Formandens beretning
2021 -stadig med Corona præg
Året stod først og sidst i Coronaens tegn – men midt på året var der lidt muligheder, som vi greb.
Vi startede året 8. - 9. maj med et kursus i Glasperler ved Tinna. Vi startede med at acceptere et kursus
med kun 5 kursister, for noget måtte ske! Og så kom der kun 4. Med kun 4 betalende er det ikke godt for
regnskabet! De fire kursister fik dog et ganske lærerigt kursus, nu med Tinna og ikke Thomas som
underviser.
Næste kursus blev Bødker, 18. – 20. juni ved Kim Hildebrandt. Seks kursister fik en god oplevelse. Der kom
en del spåner til Landsbyen, og vi fik alle rejst en bøtte og sat bund i.
Kurset i Näver – birkebark - med Søren Hjuler, 4. – 5. september var igen et hit, dog kun med 5 deltagere,
som prøvede denne disciplin. Hovedvægten er lagt på tampede æsker.
Brikvævning, 25. – 26. september tiltrak 8, der oplevede den altid stærkt inspirerende Rasmus og fik vævet
det prøvebånd, der hører til begynderkurset. Endelig et fuldt hold!
Bronzestøbning på 1 weekend, 9. – 10. oktober, havde ligeledes 8 deltagere og en fremragende lærer, Ken
Ravn. Kurset var oprindelig udbudt som to weekender primo august, men det kunne ikke samle deltagere
nok. Der blev nørdet i modelkonstruktion og støbeteknik og støbt fine fibulaer, m.v.
Fortsætter brikvævning 30. – 31. oktober ved Rasmus var rigtig spændende. Der første gang vi har kunnet
køre det, denne gang dog kun med 5 deltagere. – lidt øv, der var 7 på listen, men to sprang fra i sidste
øjeblik.
Bayeux Broderi sluttede sæsonen. Et godt kursus 6. – 7. november, der kunne samle seks deltagere. Også
her sprang en deltager fra i sidste øjeblik. Deltagerne fik prøvet kræfterne med stingene, og fik lavet et lille
bogmærke som optakten til noget mere og større på egen hånd senere.
Det var meningen, at der skulle have været et kursus i dragtsyning weekenden efter, men det måtte vi
udskyde til sidst i januar i år, hvor det blev holdt med 7 deltagere og desværre igen ikke med de 9, der vat
tilmeldt oprindeligt.
I alt blev det til 7 kurser og 121 undervisningstimer. Det er lidt under et ”normalt” år, men sikkert OK,
forholdene taget i betragtning.
Et spændende og udfordrende år har det været.
Som skoleleder repræsenterer jeg Aktiv Historie som medlem af bestyrelsen i Aftenskolernes Samråd i
Odense, og som 3. suppleant i det af byrådet nedsatte folkeoplysningsudvalg. Det har givet gode kontakter
og mulighed for at være på forkant med begivenheder og informationer.

Fremadrettet
Vort kursusprogram er at finde på hjemmesiden, og der er allerede kommet en del tilmeldinger.

Jeg anbefaler jer at gå på nettet og kigge efter vore kurser på hjemmesiden: www.aktivhistorie.dk. Her vil
der kunne dukke nye kurser op i søbet af året, skulle der byde sig muligheder!
Hjemmesiden og det program, der ligger som .PDF under opslaget ”For Medlemmer” opdateres til
stadighed ved ændringer; det kan vi ikke med det trykte program.
Ligeledes er vi til stede på Facebook, www.facebook.com/aktivhistorie, hvor jeg fra tid til anden poster lidt
nyt eller opfordringer til at tilmelde kurser i nær fremtid. Med et ”like” til siden bliver du holdt opdateret.
Måske – det er ikke til at vide hvordan Facebook synes, de vil agere.
Hvis I kigger ned over kurserne i programmet, er der en del gengangere. Nogle af kurserne har fået nye
undervisere, og der glæder jeg mig til at se, hvad det gør for kurset.
Vi var igen i 2021 med på Jernalderlandsbyens marked, og har planer om også at være til stede ved flere af
arrangementerne i år og ved håndværkerdagene i september, som igen i år ændrer navn og koncept.
Vi deltog på FORA’s stand ved Kreative Dage i Fredericiahallerne, og fik snakket med en del af de
besøgende. Jeg håber vi igen får denne mulighed i 2022.
Der er altid brug for en hånd på vores stand, så tøv ikke med at melde dig! Få timer eller hele dage, alt vil
gøre en forskel!
På Fjordens Dag, virker vores stand kun sammen med Jernalderlandsbyen, så vi er afhængige af deres lyst
og evne til at deltage. Vi var der ikke i 2021, og 2022 er også uvis.
Kender I til andre steder, hvor vi kan formidle det glade budskab om vore kurser, har jeg altid en stak
programmer, I kan få med. Ring, eller kom en tur forbi!

Endelig har jeg behov for at sige tak.
Tak til jer, der med et medlemskab støtter op om foreningen.
En stor tak til de af jer, der har givet en hånd med, stor eller lille.
En kæmpe tak til bestyrelsen, som trækker et stort læs ved vore arrangementer.
Og en ekstra stor tak til Bente, der efter mange års godt arbejde har valgt at stoppe i bestyrelsen. Vi
kommer til at savne dig. Du var der altid, når der skulle bruges en hånd!

Hermed slut på årets beretning, i håb om en god debat af denne redegørelse, og en i øvrigt god
generalforsamling, hvor I må undvære det årlige billedshow. Der var for få billeder.

Odense, den 24. februar 2022, Jernalderlandsbyen
Helge Halvas Jensen,
Formand, Skoleleder

