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Formandens ord
v/Nina N. Møller
Velkommen til en helt frisk og ny sæson.

Den får de allerbedste ønsker med helt fra startdato!
Lad os håbe, virkelig håbe, at vi kan opleve en sæson uden afbrydelser.
Sommeren er ved at blive til smuk sensommer.
Vi har ikke gjort gymnastik osv. sammen i sommerens løb, men der er andre der har
leveret utrolig fantastiske idrætspræstationer.
Vi kunne følge et flot Tour de France med ekstremt flotte resultater på cyklerne, men
vi kunne også nyde meget smukke billeder fra dagene de cyklede her i vores land.
Imponerende!
Kan man virkelig falde ned fra 6,21m højde? Og hoppe af glæde bagefter?
Det kunne man måbende iagttage under VM i atletik fra Oregon.
Fantastiske resultater i de mange, mange spændende reportager med enormt flot atletik, men 6,21 i stangspring!
Det så helt fantastisk ud!
Vi skal også i gang, ikke med et fald på 6,21m. Vi skal opnå fantastiske resultater på
vores eget niveau.
Vores indsats gavner os selv, og den bliver bare bedre af at vi nyder vores idræt i et
fint fællesskab med hinanden. Fantastisk!
Det bliver SÅ godt.
Men det er ikke kun vores idrætsaktiviteter der skal gavne os!
Vi skal virkelig gøre en fælles indsats for at få gang i vores hyggelige tirsdagsmadder
samt vores torsdagskaffe i Upstairs.
Det betyder at vi skal have madhold klar!
Nogle er med i veletablerede madhold, andre madhold savner nye medlemmer.
Andre er slet ikke med på et madhold – endnu!
Jeg håber vi alle kan hjælpes ad med at danne gode madhold. Det er en god, rigtig
god, oplevelse at være det madhold der møder ”os” når vi kommer i Upstairs efter
idræt.
Og Husk: Hjemmesiden er vores mulighed for kommunikation – ud over det vi har
mulighed for i hallen.
Kassereren har været særdeles omhyggelig (og travl) med kontingentindbetalingen.
Det er klaret på bedste vis. Vi har ”fuldt hus”
Det er så dejligt, men desværre må nogle på venteliste.
Ventelisterne vil få tilbud om deltagelse når der bliver plads.
Velkommen til ALLE
Særlig velkommen til Lene.
Tak for at I kommer og giver os gode veteranoplevelser sammen.
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Vandretur: Silkeruten 3. maj

Forårets vandretur gik denne gang til Silkeborg, nærmere ’Silkeruten’ som oprindelig er 12
km. lang, men afkortet til 8 og 3 km. I dagens anledning.
60 glade vandrere mødtes på parkeringspladsen kl. 9.30 og kørte i strålende solskin til Silkeborg. Deltagerne i den lange rute blev sat af ved det hærværksplagede Jorn Museum under
kyndig ledelse af Hanne og Steen. Den korte rute blev ledet af Bente og Erik.
Vi fulgte stien forbi lystbådekajen og aktivitetsparken ’Indelukket’ hvor vi blev mødt af
andre pensionister der spillede petanque og
ellers nød forårssolen. Efter en times vandring kom vi til Østre Søbad ved Almind sø
hvor der var kaffepause. Hans Jørgen uddelte ’medicin’ udviklet af en doktor i Hobro
i anledning af sin fødselsdag. Vi blev også
underholdt af en enkelt vinterbader og et
motionshold der, efter hårfarven at dømme,
sagtens kunne være vore veterankolleger i
Silkeborg. Deres instruktør iført sort stramtsiddende lycra og Orkla spejlrefleks solbriller kunne slet ikke måle sig med vores egen
Lene i faglighed og naturlig charme.

