3. marts 2021

Årsberetning 2020 for Mødrehjælpens lokalforening Odense
Vi ser tilbage på et år som har været alt andet end normalt. Vi var en ny bestyrelse som skulle
lære hinanden og Lokalf oreningen at kende. Samtidig hermed kom corona (COVID-19) i marts
måned og lavede en glidende takling i hele Danmark, og resten af verden, som vi så skulle lære
at ”danse” med.
”Dansen” med corona begrænsede vores muligheder f or at af vikle aktiviteter. Dog kan vi med
glæde se tilbage på f ølgende i 2020:
•

Butik
Vores nye butik i Kongensgade åbnede med en smule f orsinkelse den 29. maj 2020. Med
en kæmpe indsats f ra de butiksansvarlige og butiksf rivillige lykkedes det, trods
landsdækkende restriktioner, at f å lukket Fondsbutikken i Nørregade ned og åbne
Lokalf orenings butik i Kongensgade.

•

Måltidet
Madlavnings- og f ællesspisningsaktivitet. Grundet COVID-19 har vi kun kunnet af vikle
Måltidet i f ørste halvår af 2020, her deltog 8 f amilier og 7 f rivillige. I andet halvår af 2020,
har vi ad f lere omgange planlagt aktiviteten f or senere at skubbe den og til sidst helt af lyse
den.

•

Den Rullende Kagemand – hjælp til afholdelse af børnefødselsdag
10 børn har modtaget hjælp til at af holde børnef ødselsdag med vennerne. 4 f rivillige har
været tilknyttet aktiviteten.

•

Cafémøder på OUH
Et samarbejde med f amilieambulatoriet på OUH om at yde ekstra indsats til særligt
sårbare gravide. Mødrehjælpen bidrager til samarbejdet med caf éværter. 10 f rivillige
caf ehjælpere har været tilknyttet aktiviteten. Caf émøderne har været sat i bero siden
sommerf erien.

•

Tryghedscirklen
I samarbejde med Odense Kommune har vi startet Tryghedscirklen op i 2020.
Tryghedscirklen er et kommunalt tilbud til særligt sårbare som er nye i f orældrerollen.
Mødrehjælpen bidrager til samarbejdet med f riville der hjælper med at passe de små, så
f orældrene har ro til at deltage i møderne med f agpersonale. I 2020 deltog 6 f orældrepar
og 5 f rivillige.
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•

Ture
Vi havde 48 f orældre og børn med inde og se Disney on Ice i f ebruar 2020. Der var 3
f rivillige med på ture. Vi f ik tilbagemeldinger om at det havde været en eventyrlig dag.
Herudover havde vi planlagt en tur til LEGO Land i f oråret og Den Blå Planet i ef teråret.
Desværre var vi nødt til at af lyse begge ture grundet corona. I ef teråret erstattet vi turen
med en ”mens vi venter-kurv”, hvor 4 af vores f rivillige kørte rundt og af leverede kurve,
med hygge og aktivitet til ef terårsf erien, til 50 f amilier i Odense.

Frivillige og frivilligpleje
I årets løb har der sammenlagt været tilknyttet ca. 50 f rivillige, hvoraf enkelte er stoppet og andre
er kommet til. Vi havde i bestyrelsen en plan om at indf øre 4 f rivilligmøder årligt f or at styrke
kendskabet til hinanden og sammenholdet på tværs af aktiviteterne. Desværre har dette heller
ikke kunnet gennemf øres grundet corona. Vi håber at kunne f å iværksat f rivilligmøderne i 2021.

Donationer og medlemskab
Igen i år mødt har vi mødt stor opbakning f ra lokale donorer. Denne opbakning er uvurderlig for
os som f orening, da vi ellers ikke ville kunne hjælpe de mange f amilier, som vi gør. Stor tak skal
lyde til årets donorer:

•
•
•
•
•

Facebook via Odense City Forening
REMA 1000
Inner Wheel klubberne Odense
Fransons ApS
Hobbi i Tarupcentret

Vi ønsker også at sige tak til lokalf oreningens medlemmer f or at hænge i og via jeres medlemskab
f ortsætte jeres opbakning f oreningen på trods af at det har været et anderledes år.

Sidst men ikke mindst TAK til foreningens frivillige
Den største tak skal lyde til alle de f rivillige, der har været tilknyttet lokalf oreningen i årets løb.
Tak til alle butiks- og aktivitetsf rivillige f or den indsats, som I yder f or lokalf oreningen til gavn for
børnef amilier i Odense. Uden jer ingen hjælp!

På vegne af bestyrelsen

Christina Vandling
Formand
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