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Årsberetning 2021 
Bestyrelsen i Mødrehjælpens lokalforening Aarhus 

 

Billedet af en lille fyr i bar mave og bare tæer, der tonsede forbi sin mor med et hurtig vink på vej 
mod rundboldbanen på Højskolen Skærgården i Herning er nok ét af højdepunkterne for 2021. 

Efter flere tilløb lykkedes det sidste år at levere en uforglemmelig sommerferie, hvor 14 familier i 
en sårbar situation ikke blot fik et afbræk fra hverdagen og en oplevelse for familien – de fik en 
uge, hvor de kunne være familie helt på lige fod med andre danske familier, som i højere og 
højere grad tager på en uges familiehøjskole i sommerferien. 

Et højskoleophold og en ferie med nye venskaber, overtrætte børn og forældre, som aldrig 
behøvede at sige nej til at spille rundbold, sejle i kano eller lægge puslespil i opholdsrummet. 

Sommerhøjskolen blev også kulminationen på bestyrelsens arbejde. 

I september besluttede Fonden Mødrehjælpen, at lokalforeningen i Aarhus fra 2022 skal drive 
butik, og på generalforsamlingen 10. februar står friske kræfter klar til at overtage stafetten og 
fortsætte Mødrehjælpens arbejde for aarhusianske børnefamilier i en sårbar situation. 

Den afgående bestyrelse takker af og ser tilbage på et 2021, hvor coronarestriktioner ikke kunne 
stoppe planlagte aktiviteter og hjælpepakker. 

Aktiviteter i 2021 

Mødrehjælpens lokalforening Aarhus afviklede sidste år følgende aktiviteter: 

Oplevelser 

Marts: Udflugt til Legoland i Billund for 14 familier (16 voksne, 31 børn og tre frivillige) 

Juni: Udflugt til Kyst- og Fjordcentret i Randers for 12 familier (12 voksne, 36 børn og to 
frivillige) 

Juli: Sommerferie på Skærgården Højskole i Herning for 14 familier (heraf to familier fra 
Viborg) – i alt 48 deltagere. 

Oktober: Tivolitur med Halloween for 100 børn og forældre samt to frivillige 

December: Juleforestilling i Teaterhuset Filuren for 37 børn og forældre samt tre frivillige 

December: Juleforestilling på Aarhus Teater for 78 børn og forældre samt to frivillige. 

Hjælp 
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Den hårde vinter i januar og februar fik hjælpeorganisationerne i Aarhus og Aarhus Kommune til 
at gå sammen om at uddele varmt vintertøj og flyvedrager til børnene i daginstitutioner og SFO. 
Lokalforeningen stod for koordinering og uddeling af vintertøj fra fondsbutikkerne til i alt 14 
familier i Aarhus i januar. 

Hyggepakker blev uddelt igen i februar 2021 for at forsøde tilværelsen for familierne som igen 
måtte leve med hjemmeundervisning og coronarestriktioner. 40 familier modtog en hyggepakke 
med legetøj sponseret af Salling Group og Søstrene Grene samt lidt guf til vinterferien. 

Donationen fra Søstrene Grene var så stor, at vi igen i juli kunne invitere 80 familier til at hente 
nips og pynt til en opgradering af børneværelset via ’åbent hus’ i carporten hos et 
bestyrelsesmedlem to formiddage i juli. 

Den Rullende Kagemand var også i 2021 ramt af coronaaflysninger og flytninger til skole eller 
daginstitution. I alt 42 børn fik hjælp til fødselsdagen fra Den Rullende Kagemand i 2021, hvilket 
var på niveau med året før. 

Ønsketræet i CityVest kunne igen i 2021 tilbyde julegaver til børn Mødrehjælpens lokalforening. I 
alt 98 børn fra 50 familier modtog julegaver, som var indkøbt af kunder i CityVest og afleveret ved 
hoveddøren hos familien af 8 frivillige hjælpenisser. 

Andre 8 frivillige hjælpenisser (der var enkelte gengangere) kørte 22. december ud med Lokal 
Julehjælp til 50 børnefamilier. Yderligere 10 børnefamilier modtog julemiddag via EventyrJul, som 
lokalforeningen igen i år fik mulighed for at indstille familier til. I alt søgte 80 familier om julehjælp 
i 2021 – men stort set alle berettigede modtog julehjælp lokalt. Hertil kommer et antal 
aarhusianske familier, som modtager økonomisk julehjælp vis Fonden Mødrehjælpen. 

Netværksforløb 

2021 blev året, hvor Mødrehjælpens lokalforening for første gang skulle rekruttere frivillige til 
Rådgivningens forløb for Unge Familier På Vej. Én enkelt frivillig fra lokalforeningens korps af 
frivillige ønskede at deltage i rådgivningens projekt, og lokalforeningen rekrutterede yderligere 3 
frivillige til forløbet. Herudover var der i 2021 intet samarbejde omkring UFPV eller med 
rådgivningen. 