Turen gik syd om
Almind sø i et
flot kuperet terræn. På vej væk
fra søen blev vi
mødt af noget der
lignede en forladt
spejderlejr.
Det
viste sig at være
et kunstværk der
hed
’Fyrtårnet’
som
angiveligt
skulle lette navigationen for de søfarende på Almind sø. Senere blev vi mødt af en bunke
kasserede krostole og en række fuglehuse på et stativ. Her var det meningen man skulle
lade tankerne flyve.
På vejen til kunstmuseet ’Silkeborg Bad’ passerede vi en slags dæmning, der var meget flad
og asfaltbelagt. Jens Bisgaard kunne berette for den undrende forsamling, at det var et en
nedlagt jernbanetracé fra den hedengangne Silkeborg-Virklund jernbane. Man accepterede
Jens som den højeste autoritet på området da Jens’ far Oluf, engang havde været lokomotivfører hos DSB og hvem ved, måske engang havde kørt sit lyntog til Virklund ved et uheld.
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Ved ankomsten til Silkeborg Bad blev vi mødt meter høje
mælkebøtter og margeritter. Der var også en blå mand der
havde fået rigelig med akupunktur, der kom vand ud af
hundredevis af huller over hele
kroppen. Kunstrejsen fortsatte
op ad en stejl sti og kulminerede
på toppen med en 5 m. høj trold
udført i certificeret genbrugstræ
og med en flosset 1. maj-fane
over skulderen. Han skuede ud
over Funderholme og man kunne med lidt god vilje, stadig høre
ekkoet fra arbejdernes kampråb: ”Arbejder i alle lande – hold op
med det”.
Den medbragte frokost blev indtaget på en solbeskinnet
plads nær museet sammen med ’den korte rute’. Bag pladsen kunne man musicere på et utal af instrumenter, bl.a. en
kæmpe xylofon af træ og et orgel bestående af 3-tommer
kloakrør fra Wavin i varierende længder og afsluttet i bunden
af en 87-graders bøjning. Det var ikke den store musikalske
oplevelse, så den samlede gruppe fortsatte hastig mod endemålet ved Øster Søbad.
Undervejs passerede vi et yndigt Pippi Langstrømpe hus på
Vesterled hvor Birgit Lundahl angiveligt havde boet i kollektiv
i sine unge dage. Når man lukkede øjnene kunne man svagt
fornemme den sødlige duft af sjov tobak og forestille sig rulamspelse, lilla bleer og knyttebatik hænge på de endnu eksisterende tørresnore.
Således beriget ankom vi til den afsluttende kaffe og fire kasser wienerbød som den ventende
chauffør fra Vikingebus samvittighedsfuldt havde
bevogtet under hele vores tur. Nina takkede arrangørerne: Bente, Hanne, Erik og Steen for et flot arrangement og Birgit og Hans for research. Det var
en flok trætte men glade vandrere der returnerede
til Risskov sidst på eftermiddagen.
Knud F. Andresen
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Forårssæsonens afslutning.

Heldigvis kunne vi glæde os over en hel
sæson uden afbrydelser.
Fremmødet var helt fint igennem sæsonen,
men stadig færre en vi har set … engang.
Vi der har været der har kunnet nyde vores
gode gymnastik, vores ekstra aktiviteter og
det rare fællesskab.
Desværre har Upstairs ikke fungeret som
ønsket, men det får vi forhåbentligt rettet i
kommende sæson.
Vi ville gerne fejre den fine sæson.
Det gjorde vi efter gymnastik den sidste
dag inden ferien med et lille glas, så vi kunne ønske hinanden god sommer og sige
tak for vores velgennemførte sæson, og VI
SES i september.

er volleyball for sjov.
Men tag ikke fejl. Det er for alvor når vi spil-

ler, vi gør alt det vi magter.

Nina

Forårsvolleystævne

Man skal gøre det man godt kan lide!
Det må være grundtankerne for Karsten
når han igen og igen påtager sig at lave et
herligt volleystævne.

