
  

 
 

   
 

Årsberetning 2021, Mødrehjælpen Silkeborg lokalforening 
 

Fra Formanden 
Mødrehjælpens lokalforening i Silkeborg har haft et godt år med mange tilbud til familierne, en god 
omsætning i butikken og etablering af ny bestyrelse. Mange frivillige byder ind med en indsats på forskellige 
områder og Silkeborg kommunes frivilligpris blev i år tildelt Grethe Grønborg, for hendes særlige indsats i 
foreningen.  
Fokus i det forgangne år har været at styrke og øge antallet af aktiviteter og tilbud til familier i Silkeborg 
kommune. Det lykkedes flot takket være de aktivitetsansvarlige i bestyrelsen og puljemidler fra fonden 
Mødrehjælpen.  
Da bestyrelsen havde stor udskiftning på sidste generalforsamling har fokus for bestyrelsen også været at 
gøre sig bekendt med Fonden Mødrehjælpen og andre lokalforeninger i Midtjylland. Der har været afviklet 2 
ERFA-møder med andre lokalforeninger, hvor der løbende drøftes samarbejde og udveksles ideer til nye 
tilbud eller gode arbejdsgange.  
 

Butikken 
2021 startede med en nedlukning af butikken pga Covid 19. Den 1. marts kunne vi igen åbne med 
Coronarestriktioner og lidt reduceret åbningstid. Siden påske har vi haft normal åbningstid. 
Vi er nu 40 medarbejdere, og der er 3 på hvert vagthold. Vi har en stabil og dygtig medarbejdergruppe, hvoraf 
mange har været med fra starten. Når der opstår behov for ekstra hjælp, er der altid nogen som tilbyder sig. 
Der bliver vasket og ordnet tøj og fodtøj, legetøj og udstyr bliver gjort klar, så vi hele tiden kan præsentere 
et stort og pænt udvalg i butikken. Vi hører ofte fra kunderne, at vi har en flot butik. Udover en engageret 
medarbejdergruppe kan alt dette kun lade sig gøre, fordi mange borgere i Silkeborg kommune gavmildt 
donerer tøj, udstyr og legetøj til vores butik. 
 I november fik vi vores kælder og butik fyldt op med legetøj, da Jannie Raahauge (tidligere medlem af vores 
bestyrelse) sammen med sin familie iværksatte en legetøjsindsamling i forbindelse med et julearrangement 
i Kjellerup. Stor tak for et fantastisk initiativ. 
I løbet af året har vi afholdt 3 medarbejdermøder. 
I oktober var vi på medarbejderudflugt. Vi kørte i bus til Århus, hvor vi fik en let frokost på Salling Roof-Top. 
Herefter besøgte vi Mødrehjælpens lokaler, og en medarbejder i Rådgivningsafdeling viste os rundt og 
fortalte om Mødrehjælpens arbejde i Århus. Et kendskab, som er vigtig for os at have, når vi får forespørgsler 
fra familier her i byen. 
Den 30. oktober kunne vi fejre butikkens 5 års fødselsdagsfest. Det blev en rigtig fin dag med tryllekunstner, 
kagemand og besøg af mange børn og voksne. 
 

Butiksudvalg 
I marts oprettede vi et butiksudvalg, som består af den butiksansvarlige og 3 medarbejdere. Hensigten med 
udvalget er at have et forum, hvor butikkens drift kan drøftes og opgaver kan fordeles. Vi mødes 1 gang om 
måneden, og alle medarbejdere kan få emner drøftet. 
Det har fungeret rigtig godt, og det har været givtigt at kunne sparre med erfarne medarbejdere om stort og 
småt angående butiksdriften. 
 



  

 
 

   
 

Fra Garn til Barn 
I efteråret genoptog vi vores fællesstrik i Frivillighuset. Alle med lyst til at strikke og hækle til vores butik 
mødes 1 gang om måneden til gensidig inspiration, hjælp og hygge samt fordeling af doneret garn. Aktuelt 
er vi 10 kvinder, hvoraf de fleste også arbejder i butikken. Herudover er der ca. 10 andre kvinder, som jævnligt 
indleverer nyt hjemmestrik og hæklede ting til salg i butikken.  
Vi har igen i år fået en fantastisk donation af flotte hjemmestrikkede tæpper fra Marianne Stougaard Jensen, 
Markno.dk. 74 utrolig lækre hjemmestrikkede babytæpper/dukketæpper i de fineste garner.  
Lokale garnhandlere, Ønskegarn, Karen Klarbæk og Burslund Garn, har leveret sække med restgarn, ligesom 
vi også har modtaget garn fra private. En privat donor har doneret virkelig mange pakker med det fineste 
uldgarn. 
Gennem året har vores flittige strikkere derfor kunne levere store mængder af hjemmestrik. Butikken er 
kendt for at have flotte modeller, og mange kunder kigger lige forbi for at se, om der er kommet nyt. 
Vi har estimeret den samlede omsætning i hjemmestrik i 2021 til ca. kr. 60.000,-. 
 

