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September 2021 starter Vidar så sin sæson 86. 85-års Jubilæet i 

december 2020 blev det jo desværre ikke muligt at fejre dengang.  

Generalforsamlingen i marts 2021 måtte vi også springe over, 

men nu i marts 2022 er vi så klar igen. 

Som nævnt i tidligere beretning: Vidar har en fantastisk og 

forstående bestyrelse, som uden tøven bare sagde ja til at 

fortsætte. Tak for det. 

 

For ca. et år siden blev Vidar bedt om at fjerne alle vore redskaber 

fra Sønderbroskoen, da gymnastiksalene skulle renoveres.  

Hertil fik vi stor hjælp af kommunen, som stillede et depotrum i 

det gamle FDF-hus på Mylius Erichsens Vej til rådighed, og fik 

Hasseris Flytteforretning til at stå for flytningen. En kæmpestor 

hjælp. 

Sæson 86 er derfor en reduceret udgave af det program 

Vidar normalt tilbyder. 

 

Herreholdet og Team Vidar har i denne sæson fået timer på 

Seminarieskolen i hallen. Det har været noget af en udfordring, 

da timerne er torsdage i stedet for mandage. Herreholdet har 

mærket dette. Her har der desværre været et stort frafald, da 

mange af mændene er optaget af andre ting om torsdagen. Kun ca. 

10 tilmeldte, hvoraf kun 5-6 møder op hver gang. 

 

Team Vidar holdet har klaret det bedre, kun et par medlemmer 

kommer desværre kun hver anden gang. Dog har tre af pigerne 

valgt ikke at deltage i denne sæson, de syntes turen fra Hjallerup 



hvor de bor, blev for meget hver uge. Men så har vi kunnet sige 

velkommen til et par nye medlemmer, det er dejligt. PT. Er vi 

14 inkl. undertegnede.  

Team Vidar skal i denne sæson, til sommer: 30.6 – 3.7 deltage i 

DGI´s Landsstævne i Svendborg. Stævnet blev jo pga. corona 

udsat fra 2021. 

Foreningens Mix Hold træner i denne sæson også på 

seminarieskolen i gymnastiksalen. Her er tiderne som normalt 

tirsdage 17-19. Fremmødet her er også svingende, mellem 5 og 15 

pr. gang. 

Udfordringen med at træne på Seminarieskolen er, at det er noget 

sværere for mange at komme derop. Men jeg må sige, at pedellen 

og skolens ledelse har taget utrolig godt imod os. Der er en 

helt anden hjælpsomhed og venlig atmosfære end det vi er vandt 

til. Det mærker især undertegnede. 

Vi skal selvfølgelig ikke glemme Foreningens store hold, Vidar 

Seniorhold, som træner i Idrætshallen Østre Allé torsdage 

12-14 (12.15-14.15). De første gange har der været ca. 70 

deltagere. Det er vi meget tilfredse med, da corona jo stadig gør at 

flere ikke tør komme så meget ud mellem andre. Dog er der 

desværre her efter jul igen sket det at flere ikke har turdet komme 

ud, så pt. er vi ca. godt 50 hver gang. Positivt må man så sige at 

mellem 20 – 30 kommer med ovenpå til social hygge. 

 

Vi springer lige tilbage til tiden før jul. Efter en fin start, og 

mulighed for igen at kunne mødes kunne vi jo planlægge et stort 

jubilæums arrangement, aktivitetsdag i december. Ca. 80 

personer havde meldt sig. Så sker der desværre en forværring med 

Coronaen igen og vi endte med at blive ca.50. 

 Den respons vi senere fik fra de fremmødte, var utrolig positiv. Det 

var tydeligt at alle havde savnet det sociale, som Vidar gør alt for 

at give medlemmerne. 



Det store arrangement, som Vidar kunne tilbyde, blev støttet af 

Lokalpuljen fra Nordea Fonden, DIF og DGI´s foreningspulje 

og Sifa. Uden den store støtte kunne vi ikke have givet 

medlemmerne denne uforglemmelige dag. Det var guld værd.  

