
Årsberetning                                                                                           22. februar 2023 

Vi har i året 2022 haft stor aktivitet. 
Vi har haft en fremgang af nye medarbejder. 
Vi har en række af gode samarbejdspartnere. 
Nye anskaffelser til forretningen. 
Vi har haft en god pressedækning. 
 
1. Vores aktiviteter har været store og meget omfattende. Det skyldes også at vi har 
modtaget en del fra Stimuli Fonden ( Corona ) vi sagde ja tak til alt, hvad vi fik tilbudt. Det 
bevirkede at vi alle fik meget travlt. 
Vi havde lejet os ind på Vandrehjemmet og havde yoga for unge gravide og der var stor 
søgning, vi havde det 4 gange. 
Vi har haft en eftermiddag med teater med Lone Vernblad. Teatergruppen Mariehønen 
Evigglad fra Fair Play i Holbæk, det var en god oplevelse, der var mange. 

 Spisning for mødre med børn både fra Ukraine og Danmark, der var ikke den store 
søgning. Så har vi haft førstehjælp for nye forældre. 

 Vi har leveret 17 fødselsdagskagemænd. 
 
Vi havde to kolonier. En på Samsø på tre døgn med unge familier og babyer ca. 40 i alt. 
en ny og skøn aktivitet, og så havde vi vores familiekoloni på Ugerløse camping ca. 50 
med børn. Igen en god oplevelse. Vi fik besøg af vores direktør Ninna Thomsen. 
På begge kolonier havde vi besøg af Louise Kantsø Olesen og vi havde en skøn kvindelig 
klovn/underholder til leg med forældre og børn. 
 
Vi har haft en god fremgang med nye frivillige til forretningen, 42 er vi nu. Og der er en god 
stemning blandt de frivillige, og der er flere der ønsker at deltage i aktiviteterne. 
Vi er jo ikke gået igennem året uden at være ramt af sygdom, men der er kommet en fin 
stemning, hvor folk hjælper med at vikariere, når det er nødvendigt. 
 
Vi har et ualmindeligt fint samarbejde med vores positive sundhedsplejersker, vi kan altid 
hente gode råd, og de er gode til at henvise unge familier og enlige mødre til os. De kører 
ud med vores startpakker, hvor det er nødvendigt. Ca. en startpakke om ugen. Vi 
modtager også gode ideer til aktiviteter. 
Biblioteket og forskellige fagfolk som Louise Kantsø, Kalundborg kommune er en positiv 
samarbejder på flere plan. 
Der er en rød tråd i det, vi har startet i 2022 omkring de helt unge forældre. Vi dyrker 
højtlæsning for en besøgende børnehave, vi har haft kommunens talepædagog,  Lene 
Bauvnegaard  til at fortælle om sproglig udvikling hos små børn, den bliver der fulgt op på i 
2023. 
 
Julen 22 havde vi vores salg af nissehuer som også gik fint, vi har en god “ uldmor.”  

Vi havde det sædvanlige juletræ, der blev pyntet af en lokal børnehave, hygge og 
højtlæsning samt en biograftur til ca. 250 børn. 
Vi donerede 8 julekurve som bestod af gode ting til mor i familien, og igen var det 
sundhedsplejerskerne, som fandt de 8 kvinder, som fik kurvene. (og som trængte) 



 
Vi har det rigtigt godt med den lokale presse. Der skrives om alt hvad der sker hos os. Vi 
har købt reklame i biografen, der køres hver aften. Vi har en side i det lokale turistbladet 
Det er nok også med til at synliggøre at vi er kendt i lokalområdet. Så vi opfordres ofte til at 
komme ud og holde et oplæg om vores forening  i flere foreninger. 
 Soroptimisterne har vi været hos to gange og de har både i 21 og nu i 22 doneret 7,500 
kr., vi går altid to ud. Vi blev inviteret til kommunens børne- og familiedag, hvor vi var tre 
og det var sagsbehandlerne, der kunne stille spørgsmål. Vi har været i Rotary samt Logen. 
Ligeledes holdt vi foredrag for sundhedsplejerskerne. Så alt i alt får vi meget 
opmærksomhed og vi køber os til andet. 
 
Men det som er centrum i alt den gode omtale er vores forretning, den får så meget ros og 
positiv omtale. Og det skylles jer alle.         Og jeg mener ALLE. 
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