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Formandens ord
v/Nina N. Møller

Nu!
Nu nærmer vi os forhåbentlig tilstande som vi kendte før 11. 
marts 2020.
Husker I dagen? Husker I hvad I følte da alt lukkede ned?
Det er længe siden. 
Men! Lige nu er vi i en langt bedre situation og TAK for det!
Tak for den omhu der vistes i samfundet og os alle imellem.

Alle (næsten) restriktioner ophæves fra 1. september 2021.
Vi er SÅ klar til at genoptage vores gymnastik og øvrige aktiviteter 
hos Skovbakken Veteranerne.
Vi ses! 
Det er så godt at kunne skrive det.

Efter et år med et sandt coronaforhindringsløb, håber jeg at vi får 
en sæson uden restriktioner. 
Jeg håber/vi håber virkelig at vi kan gennemføre alle vores fine 
dage sammen. 
Det betyder selvsagt ikke, at vi ikke også må passe på hinanden 
og respektere de gode vaner der beskytter os. Hver især må 
passe på sig selv.

Hele Danmarks idrætsverden, alle foreninger har oplevet lukkede 
haller og øvrige idrætsfaciliteter lukket ned.
Ingen aktiviteter i hallerne, altså aflysninger har dog ikke betydet 
at vi så undgik udgifter. Der har været almen accept af at aftalt 
halleje og kontingent ikke blev ændret.
Vi har (i lighed med alle andre) betalt halleje for hele den sæson 
der var reserveret.
Som en smule kompensation for vores medlemmer forlængede 
vi sæsonen med ”ekstra dage i juni og august.”

Foreninger overalt har forsøgt at finde muligheder for at opretholde 
aktiviteter og kontakt i et lukket (hal)land.
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Det har været en stor fornøjelse at opleve en iderigdom da vi igen 
måtte være i grupper (25) ude efter 9. marts.
Hos Veteranerne fik vi ”udegymnastik” Det gik jo rigtig fint. Flot 
fremmøde i al slags vejr.
På mine gåture oplevede jeg badmintonspillere der lavede 
”alternative aktiviteter” uden for den badmintonhal der var lukket. I 
Mindeparken kunne man møde mange forskellige slags aktiviteter. 
Man VILLE bare så gerne være sammen - med god afstand. 
Foreningslivet er stærkt. Tak for det.

Vi er klar igen. Det betyder også at vi skal indhente lidt af det vi 
ikke kunne under nedlukningen.
Vi er klar med det fælles: Gymnastikken, og badminton, svømning, 
petanque, kurling, volley og øh, hvad er lige det gode ord, den 
dækkende betegnelse for ”eliteholdet/yogaen/styrketræning/de 
fem tibetanere”
Hermed en lille konkurrence: Giv os ideer til den ønskede 
betegnelse!

Vi skal afholde generalforsamlingen som blev udsat fra 23. marts 
til nu: 28. september. Mere om det et andet sted.

Nina
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                                                                23. februar 2021 / 9. august 2021

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag d. 23. marts 2021 
Ny dato:

Tirsdag d. 28. september 2021
Kl. 13.00 i Syrensalen

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering

5. Indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af valgbare bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Jytte Secher

Knud Ditlefsen

Knud F. Andresen

8. Valg af valgbar bestyrelsessuppleant

1 suppleant / NY: To suppleanter

9. Valg af to revisorer

10. Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dersom generalforsamlingen ikke kan gennemføres på ovennævnte dato pga. corona-
restriktioner,

vil en ny dato for den fysiske gennemførelse af generalforsamlingen blive udsendt så snart 
det er muligt.

På bestyrelsens vegne

Venlige hilsener

Nina N. Møller
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Generalforsamling
Som I ser i Målet denne gang indkaldes der til den generalforsamling vi skulle have haft i marts.
På generalforsamlingen ønsker Martin Knutsson at udtræde (uden for nummer) af bestyrelsen.
Vores suppleant Hanne Eriksen indtræder på Martins post, foreløbig for en etårig periode.
Det er også forklaringen på at vi skal vælge to suppleanter.

