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Beretning for 2019 på generalforsamlingen mandag den 23. marts 2020
Udsat til den 7. september 2020
Alt for længe har vi skrevet år 2020, det år, hvor mange af os – især vi Sønderjyder - startede med
at se 100 år tilbage på den historiske genforening, som i år var planlagt til at blive fejret og mindet
i mange arrangementer i det ganske land. Men mange af disse er blevet nedjusteret og nogle
endog udsat eller aflyst.
Så vi er ikke alene, når vi i dag må konstatere, at vores generalforsamling og dermed vores
tilbageblik på år 2019 er blevet udsat i et halvt år og dertil kommer også, at det er Corona, der
sætter betingelserne, for hvad vi må – beklageligt, men det er der, vi er – som vores statsminister
snart har sagt mange gange.
Men nu vender jeg blikket mod det forgangne år 2019 og gennemgår, hvad vi i vores forening har
foretaget os der.
Som i de forgangne år har vi på bedste vis forsøgt at leve op til jeres forventninger til os.
Vi har afholdt:

5 bestyrelsesmøder,
5 udstillinger – alle med fernisering
1 udstilling derudover, som Næshøj Skolens SFO stod for
1 medlemsudflugt
1 kabaret aften

Udstillingerne:
01.01.19 – 28.02.19

Margit Tang, Ry – der udstillede akvareller

18.03.19 – 01.05.19

Britt-Mari August, Vrinners – malerier

01.05.19 – 30.06.19

Sonja Frøstrup Jacobsen – malerier

01.08.19 – 30.09.19

Lone Ogstrup, Vrinners – malerier

01.10.19 – 30.11.19

Jette Sauer, Harlev – malerier

01.12.18 – 19.12.19

Næshøj Skolens SFO.

Udover køb hos årets udstillende kunstnere har vi været på indkøbs-og inspirationsture til hhv.
Herning og Randers for at købe kunst, der ikke skal hænge på væggene – og igen har vi
forsøgt at variere indkøbene, så vi håber, at der er noget for enhver smag.
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Vi har også i år afholdt fernisering ved alle udstillingerne.
Det er lidt forskelligt, hvor mange, der deltager til disse, men jeg synes stadig, det er hyggeligt
både at høre og se kunstnerne bag, men også at møde jer medlemmer og andre interesserede til
en hyggestund. Så det agter vi at fortsætte med.
Og for lige at gentage mig selv fra de foregående år, så er de forskellige kunstnere stadig meget
glade for det. Det giver dem følelsen af at være velkomne i Harlev, hvor de så også har mulighed
for at møde jer og måske høre jeres mening om deres kunst og have mulighed for at besvare de
spørgsmål, I måtte have. Det er jo for dem en slags eksamen, at fremvise, hvad de har bedrevet.
Så jeg kan kun igen varmt anbefale jer at møde op.

Årets kulturaften havde vi flyttet til foråret, hvor vi den 6. maj havde besøg af kabaretholdet fra
Seniorcentret i Tønder.
Kabareten: ”En indviklet historie” bød på sange og indslag fra Storm P.s vidunderlige univers.
Aftenen, der var godt besøgt, blev afholdt i samarbejde med Harlev Framlev Grundejerforening.
Forårsudflugten flyttede så i stedet til eftersommeren, helt præcist til den 20. august 2019 og
målet var i år et besøg hos Art Expo i Hørning.
Vi blev budt velkommen med et glas brus af galleriets ejer Sarah Høi, som i 2020 faktisk har 20års
jubilæum som gallerist – hun startede allerede som 21årig, hvilket hun også levende fortalte os
om. Det havde været en både spændende og måske lidt vovet rejse – dels var hun meget ung, og
dels var der ikke mange, der helt troede, at det ville komme til at gå godt.
Men det har hun heldigvis modbevist. En af hendes tanker har været og er stadig, at der skal være
kunst i enhver prisklasse, og det er der ude hos hende.
Man kan opleve kunstværker af 70 kunstnere, og der er en dejlig mangfoldighed og rigtig god
plads omkring, så man kan nyde hvert enkelt værk.
Og galleriet ligger smukt ned til Stilling Sø.
Vi sluttede som sædvanlig af med sandwich og lidt vin.

I løbet af 2019 har vi fået 4 nye medlemmer og mistet 2 medlemmer, hvoraf 1 er død, og 1 er
flyttet og har derfor meldt sig ud, så vi ultimo år 2019 var oppe på 77 medlemmer. Og vi har
allerede fået 1 nyt medlem i 2020 og tager meget gerne imod flere – og som I ved, er der en flaske
vin på højkant til et medlem, der skaffer et nyt medlem.

