Gejst og initiativ fra forrygende frivillige øgede
sammenhængskraften i Laven 2019
Af Kim H. Skaarup, Formand for Laven
Belurerlaug

I disse dage, vrimler det med tilbageblik fra året
der gik på de store kanaler. Og den slags, kan vi
jo ikke vige tilbage for i nærværende
Belurerlaug, i kølvandet på et 2019, hvor
Borgerforeningen atter satte et tykt aftryk på
byen med en lang række arrangementer, der
fremmer den så vigtige sammenhængskraft,
ulig mange andre steder i Kongeriget.
Alene det at der var kamp om
bestyrelsespladserne i Borgerforeningen og at
en abdicerende gademusikant fik spontant
hjemve og blev suppleant, siger vel lidt om at det ikke står helt skidt blandt de mange og få, der alle
som en ved hvad vej de skal gå.
Også selv om visse tunger vil hævde at
bysbørnene nyder sin egen stilstand og hygger
sig i from selvforståelse, trods manglen på
skole, dagligvarebutik og forsamlingshus.
For i praksis ryster det ikke Dem, De og jer, og
ikke mindst en lang række af utrættelige
frivillige, da de som det naturligste bygger en
imposant pizzaovn ved Søpladsen. Eller det
gæve par i nummer 25., som hvert år lægger
gårdsplads og hjerterum til Æblepressedagen,
eller for den sags skuld værterne bag årets
nytårskur for seniorer, i Gartnervænget.
For ikke at forglemme Sofie, der som det naturligste byder indenfor i kælderen, når byens
fodsportsorakler mangler skueplads til deres passion. Og absurd nok, selvom hun foretrækker
stavgang på vandet med andre ligesindede – som så laver yderligere et hold og skaber liv på søen.
Hvad ikke alle har den rette motorik, eller kræfter til.
Men det er der naturligvis også råd for,
takket være Miss Borne, der for andet år i
træk står i spidsen for ”Kun for mænd”
målrettet noble herrer der drømmer om at
se deres smukke navle. Igen, flere årtier
siden sidst.
Og bliver al den motion bare for meget,
bør I sende en venlig tanke til
bagmændene m/k, bag den
genopstandende filmklub, som atter viste
deres værd med et varieret udvalg sat i
scene i Antikvariatet med hyggen og
kvaliteten i spotlyset, der toppede
yderligere med lukkede klubkoncerter, Tour de France og hyggelige samtaler og lørdagspassiarer
omkring det runde bord.
Som åbenbart ikke er nok, hvorefter
Kombardo inviterer til deres traditionsrige
herrefrokost ved juletid – som typisk
efterfølges af en afart målrettet frejdige
fruentimmere.
Så det tror da pokker at udenbys folk af
anden etnisk herkomst end lavensk, nikker
anerkendende når man fortæller om sit
bosted og fine omgivelser. Alt sammen
takket være lidt brakvand, natur, lyden af
ugler, og ikke mindst en frivillig eller
syvogtyve, i det snart hedengangne
vandværk, Borgerforening, filmklub,

Kombardo, idrætsforening, Lokalråd, saunaklub, og,
og og.
Fortsat god læselyst og godt nytår.