Og vi der godt kan lide a spille volleyball
tog med glæde mod invitationen til
”Volleyball dag for 60+” 31. maj 2022
Dagen bliver arrangeret i samarbejde Thomas fra DAI. Et fint samarbejde, tak for det.
Igen mødte rigtig mange hold frem. Vi kender efterhånden hinanden, men det gør
bare det hele bedre.
Morgenkaffe, snak, megen snak, opvarmning, spil med stor energi, uanset på hvilket
niveau man nu er. Der er plads til alle. Det

Idræt er kun sjovt, når man gør sit bedste.
Vi tæller point, og noterer resultater, men
hvem der har vundet turneringen vides
ikke. Det er heller ikke vigtigt. Det er spil og
medspil og hygge med ”medstanderne” der
betyder noget.
Og mere snak, det slutter selvfølgelig med
frokost og mere snak og hygge.
Tak til Thomas og Karsten og deres hjælpere for endnu en super volley for sjov dag.
Nina
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Jubilæum

Medlemsfesten

Jubilæumsudvalget havde gjort alle forberedelser for 2 år siden, men så kom forhindringen.
Altså fejrede vi 25 (+2) 18. maj 2022.
Allerede i efteråret 2021 påbegyndte et
festudvalg under Steens formandskab på
ny at forberede festen. Det er en rar og
spændende opgave, lidt et forsøg på at
”se” hvad der sker eller hvordan det bliver
hvis vi gør sådan, eller sådan, eller??
Rammerne, forløbet, valg af menu, af underholdning, af orkester og mange andre
detaljer skal udtænkes og diskuteres.
På nuværende tidspunkt kender vi svaret
på alle overvejelserne. Vi har OPLEVET
festen.
Dagen begyndte med reception for inviterede gæster så som politikere, eller folk der
har med senioridræt at gøre osv.
Desværre fandt temmelig få vej til vores reception, men så har vi da jer medlemmer,
I er der bare.

Inden festen kunne opleves havde ”borddækningsholdet” dækker særdeles flotte
borde, en dejlig velkomst. Maden var klar,
hjælperne der serverede og ryddede borde
var også klar, drikkevarer kunne købes.
Det hele linet op!
Knud Andresen styrede os med sikker
hånd igennem festen.
Karsten Levinsen holdt en helt utrolig flot
jubilæumstale til Veteranerne.
Vi fik en hilsen fra Skovbakken i form af en
tale holdt af Mogens Kloster.
Underholdningen blev leveret af Ib Grønbech, og endelig spillede orkestret Black
Rose op til dans.
Og der blev danset! Dansegulvet kunne
melde optaget til hver eneste dans. Et flot
samspil mellem musikere og dansere.
En ekstra dejlig fornøjelse var at udnævne
Helle Jørgensen til æresmedlem hos Veteranerne.

25 + 2 blev det til da vi kunne fejre Veteranernes 25-års jubilæum.
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Det var selvsagt højdepunktet. Dejligt at I
kom.

Det er bare en beskeden påskønnelse for
alt det Helle og Bent har betydet for Vete-

ranerne.
Når festen slutter – åh ja så skal der ryddes
op – imens genser og -oplever man hele
forløbet.
Tak for en dejlig fest til jer der er hovedpersoner og de bedste gæster, de bedste
medlemmer både til fest og i dagligdagen.
Tak for at I kom. Tak for at vi nu er klar til de
næste 25 år.
Nina
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Festtale veteranjubilæum 18/5 - 22

