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Foreningen Emanuel 

Generalforsamling torsdag den 28. april 2016 kl. 19.15 i Emanuel 
Formanden, Tove Tersbøl, bød velkommen til omkring 80 medlemmer. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.
Hans Haahr Kristensen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 

2. Beretning.
Tove Tersbøl aflagde beretning og præsenterede bogen ”Foreningen Emanuels første 30 år i tekst og 
billeder”, som er blevet til i samarbejde med Marian Gram. Beretning vedlagt. Beretningen blev 
godkendt. 

3. Aflæggelse af regnskab.
Kassereren, Bodil Steffensen, aflagde regnskabsberetning. Se bilag. Beretningen blev godkendt. 
Budget blev gennemgået af Bodil Steffensen. Budgettet blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag. 

5. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet for 2017 fastsattes til uændret 75 kr. 

6. Valg af bestyrelse.
På valg var Tove Tersbøl og Vagn Andersen.  
Tove genvalgtes, og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Birthe Abild-Jensen. 
Suppleant var Hans Laurids Hede og Helga Wilhelmsen. 
Hans Laurids genvalgtes, og Else Monska valgtes som ny suppleant. 

7. Valg af revisor.
Som revisorer genvalgtes Eva Nørgaard og Anne Margrethe Lindholdt, og som revisorsuppleant 
genvalgtes Edith Holm. 

8. Eventuelt.
Intet til punktet. 

Protokolfører: Vagn Andersen 
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Formandens beretning på generalforsamlingen torsdag d. 28. april 2016.  
Fredag den 6. maj er det nøjagtig 30 år siden, at vores forening holdt stiftende generalforsamling.  
Det ville jo have været fint at holde årets generalforsamling netop den dato, men da den 6. maj fal-
der fredag i Kr. Himmelfartsferien har vi valgt at holde generalforsamling i aften – den 28. april – 
meget tæt på ”fødselsdagen”.  
 
Som så mange andre gamle mennesker tænker også jeg: ”30 år – hvor er alle årene blevet af” – men 
på den anden side tænker jeg også: ”Jamen, jeg kan slet ikke forestille mig et Skærbæk uden kultur-
huset Emanuel”  
Men – hvorom alting er, så er det 30 år siden, at vi startede med restaureringen. Hele den historie vil 
jeg fortælle om senere på aftenen, og i beretningen vil jeg nu koncentrere mig om året 2015.  
Det er helt fantastisk at stå i spidsen for en forening og for en bestyrelse, hvor der arbejdes positivt 
og målrettet.  
 
Der blæser milde vinde om foreningen - vort medlemstal øges, der er fin opbakning til vores arran-
gementer, vi har fået flere nye samarbejdspartnere, og vi er i god udvikling.  
Der sidder en bestyrelse med idéer og lyst til både arbejde og samarbejde.  
Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder i 2015 – og i det følgende skal jeg give et billede af, hvad vi har 
arbejdet med.  
 
Bestyrelsen nedsatte et udvalg, der skulle se på renovering af køkken. Jeg gør en lang historie kort 
og fortæller, at udvalgsarbejdet endte med en indstilling til bestyrelsen om, at vi forsøger at rejse 
midler til en tilbygning af et køkken i stedet for en renovering. Det har to iøjnefaldende fordele:  
For det første får vi et køkken med den rigtige størrelse – der er og bliver småt med plads i vort nu-
værende køkken - for det andet får vi en indirekte udvidelse af Emanuel, fordi vi vil kunne etablere 
en ”lille sal” ved siden af salen i det nuværende køkken.  
 
Dertil kommer andre fordele, f.eks. får vi et vindfang ved bagindgangen, vi undgår støjgener fra 
køkkenet til salen og vi får indrettet et opmagasineringsrum i fyrrummet, som ligger ved siden af 
scenen.  
Den eneste ulempe er, at det koster mange penge. Bestyrelsen har nedsat en fondsansøgningsgruppe, 
som skal forsøge at skaffe de nødvendige midler.  
 
Et cykelløb er i støbeskeen og ved at tage form. Det ser ud som om cykelløbet kan blive en aktivitet 
ved åbning af den nye cykelsti på Gesingvej til september. Vi ved fra andre foreninger, at et cy-
kelsponsorløb kan give store beløb til en forening. Nu må vi se, hvor godt det kommer til at gå for 
os.  
 
