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Året 2020 blev et meget anderledes aktivitetssår end vi tidligere har oplevet på grund af 

Corona pandemien. Vi startede året som vi plejer med aktivitets start i uge 2 efter en dejlig 

lang jule og nytårsferie.  

   

Vores faste ugentlige aktiviteter fandt sted tirsdage og torsdage i Ungdomsgården. 

I ”Det kreative værksted” hvor en gruppe medlemmer mødes hver tirsdag til forskellige former for 

kreativitet og en hyggelig kaffe/ kagepause. 

Porcelænsmalingsgruppen ændrede deres aktivitets dag fra torsdag til søndag fra kl. 12.00-

16.00. Her bliver der malet på alt hvad der findes i porcelæn og vores egen brændeovn flittigt er i 

brug.  

Svømning - Vi har i år haft svømning om onsdagen på Marielundskolen fra kl. 17.00-21.00 og alle 

hold, drenge, piger, damer og herre, var fyldt op.     

 

Så satte corona pandemien ind midt i marts og alle vores aktiviteter 

blev lukket ned for en rum tid. 
 

Vi kom i gang igen med aktiviteter i Ungdomsgården, da pandemien igen tillod det. 

Svømmeholdene nåede ikke at komme i gang igen inden sæsonafslutningen 1. maj. 

 

Vores samarbejde med Byliv Kolding kom ikke rigtig i gang i 2021, pga. corona retningslinjerne 

og forsamlingsforbuddet, så det er sat lidt på standby. 

 

SUP board – Stand Up Paddleboarding 

I 2017 fik vi sat denne nye aktivitet i gang med hjælp af midler fra Friluftsrådet, Fritidsrådet i 

Kolding og Arbejdernes Landsbank i Kolding, som alle tre har bidraget med økonomisk støtte til 

vores projekt.  

Det lykkedes os i 2020 at gennemfører denne aktivitet, som planlagt for de 10-15 årige på trods af 

pandemien. Vi startede den 9. juni og mødtes hver tirsdag i Reden til og med den 7. juli, så holdt vi 

sommerferie og startede op igen i uge 33 og fortsatte frem til 15. september.  

Reden er en perfekt base for denne aktivitet og Agtrupvig er et godt sted at stå på SUP board.  

 

Der blev ikke afholdt 1.maj i Kolding pga. Pandemien. 

 

Den 23.juni, holdt vi Skt. Hansfest i Ungdomsgården. 

Vi holdt Skt. Hans fest, hvor vi spiste fælles grillmad og salat. Vi fik sendt Heksen godt af sted til 

Bloksbjerg med ild i rumpen og lidt hyl. 

 



Nonfirmation 

Vi valgte at udsætte Nonfirmation i Ungdomsgården og gennemførte arrangementet til den 28. 

august med 3 deltagere, Leonard og Gencian fra Kolding, Sebastian fra Vallensbæk og deres 

familier. Alle deltagere fik en rigtig god oplevelse med taler, sang, musik og et lille traktement. Vi 

var ca. 45 deltagere. Det var i år Villy Søvndal, Regionsrådsmedlem og SF’er, der holdt gæstetalen 

og musikken blev leveret af vores faste unge musiker Emil og hans nye   

 

Nonfirmation er en gammel tradition, og blev oprindeligt varetaget af Foreningen for borgerlig 

konfirmation. Den ophørte i 70'erne og overdrog denne opgave til DUI-LEG og Virke.  

Sidenhen har arrangementerne skiftet navn til Nonfirmation og Ungdomsfest.  

Det arrangeres også i Aalborg, Odense og København.  

Nonfirmation er en fællesskabsoplevelse, ikke en rituel handling. 

Et arrangement vi vil gentage den 2. maj i år og det bliver også holdt i vores egne lokaler her i 

Ungdomsgården. Foreløbig har 2 unge meldt sig til.      

 

Sæsonstart september 2020 gik rigtig fint. Vi kunne starte alle vores fast aktiviteter op igen, 

dog på særlige hvilkår pga. pandemien. Vi afslutte efterårets sæson i december måned og gik 

på juleferie og regnede med at kunne starte op igen i uge 2 2021, men nej sådan er det ikke 

gået, desværre har vi slet ikke været i gang endnu i 2021. 

 

Pokemon Co Klub blev vores nye aktivitet i 2020 

I samarbejde med UC-syd, Kolding pædagogseminarium, startede vi en ny aktivitet op for de 9-13 

årige i november måned. 3 mandlige pædagogstuderende havde det som projekt, at skabe en 

aktivitet i samarbejde med en forening, baseret på frivillige kræfter. I fællesskab nåede vi frem til, 

at det skulle være en Pokemon Co klub for de 9-13 årige. Vi mødtes tirsdage kl. 15.30-17.00 i 

Ungdomsgården og så gik jagten på Pokemon’er ind ude i nærmiljøet. 8-10 drenge mødte op hver 

tirsdag frem til vi gik på juleferie.  

Jeg søgte Kolding kommune om aktivitetstilskud til at starte denne aktivitet op og vi fik 5000 kr. 

Vi har desværre ikke kunne fortsætte denne aktivitet i 2021 pga. pandemien. 

 

Nissefamilien kunne ikke komme ud i 2020 pga. pandemien, men vi var så heldige, at vi alligevel 

fik et tilskud fra Danfoss, fordi vi har været så trofaste gennem mange år. Tak for det. 

 

Reden 
Vi fik gjort Reden klar til en ny udlejnings sæson og vi havde kun 4 udlejninger pga. pandemien. Vi 

har lige været i Reden den 10. april og gøre rent og klar til en ny sæson 2021, så må vi se hvad der 

bliver muligt pga. pandemien, som stadig påvirker vores aktiviteter.  

 

TAK 
På trods af mange udfordringer pga. pandemien, så er vi alligevel lykkes med at have mange 

aktiviteter i gang i 2020, så derfor vil jeg afslutningsvis takke alle medarbejdere for den store 

indsats, som i hver især har ydet i løbet af det forgangne år. Jeg håber naturligvis at 2021 vil blive et 

endnu bedre aktivitets år. 

En tak til alle jer som har støttet os økonomisk og til jer som har deltaget og bakket op omkring 

vores aktiviteter og arrangementer i 2020.  

 

På bestyrelsens vegne Kirsten Hansen 


