Årsberetning for 2020
Mødrehjælpen Sønderborg Lokalforening
Velkommen til årets ordinære generalforsamling i Mødrehjælpens lokalforening i
Sønderborg.
Det er næsten også det eneste, der er ordinært – og så alligevel anderledes, for det er
ikke muligt for os at samles til generalforsamling i 2021.
På trods af det mærkelige år vi netop har lagt bag os, har 2020 på mange måder også
været et godt år takket være et helt korps af bundsolide frivillige, der hele tiden stiller
op for Mødrehjælpen. Både i butikken, i aktivitetsafdelingen og i bestyrelsen. Tusind
tak for det. Der lægges rigtig mange frivillige arbejdstimer i vores lokalforening, og vi
ved alle, at intet af det, der sker i foreningen, kommer af sig selv.
Lad mig starte med butikken. Vi skal i al bred almindelighed forbruge med omtanke for
miljøet. Bæredygtighed er alfa og omega, og alt der kan genbruges bør genbruges således også børnetøj og ting til børn. Det er vores butik på Perlegade et smukt
eksempel på. Pengene rækker langt der, og butikken genererer ligeledes et mindre
overskud, der anvendes til aktiviteter i Sønderborg. Derudover er vi med til at
financierer det store fællesskab med hovedsæde i København med et mindre beløb.
Bestyrelsen har truffet en stor beslutning omkring vores butiksdrift i 2020. Butikken
skal flytte til nye, større og bedre lokaler her til april 2021. Det glæder vi os alle
sammen til. De frivillige i butikken får meget bedre arbejdsforhold, og vi får en meget
mere lys, åben og kundevenlig butik. Et stort arbejde ligger foran os, så vi skal rigtig i
arbejdstøjet.
Jeg vil også udtrykke min store beundring for alt det, der sker på aktivitetsfronten. Det
er jo her, de aktivitetsfrivillige er i direkte øjenhøjde med vores brugere. Hvad enten
det er ved Måltidet, i forbindelse med Den Rullende Kagemand eller ved de forskellige
månedlige aktiviteter. De aktivitetsfrivillige er garanterne for de gode familieoplevelser.
Både de mere velafprøvede og de nye, der er kommer til undervejs. Gennem
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aktiviteterne iscenesættes den gode stemning. Heller ikke her kommer tingene af sig
selv.
2020 har i sandhed også på aktivitetsfronten været anderledes. Nedlukningen i foråret
satte en stopper for de fysiske/sociale arrangementer. Vores holdning er, at de frivillige
skal være trygge i samværet med deltagerne i forhold til pandemien. Alle restriktioner
overholdes naturligvis, men derudover lægger de frivillige selv snoren ud for, hvad de
kan se sig selv deltage i, og det gælder naturligvis også for de frivillige i butikken. Det
fortsætter ind i 2021, hvor vi med længsel venter på vaccinen, der forhåbentlig bringer
os tilbage til en genkendelig hverdag.
Alternativet til de aflyste aktiviteter har været aktivitetsposer til børnefamilierne. Både
i marts og igen i december uddelte Mødrehjælpen i Sønderborg de fineste poser med
spændende og hygsomt indhold til vores brugere, og hen over sommeren hvor
smittetrykket ikke var så stort, gennemførte de frivillige også et antal aktiviteter bl.a.
en superfin sommerudflugt til Egeskov på Fyn.
Vores nye kasserer har styret økonomien sikkert i havn efter de forskrifter, der er
ønsket af Mødrehjælpen centralt, og der er fortsat et godt samarbejde med vores to
valgte regnskabskyndige, der naturligvis på frivillig basis reviderer foreningens
regnskab.
Her i Sønderborg går det rigtig fint med vores baby-startpakker. Vi får doneret de
skønneste quiltede babytæpper til pakkerne. Endvidere får vi stadig doneret fint
børnetøj og fine ting til salg i butikken, og vi har en ambition om fortsat at være synlige
i lokalsamfundet, så vi er det naturlige valg, når der skal ryddes ud i de små hjem. Også
når der skal nyanskaffelser til, er det en knaldgod ide at lægge vejen forbi butikken på
Perlegade.
Til sidst vil jeg sige tusind, tusind tak for indsatsen til jer alle sammen. Hver eneste af
jer har, på hver sin plads og på hver sin måde bidraget positivt til Mødrehjælpens
Lokalforening i Sønderborg. Tusind tak for det!
Lisbet Skyum
Formand
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