
 
Beretning - L´hombre 

Denne årsberetning for året 2020, kan meget vel blive for kort. 

Grundet coronaen blev det ikke til det helt store l´hombre spil. Det blev i hvert fald afbrudt flere gange. 

Vi fik dog lov at spille fra januar til midt i marts, så blev landet lukket ned. 

Der blev igen lukket op i løbet af sommeren, så vi kunne starte op til september. Lidt kringlet dog, da vi 

ikke måtte være mere end 10 personer i samme rum. Heldigvis måtte aktivitetscentret dele spisesalen op i 

2 afdelinger, så vi kunne være lidt i nærheden af hinanden mens vi spillede. 

Og vi holdt da også en fælles spisning den 6. oktober, bare sådan fordi vi kunne. Men stadig med 10 

personer i den ene halvdel og 10 personer i den anden halvdel af spisesalen. 

Men så blev der lukket ned igen i december. 

Og der var vi i fuld gang med at arrangere juleafslutning den 15. december. Men ak, 2 dage før blev 

Danmark lukket ned igen. 

Der var lagt lister ud så deltagerne kunne bestille smørrebrød. Dette var heldigvis ikke blevet bestilt, men 

det var tæt på. Snaps var blevet foræret af Keld. Men den kan heldigvis holde sig i lang tid. Der var også 

blevet bestilt hjælp til køkkenet. Men hun kan vel også holde sig 

Jeg havde tillige købt chokolade til præmier, og guf til aftenkaffen, mens der var tilbud på disse ting. 

Jeg blev bange for at disse ting ikke kunne holde sig, til vi kunne få lukket op igen og holde afslutning. 

Så det måtte jeg og familien spise selv.  

Det var så godt nok ikke det værste der kunne ske. Det var naturligvis god chokolade jeg havde købt. Men 

familien blev dog overrasket over al den chokolade jeg kunne tilbyde. 

Næste år kan kun blive bedre. 

Bjarne Elmue 

Udvalgsformand. L´hombre 

 

 

 


