
 

 

Aktiviteter i Mænds Mødesteder Silkeborg i 2022 
 

• Generalforsamling i Mænds Mødesteder Silkeborg 

• Ernst Jacobsen fortæller og viser billeder fra sin arbejdsperiode i Grønland 

• Musikunderholdning med barbershop-gruppe i mødelokalerne* 

• Bustur til Den Gamle By i Aarhus med rundvisning og frokost* 

• Besøg i den gamle kommunale kommandocentral ved Gudenåvej 

• Mandetræf 2022 i Strib Fritids- og Aktivitetscenter arr. af Forum for Mænds Sundhed 

• Aktivitet ved ’Fortidens fodspor’ ved Bølling Sø med flere hundrede børn 

• Sommermad på bål på shelterpladsen i Stendal Plantage 

• Cykeltur på Samsø med overnatning i John P’s sommerhus 

• Indsamling af spiselige planter med naturvejleder fra Aqua + pizzabagning i stenovn* 

• Besøg på Papirtårnets udsigtsplatform med orientering om Tårnet og omgivelserne 

• Inviteret til bålhygge i Gjern af MMG 

• Besøg med rundvisning på Kraftvarmeværket på Kejlstrup Tværvej 

• Aktivitet ved mindesten v/ Bølling Sø arr. af Museet, Skov- og Naturstyr. og kommunen 

• Fisketur til Kærshoved Put & Take ved Bording 

• Foredrag med Per Hansen om 'Originaler og andet godtfolk'* 

• Åbent Hus i Mænd Mødesteders lokaler i Balle 

• Besøg i Velux Collection og vindtunnel med orientering og rundvisning 

• VM i fodbold på TV i mødelokalerne i Balle 

• ’Jul på bål’ ved madpakkehuset på Odden i Silkeborg 

• Optakt til et toårigt projekt med Aqua – bl.a. med uddannelse af otte MMS’er som 

supernaturbrugerne/mininaturvejledere 

Aktiviteter med* er betalt af kulturboostmidler fra Slots- og kulturstyrelsen eller Silkeborg kommune 

Aktiviteter med ’Flere i fællesskaber’: 

• Middag og rundvisning på Jysk Park stadion 

• Fodbold på Jysk Park 

• Håndbold med BSH 

• ’Husrum’ inviterede til en hyggelig eftermiddag i Frivillingcenter Silkeborg 

• Tirsdags gåtur med Husrum 

• Besøg af lederen, Anna, fra Husrum vedr. ensomme unge og introduktion af Hjerteven 

• Nytårskur på Silkeborg Højskole 

• Koncert på Silkeborg Højskole 

• Mortensaften i Jysk Park 

• Invitation af Husrum til arrangement på Aqua    


