
Mødrehjælpens rådgivningsindsatser og lokalforeningsaktiviteter går hånd-i-

hånd, og støtter på hver sin måde gravide og børnefamilier igennem livets 

sårbare situationer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sådan hjælper vi som frivillige i Mødrehjælpens lokalforening 

– Børnetøjsbutik med genbrug til børn 

– Sociale og netværksskabende familieaktiviteter 

– Synliggør Mødrehjælpens arbejde lokalt  

 

Sådan hjælper Fonden Mødrehjælpen 

– Landsdækkende telefon- og chatrådgivning 

– Rådgivningshuse i København, Aarhus, Odense og Aalborg 

– Støttesamtaler ved tvivl om abort og efter evt. abort 

– Projekter, indsatser og samarbejder landet over 

– Sommerhjælp og julehjælp 

  

Vil du vide mere om Mødrehjælpens tilbud? 

Læs mere på holdepunkt.dk eller ring på 33 45 86 00 

  Hold forældregruppe-møde i 
Mødrehjælpens Familiecafé  

Har du og din mødre-, fædre- eller forældregruppe brug for at mødes uden 

for eget hjem, kan I låne Mødrehjælpens Familiecafé. 

Det er gratis at låne Familiecaféen, men I skal reservere tid i forvejen. 

Mødrehjælpens lokalforening Skive er en 
del af Mødrehjælpens landsdækkende 
indsats 

Vidste du, at… 

Lokalforeningen består af frivillige 

ildsjæle, der driver Mødrehjælpens butik 

med genbrug til børn  

og tilbyder fællesskab og aktiviteter til 

børnefamilier i Skive kommune 

 



Det er muligt at reservere Familiecaféen tirsdag og torsdag i tidsrummet 10-13. 

Reservation kan ske max 1 måned i forvejen. Du får tilbagemelding, om lokalet er 

ledigt, inden for 2 hverdage. 

Send en mail til skive.LF@moedrehjaelpen.dk, skriv Familiecafé i emnefeltet. I 

mailen skriver du følgende information: 

 Navn 

 Telefonnr. og mailadresse 

 Antal deltagere (voksne + børn) 

 Dato og tidspunkt, du ønsker at reservere 

Annullere reservation 
Annullering af en reservation skal ske på mail til skive.LF@moedrehjaelpen.dk.  

Sker annullering på dagen, skal du ringe til Mødrehjælpens butik og give besked. 

Telefonnummeret er: 42405235. 

Regler ved lån af Familiecaféen 

Ved ankomst kontakter I butikkens personale, som viser jer ned i caféen. 

Mødrehjælpens lokalforening drives af frivillige, så vi sætter pris på, at I rydder 

pænt op efter jer. 

Mødrehjælpens Familiecafé kan lånes til at holde mødre-, fædre-, eller 

forældre-gruppemøder. Det kan være forældre på barsel og/eller orlov, der 

ønsker at mødes et sted uden for eget hjem.  

Det er gratis at låne Familiecaféen, men I skal reservere tid i forvejen. 

Faciliteter 

Mødrehjælpens Familiecafé ligger i sammenhæng med Mødrehjælpens 

butik. Der er et hyggeligt sofaområde samt bord med plads til kreativ 

udfoldelse. Der er lidt legetøj og spil til rådighed. Derudover er der 

naturligvis pusleplads samt adgang til toilet.  

Der er forplejning i form af kaffe/te/vand. Det er tilladt at medbringe egen 

mad både til børn og voksne. Det er muligt for at varme mælk m.v. i 

mikroovn.  

Familiecaféen ligger i åbent rum med butikkens klargøringsområde (der er 

en halvmur imellem). I skal være indstillet på, at der kan være personale i 

butikken, som går til og fra rummet og evt. også står og klargør tøj og 

udstyr. 

 

Kontakt Mødrehjælpens lokalforening Skive 
Mødrehjælpens butik, Thinggade 3-5, 7800 Skive 
Telefon Butik: 42405235 
skive.LF@moedrehjaelpen.dk 
Moedrehjaelpen.dk/lokalforening-skive 
Følg os på Facebook.com/MoedrehjaelpenSkive 

Lån Mødrehjælpens 
Familiecafé  

Sådan reserverer du 
Familiecaféen  