Nina
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Skovbakken
Skovbakken afholdt repræsentantskabs-
møde i juni.
Som bekendt har alle skovbakkenfolk mu-
lighed for at deltage i Skovbakkens repræ-
sentantskabsmøde. Jytte repræsenterede 
Veteranerne ved mødet.
Derudover har Skovbakken inviteret til 
”Lancering af udviklingsplanen for Vejlby-
Risskov Centret.”
I foråret afholdtes ”Dialogvandring om den 
nye Sport og fritidspolitik.”

Nina

Vandreturen i foråret
Det lykkedes heldigvis at gennemføre vores 
forårsvandretur.
Den gik til Dollerup Bakker.
Vi har været der før. Men Dollerup Bakker 
og omegn er mange besøg værd.
Der er helt fantastiks natur, så smuk og va-

rieret. Der er virkelig mange ruter at vælge 
imellem.
Fin tilslutning til turen, alle parate til at vandre, 
snakke, hygge, spise madpakker og drikke 
kaffe + kage.
Dollerup Bakker, Hald Ege, Hald Sø og Hald 
Hovedgård er ikke bare et smukke steder. Her 
er mange minder fra vores Danmarkshistorie.
Men inden vandreturen er der mange over-
vejelser for planlæggerne.
Hvilket område vil vi gerne besøge, det er 
somme tider et svært valg.
Stedet skal opfylde visse krav. Vi er jo mange 
så stierne skal være egnede, dvs ikke kun 

smalle stier, vi har jo lyst til at hyggesnakke, 
mens vi går. Stierne må ikke være for stejle, 
eller glatte! Vi skal jo kunne klare udfordrin-
gerne. Turens længde, ruten skal vælges så 
den passer til både vores korte og lange tur. 
Der skal være gode steder til vores pauser, 
et rart frokoststed, og glem endelig ikke 
toiletfaciliteter!

Når stedet er valgt er det tid for arrangør-
gruppens ”prøveture”. Det bliver altid til flere 
prøvevandringer inden vi andre inviteres til 
turen.

Selv om det er vigtigt at de valgte stier var 
egnede til netop ”os,” lykkedes det at find
skøn variation de steder hvor vi gik bl.a. i 
bakkerne, langs Hald Sø, ned ad en ret stejl 
sti med kig opad til fantastiske gamle træer 
og over åben hede. Godt for øjne og sjæl 
at se så meget smukt – og få dejlig motion 
samtidig.
Igen LYKKEDES turen. Lige en rigtig ve-
teranmodel!
Tak for turen
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Hallerne åbnes

Efter 6. maj, og endnu bedre efter 21. maj, 
var det igen muligt at vi kunne være i VR-H.
Dog med begrænsninger af antal.
Plasticstrimler skulle afmærke hvor vi måtte 
være og hvor mange i hver gruppe.
Hvor var I alle fantastiske. Det hele blev mødt 
med munterhed og accept af betingelserne.
Selvfølgelig savnede vi ”plejer.”
Gunnar var sygemeldt, men Lene kunne 
heldigvis hjælpe os.
”Plejer” var savnet.
Ikke bare i hallen, men også at vi hverken 
kunne gennemføre generalforsamling eller 
udflugt eller jubilæum eller sommerfrokost.
Upstairs var nærmest ”lukket land.” Slet ingen 
hyggesmørrebrød i et helt år!

Men der skulle bare være en afslutning på 
forårets aktiviteter.
Den sidste dag i hallen var ”dagens sidste 
øvelse” Kongens efterfølger!
Den der var valgt til ”konge” trak hele flokken 
med op ad trappen til området ved hoved-
indgangen til VR-H.
Her var der gjort klar til fælles afslutning med 
”lidt boblevand” og lidt snacks, og ”tak-for-
jer-fordi-I- kom” 
Skønne smil og god stemning, en rigtig rar 
afslutning. 
Og vi-ser-frem-til-september-og-håber!

