Mødrehjælpen Hillerød lokalforening
Bestyrelsens beretning for 2020
2020 blev et usædvanligt år, som vi ikke vil glemme. Verden blev vendt på vrangen,
vi vidste aldrig, hvad den næste uge eller måned ville bringe, og vi måtte sande,
hvor vigtigt et fællesskab er. I Mødrehjælpen i Hillerød betød pandemien blandt
meget andet, at vi måtte lukke butikken fra den 11. marts og knap to måneder frem
og igen fra den 17. december og året ud. Det betød også, at vi i en periode måtte
køre for halv kraft med reduceret åbningstid. Og selvom vi i efteråret kunne
konstatere et stigende salg, kunne det ikke opveje mere end to måneders
nedlukning samt reduceret åbningstid.
Vi fik et salg på 618.000 kr. mod 695.500 kr. i 2019. Indtægter i alt inkl. private og
offentlige tilskud beløb sig til 707.200 kr. (831.200 kr. i 2019). Vores omkostninger
faldt til 578.500 kr. (614.700 kr. i 2019), primært på grund af færre aktiviteter for
vores brugere. Ligesom i 2019 har vi givet 100.000 kr. til hovedorganisationens
nationale juleindsamling, og vores resultat blev 128.725 kr. i 2020 (216.577 kr. i
2019). 45% af butikkens overskud skal som bekendt overføres til Fonden
Mødrehjælpen, og det beløb sig i 2020 til 109.025kr. Når disse penge er overført og
anden gæld betalt, har vi 371.350 kr. på ”bankbogen”.
Vi er i alt ca. 70 frivillige, og flere af disse er med i mere end én aktivitet: butik,
fødselsdagshjælp, udflugter etc. 45 frivillige er engagerede i arbejdet i butikken.
Aktiviteter som f.eks. udflugter blev sat på standby fra marts til slutningen af august.
Men inden nedlukningen havde vi arrangeret to udflugter til hhv. Den Blå Planet og
til Lego World i Bella Centret. I august gennemførte vi en bondegårdstur og i oktober
en udflugt til Arbejdermuseet i København og vi så en fodboldkamp på Hillerød
stadion.
Ca. 100 børn og voksne deltog i vores aktiviteter, og i alt 20 frivillige er med til at
tilrettelægge og afvikle udflugter og lignende arrangementer. Endvidere har vi haft et
samarbejde med Salto i Hillerød, der inviterede på 3 koncerter. Hillerød Musik og
Teater inviterede i oktober til en teaterforestilling. I begyndelsen af december nåede
vi lige at deltage i ”Den levende Julekalender” med historiefortællinger for børn,
inden forsamlingsforbuddet endnu en gang blev strammet.
I 2020 samarbejdede vi ligeledes med Hillerød Fodbold om ”Efterårscamp” for børn
på Hillerød stadion, ligesom vi var medarrangør af ”Jul for Alle” den 24.december.
Pandemien og forsamlingsrestriktionerne ramte også vores fødselsdagshjælp, Den
rullende Kagemand. Kagemanden var kun på besøg hos 28 fødselsdagsbørn, og
heraf var 4 en mini-fødselsdag, hvor fødselsdagsbarnet kunne fejre dagen med
far/mor og søskende, men uden gæster. I 2019 fik 70 børn en fødselsdagsfest
gennem lokalforeningen. 10 frivillige er ”kagekoner”, og 3 frivillige koordinerer
aktiviteten.

Butikken modtager mere tøj, end vi kan sælge. Noget af dette tøj bruges til start- og
børnepakker, som udleveres gratis i et samarbejde med sundhedsplejersker,
jordemødre og andre myndighedspersoner. I 2020 udleverede vi 29 startpakker til
nyfødte og 10 pakker til lidt større børn mod 25 pakker i alt det foregående år.
Tøj, der ikke kan sælges i butikken, gives fortsat til Røde Kors, ligesom vi også
forærer varer, som doneres til os, men som ikke er beregnet for vores målgruppe, til
andre socialhumanitære forretninger i Hillerød.
Også i 2020 havde vi et jule-ønsketræ i butikken. Børn fra økonomisk dårligt stillede
familier kunne, uafhængig af religion, søge om at få et ønske hængt på juletræet.
Kunder og andre besøgende i butikken kunne tage et gaveønske, købe gaven og
aflevere den i butikken, hvor 4 frivillige sørgede for, at gaven blev givet til det rette
barn. 340 ønsker blev opfyldt. En betydelig stigning fra 2019, hvor 163 gaver blev
udleveret. Lysten til at glæde et barn var om muligt endnu større i år end tidligere, og
flere givere måtte gå forgæves. Og dette på trods af, at vi i 2020 havde
”konkurrence” fra to andre ønsketræer i Hillerød.