Netværksforløbet Måltidet blev startet op igen i efteråret 2021 med 5 familier – og lige så mange 
frivillige. Læringen er, at fremmødet fra familierne er skiftende, og man kan med fordel fylde 
skolekøkkenet op og jonglere med en venteliste. Frivilliggruppen fungerede supergodt, og der er 
grobund for at fortsætte forløbet med endnu flere familier i 2022. 

Frivillige i 2021 

Heller ikke i 2021 lykkedes det at samle frivilliggruppen til et fælles møde og arrangement, og det 
mærkes, at sammenhængskraften i frivilliggruppen er lille. De frivillige mødes kun sjældent, og det 
var i 2021 svært at få frivillige til at melde sig på endags-aktiviteter og enkelte hjælpeopgaver. 

Bestyrelsesmedlemmerne måtte derfor tage en ekstra tørn på aktiviteter i 2021. 
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Et planlagt arbejde i efteråret med at udvikle frivilligarbejdet og skabe mindre frivilligfællesskaber 
omkring forskellige projekter blev indstillet, da det blev besluttet at lokalforeningen fremover skal 
drive butik, og bestyrelsen heraf stoppede sit udviklingsarbejde. 

Det anbefales den nye bestyrelse at arbejde videre med mindre frivilligfællesskaber a la de kendte 
fra Måltidet, Den Rullende Kagemand og Unge Familier På Vej, da fællesskaberne omkring en 
opgave er med til at skabe mere loyalitet for opgaven og en større glæde ved at være frivillig. 

Med udgangen af 2021 var gruppen af frivillige på ca. 35 personer, hvilket er på samme niveau 
som året før. 

Lokalforeningen 2021 

Medlemsskaren i Mødrehjælpens lokalforening Aarhus er vokset det forgangne år, hvilket i høj 
grad skyldes Fondens beslutning om at flytte den ene af fondens butikker ind under 
lokalforeningen i 2022. Nye medlemmer er primært frivillige fra butikken på Frederiks Allé samt 
nye bestyrelsesmedlemmer. Der er enkelte øvrige nye medlemmer. Pr. 31. december 2021 var der 
61 medlemmer af lokalforeningen. Året før var antallet 46 medlemmer. 

Bestyrelsen bestod sidste år af i alt syv medlemmer og to suppleanter. Suppleanterne og et 
bestyrelsesmedlem var nyvalgte, mens seks medlemmer var gengangere. Frem til og med august 
holdt bestyrelsen 6 møder. Med beslutningen om, at lokalforeningen i 2022 skal udvide sine 
aktiviteter med butiksdrift, valgte bestyrelsen at stoppe udvikling- og bestyrelsesarbejdet. De 
planlagte aktiviteter i efteråret er gennemført af formand og kasser i samarbejde med frivillige. 

Tak for indsatsen 

Til den afgående bestyrelse skal lyde en stor tak for indsatsen i 2021. 

Tak for arbejdet med at stable udflugter, hjælpepakker, åbent hus og ikke mindst sommerhøjskole 
på benene. Mere end 200 familier i en sårbar situation har gennem året fået oplevelser, mærket 
en hjælpende hånd og nydt godt af et lyttende øre fra jer og fra de frivillige på aktiviteterne. 

Tak for diskussionerne om lokalforeningens retning, om primære målgrupper, om nye måder at 
skabe samarbejder lokalt, om nye muligheder for fundraising, kommunikation og markedsføring. 

Og tak for en ærlig og grundig drøftelse af bestyrelsens mulighed for at åbne og drive butik 
fremover. Desværre rækker energien ikke længere – men vi ønsker den nye bestyrelse al mulig 
lykke til med opgaverne. 

Også en tak til vores trofaste frivillige. Nogle springer til i ny og næ, når det passer, mens andre 
trækker det store læs og uden et kny kører ud med fødselsdagsindkøb den ene dag og tager i tivoli 
den næste. Tak! 
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Tak for støtten 

Endelig skal der lyde en stor tak til alle vores donorer og støtter, som i 2021 og i tilfældig 
rækkefølge omfattede: 

• Bodil Elling 
• CityVest og Ønsketræet 
• Den Grønne Asparges 
• Denver 
• Domis 
• InnerWheel distrikt 45 
• ISOBRO 
• Marselis Rotaract 
• Maria Logen 1a. A 
• Merrild Kaffe 
• Raptor Services 
• Salling Group 
• Stimulipuljen 
• Søsterlogen nr. 53 Debora 
• Søstrene Grene 
• Togpenge, Aarhus Kommune 
• Trygfonden 
• §18-midler, Aarhus Kommune 

Uden jer ingen aktiviteter i Mødrehjælpens lokalforening Aarhus har hidtil været drevet 100 pct. af 
fondsmidler og medlemskontingent. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Malene Folke Sørensen, formand 


