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Vi har haft 8 bestyrelsesmøder siden sidste afdelingsmøde.  

 

Vores Dagdriverbande havde 20 års jubilæum, og det fejrede vi i Risskov med kakaomælk og 

kagekone. Vi sang nogle sange. Efter festlighederne begyndte det at regne poå resten af turen. Arne 

har skrevet et nota om Dagdriverbanden efter interview med Toni, notatet kan ses på vores 

hjemmeside. Nu glæder vi os til om 5 år. 

 

Vores årlige medarbejderdag gik til Tangeværket. Efter en dejlig vandretur i området spiste vi en 

frokost, inden vi fik en guide til at fortælle om stedet og de problemer det skabte ved etableringen af 

søen. Laksen besværligheder med at komme op og gyde og komme tilbage til havet. Det er oplagt at 

tage til Tangeværket, Eurorando 2016 har emnet energi som tema.  

 

Vores juleafslutning var igen en succes med ca. 50 deltagere foruden koret, som sang nogle dejlige 

julesange for os. Der var som sædvanlig mange kager at vælge mellem. Man skulle ikke tro at det er 

folk op i årerne , når man ser, hvordan der løbes for at få fat i den rigtige pakke. Jeg håber, det 

bliver en fast tradition. 

 

I oktober måned var vi i Grenå for at gå på 3 af 4 Kløverstier, det var led i et landsdækkende 

arrangement . Norddjurs Kommune stillede et telt op på torvet og Tryg-fonden sponserede kaffe og 

rundstykker. Vi fik den tidligere kommunaldirektør Keld Overgaard til at fortælle om byen, særlig 

de steder som han havde været med til at beslutte. Vi var 50 deltager, heraf 25 fra afdelingen. Det 

var et meget vellykket arrangement. 

 

Vi har haft ture i samarbejde med Den blå Rambla. Vi laver ture offentlig mod de betaler for en kop 

kaffe og kage. Samarbejde fortsætter i 2016, men da det er slut med et 3-årig forsøg, ved jeg ikke, 

hvad der vil ske fremover. 

 

Vi har haft besøg af den tidligere og den nuværende landsformand, de fortalte om adgangsregler i 

skoven og det åben landskab, de kom også med nogle små henvisninger. 

 

Lone Bossen har sat et nyhedsbrev i gang til alle medarbejdere, planen er, at vi vil udsende  brevet 

efter behov. 

 

På vores ture har vi set, at gennemsnittet er steget fra 25 til 28 deltager. I 2014 startede vi Lunterne, 

her ser vi også en stigende interesse for at gå med på lidt kortere og langsommere ture. Bestyrelsen 

og  Anne Margrethe har sat vores mandagsture i Stiften, Århus Onsdag og AOA, og vi har oplevet 

en stor fremgang af deltagere.  

I sidste uge havde vi en udstyrsaften i Friluftsland med 20 deltagere. Vi blev delt op i hold. Jeg 

hørte om den rigtige påklædning og om rygsække. Mange fik foretaget et godt køb med 20% rabat.  

En fin betjening af Friluftsland.  

Arne har sørget for at Vandreliv bliver delt ud på byens biblioteker. 

Afdelingen har købt 10 refleksveste. 

 

Henrik Smith-Hansen 


