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Året 2021 har fortsat været præget af Corona. Det betød et forår uden fastelavnsfest
for børnene og uden spiseaftener. Huset åbnede året for konfirmationer og
generalforsamlinger i maj og juni måned. Et meget stille forår, hvor indtægter
manglede og huset stod ubrugt hen.
Hen over efteråret lykkedes det igen at afholde 3 spiseaftener inden landet igen
lukkede ned kort før jul. Der var desuden udlejning til et svendegilde, ligesom det
også var muligt at afvikle julemærkemarch. Men julearrangement/juletræ blev det
ikke til.
Husstandsomdelte skrivelser om at melde sig ind i foreningen og støtte denne gav
mange positive tilkendegivelser og nye medlemmer. Til de 3 spiseaftener var der
omkring 70 spisende hver gang og som noget nyt blev der sunget før spisning og
mellem retterne. Det er ved at blive en af de nye traditioner at der til spiseaftener
synges nogle fællessange fra Højskolesangbogen.
I efteråret lykkedes det desuden at få frivillige til at hjælpe med at fuge sydgavlen og
rydde området bag huset for træer og buske. Mange var mødt op til fælles
arbejdsdag, hvor der både blev arbejdet ihærdigt med fuger og motorsave, ja endda
så flere af savene måtte gå på pause. Vi har endvidere fået lovning på at kunne
benytte græsarealet bag huset ud mod landevejen. Her vil blive tale om en lejeaftale
i en eller anden form. Det vil kunne give mange nye muligheder for aktiviteter og
udlejninger af huset. Så det bliver muligt at holde sommerarrangementer med grill,
bål m.m.
Lige inden nedlukningen lykkedes det os at få tilskud til at opsætte en varmepumpe
til garderobe afdelingen. Vi ser frem til at der ikke trækker med kulde udefra ved
arrangementer i huset og vi takker for tildelingen af tilskud fra Samsø Fonden.
Denne vil desuden medvirke til at der bliver bedre indeklima i forsamlingshuset, som
gerne skulle kunne klare mange år frem.
Forhåbentlig kommer der igen fremgang i udlejning og forskellige arrangementer i
huset, når der igen kommer en hverdag, hvor corona ikke sætter dagsorden. å derfor

kan fremtiden kun se lysere ud efter 2 år med nedlukninger og manglende indtægter
til følge.