Kære veteraner.
For 19 år siden var jeg til et barnebarns dåbsfest.
Her fortalte Egon mig, at i Skovbakken havde man noget idræt for halvgamle mennesker,
der gerne ville være aktive.
Det skulle prøves.
Dengang vidste jeg ikke, at jeg i dag skulle stå her og holde festtale til jer glade veteraner.
Det har været en lang og god rejse sammen med jer.
Og så kan vi endelig feste.
25 år er lang tid og plus 2 år
Hvordan startede det hele?
Som i så mange andre gode tiltag i Skovbakken så var det Bent Jørgensen, der stod bag.
Og bag ham stod Helle.
Han tog initiativet til Veteranidræt Skovbakken, som fejrer sit 25-års jubilæum i dag.
De ældre arbejdsfrie
skulle ikke hænge rundt på
gadehjørnerne
eller
ølstuerne.
Katten Garfield har udtryk det sådan: Hvorfor ikke
motionere. Dagen er jo
ødelagt alligevel.
Det startede i det små,
men vi er vokset så meget, at
bestyrelsen har vedtaget, at vi ikke vil være mere
end 300 medlemmer.
Hvem der bare kunne
vedtage, at nu vil jeg ikke
vokse mere!!!!
Et fast holdepunkt har
fra starten været Gunnar.
Godt gået gennem 25
år, at skulle se på vores lidt
ubehjælpsomme
forsøg på at koordinere arme og
ben.
Du havde din musik.
Den sad på rygraden sammen med øvelserne.
Hvor mange af os har
ikke hørt en af Gunnars melodierne i radioen. Så
begynder vi på øvelserne.
Når jeg bliver gammel,
med Gnags
Hvordan
ser
den
øvelse ud, må jeg se jer?
Du har din helt egen
knastørre humor, når du synes, at vi ikke gjorde det godt nok.
Så kom Lene og som alle nye veteraner skulle hun sluset ind om torsdagen, men har nu fået
lov til at være med om tirsdagen.
Det er en anden stil.
Nu er der også noget for kvinderne. Nu skal der tælles til 4 – 8 – 16.
I volleyball kan jeg nøjes med at tælle til 3.
Vi mænd prøver at følge med, så godt vi nu kan.
Efter princippet: hvor der er en vilje, er der også en vej.
Lene har også noget andet musik.
Rigtig dejlige melodier.
Men der kommer også nye øvelser på næsten hver gang, uha, uha.
Linedanser har dog været en fast melodi til balanceøvelser.
Linedanser er en konfirmationssang, som en far har skrevet og komponeret til sin datter.
Vi skal dog ikke synge med, når vi prøver at holde balancen.
Det vil også være for mange ting på en gang.
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Men jeg har plukket i teksten:
Linedanser – vælg livet
Hvilken er din vej?
Så går det bedre at synge med på: det var en lørdag aften til maveøvelserne.
Vi er jo heller ikke konfirmander længere.
Dronningen omtalte i en af sine nytårstale, at ensomhed kunne være et problem
Hvis hun føler sig ensom, så kan hun jo ansøge om at komme med i Skovbakkens Veteraner.
Først på venteliste, og så måske blive sluset ind om torsdagen.
Men veteranerne og dronningen har noget til fælles.
Det med hjemmesider og mobilepay er ikke rigtigt noget, vi bruger.
Er dronningen og veteranerne så for gamle?
Nej
Alder er ikke et spørgsmål om år, men om sindstilstand.
Så selv om vi er op i årene, så har vi alligevel i Skovbakkens veteraner fundet nye venner
og relationer.
Det kan jo heller ikke undgås, at man kommer til at tænke på, hvor længe mon man selv kan
klare at være med.
Bestyrelsen har (helt fornuftigt) truffet den beslutning, at det ikke skal meddeles, når en af
veteranerne er faldet bort,
Men jeg synes, at vi I dagens anledning skal tænke på dem, der ikke er her mere og mindes
dem, for de har jo også været med til at gøre veteraner til det, det er i dag.
Æret være deres minde.
Astrid Lindgren har sagt: Jeg har ikke noget imod at dø. Det skal bare ikke være i morgen.
Jeg har en hel del, som jeg skal nå først.
Jeg skal til veteranidræt tirsdag og torsdag.
Organisationen af hele dette fantastiske set up som Skovbakken Veteraner er.
Bestyrelsen:
Rammerne og det overordnede.
Gunnar tog sig af det fælles på gulvet. Nu er det Lene
Dem kan vi ikke kunnet undvære. De binder os alle sammen.
Så er der vandbærerne:
De får de forskellige ting til at fungere, når instruktørerne har varmet os op.
Hvem organiserer: badminton, petanque, curling, volleyball, svømning, bordtennis.
De fem tibetanere må vi sikkert ikke nævne af hensyn til Kina.
Hvem arrangerer vandreture, Vilhelmsborg, bowling, sangeftermiddag
Og ikke mindst: borddækningsholdet, hvor var vi uden dem.
Hvem har samlet gevinster og afvikler amerikansk lotteri.
Hvem smører mad om tirsdagen? Hvem bager kage og laver kaffe om torsdagen?
Hvem sørger for, at der er øl, vand og kaffe i cafeen.
Det er kun børn, der tror at køleskabet fylder sig selv op
Hvem skriver til bladet ”Målet”
Nogen har taget initiativ til at vi kan rejse sammen, holde oktoberfest, gå til forpremiere i
teateret, spille bridge, komme til basketballkampe.
Fotomapperne: Else og Niels`s fantastiske samling af minder
Det var mange forskellige vandbærere,
men vi har kun en fakkelbærer:
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Vores alderspræsident Leo har båret den olympiske fakkel i 1952, da den var på vej til Helsingfors,
Hvis I henvender jer til ham, så vil han sikkert gerne trække op i det ene bukseben og vis sin
flot tatoverede fakkel.
Der snakkes meget om det grå guld:
Gamle mennesker, der ikke kun tænker på sig selv, er der grå guld,
Fremtiden tegner lys, klubben har en meget stor ”ungdomsafdeling”, som på et tidspunkt er
klar til at rykker op i Veteranklassen.
Og vi kan håbe, at de nye medlemmer, vil være med til videreføre ånden og arbejdet i Skovbakkens Veteraner.
Veteranen Johannes Hvolbøll har udtrykt det sådan:
Veteranerne er noget unikt.
Corona har ødelagt meget, vi blev bange, men nyd livet, så længe du har det og kan være
samme med de dejlige mennesker her i Skovbakkens veteraner.
Man skal ikke frygte at miste livet
Men leve livet.
Lad os lege i livstræets krone
Lad os føle at livet er stort.
Skal vi udråbe et længe leve for Skovbakken Veteraner.
3 korte og et langt
Tak
Tillykke til Hanne med de 75.
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Aktiviteter i efteråret
Efterårssæsonen byder på fine tilbud ud
over de vanlige tirsdage og torsdage.
Vandretur 29. september. Sang og foredrag 25. oktober. 21. november kan vi
prøve kurling. Og endelig julefrokost 13.
december.
I hører meget mere om det hele.
Rettelse til kalenderen i Målet Maj 2022:
Sæsonafslutning er tirsdag d.16.maj 2023.

