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Årets aktiviteter: Coronaen som kort var nævnt i sidste årsberetning, blev det der satte dagsordenen igennem hele
2020 og helt frem til nu. Rigtig mange besøg blev aflyst, og gården var helt lukket ned et par måneder med et
følgeligt indtægtstab. Heldigvis blev der af Realdania i en Byd indenfor pulje afsat ”en pose penge” til at afbøde
virkningerne. Vi søgte og blev bevilliget 30.000 kr. øremærket til markedsføring af gården. En del af bevillingen
anvendes til genoptryk af hæfter og foldere samt opfriskning af hjemmesiden hvor vi med hjælp udefra vil søge dele
oversat til fremmedsprog. Vi satsede derudover på flere typer af arrangementer. Efter genåbningen og på initiativ af
Johanne Jacobsen og Anette Jensen startede vi d. 8. august op med et velbesøgt ”Strikke og Rokketræf” I september
var planlagt to arrangementer under temaet” Den gode fortælling.” d. 17 sept. med Dyrlæge Ole Carstensen ” Kendt
fra filmen Onkel ”som indleder, og den 27 sep. ”En Alsisk Ætte Merre” med sang og musik samt oplæsning af alsiske
historier. Førstnævnte arrangement måtte vi aflyse på grund af sygdom, men det vil blive gennemført i løbet af
efteråret. Til julemarkedet var der planlagt flere nye aktiviteter, men også det satte coronaen en stopper for.Til
gengæld havde vi et godt salg af juletræer og pyntegrønt sponsoreret af Holm Minkfarm og Stenbæk- Stjørnsholm
i/s. Indtægterne fra salget gik ubeskåret til gårdens vedligeholdelse.
For at sikre vi også har træer på sigt, har vi her i foråret plantet ca.300 ny træer.
På området skolesamarbejdet holdt ”vore lærere” orienteringsmøder på deres respektive tidligere arbejdspladser.
Vi oplevede, at restriktionerne mod rejse ud af landet resulterede i, at flere danskere kom på besøg, hvorfor vi i Juli og
frem til 8. august havde åbent hver dag. Der kom rigtig mange gæster og alt i alt havde vi i 2020 et fint besøgstal.
I værkstedet har ”Hussnedker Madsen” påbegyndt nye aktiviteter bl.a. med efterligninger af gamle malke-og
trædeskamler. Der har været pæn interesse eks, til anvendelse som blomsterstandere. Materialet er gamle
gulvbrædder fra gården, der fremtræder med en passende patina. Derudover har han også til salg, lavet stylter og
fuglekasser i forskellig størrelse. Altsammen for at styrke økonomien. Brdr. Jensen arbejder ihærdigt på den gamle
Deutz Gasmotor der er fra årtusindskiftet og været brugt som trækkraft for byens mobile tærskeværk. De hævder den
bliver kørende til jul, men ikke hvilket år.
Bagved værkstedet har vi opført et lukket halvtag til plæneklipper kost m.m. Det frigør plads i den nederste del af
”Bagehuset”, hvor der var noget klemt. Tækkemanden nåede ikke fornyelsen af rygningen på stuehus og
staldbygning inden jul, men det er udført i begyndelsen af indeværende år..
Mere praktisk har vi udover rundvisninger, og alm, vedligehold af bygninger og områder, kalket vægge og malet
træværket på stuehus, i krogen og på nordsiden af laden. Gården tager sig nu pænt ud fra alle sider, ikke mindst i
forårstiden med tulipaner og liljer i rigt mål. Henover vinteren er der fældet nogle ” farlige træer” bagved værkstede.,
Det giver plads til en tiltrængt udvidelse af parkeringsfaciliteterne. Vi vil fortsætter bestræbelserne på at udbrede
kendskabet til gården. bl.a. igennem opslag og udlevering af brochurer på strategiske steder. Indsatsen sidste år har
uanset coronaen, resulteret i et fint besøgstal og mangen god omtale.
Med de nu kendte varslinger om lempelser i restriktionerne håber vi meget på at få en mere normal sæson i
indeværende år.
Som før omtalt har vi Indtil nu kunnet klare udgifterne til den løbende drift ved medlems og entreindtægter suppl.
med evt.afkast af fondsbeholningen. Med de øgede udgifter til forsikring og opvarmning, ville det fremadrettet ikke
være muligt. Vi har derfor søgt kulturudvalget om et lille tilskud i lighed med det der gives til andre lignende projekter
Det er glædeligvis bevilget foreløbigt for 4 år.
I Støtteforeningens bestyrelse har Erik Sarsgaard afløst Michael Panduro som kasserer
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Vedlagt Indkaldelse til generalforsamlingen d.16 juni. for indbetaling af kontingentet på beskedne kr. 100 overførsel til bankonto 8011-1044220 eller mobilepay 952075 mrk. Medlem.
I håb om jeres fortsatte opbakning
Mvh. Bestyrelsen
For fremadrettet i størst mulig omfang at kunne kommunikere pr. mail bedes i venligst oplyse jeres mailadresse til
erik@sarsgaard.dk

