Traditionen tro, så vil denne beretning starte i omvendt rækkefølge og det sker ved at takke
de mange involverede i Værkeriet:
- Det gælder først og fremmest hvert enkelt medlem og brugere af huset – tak fordi I er med
til at give liv til huset, på kryds og på tværs.
- Lemming IF, Friskolen i Lemming, Børne- og familehuset, musikken på førstesalen,
billardentusiasterne, madholdene, rengøringsholdet, gas-og-vand-mester Oluf Skjerring,
fotograferne, børn, unge og alle os som er et godt stykke over de 18… Værkeriet siger bare
mange tak fordi I fortsat støtter huset, enten ved at deltage i arrangementer, fortsat
komme med idéer eller sommetider i form af en donation.
Bestyrelsen i Værkeriet arbejder gennemgående med at slå dørene bredt op, og det er I
stærkt medvirkende til.
…
Det seneste år har været et specielt et af slagsen, hvor Værkeriet har været tvunget til
nedlukning. ”Hvor meget må vi og kan vi gøre noget på en anderledes måde?”. En blanding
af et fælles pusterum kombineret med nye idéer. Live stream foredragene blev flyttet til
Lemming IF klubhus, så der var bedre plads.
Vi havde også ”Lørdag før vinter” arrangementet, hvor Frøken Grøn solgte kaffe, kage og
paninis fra sin vogn alt imens skærsliberen klarede knivene og musik spillede i salen. Det var
en dag, hvor skuldrene kunne sænkes en smule og den sociale kontakt fik lidt ekstra point,
inden Værkeriet gik på vinterferie og hen imod en ny nedlukning.
Det gav så igen tid til at tænke nye tanker. Hvordan kan vi opleve noget sammen, men hver
for sig? Det blev til en dag med take away mad fra Forsamlingshuset, hvor den
coronavenlige kø står som et stærkt billed på, at folk var klar til at lave noget fælles igen.
Senere på aftenen stod den så på online LanterneBanko, hvor 192 plader var kørt ud til de
lokale postkasser. Det var en historisk aften.
De fremadrettede planer
I skrivende stund, ved vi endnu ikke hvornår vi kan lukke endeligt op for den brede
befolkning. Der kan tilgengæld godt arrangeres både online-arrangementer + udendørs,
hvilket vi agter at gøre på denne side af sommerferien.
Derudover har et nyt projekt set dagens lys, i form af Landsby Lyd. Et musikalsk netværk,
hvor samtlige otte byer i Landsbyklyngen Silkeborg Nord er med. Projektet går på to ben:

1. som handler om at etablere et musikrum, som kan lejes på timebasis.
2. Mere musik på tværs landsbygrænser.
Vi glæder os over at vores nabobyer hopper med på idéen og dermed ser sig selv som
medspiller dels i Værkeriet og dels for landsbysamarbejdet.
Derudover arbejder bestyrelsen fortsat med at være i løbende dialog og sparring med de
lokale institutioner og foreninger – og dermed også tak for det gode samarbejde. Det
handler ikke om hvem der først får fyldt pladserne ud, men at folk ved hvem de skal
kontakte og hvor de skal gå hen.
Og så til en afrunding, rettet mod en person som har styr på sin værktøjskasse og som så
mange gange har slæbt den med, såvel fysisk som i ordmæssig forstand.
Jan Lykke, du har valgt ikke at genopstille til endnu en periode i Værkeriets bestyrelse. Dig
og Bente, som har været en kreativ og skarpt tænkende duo her i Værkeriet, har sat jeres
hus til salg på Ingerslevvej. Vi ønsker jer al det bedste i den forbindelse.
Det er specielt at tale til dig her. Du har været med lige fra starten og givet den en skalde
ved samtlige møder og arbejdsdage.
Jeg lærte hurtigt, hvor god du er til at konkretisere sagens kerne og ramme det ind, så
resten af holdet kan spise med ved samme bord. Du har favnet bredt, både med indhold til
hvad huset kan byde på – bl.a. jeres ugentlig værksted, hvor dig og Bente låste op og sad en
række eftermiddage, for at lære fra jer af jeres håndværksmæssige kunnen. Det har været
en gave for Værkeriet. Men, også favnet bredt, på det håndværksmæssige område. Du har
vel stået for 98% af boringerne. De sidste to er skæve, og dem ved jeg godt hvor kommer
fra.
Der kan siges meget om dig, Jan, og selvom vi alle fuldt ud respekterer og forstår jeres
beslutning, så taler jeg på hele bestyrelsens vegne, når jeg siger, at vi vil savne dig. Det er
luksus at sige, men alle bestyrelser burde have ”En Jan”. En person, med værktøjskassen i
orden – ikke mindst på det menneskelige plan, hvor ordentlighed og fairness er en stor del
af dig.
Der skal man desuden ligge de mange historier, som også blev en fast del af starten på et
bestyrelsesmøde.
Tusind tak for dig, Jan, tusind tak for dig, Bente, og held og lykke fremover fra hele

bestyrelsen.
Til slut vil jeg gerne sige tak for samarbejdet til bestyrelsen. Vi er klar til endnu en sæson!

