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Glædens formål
er at give handicappede og andre, der normalt ikke udfører frivilligt arbejde, mulighed for
at udføre frivilligt socialt arbejde.
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Bestyrelsen for Glæden
Formand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Nicco Lucien C. Christensen
Charlotte Pedersen
Dorthe B. Jensen
Finn Sejr

Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Suppleant

Gerda Flindt
Lena Ransby
Mette Holst
Poul Anders Jensen
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Daglig ledelse
Jens Christensen er lønnet daglig leder med et timetal på 4 timer om ugen.
Jens elsker sit arbejde og tager sig af det daglige administrative og ledelsesmæssige
arbejde, søger penge fra fonde, holder regnskab med pengene og finder på frivillige
opgaver.
Jens har medansvar for de frivilliges ve og vel og at alle oplever glæde, engagement og
fællesskab. Jens hjælper til med at alle frivillige laver noget, de kan lide.
Han gør sit bedste for at have overblik over de forskellige aktiviteter, vi laver i Glæden.
Jens har et dejligt samarbejde med formanden og ser altid frem til mødet med formanden.
Lotte er ansat 4.5 time om ugen. Fortrinsvis spiller hun musik på Birkebakken. Indimellem
står hun for musik i caféen.
Sekretariat
Vi holder til i FrivilligCenter for Seniorer - Foreningsbutikken’s kontor, hvor vi er omgivet at
mange engagerede mennesker. Det er altid muligt at få en hjælpende hånd til en opgave
fra Charlotte, Carsten, Anders eller en frivillig i huset.
Flemming er bl.a. god for en hyggesnak med de frivillige. Steffen kommer en gang om
ugen og hjælper til med opgaver, som at vande blomster, købe ind og lave kaffe til møder.
Gerda hjælper med at skrive papirer, tælle penge, betale regninger m.m.
Heino har hjulpet flere gange og siger sjælendt nej, når jeg spørger ham om hjælp.
Mira er begyndt at hjælpe med at lave indbydelser og logo til sangfuglene og andre
opgaver.
4.
Medlemmer
Vi er pt 70 medlemmer, fordelt på 35 aktive medlemmer og 35 støtte-medlemmer.
Vi har lavet aktiviteter for ca. 250 personer.
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Formandens beretning
Aktiviteterne er inddelt efter art eller kategori. (Planlagte samværsaktiviteter, bilag 1)
Nogle aktiviteter indeholder fx både sang, dans og kan høre til i flere kategorier.

1.

Fodbold med udsatte og ikke-udsatte

F. C. Bøgeskov er blevet selvkørende, hvor vi kun ved enkelte lejligheder hjælper til eller
er med til fodboldkampe. Det har dejligt at være med til at starte det og at de fik Aarhus
kommunes handicappris.

2.

Støt dit sportshold med Glæde

Der har ikke været meget aktivitet i 2018. SK Aarhus blev nedlagt de manglede vist penge,
så det var ikke Glædens skyld.

3.

Dyrk sport med Glæde

Der har om fredagen været motion med gåture, boldspil,
petanque mm. i løbet af året. Det har dog ligget lidt stille her
i vinters. De vender dog stærkt tilbage. Desuden har det
været lidt opvarmning af arm- og lattermuskler, fx til fredagspetanque i Mindeparken i august.

4.

Cafe i Klostercafeen

De månedlige arrangementer i cafeen har igen i år været en
succes, med stor deltagelse og glade gæster.
I januar holdt vi fernisering og kunstcafe, hvor der
diskuteredes kunst og maleri. Der blev malet, strikket og
hygget.
I februar havde vi besøg af en række virkelig søde unge
mennesker, der lavede håndaftryk med os i Clay Hands
Project. Begejstrede deltog vi alle med at få vores egne
håndaftryk i ler. Mange spurgte om aftrykkene snart kom,
men desværre afleverede kunsterne aldrig de aftryk vi
lavede. Det var vi lidt trætte af.
I april havde vi besøg af Peter Graulund, som er tidligere

3

superligaspiller i AGF. Han fortalte om sin karrieres op- og
nedture og vi havde en hyggelig aften. Vi fik alle en bog med
hjem.
I november mødtes vi til julekomsammen, hvor der blev
klippet og knas til det store julehjerte. Der var en hyggelig
julestemning og de fleste fik pynt med hjem til juletræet.
Til vores årlige støttefest spillede The Mumes spillede op til
dans og løjer i november. Stemningen og humøret var højt
og maden lækker.

5.

