
Ny Aktivitetsplan for 2021 på Brandlundparken 

Men ingen Nytårskur 
 

v. Gitte Brønnum 

På Brandlundparken tilbydes alle Ikast-Brande Kommunes pensionister og 
efterlønnere en hel række aktiviteter. Det er Aktivitetsrådet, der står bag 
planlægning og udfærdigelse af Aktivitetsplanen. 

Der bliver ingen nytårskur i det nye år. 

Aktivitetsrådet har derfor besøgt alle aktiviteter her i november for at modtage 
tilmelding til næste år, og der er blevet ringet til alle selvtrænere, så vi kan udstede 
nye medlems- og aktivitetskort for 2021. 

Alle hold starter op i uge 2, hvor alle de tilmeldte vil få udleveret deres medlems-
aktivitetskort mod at betale 200 kr. 

De personer, der kun går til selvtræning, er blevet bedt om at møde op på 
Brandlundparken i Bikuben d. 5. januar på fastsatte tidspunkter, hvor alle skal 
medbringe 200 kr., og dermed få udleveret deres medlems-aktivitetskort. 

Der bliver annonceret, når bankospil og søndagstræf starter. 

År 2020 har jo været et helt specielt år for os alle sammen. Næppe var vi kommet 
godt i gang efter jul med vores aktiviteter, før vi måtte lukke alt ned på 
Brandlundparken pga coronavirus. 

Omkring august kom der lempelser igen fra regeringen, og vi forsøgte at starte op 
med de hold, hvor det var forsvarligt at mødes. Og stor var glæden, da vi kunne tage 
Bikuben i brug med de begrænsninger, der måtte være. 

I selve Brandlundparkens hovedbygning skal der holdes en afstand på 2m x 2 m 
mellem personer, da alle der bor og opholder sig der, er i stor risikogruppe. 

I værkstedsbygningen må man opholde sig med 1m x 1 m afstand pr. person.  



Det har jo sat store begrænsninger på vores aktiviteter, men mange har været i gang 
her i efteråret. 

Bl.a. er der blevet mulighed for at spille bridge tirsdag eftermiddag og torsdag aften, 
og et spændende tilbud med decupage har også fundet sted. Cykling med cykelpilot 
kan arrangeres efter aftale. 

Men næppe var vi i gang med banko, bridge og søndagstræf før vi måtte lukke ned 
igen. Og sådan er situationen i hvert fald indtil efter nytår. 

Aktivitetsplanen, som er med her i avisen, rummer igen mere end 20 tilbud, og hvis 
der skulle være pensionister/efterlønnere som ønsker at være med i et hyggeligt og 
kreativt samvær, er man velkommen til at ringe til de telefonnumre som fremgår af 
aktivitetsplanen.  

Se annoncen med aktivitetsplanen i Brande Bladet eller på vores hjemmeside  
brandlundparken@ikast-brande.dk.  

Evt. oplysning om aktiviteterne kan fås hos formand Henning A. Nielsen  

tlf. 60522630. 
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