dreture foredrag eller andre ting
Andet
Til gengæld vil vi glæde os over aktive Veteraner, der kommer i hallerne og i Upstairs
og helst også til alle vores øvrige muligheder
En god forening må have kommunikationen i orden, det går begge veje.
Husk også at vi også på hjemmesiden forsøger at holde opdatering helt i top.
Nina

Nina

Skovbakken

Repræsentantskabsmødet blev afholdt
10. maj.
Desværre er et sådant repræsentantskabsmøde ikke særlig velbesøgt, selv om
det jo har betydning for alle medlemmer i
Skovbakken.
På mødet fik foreningen ny formand. Det
blev Noelia Fulanna Paulmann.
Der var genvalg til Mogens Kloster og Camilla Thomassen.
Lige nu arbejdes der i en ”Udviklingsgruppe” på at styrke samarbejdet på tværs af
afdelingerne.
Gruppen har inviteret til brunch 18. september hvor udviklingsgruppen vil præsentere deres arbejde.
Derudover er der inviteret til et møde 6.
september hvor der orienteres om et udkast til tegning for istandsættelse og opgradering af F-bygningen.
Nina
JER. Vores medlemmer. Vi Veteraner
Vi er klar igen.
Vi skal gøre gymnastik og meget andet.
Jeg har en bøn til jer:
Vil I melde tilbage til os i bestyrelsen om
Noget der ikke går helt som
ønsket
Noget I kunne ønske
Gode ideer til udflugter og van-