Nina

Veras Veteran Vandremandage
Vera har igennem 10 måske næsten 15 år 
inviteret på mandagsture i Risskov i som-
merperioden.
En trofast gruppe møder op og nyder Veras 
ture i Risskov. Det er helt utroligt hvordan 
Vera kan variere sine ture.
En ting ligger dog særdeles fast hver man-
dag: Man hygger sig, man får snakket om 
alt! Man nyder hinandens selskab, og man 
nyder at gå sammen.
Mandagsturene præges af Veras indstilling 
til tilværelsen. Vera glæder sig åbenlyst og 
smittende over livets mange gode sider. 

Livsglæde, omsorg, opmærksomhed og 
gode oplevelser, som hun samler på. Det 
er vigtige ingredienser og brændstoffet i 
Veras hverdage.
Sommerens mandagsture skal selvfølgelig 
slutte på rigtig Vera-maner!
Kaffe, hjemmebag og hygge hjemme hos 
Vera.
Vera og Ernst er meget trofaste Veteraner. 
Deres indstilling udtrykker de som: Man 
behøver ikke være den bedste, men det er 
så vigtigt at være der!
Smukt!

Nina

Else Ilsøe.
De fleste af os kender Else, Else som den der 
klarede Målet og Else som den der sammen 
med Niels samlede fotoalbum med billeder 
fra Veteranernes aktiviteter.
Men der er så meget mere.
Læs selv Elses fortælling:

Kære Veteraner
Da vi flyttede fra Lemvigkanten til Århus for 
25 år siden, kendte vi ikke et menneske, men 
skæbnen ville at jeg mødte Bent Jørgensen, 
som fortalte mig om Skovbakkens nye tiltag:
Veteranidræt.
Han foreslog at vi skulle prøve at være med. 
Det blev vores skæbne.
Vi havde begge dyrket idræt altid og følte os 
straks hjemme i den flok. Selvfølgelig var vi 
ikke så mange, så hurtigt kendte vi hinanden 
godt. Holdet voksede hurtigt og allerede på 
det tidspunkt fandt vi sammen med andre, 
som også havde samme interesser som 
os. Det blev venner for livet og en del af et 
fællesskab.

Foruden fælles træning var der kræfter til at 
inddrage andre ting: Niels og jeg foreslog 
en fælles travetur to gange om året. Det 
blev minderige oplevelser - både at arran-
gere turene og gennemføre dem. Heldigvis 
har andre ”taget over” så den aktivitet kan 
fortsætte. 
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Fester var der også - ligesom nu - men i be-
gyndelsen var det os selv, der lavede maden. 
For ikke at glemme oplevelserne begyndte 
jeg at fotografere og lave fotoalbummer. Det 
er altid sjovt at se sig selv for 20 år siden! 
Husk at tage dem frem når I holder fest.

Skovbakkens medlemsblad måtte lukke ned, 
og hvordan skulle vi så meddele os til hinan-
den. Igen var vi nogle stykker der foreslog, at 
vi lavede ”vores eget blad” ”Målet” blev født! 
Og når man har ”næsen for langt fremme” 
giver det bagslag. Ideen blev modtaget, 
og så måtte jeg påtage mig hvervet som 
redaktør. Heldigvis har andre taget over, så 
alting fortsætter på bedste måde.

Men vigtigst af alt: motionen som Gunnar i 
mange år stod for, passede os rigtig godt: alle 
muskler fik en omgang og musikken var den 
samme, så vi vidste hvornår vi skulle gøre 
hvad! Selv de gange jeg ”overtog rorpinden” 
behøvede ingen ord: Båndet på og straks 
svingede armene rundt i takt.

Og så til ”valgfagene:” Badminton for Niels og 
volley for mig (hold da op hvor jeg savner det!)
Sjove oplevelser i hverdagen og spændende 
kampe mod andre gamle volleyspillere 
udefra. 
 
Hyggesnakken ved kaffen og rugbrødsmad-
derne bagefter var skønne og betød at vi alle 
kendte hinanden.

