
Beretning til Generalforsamling: Årets Børneuge 2022 

Årets Børneuge havde det fantastiske tema ”Nordiske Guder”. Temaet viste sig at være utroligt velegnet i 

forhold til at lave spændende aktiviteter for børn i mange aldre. Børnene lavede Gudernes Sekskamp på 

boldbanen, der blev produceret amuletter og mytologisk outfit på værkstedet, der var togt, krigsdans og 

ekspedition med samarbejdsøvelser. Årets udflugt gik til Sagnlandet Lejre, hvor der var vikingemarked, og 

hvor instruktøren Bille August var i færd med at indspille en film! Udflugten blev en skøn dag med kæmpe 

tilslutning og mange, fantastiske oplevelser. Og så var ugen tilmed lærerig – for både børn og voksne.  

 

MIK vil gerne benytte anledningen til at sige en KÆMPE TAK for, at alle forældre og bedsteforældre igen i år 

tog en frivilligtjans og dermed sikrede, at både børn og voksne havde en dejlig uge. Der opstod relationer 

og samtaler på kryds og tværs i haveforeningen, og det er jo det, livet er bygget af, når livet er bedst.  

 

Der er også rigtig god grund til at fremhæve de fantastiske kaptajner – ældre børn og unge, som hver for sig 

og sammen tog en stor og vigtig opgave på sig, så hvert hold i år var velfungerende, og hvor der blev taget 

vare på alle, så alle fik en god oplevelse. TUSIND, TUSIND TAK til jer, Kaptajner – uden jer ville sådan en 

børneuge slet ikke kunne lade sig gøre.  

 

Endelig vil vi sige tak til de ca. 100 børn, som i 2022 var en del af Børneugen. Tak for, at I deltog med 

kæmpe energi og godt humør, tak for, at I passer på hinanden, hjælper hinanden og er så rare. Det er 

virkelig sjovt at få lov at hænge ud med jer.  

 

MIK er allerede så småt begyndt på planlægningen af årets Børneuge – årets tema afsløres senere på året. 

Tovholderrollen er nu overgået til Albert Lindblom, og han kan kontaktes på mail 

albert.lindblom@gmail.com.  

 

Vi glæder os til at se alle børn, forældre, bedsteforældre og andre kolonister til en dejlig Børneuge 2023! 

 

Kærlig hilsen 

MIK 
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