endnu – via hjemmesiden. Vi har også de
flestes mailadresser. Men hjemmesiden er
informationsstedet.
Det er anderledes tider, og så må vi få det
til at virke.
Vi må bare lære at tjekke for informationer.
Og bestyrelsen vil arbejde på at holde alle
opdateret.
I må selvfølgelig meget gerne skrive og ringe
til os især hvis der er noget I savner, eller
måske har gode ideer.
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Ude og hjemmegymnastik
Det var så trist da alt blev lukket ned i december – og bare blev forlænget fra 5. januar
2021 uden nogen kendt slutdato, kun med
forventninger om gradvis åbning. Så trist.
Trist fordi corona stadig var og er en grum
trussel, men også trist for hver enkelt af os.
Begrænsningerne er vanskelige at leve med.
Men vi gør det naturligvis!
Men! Vi veteraner er også indstillet på at alt
det vi ikke kan og ikke må, ikke må begrænse
det vi kan og må og vil.
Derfor er det helt vidunderlig at LENE har
været et unikum i denne her situation. TAK,
Lene.
Vi blev alle inviteret til hjemmegymnastik
både tirsdage og torsdage. Flot deltagelse,
flot af jer alle.
Man kunne også ”bare selvtræne” for Lenes
oplæg forblev på facebook. Men personligt
synes jeg nu jeg mærker større nærvær når
jeg ved at Lene er der lige netop nu.
Det kan lade sig gøre at gøre hjemmegymnastik, (man må bare lige huske at passe på at
man ikke sparker ind i et eller andet møbel.)
Men! Så kom den første lille forsigtige
åbning. Fra 9. marts måtte man samles til
idræt udenfor.
Det var vi så klar til!
Lene var så klar! Derfor kunne vi mødes til
udegymnastik ved SpringCentret.
Vi bad om tilmelding til gymnastik fordi der
stadig var og er restriktioner på antal personer, der må være aktive sammen.
Nærvær! Det var helt sikkert en stærk fornemmelse. Det er så vigtigt. Og selv om vi holdt
stor afstand – der er jo masser af plads – så
kunne vi mærke nærværet, og vi kunne dele
smil ud til hinanden.
Ja, man skal have noget mere tøj på når
man er ude, men det er fint, vi kunne holde
varmen! Og man kan godt gøre gymnastik
med handsker på! Øvelser nede på gulvet/
græsset hopper vi over!!
Også lidt hyggesnakkomsammen efter gymnastikken var der rum til – på afstand. Men
så dejligt. Tak til jer der møder frem både til
ude- og hjemmegymnastikken, og tusinde
tak til Lene.
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Hvornår slutter sæsonen?

Hvor længe vi skal fortsætte på denne måde,
vides ikke – endnu.
Men så snart vi må være i hallen igen, melder
vi ud til jer.
Vi vil også forsøge om det er muligt at forlænge sæsonen ud over ca. midt i maj som
ellers har været vanen.
Nina

En idrætsprofil.

Jeg spurgte Karsten Levinsen om vi
kunne få lidt af hans historie i Målet.
Hermed Karstens indlæg. Det er vigtigt
og godt at mange stemmer kommer til
orde i Målet.
I Karstens historie er der stærke bånd
til Bent Jørgensen.

CV Karsten.

Jeg er født og opvokset på en gård, hvor
der altid var brug for at hjælpe med det
arbejde, der var på et landbrug.
Der var kun syv års skolegang. Derefter
var det fast arbejde på min fars gård

og senere ude at tjene.
Der var ikke mange muligheder for at
dyrke idræt på landet.
Om vinteren gymnastik i forsamlingshuset og om sommeren håndbold på græs.

