Tak for 2018.
Om en måned runder vi 2018 af og tager hul på 2019, så vi tager lige et tilbageblik på noget af det, der er
sket i løbet af året.
Blandt de nye tiltag i huset er der kommet to nye grupper til i løbet af 2018, Spisevenner og Singleklub.
Spisevennerne er blevet en succes, der kom rigtig godt fra start og med trofast tilslutning hver uge til Trine
og hendes frivillige hjælperes mad. Det er et møde med andre over gode gammeldags retter og det er nemt
at høre, at ”der hygges”, når man går forbi Egestuen om tirsdagen lige omkring frokosttid.
Singleklubben der mødes en gang i måneden over en frokost er vokset fra den opstod. Her vendes idéer til,
hvad man kan tage til eller lave sammen. I skrivende stund planlægges de sidste detaljer for deres tur i
Aarhus teater 23. november.
Mediecenterets nye tiltag ’Åben IT café’ hver torsdag har været godt besøgt hver uge med gode opgaver
for vejlederne, så det må siges at være en succes.
Weekenderne har fortsat givet mange gode oplevelser, og vi kan så småt begynde at kalde nogle af
aktiviteterne for traditioner. Her skal nævnes en årlig Gudstjeneste i en anden og anderledes kirke, hvor
turen i 2018 gik til Ribe Domkirke. Vi vil også tage på kirketur i 2019.
Vi har igen i 2018 deltaget i fællesarrangementer i Egtved, fx Egtvedpigens Dag og Mød Egtved, hvor vi var
tilstede i bybilledet og fortalte om de tilbud vi har.
Som tidligere år har Egetoft i 2018 været en del af ’Danmark spiser sammen’ i samarbejde med ÆldreSagen
og FrivilligCenter Egtved. Det er blevet til to weekender i år med mange tilmeldte og frivillige. Vi glæder os
til at fortsætte samarbejdet i 2019.
Også i år har vi nydt sommerens ture og glædet os over vores frivillige med deres deltagelse i såvel
planlægning som afvikling.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt 2019, takker vi alle de frivillige, der dels troligt møder op til en
fast opgave, dels de der hele tiden er med til at bringe Egetoft videre med nye idéer og tiltag i huset.
Også tak til alle jer, der hver uge møder op til aktiviteter og på den måde bakker op om stedet. Uden jer
intet os.
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