
 
 

 

 

Mødrehjælpen Kalundborg lokalforening 
Formandens beretning for 2021  
 
Vi havde den sidste generalforsamling d.11.6 21. Den var senere end hvad vi plejer, det 
var på grund af Corona. Hele sidste forår var præget af den virus, vi lå nærmest stille med 
aktiviteter. Vi havde Sigurd Barrett nede i biografen d. 18.6 Og så startede vi den store 
planlægning til vores koloni på Ugerløse ferie og camping center. Den startede med det 
første hold d. 31.7 og så sluttede vi d. 11.8. Vi havde skift midt i ugerne. Men da vi er ved 
at blive professionelle, fik vi Kvickly til at handle ind for os til alt den kolde mad, og de kom 
hver dag prompte på samme tid med den varme mad. Vi havde i år Louise Kantsøe til at 
komme et par gange og undervise mødrene og lege med børnene. Vi havde så mange af 
jer til at hjælpe med arbejdet på kolonien, det var bare så skønt. Resten passede 
forretningen.  
 
Nissehuestrik begyndte i sensommeren. Jeg håber vores uldmor siger et par ord om det. 
Alle var flinke til at lade sig teste og passe på. Naturligvis gik vi ikke helt ramt forbi. Men vi 
havde ikke lukket i forretningen på grund af Corona. Så kom der gang i aktiviteterne i 
efteråret. Stimuli puljen kom væltende ind til os og de skulle bruges ret så hurtigt, jeg skal 
love for at vi fik travlt med planlægningen.  
 
8.11 På Postgården havde vi den skønne Lola som foredragsholder, der kom næsten 100 
samtidig var det kanon hyggeligt for vi startede med sandwich og det gav en hyggelig 
stemning, hvor vi kunne småsnakke lidt sammen. Det var en populær aften.  
 
5.11 Motorisk Udvikling med Louise Kantsøe. 11 forældre og babyer med frokost bagefter.  
 
26.11 Børneteater Mariehønen evigglad. Og der kom ca. 25 forældre samt deres børn og 
spaghetti spisning bagefter. Det var godt, vi havde hyret to unge friske fyre til at bære 
kulisserne ind og ud. Men de skulle også sætte det hele op, og det var så tungt og det tog 
to timer, det samme når det skulle ned. Tak til Uffe og Poul. Men det var en ualmindelig 
vellykket forestilling som både børn og voksne var vilde med.  
 
18.12 Børnefilm i bio med popkorn og sodavand, det skulle være vores julegave til 
børnene i Kalundborg. Men ak og ve så blev alt lukket ned dagen før. Så bio blev udskudt 
til d. 19.3 2022  
 
Vores julefest i Udby forsamlingshus måtte vi aflyses. (Corona) Birthe og Inge har været til 
middag hos co. Optimisterne, vi fik en flot donation 7000 kr. og en mdr. efter ville de gerne 
have et foredrag af undertegnet og Anne. Den venlige forening har også haft damer til at 
strikke af det dyre uldgarn som deres forening har betalt.  
 
Vi har fået 7000 kr. af Stimuli puljen til personalepleje, dem har vi ikke brugt endnu. Vi får 
også en fin donation fra de solgte kalendere, hvor meget er ikke opgjort endnu.  
 



 
 

 

 

Kæmpe ros til alle jer i forretningen, fordi man mærker den gode stemning 
når man kommer ind i forretningen.  
 
Kæmpe ros til bestyrelsen for det arbejde med at planlægge og få tingene 
sat i gang. 

 
Og til sidst en kæmpe tak for det flotte og store arbejde vores cheføkonom udfører, det har 
været dobbelt så stort i år på grund af Stimuli puljen, alt skal afregnes og alt bliver 
kontrolleret.  
 
En stor tak til dig, Birthe. Det har været igen et år med godt salg og mange rosende ord fra 
kunder. Den fineste ros kom fra en kunde, som havde ledt efter en kjole i en anden 
størrelse, så da hun ikke kunne finde den, så sagde hun til Susanne Herlyng: sig mig en 
gang er det her ikke en almindelig forretning? Er det brugt tøj?  
 
Venlig Hilsen Inge Berg-Hansen  