Kontingentet for 2020 er uændret på DK 300,- om året, og skulle have været
indbetalt inden 1.april 2020, men så kom Corona på besøg og verden gik nærmest
af lave. Der er stadig nogle af jer, der endnu ikke har betalt
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Det er i aften muligt at betale til mig (også mobile pay) – når vi er færdige med
generalforsamlingen.

Fremtiden:
Mon ikke vi alle gerne ville kunne se ind i en noget lysere og sikker fremtid, hvor vi
igen må komme hinanden nær, så der ikke rundt omkring skal være mennesker, der
sidder alene med deres frygt for Corona og måske ikke har et netværk og ej heller
muligheden for at få et etableret.
Får vi lov, er det stadig vores højeste prioritet at udsmykke væggene her på
Lokalcenter Næshøj - ikke kun til glæde for vores medlemmer, men i særdeleshed
også til glæde for beboerne, der jo har deres hjem i disse omgivelser. Også alle de
mennesker, der forhåbentlig igen får lov at komme til de mange forskellige
arrangementer, der afholdes heroppe, kan nyde godt af udstillingerne.

Vi havde fastlagt 5 kunstudstillinger i 2020:
Som noget nyt har vi (mest Kirsten) fået lavet en lille folder, som ligger på stolene,
så I kan se lidt af vores program, som det var lavet for 2020, og som det kom til at
se ud med Corona korrektioner.
Derfor vil jeg her blot nævne navnene på kunstnerne, der gæster os i 2020:
Inge Sørine Kristensen startede årets udstillinger i januar og februar,
Derefter blev vores indkøbte billeder hængt op, og de har hængt der lige til i dag.
Birgitte og Kasper Pihl, hvis billeder, vi må vente med at se til 2021
Gitte Müermann tager over i maj og juni, men det bliver så også først i 2021
I juli udgik Næshøj malerne
Gloria Jensen og Birte Nielsens kunst er så hængt op i dag med en måneds
forskydelse, og nu ser vi forhåbentlig frem til en mere normal tid.
Gerda Laursen er den sidste af de fremmede kunstnere, hendes udstilling er blot
rykket en måned, så det nu bliver i november og december.
Og så har vi været nødt til at lade vores medlemsudstilling udgå i år.
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Årets udflugt 2020 er allerede afholdt – vi var den 18. august i Galten Kirke, hvor
præsten Hanne-Lise Mandrup Pedersen guidede os igennem kirkens udsmykning
af Peter Brandes.
Derefter var vi i Sognegården til et glas vin og vores medbragte madpakke – igen
en Corona begrænsning, men det var et hyggeligt arrangement, og vores stemmer
blev ikke hæse af alle de sange, vi ikke måtte synge!

Kulturaften 2020:
Den 26. oktober 2020 får vi besøg af forstanderen på Løgumkloster Refugium Helle
Skaarup.
Ud fra titlen: ”Altid allerede elsket – set fra sidelinjen” fortæller Helle om sit liv
med ægtemanden, musikeren og forfatteren Peter Bastian, som hun kun fik 7 år
sammen med, før han døde.
Kort før sin død lavede han i samarbejde med Tor Nørretranders bogen: ”Altid
allerede elsket”,
så det er også på baggrund af den, hun beretter, men som Helle siger, kommer vi
undervejs i fortællingen omkring meget mellem himmel og jord.
Jeg håber og tror, at det bliver en rigtig dejlig aften, og anbefaler jer, at I allerede
nu sætter x i kalenderen.
Dette arrangement afholdes i samarbejde med Harlev Framlev Grundejerforening.
Lad os håbe, at det får lov at forgå under lidt mere normale forhold.

Så vil jeg gerne sige stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde, og også tak til alle
jer medlemmer for jeres opbakning og fremmøde.
Også tak til Anne Grethe Søberg for musisk akkompagnement til vores
sammenkomster.
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Til slut vil jeg sige:
Hvad nu hvis vores forfædre ikke havde stemt, som de gjorde for 100 år siden,
Nogle af dem kom rejsende hjem fra Amerika for at stemme Sønderjylland hjem til
Danmark - hvilken betydning ville det ikke have haft for os alle sammen.
Min barndom foregik det meste af tiden i Sønderjylland, tja – jeg kan kun takke for
afstemningsresultatet dengang.

Tak til jer alle for året 2019 og på gensyn til vores få arrangementer i 2020, som vi
håber, vi får lov at afholde.
Hanne Sørensen
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