Jens´ idrætsliv

Bestyrelsesmedlem Jens Bisgaard-Petersen har indvilget i at fortælle lidt om ”sit
idrætsliv.”
Som så mange andre børn spillede Jens
lidt fodbold som dreng, og han har også
spillet basket. Essensen var glæden ved
at bevæge sig. Det blev dog ikke til et liv i
idrætsforeningers regi.

Fire børn og en krævende karriere i arbejdslivet gav kun rum til at agere som
træner for sønnens fodbold og mange timer som ledsager for børnenes ”idrætsliv”
bl.a. ledsager til vandpolo.
Der var dog også glade timer med vennerne til badminton lørdag morgen.
Det blev også til løbetræning, bare fordi
kroppen godt kunne lide at bevæge sig.
På et tidspunkt blev der lidt mere tid til
egen løbetræning. Det fik Jens til at træffe
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en vigtig beslutning, en stor beslutning:
Han ville løbe et maraton, et rigtigt maraton. Som 46-årig gennemførte Jens Berlinmaraton.

Man kan høre på Jens at det er forbundet
med rigtig gode oplevelser – tænk at gennemføre Berlin-maraton.
Det blev til meget løb. Mange halvmaraton
er løbet, bare fordi kroppen bliver glad af
det! Og så bliver man jo glad.
Senere har vandreture taget overhånd.
Jens og familie har vandret på masser af
vores gode vandreruter, Gendarmstien,
Pramdrageren etc. Og ”de glade vandrere/
familie og venner” fortsætter med at vandre.

Hele familien har stor glæde af cykle, løbe
og vandre sammen. Jens arrangerer ture
for hele familien – det kan blive til 21 deltagere, der nyder den skønne form for fami-
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lie-fællesskabs-bevægelses-ture, der kan
byde på vandringer, snorkling, cykling osv.
Kroppene bliver glade, alle bliver glade
både for bevægelsesudfordringerne og for
at gøre det i fællesskab.
Nu er Jens havnet i foreningsregi – hos Veteranerne.
Gode venner overbeviste Jens om at det
måtte han også prøve.
Jens er meget glad for vores gymnastik, og
han deltager ihærdigt i Lenes hold for funktionel træning.
Igen mærker man hans glæde ved bevægelsen – ved at kroppen nyder bevægelsen
– og dermed den indre glæde man får.
For Jens er Veteranerne bevægelsesglæde, den fælles gymnastik, muligheden for
at vælge ”det ekstra.” Den positive stemning ved at være aktive sammen, og vores
ekstra ”sociale aktiviteter.”
Jens vil gerne ”give en hånd” til foreningen
og vores måde at være Veteraner på.
Tak for snakken
Nina
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BAKKENISTERNE
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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: 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: Jytte Secher
Præstevangsvej 20,st. 8210 Aarhus V.
Mobil: 40 86 86 16
mail: jytte_secher@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Jens Bisgaard-Petersen
Rønnehaven 52 8520 Lystrup
Mobil: 29 80 98 16
mail: ljbisgaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Ole Vendelbo
Pakhusvej 17 Thorup 8420 Knebel
Mobil: 28 40 02 07
mail: post@olevendelbo.dk
Redaktør:
Tonny Johansen
mail: trj@rosenfeldt-data.dk
el: rosenfeldt@outlook.com
Mobil: 20 97 37 67
16 Målet September 2022

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

