
Kort beretning fra MIK – Børneuge 2021 

Efter et år 2020 med aflyst børneuge pga. corona, var det med stor glæde, at vi kunne annoncere, at 

børneugen i 2021 ville blive afholdt. Omkring 100 børn deltog, fordelt på seks hold med to holdkaptajner på 

hvert hold. Temaet for årets børneuge var OL, kombineret med et tema omkring OL-værtslandet, Japan.  

 

Årets børneuge bar præg af, at MIK oplever at have fundet et passende ambitionsniveau i forhold til 

aktiviteter. Værkstederne er delt op i ”stationer”, så der er færre børn og flere voksne til 

værkstedsaktiviteter, som egner sig til børn i hele spektret (fra 3- 18 år). Vi havde med vilje lagt ekstra luft 

ind i programmet, og det viste sig, at det var en helt fremragende idé. Vi har aldrig oplevet så megen dejlig 

”fri leg” mellem børnene, både på boldbanen, marken og legepladsen. Et gyldent øjeblik var en aften, hvor 

næsten 40 børn løb og legede på boldbanen i skumringen – jeg tør godt sige, at Anita (MIKs alma mater) og 

jeg stod dér under syrenen og fik lidt tårer i øjnene ved synet… For det er jo det, som det hele handler om: 

at være med til at skabe gode fællesskaber, mellem børnene og mellem de voksne.   

Udover værksteder, var der en spektakulær forhindringsbane på marken, inkl. hoppeborg. Det var hede 

dage, men en del børn valgte at overnatte på marken. Natløbet var et kæmpe tilløbsstykke, arrangeret på 

en lidt ny måde, med fokus på det gode samarbejde mellem børnene. En nyere kolonist med sort bælte i 

karate stod for karateundervisning, hvilket mange børn var glade for. Børnefesten var flyttet udenfor, og 

det viste sig at være en god løsning, som vi vil gentage. Dermed var der nemlig bedre plads til udfoldelse, 

oprydningen var minimal, og mange flere børn var aktiveret samtidig. Udflugten gik til Sommerland 

Sjælland – og trods en forkert afsendt bus (i parentes bemærket: vi fik nedslag på prisen      ), lykkedes det 

at sende omkring 70 kolonister på fælles udflugt. Boldturneringen blev styret med kyndig hånd af Kasper 

Betak med følge, og det blev et stort tilløbsstykke.  

 

Det var en uge, som fandt sted midt under en hedebølge, i et år, hvor corona stadig lurede i baggrunden – 

men det endte med at blive et virkeligt vellykket år. Ikke mindst takket være et nyt, elektronisk 

tilmeldingssystem, som gør det langt nemmere at koordinere de mange frivillige, som der er brug for til 

småtjanser i løbet af ugen. Og også, fordi vi har en solid gruppe af både garvede og nye MIK’ere, som med 

god energi, iderigdom og realisme igen i 2022 vil stå for en forhåbentlig dejlig oplevelse for børn og voksne.  

MIK vil gerne sige TAK til forældre og bedsteforældre, som med smil og overskud tager opgaver på sig i 

løbet af ugen. Det er et stort arbejde at arrangere en fuld uge med aktiviteter for så mange børn i så mange 

aldre, og hjælpen har afgørende betydning. I aner ikke, hvor meget, det betyder, når I kommer og hilser på 

med smil & glæde… Allermest dog en KÆMPE anerkendelse til jer holdkaptajner, som hver eneste dag i 

børneugen er med til, at yngre børn, nye kolonister og børn, som ikke i forvejen kender andre, bliver en del 

af børneugen. Uden jer, så ville intet af det her blive godt. Så TAK til holdkaptajnerne – for hold da op, hvor 

var I alle helt fantastiske, igen under Børneugen 2021. OG TAK TIL RENÈ og KØKKENHOLD!!! Næsegrus 

respekt for jer!!! 

Om årets Børneuge 2022 kan vi afsløre, at temaet bliver ”Nordisk mytologi” og som altid vil finde sted i uge 

28. Vi benytter igen et elektronisk tilmeldingssystem, der vil blive en udflugt om onsdagen, der vil være 

natløb og overnatning på marken. Og der vil være værksteder, overraskelser – og tid til den frie leg, som er 

så dejlig at opleve. Programmet for dette års børneuge vil blive omdelt i alle postkasser samt lagt i 

Magleriet ca. en måned før afholdelsen.  

 

Med kærlige hilsner fra MIK til børn, holdkaptajner, forældre og bedsteforældre – på gensyn i 2022!  


