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Årsberetning 2016
Som jeg vist også startede med sidste år, ja så har året 2016 ikke budt på de store
forandringer i Trim.
Den eneste forandring er, at vi nu løber/går mandag/onsdag kl. 16:30 og som
sædvanlig lørdag kl. 07:30/08:00.
Desværre har vi været ramt af diverse skader, uheld og sygdom, men noget af det
skyldes vel også at vores gennemsnitsalder.
I 2016 var vi tilsammen 1154 år – det må jo siges at være en del erfaring der er
samlet i Trim, og med 17 medlemmer, bliver det i gennemsnit 67,88 år…… det er jo
tankevækkende.
Heldigvis er vi ved udgangen af 2016 alle sammen næææsten… fit for fight igen.
Ligeledes er vi jo også så gamle, at guldbryllupperne begynder – endnu engang
TILLYKKE til Gerda og Børge, der nåede denne milepæl den 9. juli 2016.
Året startede som vi plejer med nytårsmarch og kartoffelsuppe. Det var som
sædvanlig en hyggelig dag, hvor man er i godt humør, når næsen vendes hjemad.
De forskellige løb, der var i foråret, havde få deltagere herfra, men det er jo op til den
enkelte.
Cykeltur til Skjern måtte aflyses. Vi vil ikke igen forsøge med en sådan tur, men vi
kan jo altid lave en aftale, hvis der er nogen, der har lyst til, at vi hurtigt arrangerer en
sådan tur med madpakker. Det behøver jo ikke være, at vi kører langt væk. Der er
flotte og dejlige cykelture her på Fyn også.
Ladywalk, må jeg indrømme at jeg ikke kan huske, hvor mange der deltog i. Det var
Lise, der stod for det hele så tak for det. Mener vejret i år var nogenlunde.
Bølleløbet – ja, vi gider næsten ikke snakke om det, så få deltagere var der, men det
kørte perfekt, som det plejer – TAK for jeres indsats.
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Bestyrelse og Støtteudvalg har bedt os om ikke at stoppe med løbet 2017, så vi må på
den igen. Støtteudvalget har nogle planer om, hvordan det kan annonceres bedre og
evt., at de vil sponsorere nogle pengepræmier til løbet, mere derom senere.
Grill – igen i 2016 var det et af de arrangementer, hvor ”alle var af huse”. Det er
dejligt at vi kan samles hos Randi og Ivan, som år for år gider have bøvlet med dette
arrangement. Det skal I have 1000 tak for, vi glæder os allerede til den 28. juni her i
2017, hvor I igen åbner jeres drivhus/have for hele Trimholdet med påhæng.
Hærvejsmarchen, vi var 10 afsted, og vi gik tilsammen 500 km, det er da helt godt
gået. Turen var hyggelig med super vejr til at gå i og ligeledes til at hygge sammen på
campingpladsen. Så det gør vi da igen…
Turen til Strynø var set fra min side en herlig oplevelse. Ved ikke lige hvad jeg havde
forventet, men blev meget begejstret for den lille ø. Vi skulle 19 afsted, men 2 blev
forhindret. Da vi ankom med færgen, blev vi hentet af Kjeld Tønder, som skulle
guide os rundt på øen. Det var spændende at se, hvor meget de havde fået renoveret.
Bygningerne var velholdte i forhold til på mange andre småøer. Spændende også at
høre hvordan de næsten kan få alt ”fondet”, især når vi ved, hvor svært det kan være
at få fingre i de forskellige midler. Det kæmper vi i alle tilfælde med her i området.
Vejret var fint, indtil vi skulle indtage vores frokost nede ved møllen, men dejlig
udsigt over vandet. Da måtte vi have regntøjet frem, men pyt det var jo Trim, der var
på tur, plus Therkel, Vibeke og Stine, så der var ingen piberi.
På turen hjem sluttede vi af med at besøge et godt Ishus.
Opera på slottet. Jeg kan ikke huske, hvordan det gik, om der kom nogen afsted….
Vores maddage fungere jo rigtigt fint. En enkelt er blevet aflyst pga manglende
tilslutning. Mange af os har jo travlt med at rejse og passe børnebørn, og hvad vi nu
ellers beskæftiger os med som pensionister. Her hvor vi er gået ind i 2017, er der jo
kun Lise og Lis S der ikke nyder den titel.
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Julefrokost, æbleskiver og gløgg, også her var vi mange samlet til hyggeligt samvær.
Det er dejligt at ”folk” hygger sig, synger og snakker, selvom støjniveauet til tider er
noget højt.

TAK til alle jer der i årets løb, har gjort en indsats med at lave mad, bage kager,
æbleskiver og hvad der nu ellers skal gøres i forbindelse med vores arrangementer.
Årets resultat i penge – overskud 1.449,35 kr – det forventer vi ikke i 2017, da har vi
budgetteret et overskud på kr. 50, så vi må se at få brugt nogle penge på løb/ture.
Tak for året der er gået – vi glæder os til at tage fat på 2017 og håber, alle må
være sunde og raske i det nye år.

Hilsen Trim

