
Referat af netværksmøde d. 26. februar 2018 
 

Deltagere: Rie, Jytte, Venke, Marianne, Kirsten P, Helle, Anne-Marie, Kirsten K. Inge F og Inge P. 
 
Helle oplyste, at Merete er stoppet i Mælkevejen. Merete vil hellere gøre noget for de ældre. Helle har bedt 
Merete om selv at meddele Mølkevejen, at hun ikke kommer mere, hvorefter Helle kontakter Mælkevejen 
for at høre om de er interesseret i en ny frivillig. 
 
Jelena er holdt op i Lærkereden. Også Jelena er blevet bedt om at skrive det til Lærkereden. 
 
Helle er blevet opfordret til at være med i gruppen via Mødrehjælpen, som arbejder på en forening for 
enlige, som har brug for en ”bedste” i familien. Helle skal bl.a. fortælle om, hvad vi laver i vores forening. 
 
Helle har talt med Michael Hildebrandt for at få spredt vores budskab om flere interesserede institutioner, 
som vil besøge os på BIB-dagene.  
 
Marianne oplyste, at Bondebyen ikke har mulighed for at komme til BIB-dagene om onsdagen. 
 
Jytte oplyste, at Anne-Marie og hende har lavet artikel til Det Grønne Område. 
Inge lægger på hjemmesiden, at der er Info-møde d. 4. april kl. 13-14. 
 
Jytte kommer måske lidt senere d. 7.3.18, men tager sit kamera med og tager nogle billeder. 
 
Kirsten P meddelte, at hun ikke kan komme i marts og maj. Og Inge P kan ikke i maj samt Marianne i marts. 
 
Rie har spurgt Mælkevejen om de vil komme til BIB-dag, men har endnu ikke fået nogen tilbagemelding. Vil 
også tale med Grøftekanten. 
 
På BIB-dagen i marts vil Helle og Anne-Marie lave glasmaling med børnene. 
 
Jytte meldte sig til at arbejde med hjemmesiden. Inge P og Jytte taler sammen om dette. 
 
Rie har spurgt sin søn om en fortæller. Han henviste til deres tidligere skoleleder på Frederiksberg Friskole, 
Ingegerd Auken. Rie kontakter Ingegerd for pris mv. 
 
Venke fortalte, at hun har meldt sig til en fortælledag i juni, som foregår i Skodsborg. 
 
Så talte vi lidt om at søge private fonde til f.eks. store udgifter som foredragsholdere. Marianne vil gerne 
undersøge om der er fonde, som kan være interessante. 
 
Inge F sender praktisk information ud om Louisiana turen. 
 
Næste netværksmøde er d. 9.april kl. 11.00-12.00. 
 
Ref. Inge P 