Da jeg aldrig har kunnet slå et kraftspring,
så var det helt naturligt, at jeg satsede på
håndbold.
I november 1961 mødte jeg op som rekrut
på Vester Alle Kaserne.
Og så har jeg været århusianer lige siden.
Min fremtid kom også til at se anderledes ud.
Jeg blev nemlig uddannet sergent. Min opgave var at undervise soldaterne i at betjene
en stor kanon.
Ved det fik jeg øjnene op for at jeg kunne
lide at undervise. Det snakkede jeg med min
fætter, Lars, om.
Han var kommet ind på seminariet og fortalte
mig, at det kunne jeg osse komme.
Så jeg søgte og kom ind. Det var et godt sted
for en videbegærlig bondeknold.
På seminariet valgte jeg idræt som speciale.
Her blev Bent Jørgensen min lærer i boldspil.
Han lærte mig at spille volleyball. Så skiftede
jeg interesse fra håndbold til volleyball, som
blev min skæbne.
I 1968 var der OL og det danske fjernsyn
sendte en masse volleyball.
Det betød at alle steder i landet startede
man med volleyball. Selvfølgelig også i
Skovbakken.
Klubben skulle så have nogle ledere og
trænere.
Bent mente, at det lige var noget for mig. Så
det blev det, når han mente det.
Hermed var jeg Skovbakkemand uden at
være født ind i klubben
Gennem volleyball har jeg mødt en masse
dejlige mennesker, som har gjort min fritid
spændende.
Jeg var formand for Skovbakkens Volleyball
i 25 gode år.
Men selv om jeg i volleyballkredse er kendt
som STORE, har jeg ikke været nogen stor
volleyballspiller.
Det skal være sjovt og hyggeligt, så al den
træning har ikke lige været mig.
For mange år siden var Århus Idrætslærerforening ved at sygne hen.
Typisk for Bent Jørgensen så tog han initiativ
til at få pustet liv i idrætslærerforeningen.
Han fik ”presset” nogle aktive idrætslærere
ind i bestyrelsen bl. a. Karen Hoffman og mig
Det gav en masse arbejde i fritiden, men også

her mødte jeg nogle skønne mennesker, som
var gode til at feste.
Her fik vi udover stævner med flere tusinde
elever til idrætsdag også startet lærervolleyball.
På en eftermiddag fra 15 til 19 kunne vi i
Idrætscentret med 11 baner afvikle et stævne
med 64 hold.
Og så var der årets lærerfest bagefter.
Det har jeg været med til at arrangere
Så gik jeg på pension.
Til en barnedåb for et barnebarn kom jeg i
snak med Egon Christensen, som også var
bedstefar til barnebarnet.
Egon fik mig overbevist om, at jeg skulle
med til veteranidræt i Skovbakken.
Her var det igen Bent Jørgensen, som var
primusmotor.
I starten var der kun ca. 50 til gymnastik.
Volleyball var noget tyndt med 2 hold om
tirsdagen. Om torsdagen var vi 8-10 spillere.
Men det har ændret sig, så vi næsten er for
mange til 3 baner.
Jeg har fortalt om mine fritidsaktiviteter med
idræt, som Bent har været med til at forme.
Stor tak til Bent.
Hos veteranerne føler jeg mig i rigtig godt selskab med dejlige glade positive mennesker.
Kan vi ikke snart komme tilbage til normale
tilstande.
Jeg savner jer alle.
Selv om jeg ikke er født ind i Skovbakken, så
føler jeg mig hjemme i Skovbakken.
Nu hos veteranerne for resten af livet.
Stor hilsen
Store
Lidt mere om Karsten
Karstens indsats for Skovbakkens volleyafdeling er helt enorm og helt givet har den
været meget betydningsfuld for volleyball.
Det gælder jo stadig – nu måske hovedsagelig hos os Veteraner.
Men ud over at Karsten var formand for
Skovbakken Volleyball i 25 år er der endnu
et sted hvor hans indsats har været enorm.
Karsten nævner lige at Bent Jørgensen
også inddrog Karsten (og Karen) i Århus
Idrætslærerforening.
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Her var Karsten meget aktiv og uhyre arbejdsom i mange, hvor mange, ja måske
omkring 30 år?
Mange år som næstformand for ÅI.
Karstens ”speciale” var at arrangere de store
stævner for århusskolernes elever. Hvor
mange han har organiseret ved sikkert ingen.
Men det er rigtig mange. Den helt store
opgave var Århusskolernes idrætsdag i
september. Sådan - bare lige - fik Karsten
lærere fra måske 28 skoler styret igennem
at lave planer for idrætsdagen. Fordeling af
opgaver, udarbejdning af stævnestrukturen,
fremstilling af programmer, bustransport osv.
osv. osv. Der var selvfølgelig flere hjælpere,
men trådene holdt Karstens i sin hånd. Og
så var der smørrebrød bagefter!
Hvor mange elever og lærere der har været
til idrætsdag er der ingen der ved. Men det
er mange!
Ud over den store idrætsdag havde ÅI også
mange andre tilbud til skolerne i Århus,
stævner til eleverne og kurser til lærerne.
Karsten har deltaget i vældig mange idrætslærerkurser, og på kurserne var han primusmotor for alle de gange lærerne har spillet
volley om aftenen efter kursusprogrammet
var afsluttet.
Lærervolley nævnes også som noget Karsten
har haft med at gøre. Igen! Karsten kan det
der. Han ”ryster” lige et stort stævne ”ud
af ærmet.” Der var hjælpere, mange gode
kræfter arbejdede sammen. Men ”styringen
og overblikket” det lå hos Karsten.
Der er så utrolig mange elever og lærere
der har grund til at huske og påskønne hans
enorme indsats.
Tak til dig, Karsten.
Nina

