Beretning for Landkolonien Jomsborg 2008
Bjørnebo.
Året 2008 var præget af Bjørnebo. De første måneder af 2008 handlede om den meget store
istandsættelse af bygningen. I april havde vi afleveringsforretning af byggesagen. De sidste detaljer
kom på plads og Bjørnebo var så klar til at blive præsenteret på Grundlovsdagen. En dag, hvor vi
ville fejre Bjørnebo, der fyldte 100 år, og samtidig ville vi lave en genindvielse af Bjørnebo.
Bygningen er kommet til at stå flottere og bedre end nogensinde. Vi var stolte over resultatet og alle
Jomsborgs gæster på Jomsborgdagen, var enige med os. Vi havde fået en bygning, som strålede i
det gode vejr. Riddersalen imponerede alle. Salen var blev skabt, så den blev en Riddersal værdig.
Arkitektfirmaet Alsløv, Andersen og Vorbeck og vores hovedentreprenør Bang Nielsen havde
genskabt det fabeldyr, der var på trappetaget i 1908. Fabeldyret blev overrakt os på dagen af
Arkitekt Anders Alsløv og pryder i dag på det nye trappetag på den nyistandsatte bygning.
Istandsættelsen indebar nyt tag, nye vinduer, total renovering af tagkonstruktionen ombygning af
trappe tag, reparation af alle fuger mellem kvaderne, sandblæsning af facaderne, pudsning og
kalkning osv. I salen kom der nyt gulv, loft, vægge, modulscene og regulerbar belysning. Et
interiør, der ikke kan beskrives, men skal opleves. Særligt for salen er det store FDF skjold, der er
nedlagt i gulvbelægningen. Arkitekt Anders Wihlborg Rasmussen, som forestod renoveringen, har
været en god samarbejdspartner. Anders’ medlemskab af FDF har været med til at skabe den rette
fornemmelse for en sommerlejrs målgrupper. Arkitekt Dorte Andersen tog sig bla. af farvevalget,
som bestemt har skab en harmoni i bygningen. Vi kan kun sige tak til Anders Alsløvs tegnestue for
et godt samarbejde.
Jomsborgdagen
Grundlovsdag i 2008 blev en særlig dag. Vejret var utroligt smukt og fremmødet var flot. Dagen
startede med indvielsen. Den røde snor blev klippet og et par bjørne ”vågnede ”, så alle kunne tage
den nyistandsatte bygning i øjesyn. FDF’eren Jakob Rönnow, præst i Vangede Kirke, holdt en
festlig gudstjeneste foran Bjørnebo og FDF Glostrups Brass band sørgede for musikken. Dagen
igennem var der underholdning på scenen og aktiviteter ved bålpladsen. Der var mulighed for at
børnene kunne blive sminket som bjørne. I programmet tænkt på alle aldre. Nullernix for de
mindste, og et band for de unge og FDF musik, fødselsdagssang og optrin for alle. Der var grill,
cafeteria og Paradis is til alle. Det blev en rigtig 100 års fødselsdagsfest for Bjørnebo. Som særlig
markering for denne dag, havde Jomsborg Venner fået fremstillet et bronzerelief af FDFs stifter,
Jomsborgs grundlægger og Bjørnebos arkitekt Holger Tornøe. Dette relief blev afsløret af
Samvirkets formand Ole Fog og Frederikssunds borgmester Ole Find Jensen holdt en tale. Mellem
de flotte gaver Jomsborg modtog var en platte til spisesalen med et motiv af klokkestablen.
Driften
Naturligvis var driften præget af de store aktiviteter, som en istandsættelse af Bjørnebo indebar.
Men der er også sket andre ting. Af de lidt større ting, som kan nævnes er udskiftningen af ovnen i
køkkenet, hvor der ligeledes er blevet opsat en emhætte over den nye varmluft ovn. Den gamle
kartoffelskræller er blevet udskiftet med en ny. Der er også anskaffet en ny transportvogn til
brugerne, når bagagen skal op og ned fra busserne, og der er blevet købt nogle brugte kanoer som
supplement til travaljerne.