Ærgerligt med coronaen og ærgerligt med 
mit uheld i en volleykamp, som har medført 
at mine ben ikke vil ”lystre,” og jeg kommer 
aldrig til at spille volley mere. 
Men alle de dejlige oplevelser hos Vetera-
nerne er gemt i mit hjerte, og mødet med Bent 
i sin tid har gjort vores år i Århus pragtfulde.

Else Ilsøe

Tak til dig Else for din historie. Mon ikke der 
findes mange Veteraner som kan fortælle 
os om gode minder og oplevelser hos Ve-
teranerne. 
Skriv, eller fortæl dem til mig. Der vil helt 
sikkert være mange læsere.

Nedtur?
Eller i hvert fald nedlukning.
Interessant er det nu at følge hvordan vores/
danskernes reaktioner på den specielle 
situation bliver undersøgt og udforsket.

Men! Hvordan har I, kære Veteraner, klaret 
”den anderledes hverdag” og de nye krav 
vi har mødt.
Har I lyst til at fortælle om jeres måde at 
være coronaramt på?

Hos Veteraner kunne vi dels glæde os over fin 
deltagelse i Lenes hjemmegymnastik, også 
udegymnastik havde så mange deltagere 
som restriktionerne foreskrev, og da vi 
endelig måtte komme i hallen mødte vi op, 
igen med grundlag i tilladte antal.
Men på intet tidspunkt har vi jo været i 
nærheden af det antal vi tidligere har været 
i hal 1. 
Der er tænkt på alle jer der ikke var med hos 
os. I var savnet.
Hvordan har coronaen påvirket hele 
foreningslivet i Danmark?
Kan/vil vi alle bare vende tilbage til ”de gamle 
tilstande” eller føles verden skræmmende, 
og overvindelsen til at komme i gang er for 
vanskelig.
Der er varme emner for alle foreninger.
Har I lyst til at fortælle os lidt om det?

Nina
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Årets kalender
Vi har jo lært at man ikke kan tage aftaler og 
datoer for givet! Men lad os nu håbe.
Hermed kalender for den kommende sæson.

2. september   Sæsonen begynder 

28. september Generalforsamling

7. oktober       Efterårsvandring
 
1. november   Kurlingstævne

9. november   Sang- og foredragseftermiddag

7. december    Julefrokost

9. december    Juleferie

2022

4. januar        Sæsonen begynder

8. marts         Generalforsamling

3. maj           Forårsvandretur

17. maj         Jubilæumsfest

19. maj        Sæsonafslutning

Alle disse datoer må tages med forbehold. 

Nina

Gunnar
Desværre er det nu vi skal vænne os til at 
det ikke mere er Gunnar der står foran os.
Siden 1995 har Gunnar været en fantastisk 
”dirigent” der styrede os igennem virkelig 
god gymnastik.
Med Gunnars egne ord (fra Målet 2017) 
er vigtige aspekter der skal arbejdes med i 
hans gymnastiktænkning: Totalbevægelser, 
krydsrefleksen, det rytmiske, kroppens mu-
sikalitet og humor.
Dertil ved vi godt at vi også lige må have 
træning af styrke. Hvem husker ikke ryglig-
gende med benene løftet mens Gunnar 
tæller til tyyyyve, og lige en gang til, og så 
var der turene på trapperne, konditionen 
som løbeturene osvosv.
De svingende øvelser var vist især Gunnars 
særkende (totalbevægelse), det giver god 
gennemarbejdning af mange kropsdele.
Gunnar har haft et enormt langt gymna-
stikliv. Derigennem har han samlet mange 
erfaringer. Det har givet os glæde ved og 
over gymnastikken.
Gunnar var med helt fra Veteranernes be-
gyndelse i 1995. Vistnok helt uden sygedage, 
helt frem til det seneste år, hvor helbredet 
desværre begyndte at give problemer.

Og lige lidt mere! Gunnar sagde (Målet 2017) 
at han trives ved at undervise!
Det er vi rigtig mange der har oplevet og nydt.
En varm og stor tak til Gunnar.