Ny hjemmeside.

Som nogen måske har bemærket, så har Veteranernes hjemmeside fået et nyt udseende.
Skovbakken IK stiller et hjemmesideværktøj
til rådighed som vi længe har været utilfredse
med pga. dets manglende brugervenlighed.
Vi har derfor fundet et andet værktøj og
måtte udtage eget domæne som blev http://
veteranidræt.dk Måske ikke det mest geniale
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da ’veteraner’ har flere betydninger, men
det mest oplagte i situationen. Vi har i den
forbindelse konstateret at andre idrætsgrene
under Skovbakken også har oprettet deres

egne hjemmesider.
Med den lettere mulighed for redigering af
hjemmesiden, håber administratoren Knud
Ditlefsen, at vi altid har de seneste nyheder
på forsiden så alle har mulighed for at holde
sig orienteret om de mange arrangementer
og tilmelde sig efter behov. Det skulle også
gerne blive lettere at komme i kontakt med
bestyrelsen. Ved hjælp af diverse kontakt- og
tilmeldingsformularer skulle det blive lettere
at melde sig til diverse arrangementer. Der
er også adgang til en kalender som vi efter
bedste evne forsøger at holde opdateret med
alle de begivenheder og arrangementer vi
planlægger i fremtiden.
Bestyrelsen har også fået sit eget login der
giver adgang til oplysninger og dokumenter
der kun er relevant for bestyrelsesarbejdet.
Arbejdet med hjemmesiden er en dynamisk
proces. Vi håber medlemmerne vil tage godt
imod den nye hjemmeside og komme med
kritik og forbedringsforslag. Det skulle gerne
være mødestedet for medlemmerne, især i
denne svære tid hvor fysisk samvær er er
yderst begrænset.
Med venlig hilsen
Knud F. Andresen
Web-designer mm.

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

Start på forårssæsonen???