Til køkkenrenovering har vi indtil nu modtaget 25.000 kr. fra Grosserer Andreas Collstrops og Søn 
Rudolf Collstrops Mindelegat, og vi har fået tilsagn om 150.000 kr. fra SE’s Vækstpulje. For nylig 
modtog vi Andelskassens ”Sammen kan vi mere-prisen” på 15.000 kr.  
 
Det er dejligt at få ja på fondsansøgninger, men det er helt særligt at få gaver, som man slet ikke 
forventer. ”Sammen kan vi mere-prisen” modtog vi efter, at en anonym person havde indstillet os til 
prisen. Det var også en glædelig overraskelse, at Højer Internationale Træskulptursymposium valgte 
at forære os træskulpturen – Oxymoron, som vi har sat op ud mod vejen, så den kan ses fra alle si-
der.  
Oxymoron betyder modsætningsfyldt – her formet som blå ild og rødt vand. Skulpturen er udført af 
den rumænske kunstner Bogdan Adrian Lefter.  
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Emanuel har mange gode samarbejdspartnere. I 2015 har vi fortsat det gode samarbejde med Histo-
risk Forening og med Vadehavsmusik.  
 
Vi har også fået en ny samarbejdspartner, nemlig Suzanne Hansens ”Mad og hjælp”. Det er et tilbud 
til vores lejere, som hos hende kan købe sig til al hjælp i forbindelse med en fest. Emanuel er jo et 
såkaldt nøglehus. Det vil sige, at vi ikke har en bestyrer, som står for køkkenet.  
 
Hos Suzanne Hansen kan man altså købe sig til mad, servering, opdækning, oprydning, opvask 
m.m.  
Vi tror og håber, at det vil tilgodese de lejere, som ønsker Emanuels smukke rum som ramme om 
deres fest uden at have ansvar for alt det praktiske. På den måde kan man holde fest i Emanuel, som 
var det et hotel.  
 
Hvad har vi ellers fået tiden til at gå med i 2015?  
Cafégruppen har holdt 5 caféeftermiddage:  
Sine Timmerby fortalte om sit liv, og klaverstemmer Christian Skov fortalte om sit liv med klave-
rer. Ved ”Synnejysk kaffeettemæe” fortalte Inge Adriansen om historien bag det sønderjyske kaffe-
bord, og ved efterårets første café fortalte Inger Lauridsen om de fattige kniplepiger. Årets sidste 
café blev holdt i samarbejde med Sing’n Swing og Skærbæk Egnskor – hvor Rasmus Skov Borring 
og Jens Rosendal holdt sangeftermiddag.  
Fine caféeftermiddage – nogle med mange tilhørere andre med færre – sådan vil det altid være, vi 
ved, at der ikke kan være fuldt hus hver gang.  
 
Børneteaterforestillingerne ”Den standhaftige tinsoldat”, ”Edderkoppeblues”, ”Den sandfærdige 
beretning om de tre små grise” – samt ”Nisser til søs” havde fin tilslutning.  
 
Tønder kulturuges åbning 2015 foregik i Emanuel og senere i kulturugen var her maratonsang og 
Lise Schröders foredrag om kunstneren Anne Marie Carl Nielsen.  
Fint med fokus på vort kulturhus ved kulturugens åbning – der var flere af gæsterne, som aldrig 
havde været her før.  
 
I samarbejde med Historisk Forening, Grænseforeningen og Foreningen Norden holdt vi afstem-
ningsfest med nu afdøde Carl Otto Meyer som foredragsholder.  
Den 5. maj var der mindehøjtidelighed ved Mindebrønden med efterfølgende kaffe i Emanuel og 
tale ved sognepræst Uffe Westergaard. I efteråret fortalte Magnus Christensen og Villy Detlef om 
deres liv i Skærbæk.  
Under mottoet - Husker du Emanuel? – holdt vi også i samarbejde med Historisk Forening en fin 
eftermiddag, hvor mange, der har haft tilknytning til Emanuelskirken samledes og fortalte om ople-
velser fra den tid. Alle fortællinger er blevet nedskrevet for eftertiden.  
 
I samarbejde med ”Vadehavsmusik” holdt vi koncert med Jacob Dinesen og Michael Pedersen og 
senere koncert med Per Monnerup. Desværre måtte to koncerter aflyses. Den ene koncert, da der 
ikke blev solgt tilstrækkeligt med billetter, og den anden måtte aflyses på grund af sygdom.  
 
