Fredagsåbent i Kirkeby fejrer 20 års jubilæum fredag den 6. oktober 2006, kl. 18.00
’’Lav noget for hele familien og på tværs af aldersskel!’’ – Det var meldingen fra 100 Kirkeby-borgere, da de i 1986 var forsamlet til borgermøde om fremtidens Kirkeby. Koordinationsgruppen i
Kirkeby med repræsentanter fra børnehave, borgerforening, Kirkeby Idrætsforening og skole gik i
gang med opgaven. Resultatet blev ’’Fredagsåbent’’ – et arrangement der nu, på 20. år, har kørt
seks fredage i vinterhalvåret – med umindsket succes!!
Og hvad er så Fredagsåbent – det er en uforpligtende sammenkomst, hvor alle er velkomne
– unge, som gamle, børn og voksne. Fredagsåbent foregår på Kirkeby Skole, hvor frivillige madhold melder sig til at lave to retter mad. Madholdene er f.eks. en klasse på skolen og deres forældre, børnehaven, borgerforeningen, petanqueklubben, løbeklubben, en vejforening, virksomheder
i lokalområdet, idrætsforeningen – ja, mange forskellige frivillige har i årenes løb stået for madlavningen.
Maden serveres kl. 18, hvor der typisk er forsamlet 70 – 150 mennesker i skolens aula. Prisen
er beskeden – 30 kroner for voksne og 15 kroner for børn. Der sælges øl, vand og vin til rimelige
priser.
Efter maden åbnes skolens gymnastiksal, hvor frivillige voksne hjælper børn og voksne med at
bruge alle redskaberne. Samtidigt åbner der aktiviteter i et klasseværelse. Aktiviteterne er f.eks.
lav fuglekasser, bind en krans til jul, lav påskepynt, lav passepartout kort, lav julegaver, arbejd med
skind – alt sammen kreative og funktionelle aktiviteter, til glæde for både børn og voksne. Skolens
computerrum åbner også, hvor der er en voksen der kan vejlede de besøgende.
Mange vælger også, at hygge sig ved bordene i aulaen med en øl eller et glas vin, og få en god
snak med andre fra lokalområdet.
Imens stiller 6. klasse fra Kirkeby Skole deres bod op, hvor de sælger hjemmebagt kage, kaffe og
te. Opvask og rengøring er også udliciteret til 6. klasse, der typisk tjener omkring 350 kr. til klassekassen pr. aften.
Aftenen slutter omkring kl. 22.
Overskuddet er beskedent, og går typisk til f.eks. at indkøbe nyt service, materialer til ekstra
spændende aktiviteter o.lign.
Koordineringen af det hele foretages af en Styregruppe, som lige nu er på otte personer. Styregruppen stikker de overordnede rammer ud, sørger for at ﬁnde madhold, lave plakater og tilmeldingssedler, og så er det Styregruppen der arrangerer aftenens aktiviteter i klasselokalet.
De frivillige i gymnastiksalen er rent faktisk de samme som for 20 år siden!! Nemlig Hans og Susanne, hvor Susanne skal tilskrives æren for, at ha’ sagt på borgermødet i 1986 ’’Jeg kunne godt
tænke mig at komme ud og spise en gang om måneden’’ – de forløsende ord til ideen om Fredagsåbent.
20 års jubilæet
Fredag den 6. oktober er første aften i denne vinters sæson, og dermed aftenen for 20 års jubilæet.

Vi fejrer aftenen på følgende måde:
·
·
·
·
·

Som repræsentant for den oprindelige Koordinationsgruppe i Kirkeby holder formand for
Kirkeby Idræftsforening en jubilæumstale.
Alle deltagere i jubilæumsaftenen skal i fællesskab male et maleri, der efterfølgende vil blive
ophængt på skolen. Maleriets tilblivelse koordineres af kunstner Winnie Stærke, der selv har
siddet i Styregruppen for Fredagsåbent
Aftenens dessert vil være ﬂot pyntede jubilæumslagkager
Aftenens aktiviteter: Fællessang og kortspil, som var typiske aktiviteter for 20 år siden
Vi opfordrer alle der i disse 20 år har bidraget til at gøre Fredagsåbent til en succes til at
deltage