Dagen startede med en velkomst, sang og lidt spiseligt. Senere 

efter flere sange var alle ude på gulvet og røre sig. Det stod Ann 

Pia og undertegnede for. Derefter skulle der selvfølgelig lidt 

fortæring til igen, for at gøre klar til Vidars altid store Bankospil 

med flotte gaver, nogle af dem havde Peter Reinau været så flink at 

skaffe fra Meny og Tekstilcentret. 

Til foreningens Jubilæum 2020 havde vi fået lavet nogle 

flotte Jubilæumstrøjer til medlemmerne, som de kunne købe 

til en meget favorabel pris, men på grund af den trælse situation 

med corona og ikke så mange medlemmer, besluttede bestyrelsen, 

at de, der havde tilmeldt sig Vidar sidste sæson og betalt 

kontingent fik Jubilæumstrøjen, som en kompensation for de 

mange manglende træninger. Sidste sæson havde vi kun efter jul 

mulighed for at tilbyde træning udenfor i Golfparken. Og hvor 

dejligt at se, at rigtig mange tog imod det tilbud. 

Ikke at glemme noget positivt i den anderledes tid vi har haft. 

Sidste forår, mens vi trænede i Golfparken fik jeg en opringning fra 

DGI. Vi var blevet nomineret til DGI´s foreningspris. DGI kom op i 

Golfparken og der blev lavet en mindre video. Det endte med at vi 

blev nr.3. Det gav os en pris på 2000kr. Pengene kunne vi så bruge 

til kursus eller lignende i DGI. Vi fik dog efter nogen snak lov til at 

bruge dem til Team Vidar i forbindelse med Landsstævnet i 

Svendborg. Så vi skal rigtig hygge fredag aften i Svendborg. 😊  

 

Fra næste sæson kan vi igen se frem til at få vore timer på 

Sønderbroskolen. For nogle uger siden var vi nogle stykker fra 

bestyrelsen, der var nede og se gymnastiksalene efter 

renoveringen. Det var noget af et positivt syn, der mødte os.  



Gulvet strålede med sin blå farve, og omklædningsrummene var 

også meget tiltalende. Og så skulle bruserne være perfekte.  

Men, vi får også nogle udfordringer mht. at få plads til vore 

redskaber. Vores rum kan vi nemlig ikke mere disponere over, det 

skal være teknik rum. I omklædningsrummet tilbød pedellen os et 

meget lille skab til små rekvisitter. Efter lidt snak fik vi dog lov til at 

disponere over 6 skabe, tre i hvert omklædningsrum. Og i gangen i 

sal nord er vi blevet lovet et stort skab, som kommunen ville 

betale. 

Derforuden kan vi få lov til at beholde depotrummet i FDF-

huset mod en mindre betaling. Vi kan også få lov til at 

benytte FDF-huset til mindre møder. 

 

Hvordan vil fremtiden så se ud for Vidar? 

Som undertegnede ser det lige nu: Så tror jeg, at Vidar vil 

fortsætte, som en aktiv forening for voksne.  

Så længe jeg kan være en del af foreningen, tilbyder jeg 

gerne motion for herrerne, Mix holdet, Seniorholdet og Team 

Vidar.  

Skal Vidar igen have Yoga på programmet skal vi have fundet en 

instruktør, da Maj hellere vil fortsætte alene i Nørresundby. Det 

betyder også at Vidar heller ikke kan tilbyde Capoeira for de unge. 

Sjip og leg for børn bliver også kun til noget,  hvis nogle tilbyder sig 

som instruktører.  

Hvis nogle af jer medlemmer kommer med ønsker om en aktivitet, 

ser vi gerne på det, men det er vigtigt, at i også finder en 

instruktør. 

Husk at denne sæson ikke er slut endnu. På Seminarieskolen 

fortsætter vi hele marts ud, og i Idrætshallen slutter vi først i uge 

17. Team Vidar fortsætter i Gigantium hal 2 fra april hver mandag 

19-21, hvor der trænes til Landsstævnet i Svendborg. 



Så tilbyder Vidar som sædvanlig også motion i Golfparken. I år 

bliver det torsdage kl. 17-18   

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det altid 

fantastiske samarbejde, uden jer gik det ikke.  

Også en stor tak til Vidars sponsorer: 

Elgaard og Søndergård, Magenta, Søborg og Henriksen og 

spar Nord.    

 

TAK. 