Mødrehjælpen er gennem årene blevet kendt af mange i lokalområdet. Det betyder
blandt andet, at f.eks. en række organisationer gerne vil støtte det arbejde, vi
udfører for børnefamilier i sårbare situationer. Således gjorde Lions i Hillerød det
muligt for os at uddele 25 gavekort på hver 400 kr. til dagligvareforretninger i
december, Meny forærede julekurve til 50 børnefamilier, og endnu en gang fik vi
juleposer fra Logen Rosendal. 39 familier fik glæde af denne donation. Og op mod
jul fik 10 familier mulighed for at fælde et træ efter eget valg på Frydenborggårds
juletræsplantage i Hillerød. 4 frivillige stod for ønske-juletræet, uddeling af julekurve
og gavekort, og de havde nogle travle uger.
I december skulle den traditionsrige koncert, som Ensemble Hovaldt giver til fordel
for vores arbejde, have været afholdt for 6. gang. Men vi var så uheldige, at alle
koncerter og lignende arrangementer blev aflyst, få dage før vi skulle have været til
”vores” koncert. Til gengæld har Ensemblet lovet at spille i 2021.
Bestyrelsen sagde i august farvel til Charlotte Bendix Dilling, der på grund af nye
arbejdsopgaver og rejseaktiviteter ikke længere kunne være med. En varm tak til
Charlotte for hendes store og dedikerede arbejde for lokalforeningen, specielt inden
for aktiviteter som udflugter og fødselsdage. Marianne Kruse, der var suppleant,
trådte derefter ind i bestyrelsen. Bestyrelsens 7 medlemmer samt suppleant har
holdt møde ca. en gang om måneden, men måtte i foråret ty til møder pr. mail, da
den ikke kunne samles rent fysisk. Ikke helt nemt, men det lykkedes.
I lokalforeningen har vi en række udvalg og råd. Butiksrådet sørger for den daglige
drift af butikken, legetøjsudvalget tager sig af prissætning af legetøj, mens
vinduespyntnings-udvalget sørger for, at vi altid har indbydende vinduer.
Medlemmer af disse udvalg/råd vælges af og blandt de frivillige, og i 2020 valgte et
par frivillige at overlade pladsen til andre. Tak for jeres fine indsats gennem flere år!

I 2020 har det kun været muligt at gennemføre et enkelt møde for alle butiksfrivillige,
ligesom der har været afholdt ét møde for alle aktivitetsfrivillige. I lokalforeningen
lægger vi også vægt på det sociale samvær, men det har naturligvis været
vanskeligt at gennemføre. I januar var nye frivillige i foreningen inviteret med til
nytårskur i hovedorganisationen i København med en efterfølgende middag. I
forbindelse med generalforsamlingen i februar inviterede vi ligeledes på middag.
Men andre sociale sammenkomster for frivillige må vi vente med til lysere tider.
Mødrehjælpen har slået sit navn fast i Hillerød. Og vi vil gerne takke alle, der støtter
os. De mange familier, der donerer tøj, legetøj og udstyr, eller som er kunder i vores
butik. Anonyme borgere, der har givet et pengebeløb eller varer til foreningen. Lions,
Meny og Logen Rosendal, der har givet julekurve mm til vores familier, Den lille
Færge, der har doneret et beløb til julegaver, Fredensborg Inner Wheel samt
Hillerød Inner Wheel, der har doneret pengebeløb, som ikke er øremærkede.
Og på bestyrelsens vegne vil jeg gerne rette en stor tak til Mødrehjælpens frivillige. I
er rygraden i lokalforeningen. Tak fordi I vil bruge jeres tid på Mødrehjælpens
arbejde. Tak fordi I stiller op for børnefamilierne og gør en stor forskel i vores
lokalområde.
Og personligt vil jeg specielt sige tak til bestyrelsens medlemmer. Tak for de mange,
mange timer, I har lagt i vores lokalforening og tak for inspiration, engagement og
kampgejst. Det har været virkelig givende. Og som medlem af bestyrelsen i Hillerød
har jeg ofte følt, at man skulle gøre sig umage for at leve op til den høje standard,
som har været og er i bestyrelsen. Men det er vel i grunden ikke så dårligt.
På denne generalforsamling er vi fire, der har ønsket at give stafetten videre,
Marianne Kruse, Elisabeth Brixtofte Nielsen, Jette Jepsen og jeg selv. I tre skal have
en særlig tak. Tak fordi I igennem flere år har været med til at arbejde for de
børnefamilier, som ikke nødvendigvis lever på livets solside. Tak fordi I har villet
bruge jeres tid og ressourcer på et vigtigt og nødvendigt arbejde. Når tiderne bliver
mere normale, og vi igen kan samles, skal I fejres på behørig vis.
Denne beretning bliver den sidste beretning, jeg som formand skal aflægge. Jeg
startede i lokalforeningen i 2013, blev medlem af bestyrelsen i februar 2014 og har
været formand siden 2015. Jeg har set foreningen vokse fra ca. 15 frivillige og en
lille butik med åbent 12 timer om ugen og ingen aktiviteter. I dag er vi ca. 70 frivillige,
har en stor flot butik med åbningstider som andre forretninger og mange aktiviteter
for børnefamilier.
Det er vores fælles fortjeneste!
Hillerød den 12. januar 2021
På bestyrelsens vegne
Annemarie Melchiors

