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Hvor er det godt at der kommer så mange pensionister for at bruge Marienlund 
Hovedgård, med Foreningen Skibhuscentret som omdrejningspunkt. 
Det fortæller at der er brug for et aktivitetshus som vores. 
 
Konceptet er som altid: ”Skibhuscentret drives af frivillige”. 
 
Det giver muligheder for gode aktiviteter for seniorer. 
Hvor kaffebordet, hyggen, og samtaler fylder sindet med godt humør.  
Til sammen bringes alle faglige, sociale og menneskelige kompetencer i spil, til glæde for 
den enkelte og til gavn for fællesskabet. 
 
 
Her tilbyder vi at du kan blive dygtigere til netop din interesse, dyrke motion, eller 
udnytte fritiden på en fornøjelig måde i fællesskab med andre. 
 
Skibhuscentrets Aktivitetsudvalg. 
Arrangerer banko, syng-sammen arrangementer, udflugter, foredrag, loppemarked. 
Samt festlige sammenkomster der følger årets gang. 
Vær med, det er altid en oplevelse, det gavner sammenholdet og fællesskabet. 
 
Skibhuscentrets Cafeteriaet 
I cafeteriaet brygges der kaffe og te, og der bages dejligt brød.  
Du kan altid få noget godt til kaffen, smørrebrød, burgerboller, franskbrød med pålæg, 
kager, småkager osv.  
Skibhuscentret har spiritusbevilling, derfor må vi sælge øl/vand bitter, snaps osv. 
De enkelte bestyrelsesmedlemmerne har en fast vagt, det er en halv eller en hel dag i løbet 
af ugen, hvor hovedopgaven er at passe cafeteriaet.  
Der er flere frivillige der giver en hånd med for at få det hele til at køre.  
Du er også velkommen til at tilbyde din hjælp, der skal skæres kage, smørers brød, 
serveres, bages, ryddes af, vaskes op, alt samme i et godt og hyggeligt fællesskab. 
Cafeteriaet har selvstændigt revisorgodkendt momsregnskab. 
 
Andre foreningers brug af Skibhuscentret. 
Der er flere foreninger der benytter Skibhuscentret, Sct. Hans’erne med sangkor. 
Ingeniørforeningen, Lo Faglige, Røde Kors, Ældresagen og Frimærkeklubben, ”Fortæl for 
livet” benytter lokalerne.  FDF O3. benytter et område yderst til højre for centret, helt 
nede ved skoven.  
 
I bestyrelsen har vi haft 4 møder i denne 21/22 periode. Afbrud af Corona. 
 
Skibhuscentrets frivillige. 
For bestyrelsen, aktivitetsudvalget og alle frivillige hjælpere på Skibhuscentret er der en 
sommerudflugt og et julearrangement som tak for de mange timers arbejde der bliver lagt 
her på Hovedgården. 
Det blev dog kun til et julearrangement i 2021 pga. Covid 19 
 
Fremtiden og udvikling af Skibhuscentret. 
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget arbejder målrettet med nye tiltag for at tilbyde den nye 
generation af seniorer interessante tilbud, dog uden at glemme alle de nuværende tilbud. 



Mandehørm, vores mandeklub er kommet rigtig godt i gang med forskellige tilbud, 
fællesarrangementer, fisketure, cykelture, øl og vinsmagning, spil, cafebesøg og andet der 
har interesse. 
 
Vi arbejder i bestyrelsen på at få bygget et stort udendørs fitness område. 
Vi har ansøgninger i gang, men der er endnu ikke afgørende nyt. 
Vi har modtaget 150.000 kr. fra Dallund Fonden. 
Vi håber på at få dette fitnessområde, det vi gavne og aktiverer alle med interesse for 
motion. Husk vi skal tilbyde de aktiviteter der efterspørges, for at bevare og udbygge de 
gode tilbud der tilbydes på Skibhuscentret. 
 
Vi har en idrætsdag i samarbejde med DAI den 9. juni. Husk at tilmelde jer. 
Se opslag. 
 
