Bestyrelsens beretning 2020
En vigtig del af Mødrehjælpens arbejde varetages af frivillige i lokalforeninger rundt om i landet.
Køge lokalforening blev stiftet den 29. november 2016 og har i skrivende stund 30 medlemmer og
38 frivillige, der gerne vil gøre en forskel for Mødrehjælpens målgruppe.
Lokalforeningen er båret af frivilligt arbejde og vi oplever en meget positiv opbakning og løbende
interesse for at blive frivillig hos os. Jo større kendskabet er blevet og jo mere synlige vi er blevet, jo
flere frivillige er kommet til os. Vi lægger stor vægt på løbende anerkendelse af det frivillige arbejde
ved en kontinuerlig information og dialog om aktiviteter, opgaver og planer. Der er afholdt 1 frivilligaften af social karakter med spisning og samvær på tværs af aktivitetsfrivillige og butiksfrivillige.
Butikkens frivillige mødes den første onsdag i hver måned til en snak om løst og fast i butikken.
Dette har dog i 2020 været sat lidt i stå på grund af Corona. Men vi har dog nået at have en par
fællesmøder og en god generalforsamling i februar 2020 med efterfølgende spisning, hvor en stor
del af de frivillige kom.
Udgangspunktet for lokalforeningens frivillige sociale arbejde er at understøtte Mødrehjælpens
landsdækkende aktiviteter og rådgivningsarbejde med lokal information og iværksættelse af
aktiviteter for gravide, enlige forsørgere og børnefamilier i lokalområdet. Lokalforeningen bruger bl.a.
at kommunikere og udbrede tilbud fra Mødrehjælpen, herunder information om den landsdækkende
rådgivning og om julehjælpen. Dette sker hovedsageligt via sociale medier, Facebook og Instagram.
I 2020 er vi nået op på 1210 følgere på vores officielle Facebook-side og 632 på Instagram.
Også i lokalpressen har vi været synlige med bl.a. de mange fine donationer, vi har modtaget i 2020
af erhvervsdrivende i Køge og omegn. Bestyrelsen har etableret en forretningsorden og et årshjul
og udgangspunktet for arbejdet er nedskrevet i handlingsplanen for året. Bestyrelsen består af 6
medlemmer, som deltager aktivt i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder
i 2020.
Lokalforeningen har i 2020 igen modtaget en flot donation fra Zonta Køge, Bedsteforældre I Køge,
Skjold Burne Vine, Kaffemøllen, Danish Trade Company, C P Kelco, Kvickly Køge og Home Køge
ligesom foreningen har et betydeligt beløb til aktiviteter, som ikke blev realiseret i 2018.
Vi har i 2020 indgået et samarbejde med det nye krisecenter i Køge Ubberly, hvor vi hjælper med
tøj og legetøj til de mødre og børn, der ankommer til centret.
Aktiviteter og oplevelsesture
Lokalforeningen har i årets løb haft 80 mennesker i Sommerland Sjælland, en tur i biografen, samt
en tur i Ishøj teater. Foreningen har haft planlagt en del flere aktiviteter, men vi har desværre været
nødt til at aflyse dem alle på grund af Corona. Så vi håber meget disse kan gennemføres i 2021.
Det har været et år præget af nedlukning og vi kunne derfor ikke holde vores juletræsfest, som vi
plejer. Vi valgte i stedet for at opsætte et juletræ i butikken, hvor børn kunne hænge deres ønsker
på, så vi kunne udlevere gaver til 40 glade børn. Derudover lavede vi i samarbejde med Kvickly
uddeling af lykkeposer de sidste 2 dage inden jul med legetøj, slik og lidt dagligvarer til at forsøde
julen med.
Mødrehjælpen har også oprettet en nyt tiltag ”ammestuesnak” hvor 2 af vores frivillige mødes med
nybagte mødre og taler om de udfordringer, de måtte have og sidste skud på stammen af nye tiltag
er vores rullende kagemand, hvor man kan ansøge om hjælp til afholdelse af fødselsdag. Man kan
få en pakke bestående af kage, bolller m.v. eller pizza, samt en gave til barnet på kr. 200.
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Børnegenbrugsbutikken i Nørregade
2020 har været et meget mærkelig år for vores butik, da vi jo har været nødt til at lukke ned af flere
gange. Der er rigtig mange skønne frivillige i vores butik, som alle med stor entusiasme deltager i at
butikken har kunnet være åben så meget, det har været muligt i 2020. Det har kunnet mærkes på
vores omsætning at vi har været lukket ned, men forhåbentlig kan vi snart åbne igen og få gang i
vores salg, vores lager er fuldt og klar til vi åbner.
Tak til alle frivillige, donorer, virksomheder, Køge og Stevns Kommune for at gøre en forskel
for Mødrehjælpens frivillige sociale arbejde i Køge og omegn.
Og tak til alle kunder og donorer, der bakker op om vores børnegenbrugsbutik.
Vi glæder os til samarbejdet i 2021 til fordel for børnefamilier i vores virkeområde.
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