
MÆMA i 2020-2021  
 

MÆMA aktiviteterne i 2020-2021 har ikke ligget helt stille, selv om personalet i Plexus inkl. koordinatoren, har været 

hjemsendt i længere perioder. Vi er klar, så snart mulighederne åbner sig. Nedenfor er nævnt nogle af aktiviteterne i 

2020 og 2021.  

Fælles-skaber-kultur aktiviteter:  

o Bog caféen er kommet godt i gang 

o Deledepotet er etableret. Der er stadig plads til flere ting, 

men vi er i gang  

o Fælles køkkenhave for 14 familier i 2020. I år er der 20 

familier med 

o Repair café 

o 2 x aftenvandring i fuldmånens skær 

o 3 x podekursus 

o Guidet cykeltur i Idom og Råsted 

o Kryddersnapsetur 

o Svampetur 

o Behovet for ”Lån en bedstemor” blev undersøgt i ”Den 

rullende mødregruppe”. Tilbagemeldingen var, at der ikke 

var pasningsbehov, men mødrene tilbyder til gengæld at 

mødes med ældre, hvis de har et ønske om det. 

Der er planlagt en vandretur: Sten & anekdoter samt et par 

Samtale-vandringer. 

 

MÆMA aktiviteter: 

2 x firmaarrangementer med besøg hos fødevareproducenter og bespisning i Plexus 

Pop up butikken har haft åbent med salg af Lam fra Storålam, røget ørred fra Christiansminde 

Dambrug og Krondyr fra Vedersø Vildt.  

2021 er stadig uvis. Men vi håber, ud over Politiker rundturen, på følgende arrangementer – og der er plads til flere: 

o At finde financiering til kunstprojektet med Samir Edo – 30 portrætter til ophængning i foyeren i 

Plexus 

o Mindst 2 firma MÆMA-arrangementer – gerne 5 

o 3 x åbent i pop up butikken 

o MÆMA for lokale 

o 5 inspirationsture i naturen 

o At få 100 ting på deledepotslisten 

o At få et indslag i TV Midtvest om lokale tilflyttere 

 

Alle er velkomne til at henvende sig med idéer til flere aktiviteter. 

 

Med venlig hilsen Helle Niewald. Kontakt@maema.dk 

  



Status på koordinatorstillingen 
De midler vi fik fra Liv & Land i 2019 til en deltids koordinator 

 

Fundraiserudvalget 
 


