
Beretning 2020 
 

At vi starter generalforsamlingen med at synge ”Det haver så nyligen regnet” skyldes, at vi i år går 

ind i noget, man kan kalde de mange jubilæers år. 

D. 5. januar var det f.eks. 50 år siden (1970), at John Lennon og Yoku Ono holdt pressemøde i 

forbindelse med, de var gæster på Verdensuniversitetet i Skyum Bjerge på Thy. 

D. 4. juli samme år (1970) er starten på Thylejren. 

En god måneds tid senere, nemlig d.  28. august, besatte 15 kunstnere, filmfolk og aktivister fra 

Thylejren Hjardemål kirke – ligeledes på Thy – for på denne måde at bruge opmærksomheden til 

at fremme deres politiske budskaber.  

D. 5. maj 1945 – for 75 år siden - blev Danmark befriet. 

D. 9. april er det 80 år siden, tyskerne besatte Danmark og Norge. Det er der ingen grund til at 

fejre. Det er det til gengæld, når Dronning Margrethe d. 16. april kan fejre sin 80 års fødselsdag. 

Fra d. 10. februar og frem, vil der finde mange forskellige begivenheder sted i forbindelse med, at 

det er 100 år siden Genforeningen af Sønderjylland og Danmark.  

Som I kan høre, bliver der masser af ting at opleve og måske deltage i det kommende år. 

(Program for 2019 vises på skærm og kommenteres som en opsummering af det forgangne års 

aktiviteter). 

(Oversigt over dagsture, rejser og erhvervsbesøg fra 2009 – 2019 vises på skærm. Ca. 3000 har 

deltaget gennem årene.) 

(Årsplanen for 2020 vises på skærm og kommenteres). 

Før jul modtog I en folder, som også kan ses på Skiveegnens hjemmeside, med de arrangementer, 

vi tilbyder i 2020. Vi håber selvfølgelig at se mange af jer i løbet af året. 

Som et nyt tiltag har vi indledt et samarbejde med Skive og Omegns Teaterforening. Det foregår på 

den måde, at formanden Ove Jensen tilbyder os nogle formiddagsforestillinger – ofte med 

morgenkaffe først – til en billig pris, synes jeg. Der er også andre, der får det tilbudt, og vi, der har 

deltaget flere gange, kan kun anbefale det. Der har været gode og varierede stykker. 

Det er altså ikke os, der arrangerer. Vi formidler tilbuddet til jer, og det bliver kun udsendt én 

gang. I skal derfor selv lige holde øje med tilmeldingsfrister. 

Der bliver også i år udbudt 4 seniorkurser fra foreningen centralt. I skal lige holde øje med bladet 

Folkeskolen eller foreningens nyhedsbrev/hjemmeside, da datoerne ikke er meldt ud endnu, men 

de kommer typisk i februar måned. 



Senere vil formand Leif Primdal slutte sig til os for at fortælle om, hvad der rører sig i foreningen 

både lokalt og centralt. 

Jeg vil gerne takke Ilse, Jesper og Leif for stor hjælpsomhed i forbindelse med vores arbejde.  

Jeg vil her til sidst også gerne takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde. I har masser af gode 

ideer, udviser stor arbejdsomhed og godt humør. Tak skal I ha´. 

Hermed overgiver jeg bestyrelsens beretning til jeres behandling. 

 

Jane Torp Bodilsen 
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