Nina

Gymnastik med Lene

Mon jeg er den eneste der har oplevet en 
alternativ slags travlhed her i august?
Jeg har tilbragt adskillige timer med ”firkan-
tede øjne”
Jeg er nemlig virkelig fascineret af Olym-
piske Lege. 
Jeg har nydt og beundret hele det scenarie 
som OL er. Og der har været mange virkelig 
fine OL-programmer.
Tænk at hele verden ”kommer sammen.” Jeg 
skal vist have ”opdateret” min geografiske 
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viden, hvor var der mange stater med til 
åbningen, mange som jeg aldrig har hørt om!!
Det vigtigste der dog at atleterne mødes på 
trods af mulige uvenskaber mellem deres 
stater. 

Det er vistnok ” Tigers” (amerikansk fodbold) 
der siger: 
”There is a sport for everybody”
“There is a sport for EVERY  BODY.”
Det ses til OL.
Fascinerende hvor mange forskellige idræts-
grene vi præsenteres for.
Fascinerende hvor forskellige ”kroppe” der 
kræves til de forskellige idrætsgrene
Fascinerende at forsøge at forstå hvilke 
udfordringer atleterne møder
Fascinerende at se de relationer der er mel-
lem konkurrenterne. Det er smukt.

NB. Heldigvis varer Olympiske Lege bare ca. 
14 dage, en olympiade varer derimod ca. 4 år!

Hos os findes også mange forskellige 
”kroppe!” Men alligevel er vi fælles om at 
gøre gymnastik hos Lene.

Jeg har en meget gammel bil!
Den har nu og da behov for lidt omhu!
Jeg ved at når jeg siger til min mekaniker 
”Min bil har en lyd” så er hans svar straks: 
”Kom med den, så fixer vi det”.
Skønt, jeg kører glad videre.
Jeg er glad for at mekanikeren har styr på 
hvordan alle de forskellige dele min bil in-
deholder skal fungere – og hvordan de lige 
kan repareres! Det kan han.

Jeg har endnu en slags mekaniker!
Den mekaniker har dog en langt mere kom-
pliceret opgave.
Tænk bare på hvor kompliceret en sag et 
menneske er!
Kig på vores skelet, enormt mange knogler, 
og på det virvar af muskler og sener vi er, 
hertil kommer kroppens ”kemifunktioner” og 
de mentale og sociale aspekter.
Alt det skal rummes af kropsmekanikeren!
Lene er min/vores kropsmekaniker.

Lene er meget opmærksom på hvordan hun 
skal varetage vore kroppes funktioner.
Lene er meget opmærksom på at vi er 
forskellige.
Hun vil bestræbe sig på at udvælge vores 
øvelser og aktiviteter, så vi alle kan være med! 
På hver sit niveau!
Lene vil bestræbe sig på at hjælpe med 
anvisninger og forklaringer.
Vi kan jo også selv afgøre hvordan vi nu kan 
klare de fælles øvelser!
Nogle bøjer knæene lidt dybere, nogle svin-
ger lidt mindre med armene, nogle hopper 
og løber ikke, men der er plads til os alle!
Ind i vores træning skal der bl.a. være plads 
til: træning af styrke, udholdenhed, kondition, 
balance, bevægelighed og koordination, og 
ikke at forglemme, vi er der sammen! Vi er 
et fællesskab.

”Kroppen skal udfordres gennem bevæ-
gelse og motion, og det gælder for alle 
aldersgrupper.
At kunne aktivere og udfolde kroppen er en 
central del af individets kropskompetence, 
det er så op til den enkelte at finde en idræts-
aktivitet, som passer til egne evner.
Med stigende alder reduceres kropskom-
petencen, især hvis den fysiske udfoldelse 
reduceres markant”
Ovenstående er citat fra: Det nationale 
kompetenceregnskab. Kropskompetence 
af lektor ph.d. Reinhard Stelter. 

