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Kære alle mænd, vores faste sponsorer samt støttemedlemmer. 

Det har været et fantastisk første halvår af 2016, så mange tak til alle jer. 

 

Hjemmeside, Mail, Facebook og YouTube. 

Det er et fantastisk medie at have til rådighed, og at have hjemmeside og Facebook på plads til nyheder 
og arrangementer. Tak for det store arbejde – det virker. 
 

Dagligdagen. 

Der har været mange dejlige mødedage med snak og vores aktiviteter, samt maddage og gøremål i huset. 

Det er bare helt vidunderligt at komme til en maddag på Blommevej og spise lækre retter, man ikke kan 

opnå at få i et normalt parforhold. 

 

Arrangementer. 

 Vi har meldt os ind i Strøby Borgerforening. 

 Vi har deltaget i kurser for at blive bedre til administration og regnskab.  

 Nord Stevns Dart Klub flytter ind. 

 Generalforsamling med gode tiltag og beslutninger. 

 Musikaften i Varpelev forsamlingshus.  

 Bankospil med god omsætning. 

 MMS 1 års fødselsdag 

 Sundhedsdag og besøg af Stevns kommune, Ulla Klokkerholm og Jack med Droner. 

 Forsikringscheck og sponsoraftale med Lokal Forsikring 

Tak for den store opbakning. 

 

Besøg og interview af: 

 Svend Aage Madsen, Formand for Forum for Mænds Sundhed. 

 Pernille Hartvig, fra Københavns kommune. 

 Liv og Vibeke, specialestuderende hos Forum fra Mænds sundhed 

 Jesper og Peter, Ernæring og Sundhed fra Kolding kommune  
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Aviser, radio og TV 

Vi har været på besøg hos TV Øst i Vordingborg, hvor vi blev medlem af ’Min Hverdag’ 

Vi har været hyppigt i de lokale aviser.  

Vi har fået hæder og pris af Forum for Mænds Sundhed, i form af Men’s Health Week pris 2016, for vores indsats 

med Mænds Mødesteder Stevns. Hvilket resulterede i optræden 2 gange i radio og i Aftenshowet. 

 

 

Udflugter 

Der har været arrangeret 6 udflugter i nærområdet med indhold som kultur og historie.   

 

 

Motionsture 

Siden starten af februar måned har vi haft en ugentlig motionsgåtur hver onsdag. 
Godt arrangeret og inspirerende ture af vores mænd.  
 

 

Fisketure 

Vi har haft 8 fisketure, lige fra ture til Storebælt og til åer og søer, så sandelig med stor inspiration og gejst. 

 

 

Foredrag 

Vi har afholdt foredrag med  

 Familien Møllehave 

 Tricktyveri med Køge Politi 

 

 

Deltagelse ved Mænds Mødesteder Kick off. 

 Inspirationskonference Island Brygge november 2015  

 Inspirationskonference 3F Kampmannsgade juni 2016  

 Aalborg kommune 

 Nykøbing S. kommune 

 Glostrup kommune. 

 Vi har hjulpet med opstart i Billund, Aalborg og Nykøbing S. 
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Forbedringer på ejendommen. 

 Toilettet er sat i stand 

 Køkkenet er opsat og vægge malet 

 Ny terrassedør og overdækket terrasse med fliser lagt 

 

Der er ansøgt og fået penge til: 

 Tagrygningen er blevet lavet. 

 Nye LED armaturer i vores mødestue. 

 Nyt værktøj til værkstedet. 

 Nyt køkken og hvidevarer. 

 Penge til tage på udflugter. 

 Solpaneler til udluftning af huset. 

 Installeret nye yderdøre og vinduer. 

 2 nye varmepumper – luft til luft. 

 
Tak til alle der deltager aktivt for at alle disse mange ting kunne gennemføres. 

 

 

Vores sponsorer har været. 

Tak for den gode start vi har fået af vores sponsorer 

 Stevns kommune § 18 og § 79 - Folkeoplysningens Aktivitetspulje 

 Bankoforeningen Elverhøj - Nordea Fond 

 Jem & Fix  - Østsjællands Andelsvaskeri Fond 

 Velux Fonden  - Stevns Brand Fond 

 Salon Belinda og Lilli  - Blomsterhuset 

 Dagli’ Brugsen  -  Klinik for Fodterapi  

 Kaffemøllen  - Lokal Forsikring  

 Rema 1000  - Staxen Boghandel  

 Tømrer Jensen  - Lars Lambæk Auto 

Vi håber at I alle vil støtte os til næste år. 
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Andet halvår 2016 

Udover at alle vore aktiviteter fortsætter, vil vi gerne starte:  

 ’Skriv om dit liv’ med slægtsforskning 

 Rygestop kursus for mænd 

 Tagrender sættes op på bagsiden af huset 

 Anlægge en Petanque bane 

 Facaden på huset skal repareres inden vinter  

 En proces med at overtage ejendommen Blommevej 3 Strøby, og har ansøgt Stevns Kommune  
 

 

Kommende deltagelse ved Mænds Mødesteder Kick off. 

 Vi deltager på bestyrelses Workshop i Grindsted den 9/8. 

 Høje Taastrup kommune den 30/8 

 Brøndby kommune den 1/9 

 Greve kommune i september 

 Frederiksund kommune i september 

 Sønderborg kommune den 31/10 

 

Vi har haft stor aktivitet og mange mænd der vil være med. 
Det er og bliver fantastisk at være med i Mænds Mødesteder Stevns. 
Per B Jensen 