Julefrokosten er en tilbagevendende begivenhed, hvor alle kan købe billet. Denne aften inviterede vi 
Emanuels hjælpere som tak for indsatsen, og vi tog med tak mod Midnight Musics donation af fin-
fin musik.  
Det er nu en fast tradition, at vi holder julefrokost den sidste lørdag før årets første adventsweekend.  
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Vort medlemstal øges, og hvis vi får sat mere fokus på medlemstegningen, er der ingen tvivl om, at 
vi kan få flere medlemmer. Det er godt at have faste gode medlemmer, som hvert år betaler med-
lemskontingent. Det er også godt med livsvarige medlemmer, som gennem tegning af et livsvarigt 
medlemsskab viser deres støtte til vort kulturhus – og det er skønt at få nye medlemmer, som, i be-
gejstring over huset og dets historie, over foreningens arbejde eller over en god musikalsk oplevelse 
her, tegner et medlemsskab.  
 
I 2015 afgik et af foreningens medlemmer ved døden. Den 26. juli døde Bodil Bjerre mindre end et 
halvt år efter, at vi på generalforsamlingen overrakte hende Emanuels kulturpris. Bodil Bjerre var en 
trofast støtte af kulturhuset Emanuel lige fra første færd. Emanuelskirken var hendes kirke, hun var 
døbt, konfirmeret og gift her. Hun så det positive i, at bygningen blev bevaret som kulturhus, så det 
på den måde kom til at stå som et minde om husets historie. Det har betydet meget for foreningen – 
ikke mindst i starten - at Bodil og Erling Bjerre støttede dannelsen af Emanuel som kulturhus. Bodil 
Bjerre var i flere år medlem af bestyrelsen, hun arbejdede i Emanuels cafégruppe og udførte flere ad 
hoc opgaver.  
Vi vil gerne på denne aften mindes Bodil Bjerre for hendes store arbejde og trofaste støtte til for-
eningen Emanuel.  
Derfor vil jeg bede forsamlingen rejse sig ------------------------- Æret være Bodil Bjerres minde. Tak. 
  
Bodil Bjerre var involveret i arbejdet med at lave en mindestue over Emanuels tid som frimenig-
hedskirke, og hun var med i et tremandsudvalg, som skulle arbejde med den sag. Her kom man på 
den idé at udgive en bog med scannede dokumenter og fotos i stedet for at lave en udstilling, som 
skulle kunne tages ned og sættes op ved forskellige lejligheder. Bodil nåede desværre kun at være 
med på idéplanet.  
Da arbejdet senere skulle igangsættes kom Marian Gram på banen, da hun har stor erfaring med at 
lave den slags bøger. Først skulle stoffet sorteres og udvælges, og det viste sig hurtigt, at det ville 
være meget interessant også at beskrive tiden som kulturhus, men stofmængden var alt for stor til én 
bog. Derfor besluttede bestyrelsen i første omgang at lave en bog, der fortæller om foreningen Ema-
nuels første 30 år, så vi i aften på den 30. generalforsamling kan åbne bogen. Herefter vil vi arbejde 
videre med at lave en fotobog om Emanuelskirkens historie, og heldigvis har Marian lovet at fort-
sætte det store arbejde med også at lave den bog.  
Senere i aften vil I få lejlighed til at kigge i bogen om kulturhuset Emanuels første 30 år.  
 
Jeg skal til at slutte min beretning for året 2015 – men jeg kan ikke lade være med at favne de 30 år, 
som vi runder i dag.  
Det er rigtig dejligt at se tilbage på, at det, vi startede dengang, er lykkedes.  
Vi er nået i mål – nej, vi når jo aldrig i mål som sådan, for vejen fortsætter – og Emanuels vej ser ud 
til at være lang og god, og heldigvis kan vi slet ikke se til vejs ende.  
Vi står med en god og sund bygning. Det vil altid være nødvendigt med støtte til bygningsvedlige-
holdelse, men det er et levende hus, hvor de kulturelle aktiviteter understøtter husets eksistens og er 
med til at skaffe fondsmidler og støtte af forskellig art.  
 
Ja, det er et levende hus, hvor vi har brugere i alle aldre.  
For øjeblikket er vores yngste bruger et dagplejebarn under 2 år, og den ældste bruger er snart 100 
år og synger med i den ugentlige Fællessang.  
Tak til alle, som bruger og støtter kultur- og forsamlingshuset Emanuel.  
 
Til bestyrelsen! Tak for et uforligneligt samarbejde!  
Jeg sætter stor pris på det arbejde, I hver især gør – vi er et godt team – og det gør det hele meget 
sjovere. 