”Jul i juli” 
Mødrehjælpens kampagne har været en succes. 
Vi har modtaget 101 nissehuer og solgt 99, hvilket alene har skabt en omsætning på ca. kr. 10.000,-. Alle skal 
have en meget stor tak for deres bidrag. 
 

Aktiviteter 
Målet med de aktiviteter, vi har afholdt i årets løb, har dels været at give familierne gode oplevelser, som de 
ellers ikke har økonomisk råderum til. Derudover har vi forsøgt at skabe de bedste rammer for netværk og 
fællesskab for familierne. 
Aktiviteterne startede op efter Corona-nedlukningen i slutningen af marts. Vi var heldige at få tildelt billetter 
til Legolands åbning. Det var en stor fornøjelse for familierne efter en lang vinter med forsamlingsforbud og 
strenge restriktioner, at de igen kunne komme ud og få en oplevelse. 
Hen over sommeren har vi dels afholdt en outdoor-tur til de små fisk. Turen indeholdt et posteløb i 
Nordskoven, kanosejlads, klatring og sejlads med hjejlebådene. Derudover havde vi arrangeret en tur til 
gorillapark i vejle, hvor de mest modige familier fik mulighed for at udfolde sig i trætoppene. 
I efteråret har vi opstartet en familiecafe på biblioteket. Skiftende oplægsholdere har sikret faglig inspiration 
for nybagte mødre og fædre. Samtidig har caféen haft fokus på fællesskab og hygge. Caféen har været 
velbesøgt og fået gode tilbagemeldinger fra deltagerne. 
Efteråret har været præget af, at vi har fået midler fra statens oplevelsespulje. Vi havde derfor muligheden 
for at fylde 2 busser til en halloween-tur til Tivoli Friheden. Derudover har vi inviteret i både biografen og til 
Pippe Langstrømpe med spisning i teatret.  
 

Den rullende kagemand er foreningens tilbud med fødselsdagshjælp. Tilbuddet er søgt og bevilget 26 gange 
i løbet af 2021. I det første halvår blev tilbuddet kun søgt 5 gange - formentlig pga. Corona-nedlukning. Dejligt 
at mange familier søgte tilbuddet efter genåbning af samfundet. 
 

Startpakker: I år har vi udleveret 29 Startpakker til gravide familier i sårbare situationer. 
25 pakker er som hidtil udleveret via gavekort i et samarbejde med sundhedsplejerskerne i Silkeborg 
kommune og 4 er udlevereret via Mødrehjælpens projekt: ”En god start”. 
 

Lokal julehjælp er uddelt til 20 familier som modtog 500 kr gavekort og en gavekurv med julelækkerier. 
Halvdelen blev uddelt til 10 familier, som deltog i et julearrangement på Aqua med julehygge i form af 



  

 
 

   
 

æbleskiver og julesang/musik. Alle familier, som deltog i udflugten fik desuden et årskort til Aqua. Derudover 
har familier fået tilbudt et gratis juletræ incl. levering.  
 
 

Økonomi 
Økonomisk set var 2021 et forrygende år. Der var godt nok ingen omsætning i januar og februar da butikken 
var lukket pga. Covid19. Derimod fik vi “Corona-kompensation” fra Erhvervsstyrelsen, svarende til en måneds 
omsætning.  
Resten af året havde vi flere midler end vi er vant til. Det skyldes at butikken i oktober og november satte to 
nye månedsrekorder for omsætningen.  Dermed havde vi i 2021 – på trods af nedlukning og uden at regne 
kompensationen med – den højeste gennemsnitlige omsætning pr. måned i de fem år butikken har 
eksisteret. Det betyder, at vi ikke bare nåede vores årsbudget, men at omsætningen også satte en årsrekord 
på 414.638 kr. Derudover fik foreningen stimuli-midler fra Staten gennem Fonden Mødrehjælpen. Endelig fik 
foreningen 23.000 kr. i donationer fra organisationer og private og fundraisede omkring 32.296 kr. i 2021. 
Den solide økonomi har gjort det muligt at afdrage resten af foreningens butikslån til Fonden og pga stimuli-
midler blev 27.096 kr. i ubrugte aktivitetsmidler fra 2021 overført til 2022. 

Donationer, udspecificeret 
▫ Stimuli-midler gennem fonden Mødrehjælpen beløb sig til 85.658 kr  
▫ Inner Wheel har doneret 3000 kr, som blev brugt til at gennemføre en lokal udflugt. 
▫ Zonta har doneret 9.300 kr til lokal julehjælp  
▫ Silkeborg Musik og Kultur Events har doneret 10.000 kr.  
▫ Silkeborg kommune har bevilget 10.000 kr i §18 midler  
▫ I forbindelse med køb af markise til butikken gav Alux en anseelig rabat. 
▫ Et Ikast-firma har doneret 100 juniorsengesæt i økologisk bomuld til salg i butikken.  
▫ Bloomingville har doneret fabriksnyt udstyr til børn til salg i butikken  
▫ Merrild kaffe har doneret 32 poser kaffe. 
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