Odense Kommune har særligt fokus på bekæmpelse af ensomhed og på, hvad der skal til 
for at bevare og styrke vores mentale trivsel. Vi er er med som partner i Ensomhedscharter 
Odense. 
 
Og af det er f.eks. Fællesskabsstafetten 
Stafetten har en depeche, som fællesskaberne skal bringe rundt til hinanden. Idéen er, at 
når depechen overdrages fra den ene aktør til den anden, afholdes samtidig en aktivitet, 
der inviterer ind i fællesskabet.  
Vi her på Skibhuscentret har åbent hus den dag vi modtager stafetten. 
Vi viser de aktiviteter der her i huset. Derfor skal der være gang i alle udendørs aktiviteter. 
Vi må hjælpe hinanden for at få vist Skibhuscentret så præsentabelt som muligt. 
Vi har stafetten tirsdag den 14 juni fra kl. 13.00 til 15.00. 
Der vi komme meget mere information om dette arrangement. 
 
Nu er vi bedsteforældre 
Har du tænkt over hvad dine bedsteforældre lavede da ud var barn. Min farfar og farmor 
havde et lille landbrug med en ko og et par grise, der var 14 børn i familien min far gik 7 km 
for at komme i skole hver anden dag. Alle ungerne hjalp til med at passe de små, hjælpe i 
marken og i køkkenet. 
Min morfar var arbejdsmand på værftet, min mormor passede huset bagte, plukkede 
æbler i frugtplantagen. De passede den store have, stolpede bindingsværket af og kalkede 
huset, tømte lokumspanden, passede hønsene og gik tidligt i seng. 
 
Hvordan har vi det som bedsteforældre. Er det ikke dejligt at vi ikke har alle de pligter som 
i gamle dage, det eneste vi skal tømme er støvsugeren, vaskemaskinen, opvaskemaskinen 
der hører med til de kedelige pligter. Efter pligterne har vi til de gode timer, fjernsynet og 
Skibhuscentret med alle de forskellige aktiviteter der er der, til at fordrive fritiden med. 
Ja, prøv lige at tænke over det. Har vi i grunden det ikke rimeligt godt. 
 
Skibhuscentret kører og det kører godt.  
Nøglen til det er fællesskab, ansvarsfølelse og samarbejde, hjælpsomme frivillige. 
Tak, for det samarbejde vi har haft i året der er gået. 
Uden jeres hjælp er der ikke et Skibhuscenter med en velfungerende bestyrelse, de har 
faste vagter i cafeteriaet, sørger for at alle døre bliver låst op om morgenen og låst igen til 
aften, smører brød, lave kaffe, ekspedere, passe kassen, vander blomster tørre borde af, 
sørger for der er rent og pænt alle steder.  
Vi har et aktivt og nyskabende aktivitetsudvalg. 
En havegruppe der holder den smuk park, de reparerer, maler og vedligeholder alting.    
En stor gruppe frivillige der bager, hjælper i køkkenet, underviser i sprog, motions, spil, IT, 
ja læs programmet og se alle aktiviteterne. Vi er omkring 50 frivillige der er med til at holde 
hjulet i gang. 
1000 tak til jer alle for den kæmpe indsats i hver især yder for Skibhuscentret.  



 
Husk at der er grænser for hvad frivillige hænder kan yde. 
Tænk over hvad du kan bidrage med.  
Kom og vær med i det fællesskab der er her på Skibhuscentret.  
Hjælp de faste vagter i køkkenet, samle brugt service sammen og stil det ud til opvask. 
Ryd op og tør bordet af, så det er, som du gene selv vil modtage det. Husk vi har et kæmpe 
hus med mange lokaler. 
Vi skal hjælpe hinanden med at holde Hovedgården ryddelig og ordentlig,  
Det er et hus der benyttes af pensionister og holdes af frivillige, det betyder at vi skal 
hjælpe hinanden med alt for at få det til at fungere. 
 
Hold dig orienteret: 
Læs og brug Skibhuscentrets hjemmeside, der kan du læse om alle de tilbud der er her i 
huset, tilmeld dig også nyhedsbrevet. 
 
Kom og vær med, deltag i fællesskabet, det gavner mere en du tror, at være sammen med 
andre. 