Bakkenist-afslutningen i det herrens år
2020 blev langt fra hvad vi havde ønsket. De
sidste mandags-møder og vores traditionelle
julefrokost blev aflyst for første gang i de 33
år vi har eksisteret. Men der blev jo alligevel
jul i år, dog i en stærk reduceret udgave,
men så kunne man jo spare lidt på gysserne.
Da læderet endelig kom op af lommen var
mange af forretningerne lukket. Efter julen,
solhverv og årsskiftet ser vi så igen frem til
længere og lyse dage, hvor vi kan mødes
med vores gamle sportskammerater. Men
desværre må vi år nok se i øjnene at foråret
og sommeren 2021 nok kommer til at stå i
nedlukningens tegn med begrænsninger i
aktiviteterne.
For os bakkenister som ligger i den lidt tunge
aldersgruppe, og hvor nogen endda går
under betegnelsen sårbare ældre, er det en
god ide at der bliver ført en stram kurs over
for tidens "spøgelse", og at vi selv tilstræber
at leve op til de begrænsninger der er indført.
Men selvfølgelig er det træls at vi ikke kan
mødes som normalt.
Det er iøvrigt helt rart at der er nogen der
kan tage en fast beslutning for at løse
problemerne, også selv om det griber kraftigt
ind i samfundets normale virke, og selv om
der er megen kritik fra mere eller mindre
kloge kværulanter. Kværulanteri er ved at
blive en ny nationalsport, her hvor andre
aktiviteter køre på lavt blus! Nu må vi så
håbe på at problemet snart kommer under
en acceptabel kontrol, så samfundet kan
komme til at fungere normalt igen.
For bakkenisternes fortsatte virke kan vi kun
håbe at der bliver åbnet op for forsamlinger
her i løbet af foråret. Vil der imidlertid gå
for lang tid, så kan det ende med at vi får
svært ved at samle tropperne igen. Vores
efterhånden lidt stive og forkalkede lemmer
kan kokse helt til, og der kan ske det at vi bliver
for henrykt over divanens behageligheder,
og napper endnu en genudsendelse på TV.

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

BAKKENISTERNE

Dette ville godt nok være trist, da det for de
fleste af os er i fællesskabet at vi har det
bedst. Hvilket bakkenisternes mandagsmøder er en bekræftelse på.
Nu må vi så i takt med at dagene blive
længere bevare optimismen, og håbe at
dagligdagene bliver normale igen, så der
er lidt mere konkret at berette om fra vore
aktiviteter. Under alle omstændigheder så
er foråret på vej, og på et tidspunkt bliver
det spændende at se om sommeren bliver
med eller uden mundbind!
Selv om det er lidt sent så vil vi ønske alle
bakkenister og Målets øvrige læsere et
godt nytår.

Lidt bakkenist-poesi

Et par vers som en beskeden erstatning for
vor aflyste julefrokost, og som et supplement
og en understøtning af månedens indlæg,
så bringer vi her et par vers fra en sang vi
har sunget ved en tidligere julefrokost. Ord
som siger noget af det som bakkenisterne
er bygget på.
At ældes med ynde og godt humør,
er med til at give vort liv kulør.
Vi har jo erfaring og energi,
så lidt kan vi altid hinanden gi.
I vort fællesskab så prøver vi på,
så mange som muligt i tale at få.
At møde hinanden til glæde og gavn,
så er vi en klub og ej blot et navn.

Mødekalender

Hermed med et forbehold forårets møde
kalender: Mandag den 1. februar. Mandag
den 1. marts. Mandag den 12. april, og
mandag den 3. maj (forårsfest). Alle dage
kl.13.
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Vi ønsker alle et godt nytår, med
serpentiner og bordbomber, og
måske lidt godt i posen

Forsinkede fødselsdags hilsner
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Bestyrelse Veteranerne
Formand: Nina Møller
Rud. Wulffsgade 1,2.tv. 8000 Aarhus C.
Tlf. 24 76 98 99
mail: nina.n.moeller@gmail.com
Næstformand: Jytte Secher
Præstevangsvej 20,st. 8210 Aarhus V.
Mobil: 40 86 86 16
mail: jytte_secher@stofanet.dk
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: Karen Hoffmann
Haslevangsvej 31, 8210 Aarhus V
Tlf. 86 15 98 91
Mobil: 24 42 06 25
mail: kjhoff@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Martin Knutsson
Augustenborggade 21B, 8000 Aarhus C
Tlf. 31 34 37 07
mail: nielsmartinknutsson@outlook.dk
Bestyrelsesmedlem: Knud Ditlefsen
Lyngvej 15, 8240 Risskov
Tlf. 61 26 34 05
Målets udgivelser i 2021
mail: lyngvej15@hotmail.com
1. februar
Deadline: 15.januar
1. maj
Deadline: 15. april
Redaktør:
1. september
Deadline: 15. august
Tonny Johansen
1. december
Deadline: 15. november
mail: trj@rosenfeldt-data.dk
el: rosenfeldt@outlook.com
Mobil: 20 97 37 67
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