Derfor er det særdeles vigtigt at vores krops-
kompetencemekaniker støtter os!
Udfordringen er at aktiviteterne skal findes 
på en akse der er udspændt mellem de 
trygge og kendte øvelser og de øvelser der 
”forstyrrer”
De ”trygge øvelser” er vigtige. Der føler vi 
at vi kan være med, måske næsten uden 
at tænke.
Men de ”øvelser der forstyrrer” er nød-
vendige! De er nødvendige for at vi ”ikke 
sander  til”
Og går i stå.
Så: Ja til det kendte og tak for det der for-
styrrer.

Nina
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Ude Gymnastik
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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

Sæsonstart for bakkenisterne
Sommeren som igen i år har budt på lidt 
af hvert, hvad vejret angår er nu slut, og vi 
tager nu hul på efteråret med start på vore 
mandags-møder..Det er efterhånden et 
stykke tid siden at vi gamle Skovbakken-
folk har haft mulighed for at mødes i vores 
klublokaler. Vores sidste møde var oktober 
2020, så nu ser vi frem til at vore trofaste 
medlemmer er godt sultne efter at at komme 
i gang igen, og at mange har mulighed for 
at møde op på dagen.
Det corona-år som nu er gået,og hvor vores 
aktiviteter har været på stand-by, har på 
mange måder været kedeligt og besværligt, 
da vi alle har et behov for at komme hjem-
mefra, for at være sammen med andre. Men 
med den gradvise genåbning i samfundet 
der nu er i gang, så ser vi frem til en god 
bakkenist-sæson. Vi kan så håbe at corona-
smitten på et tidspunkt slutter eller bliver holdt 
nede. Men indtil videre må vi jo overholde 
de gældende regler,som vi efterhånden har 
lært at leve med. Fra rådets side glæder vi 
os til at komme i gang, og ved fælles hjælp 
kan vi måske få pustet lidt mere liv i vores 
mandags-møder.
Vi har allerede planlagt årets julefrokost, som 
forhåbentlig holdes fredag den 26. november, 
med tilmelding mandag den 1. november. 
Vi sætter næsen op efter stor tilslutning, da 
vi jo alle har noget at indhente vedrørende 
festlig kammeratlig samvær. Her kunne vi, 
hvis tilslutningen er til stede, måske godt 
hæve overliggeren lidt, som en kompensa-
tion for det fortabte år. Hvis der blandt vore 
medlemmer er nogle som fysisk eller ide-
mæssigt kunne være med til at sætte mere 
fut i begivenhederne denne eftermiddag, så 
hører vi gerne fra jer.
Hvad angår den daglige drift i vores forening, 
så er rådets gamle besætning stadig fuldtallig 
og delvis kampklar. Så nu ser vi bare frem til 
at få startet op, og glæder os til at se alle som 
interesserer sig for bakkenisternes ve og vel.

Mødekalender
Sæson-opstart mandag den 6. september 
kl.13. Derefter mandag den 4. oktober, og 
mandag den 1. november Julefrokost fredag 
den 26. november, og årets sidste mødedag 
er mandag den 6. december.

Mærkedage
I den bladløse tid har følgende medlemmer 
haft runde dage:
Max Jensen, 80 år. 
Gerda Friborg, 80 år. 
Leo Blegvad, 95 år. 
Sven Klostergaard, 80 år. 

Herefter følger kommende runde fødsels-
dage: 
Kirsten Karlsen, 80 år den 11. oktober. 
Jørn Andersen, 80 år den 18. oktober. 
Eva Poulsen, 80 år den 29. oktober. 
Stort tillykke til alle fødselarerne.

Sluttelig har vi i den møde-løse tid måttet 
tage afsked med tre gamle sportskamme-
rater. Folk der på hver sin måde har sat sine 
aftryk i Skovbakken: Bent Jørgensen, den 
25. februar. Ole Sandhøj, den 27. april, og 
Kent Christensen, den 1. juli.
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Bestyrelse  Veteranerne

Målets udgivelser i 2021
1. februar Deadline: 15.januar
1. maj Deadline: 15. april
1. september Deadline: 15. august
1. december Deadline: 15. november

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: 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: Hanne Eriksen
Hasselbakken 51, 8361 Hasselager
Tlf. 40 38 57 02
mail: hanneeriksen@live.dk

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