Sommerudflugt

I juli havde vi to ture til Himmelbjerget. Vi sejlede fra Ry og

nød det gode sommervejr og selskab.
Glæden elsker traditioner. Vi besøgte som sædvanlig Rie og
hendes dejlige kolonihave – igen i strålende solskin.
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6.

Dans med Glæde

Mia afsluttede dans i Brabrand efter et stort stykke arbejde.
Lige nu ligger dansen stille. Vi mangler en danse-instruktør.
Vi havde dog rok og rul dans i Aarhus Festuge. Se om det
senere.

7.

Musik med Glæde

Lotte spiller en gang om ugen for 8 beboere på Birkebakken.
Hun spiller for beboerne enkeltvis i 30 min. I oktober
hyggede vi os i Glæden med at synge Kim Larsens sange og
spise en god varm minestrone-suppe til at slutte af på.

8.

Besøgsvenner

Finn har besøgt Niels, der desværre gik hen og døde den.
25. december helt pludselig. Gerda, Grethe og Steffen har
besøgt Kongsgården. Grethe har besøgt Kongsgården i 7 år.
Det er superflot.

10.

Møllepigerne

Møllepigerne var i maj i Erindringslejligheden i Den Gamle
By med en gruppe ældre, der var unge i 1950’erne.
Lejligheden er indrettet som i 50’erne med stue, køkken og
soveværelse. De besøgende blev trakteret med kaffe og
hjemmebagt kringle. Vi havde nogle hyggelige timer med
smil og genkendelsens glæde.
Pengene til turen var indsamlet gennem Møllepigernes
banko-arrangementer. Pigerne rystede igen posen i oktober
til banko på Skovlund for alle beboerne. En dejlig aften, fuld
af numre!
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11.

Glimt af Glæde - Aktiviteter for ældre

I februar afholdte Glæden på
10 dage tre fester på
Kongsgården i Viby. Vi havde
nogle dejlige fester med alle
beboerne.
I april deltog Glæden i en
dejlig påskefrokost på
Myrholmsvej. Sonny og Brian
underholdt med deres
smittende musik.
I september kunne vi opleve eller genopleve 1950-60’erne.
Glæden arrangerede danseoptræden, Rock’n’Roll DJ,
erindringshjørne og brevdue-race. En rigtig amerikaner-bil
manglede heller ikke. Steffen vandt brevdue-konkurrencen
og gevinsten var en tur rundt i Aarhus i flyderen. Udover de professionelle dansere, var
også Jens en flittig gæst på dansegulvet.
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12.

Fortæl fortæl

Vi er en flok på ca 15-20 stykker, der mødes om mandagen
fra kl 13-15 og fortæller erindringer. Vi har i løbet af året
brugt fortæl/fortæl, som er en super god måde at fortælle
historier til hinanden på.
Derudover har vi lavet vores pixibøger, hvor vores frivillige
fortæller om ting og sager, fra deres barndom og ungdom.
Ting og sager der har en særlig historie for dem. Vi har fået
meget ros for pixibøger.

13.

Læsegrupper

Læsegruppen mødes stadig en gang hver 14. dag til fælles
læsning. De vil helt sikkert gerne fortælle, hvilke bøger de
har læst i årets løb, så glæd dig til at høre mere på
Generalforsamlingen.

14.

Civilsamfund

En tysk og en østrigsk praktikant lavede et arrangement om
deres lande i marts. Tak til Chiara, Romana, ,Maren, Nicole,
Charlotte, Kurt, Flemming, Wencke og Knud for et fantastisk
arrangement om Tyskland Østrig og Danmark.
Den 24. maj var Glæden med til arrangementet "Guldkorn
på Godsbanen" - et marked for frivillige foreninger. Markedet
var desværre ikke så godt besøgt som vi havde håbet, men
vi havde en hyggelig dag.
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I oktober havde vi møde med Rådmand Kristian Würtz i
Glæden, hvor vi fortalte om Glædens arbejde. Vi er glade for
at han tog sig tid til at få et nærmere indblik. Han var meget
interesseret og lovede at han ville gøre sit for at støtte
Glæden.
I november var vi på
Rådhuset til inspirationsdag
om inklusion i virkeligheden.
Der var mange deltagende
stande, taler og besøgende.
Glædens stand havde også
stort besøg og det var en
hyggelig dag.

I april havde Grethe, Gerda og Agnete en super dag på
Godsbanen, hvor de solgte deres varer, mens hunden
passede på dem.

Fonde og puljer som har støttet os er:
Nanny Jacobsens fond, Sølundfestivalens fond, LEV Aarhus,
§18 MSB Aarhus kommune, §18 S&O Aarhus kommune.

Tusind tak til alle de frivillige, til fonde og andre!
Uden dem ingen Glæden!
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