Referat fra generalforsamlingen i Onsdagscaféen d. 20. februar 2020
I fravær af formand Elin Madsen bød næstformand Ingrid Larsen velkommen.
1. Ole Sørensen blev foreslået som dirigent og blev valgt.
2. Valg af stemmetællere udskydes til vi ser, om der er behov
3. Frank Larsen stod for beretningen i Elins fravær:

Beretning for Onsdagscafe for 2019
Så er der igen gået 1 år siden vi sidst holdt generalforsamling her i forsamlingshuset i
Onsdagscafeen. Det år der er gået, er gået rigtig godt synes vi i bestyrelsen, og det begrunder vi
bl.a. med at der er god søgning til cafeen og ikke mindst de arrangementer, der foregår her på
stedet. Hvis man kommer her jævnligt vil man kunne se, at der efterhånden er en fast skare som
dukker op stort set hver eneste onsdag, og det er sjovt at iagttage, at hvis der er frafald, så er der
lidt snak om hvordan mon det kan være og om der mon er sket noget, så det er da dejligt at høre,
at folk der kommer her, også bekymrer sig for hinanden. Det gennemsnitlige antal der kommer her,
ligger som regel på 15 – 17 stykker, og en del flere når der er arrangementer på programmet. Der
er blevet drukket mange gode kopper kaffe og the, og foregået mangen en god snak om løst og
fast, og ikke mindst fortalt anekdoter fra en svunden tid fra den lidt ældre del af klientellet, som i
øvrigt er de fleste af dem der kommer her. Vi er ikke det mindste i tvivl om at ideen med
Onsdagscafeen var god, og vi fornemmer, at de der kommer her, er rigtig glade for det, og som
regel altid går herfra med godt humør.
2019 har også som nævnt budt på specielle arrangementer med foredrag af forskellig slags. Det har
handlet om at leve og spise sundt, såvel som det har handlet om at modvirke ensomhed. Der har
været foredrag om et langt og spændende liv fra bl.a. Vagn Lund, og der har såmænd også været
en dejlig udflugt, som gik til Viborg med sejltur med Margrethe på Viborg-søerne og kaffe på
Golfsalonen.
Også Grundlovsmødet den 5. juni deltog cafeen i og var vært ved lidt kaffe og småkager, og det er
jeg som arrangør meget taknemmelig for kunne lade sig gøre, for det viser sig jo at mange rigtig
gerne vil have en kop kaffe, mens andre lige får en pilsner og en pølse. Grundlovsmødet i 2020
falder på en fredag, og cafeen stiller selvfølgelig op igen og serverer kaffe til dem der trænger til
det, og det skal I have mange tak for.
Der har også været fællessang med Jacob Bjerre som pianist, og musik og sang bidrager jo altid til
det gode humør, som det er vigtigt at gå herfra med. Ikke mindst i december var der gang i hyggen
og musikken da Ole Brandstrup kom forbi med sin guitar og sit altid smittende gode humør. Her
blev der sunget sjove sange, og sange som hører julen til og sidst men ikke mindst spist æbleskiver
og drukket gløgg. Det var en fantastisk eftermiddag, som bliver gentaget den 20. december i år.
Allerede i januar var der igen et spændende foredrag med Claus Christiansen fra Lokalhistorisk på
menuen, og det var en rigtig spændende eftermiddag med en masse god snak om gamle dage i
Karup. Claus havde masser af billeder med, som arkivet manglede oplysninger om, og her var
cafeens gæster til stor hjælp. Arrangementet var så spændende, at vi har besluttet at gøre det igen
i januar 2021, hvor Claus kommer igen med flere billeder fra en svunden tid som kan give anledning
til endnu en god snak over kaffen.
Så sent som i går havde vi fornøjelsen af Peter Skovmos Nielsen og hans foredrag om
flyvestationens tilblivelse og også lidt om flygtningesituationen efter krigen, og mere kommer til i
løbet af de næste måneder, hvor der bliver budt på foredrag om kost og motion af Britt Nissen fra
Sundhedssatellitten.

Påsken falder i april måned, og her kommer der et helt nyt og spændende tiltag som måske stikker
lidt i en anden retning end Britt Nissens foredrag. Her har vi nemlig valgt undtagelsesvis at lave en
”Påskefrokost”, hvor vi satser på lidt smørrebrød og mulighed for en øl og en snaps. Livet er jo
trods alt andet end salat, stenalderbrød og klidboller. Det hører I nærmere om når tiden nærmer
sig.
I maj bliver der i lighed med sidste år en lille udflugt med bus til Hald Ege Miniregnskov og et besøg
på pandekagekroen og minsandten om ikke Knud Gaarn-Larsen kommer forbi senere på året og
fortæller om sin opvækst, og det kan jeg love jer bliver sjovt at høre om.
Der kommer flere ting i løbet af efteråret bl.a. kommer Trivselspiloterne og fortæller lidt om deres
arbejde, og hvordan man bliver Trivselspilot, og I kan jo altid følge med på de løbesedler, der som
regel ligger på bordene her i cafeen, og ikke mindst de opslag som vi hele tiden opdaterer på de
ophængte Info-skærme, som findes flere steder her i byen og i Kølvrå.
Der er ikke så meget gang i spillene i cafeen længere om end vi jo stadig har Bowls og andre spil til
rådighed, hvis nogle skulle få lyst til det. Til gengæld fornemmer vi at gæsterne i stor udstrækning
kommer for at hygge sig med en god snak og en tår kaffe, og det er lige præcis den del, som kan
være med til at sætte lidt kulør på tilværelsen og være med til at forbygge ensomhed for den
enkelte, og det er vi rigtig glade for, for det er lige præcis den mission vi gerne vil være med til at
udbrede her i lokalsamfundet.
Der er ikke noget der kommer af sig selv ud over lommeuld og lignede, så derfor er det også vigtig
at få nævnt, at cafeen slet ikke kunne eksistere uden den store flok af frivillige, der utrætteligt
stiller op og laver kaffe og fremstiller hjemmelavet brød og kager den ene uge efter den anden. Så
derfor skal der her lyde en kæmpe tak til alle jer, der gang på gang bidrager til at få det hele til at
fungere.
Tak til Karup Bio, der nogle gange har lavet en formiddagsforestilling med en spændende film til
nedsat pris til cafeens gæster, det kan sagtens ske at der kommer flere af den slags.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, som vi håber, vil fortsætte
fremover til gavn for os alle i lokalområdet. Hvis I kender nogle der sidder og keder sig og måske
begynder at se lidt triste og ensomme ud, så tag dem under armen, og tag dem med i cafeen, så de
kan få en god oplevelse sammen med jer og gå herfra med et smil på læben.
Hermed slutter det, der skulle have været Elin Madsens beretning, men som endte med at blive
min, det håber jeg at I kan bære over med.
Tak for ordet!
Sign. Frank Larsen
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Ole Sørensen foreslår, at Onsdagscaféen bliver medlem af forsamlingshuset.
Det er gratis at være medlem. Bestyrelsen tager stilling til dette
Der var ca. 30 deltagere
Vi har ikke fastsat ny mødedato.

Foredrag ved Anne Grethe Nielsen Frivillighedskonsulent i Viborg kommune.
Anne Grethe holdt et inspirerende foredrag om frivillighed