Forretningsudvalget har udarbejdet en perspektivplan for Jomsborgs vedligeholdelse og
ombygninger for de næste 5 til 10 år. Kommunen har været på besøg i efteråret, da nogle
nærliggende sommerhuse lå under vand. Dette skyldes, at det dræn der går ned over Jomsborgs

grund, var stoppet. Året sluttede med at vi ryddede i kanten af parkeringspladsen og efterfølgende
rettede den af med stabilgrus. Den store regnmængde vi har fået i foråret og efteråret gør, at vi ikke
har kunne bruge parkeringspladsen hensigtsmæssigt. Vi har skiftet rengøringsfirma, da vi ikke fik
det udbytte af arbejdet, som vi forventede. Vi har nu indgået en rengøringsaftale med Brian Sode,
som vi er godt tilfredse med.
Brugen af Jomsborg
I sommerferien kunne vi tilbyde tre sommerhold, fra F.6, F.7 og F.8. F6s hold var på to uger med
besøg af FDF Islev i den ene uge. Lejren talte 72 deltagere og havde temaet med Jorden Rundt. F.7
havde en god lejr i den varme periode og dette havde de 60 til 80 deltagere stor glæde af. F8 havde
en lejr med et relativt lille deltagerantal. Kredsene gennemfører stadig deres forårs og efterårs
weekends, så Jomsborg bliver af de frederiksbergske kredse samlet brugt i 76 døgn. Vi havde
fremmede lejere i 61 døgn, begge tal ligge på sidste års niveau. Næsten al bookning foregår gennem
vores hjemmeside og vort kalendersystem. Et værktøj der fungerer til alles tilfredshed. Et særligt
arrangement på Jomsborg i år var efterårslejren. Jomsborg var omdannet til et ”Jomsborgland” med
20 aktiviteter fordelt over en eller flere dage. 20 – 30 seniorer og ledere var den gruppe, der fik
aktiviteterne til at fungere. Fra mandag til fredag kørte der busser fra Frederiksberg med børn og
unge. 110 – 120 deltagere plus staben havde en fantastisk uge på Jomsborg. Et særligt
weekendarrangement som skal nævnes er OiO, hvor 350 FDF’ere havde aktiviteter weekenden
igennem. Et så stort deltagerantal betød også, at der var overnatning på fodboldbanen og i
Marmeladelunden.
Jomsborg sydede af blå skjorter. Det var en kæmpe oplevelse.
Økonomien
Trods en kommende finanskrise, havde Jomsborg igen et godt år. For andet år i træk fik vi et meget
højt tilskud fra Svend Hornsyld legat. Dette giver os en unik mulighed for af sikre at Jomsborg kan
holde den høje standard, som tiden kræver. Vi glemmer dog ikke, at vi derudover har tilskud fra
Hartelius’legat, Frederiksberg Kommune og lejeindtægter, for at sikre at den almindelige drift kan
hænge sammen. Tak til alle der støtter Jomsborg.
Jomsborg bag kulissen
Jomsborg, er medlemsejet, og ledes af et repræsentantskab, men styres af et forretningsudvalg, som
man sjældent hører så meget om.Det er et vigtigt udvalg, da det er dem der beslutter, hvordan
hverdagen for Jomsborg skal være. Forretningsudvalget er en gruppe FDF’er med et stort hjerte for
Jomsborg. Dagligdagen tager vores forretningsfører, kasserer og formand sig af, tre personer, som
har et meget tæt samarbejde om Jomsborg. Som formand vil jeg takke forretningsføreren og
kassereren for deres store indsats. Her bruges mange frivillige timer for Jomsborg.
Men uden vores tilsynsførende Per Jensen, ville vores arbejde være umuligt, så derfor skal der også
lyde en stor tak til Per. Vores rengøringsmand Brian Sode skal også have en tak for samarbejdet.
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