
Fællesmøde 8. september 2021



1. Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,
og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.
Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,
men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

2. Der er en søndagsstille ro
imellem træ'r og tage,
en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,
mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.



3. Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,
og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,
så rigt er årets sidste flor:
oktobers offergave.

4. De røde æbler løsner let
fra træets trætte kviste.
Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.
Når aftensolen på sin flugt
bag sorte grene svinder,
om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.



5. At flyve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.
Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,
da slår bag falmet rosendragt
dit røde hybenhjerte.



Nyt fra bestyrelsen

• Generalforsamlingen blev afholdt i juni

• Bestyrelsen består nu af: Anders, Birthe T., Else, Lone, Marianne K., 
Niels og Ole med Torben og Ulla R. som suppleanter 

• Forretningsudvalget består af Else, Lone og Ole

• Corona-restriktionerne er (forhåbentlig) slut

• Gitte Christensen er startet som kontorhjælp

• Ændringer i økonomifunktionen: Jane er stoppet og Alice Banke har 
overtaget regnskabet. Kirsten Marxen står for betaling af regninger, 
opgørelse af indtægter fra kasse mv.



Nyt fra bestyrelsen - planer

• Aftenskolen lægges sammen med museet – dvs. der ikke længere er 
to CVR-numre

• Åbent hus for nye frivillige 20. september

• Udflugt for alle frivillige med ledsagere den 6. oktober

• Indvielse af lokalerne på 1. sal – dato ikke fastsat

• Lave principper for udlejning af lokalerne

• Evt. tættere samarbejde med Lilleskov Teglværk 

• Møde med Verninge Husflid
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Ombygningen af 1. sal

• Håndværkerne afleverer tirsdag den 28. september – dog mangler 
elevatoren, som kommer i november

• Tre lokaler: Væverummet, multirummet og grupperummet. 

• Desuden toilet og tekøkken




