
Årsberetning FK’s Venner 2018 
 

2018 blev et fantastisk år for FK’s Venner, hvilket kun har været muligt, fordi vi nyder stor 

opbakning og støtte fra hele lokalområdet. 

 

Sponsor cykelløb 
Som en kæmpe kontrast til sidste års regnfulde Sponsor cykelløb var vi i 2018 så heldige, at vi 
fik det mest fantastiske vejr,- omend meget varmt.  
 

     
 
 

      
Der blev svedt rigtig meget i løbet af de 1½ time løbet varede og med et godt vand-/saftdepot 
samt kold sprinkler ved målområdet, klarede alle strabadserne i den bagende sol og 30° i 
skyggen.  
Der var 70 børn og voksne til start og en veloplagt speaker, Morten Hokland, tog deltagerne 
igennem de hede omgange med uddeling af spurtpræmier og opmuntrende tilråb.  
Halvdelen af deltagerne var i aldersgruppen 2 - 10 år og det var fantastisk at se alle de aktive 
børn give den gas.  
Der blev i alt kørt og løbet 807 omgange, hvilket svarer til ca. 968 km. Af de kørte omgange var 
bl.a. Kristen Thue Andersen på ethjulet cykel og plejecenterets taxicykel, hvor beboerne fik en 
rundtur af medhjælpere på plejecenteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sankt Hans Aften 
Spisning, båltale og bål alt som det plejer at være. 

   
I år var menuen helstegt pattegris og det blev et tilløbsstykke. Vi måtte til sidst melde alt udsolgt 
og var helt overvældede af det store fremmøde. 
Selvom der var mange til spisning, kom der flere til efterfølgende for at høre båltalen af Lars 
Faarup og se det smukke bål.  
Børnene kunne boltre sig i hoppeborgen og på multibanen og ingen behøvede at have travlt 
med at komme hjem, da det var lørdag. Det var en fantastisk hyggelig aften.   
Desværre havde vi fået afbud fra Captajn Kellys Crew, der var inviteret for at underholde inden 
bålet. Vi var rigtig ærgerlige over, at det ikke blev til noget. 
  
 

Rock på Økogården 
Endnu en gang en kæmpe succes og alle fik en fantastisk aften, hvor der for alvor var fyret op i 
den åbne pejs og den smukke aftenhimmel. 
 

    
 
Konceptet var som de foregående år: 
Loungeområde til de magelige 
Salg af sodavand, chips, slik og kage 
Menu: Asiatisk inspireret øko-gryde ala FK’s Venner og salg af øl og spiritus i Staldbaren. 
Urbakgård solgte økologiske grillpølser og velsmagende øl-pølser 
Salg af øl fra Bryghuset Kragelund  
Sidst og ikke mindst havde vi igen den fantastiske kaffevogn, der brygger den skønneste kaffe. 
 
Musikken var: 
Hæk & Heinrich, to unge fyrer fra Silkeborg sørgede for den perfekte stemning til vores gæster 
og varmede op til Den Røde Tråd der gav den fuld gas med Shu-bi-dua og Kim Larsen kopier. 
 
Der var stor lokal opbakning og med et vejr vi ikke kunne være utilfredse med, blev vi igen 
omkring 300 på pladsen.  
Der blev købt mange billetter ved indgangen, hvilket vi er rigtig glade for. Vi er meget beviste 
om, at vejret har stor betydning for salget ved indgangen, og vi er taknemmelige for, at vi indtil 
nu har været ”heldige” med tørvejr.  



Vi fik nogle få dråber netop som Den Røde Tråd gik på scenen til 2. sæt. Det blev heldigvis ikke 
til mere end det, og folk lod sig ikke jage hjem af sådanne bagateller.  
 
Igen en speciel og stor tak Troels for belysningen som igen var helt i særklasse, til vores 
sponsorer, til Niels Kofod-Nielsen for hjælp og planlægning samt Gitte & Henrik Østergaard for 
deres gæstfrihed og lån af deres fantastiske omgivelser. 
 
Økonomisk blev Rock på Økogården en succes i modsætning til sidste år. Det er vi rigtig godt 
tilfredse med. 

         
 

 
 
Julefrokost 
I år var julefrokosten tilbage i forsamlingshuset og med ca. 80 deltagende gæster. 
Vi havde inviteret alle frivillige i FK73 til at deltage og 20 havde taget imod tilbuddet. Det blev en 
skøn aften med lækker hjemmelavet mad, stemningsmusik af vores lokale solist Kenneth, der 
spillede under maden. 
Der blev spillet op til dans af M & H Oldies but Goldies, en udfordrende tjans, der krævede 
både tålmodighed og overbærenhed.   

          
 
  

 
Årets resultat 
2018 blev det bedste år længe og med et overskud på 51.000,- har vi slået en ny rekord, i hvert 
fald så længe jeg har været en del af FK’s Venner. 
Et overskud der gør det muligt for os med stor glæde at kunne overføre 40.000 kr. til 
hovedkassen. Endvidere har vi mulighed for at investere i nye materialer m.m. til de kommende 
arrangementer. 
   
Der bliver i forbindelse med hvert arrangement knoklet for at få alt på plads og klar.  
Vi skaber rammerne, mens alle jer der deltager, skaber festen.  



Tak til jer der har deltaget i vores arrangementer, hjulpet med det praktiske og i det hele taget 
bakket op! 
 
Jeg er stolt over det stærke hold jeg har og ser frem til samme positive og engagerede indsats i 
2019.  
 
Derfor en KÆMPE stor TAK til:  
Mette, Marianne, Bettina, Jesper, Søren, Alison, Steen, Jan og Annette.  
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre! 
 
På gensyn 2019! 
Mange hilsner Anna Grethe 
 

 

 

 


