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Overordnet 
Året har ligesom år 2020 været præget af covid-19 og de restriktioner der har 
fulgt med. Vi har måtte tage forholdsregler med sprit, afstand og mundbind i 
butikken. Og vi har måtte være kreative med hensyn til hvordan vi får lavet 
nogle arrangementer og får givet oplevelser til familierne i nærområdet. 
Heldigvis er det lykkedes langt hen ad vejen. 
 
Generalforsamling 
Årets generalforsamling blev afholdt skriftligt via Office Forms grundet covid-19 
situationen. Alle medlemmer af lokalforeningen fik således tilsendt et link med 
mulighed for at stemme. Hans Jørgen og Marianne var på valg og blev 
genvalgt. Der var ingen der stillede op som suppleant. Bestyrelsen består 
således af Sara, Johnna, Susanne, Ruth, Line, Marianne og Hans Jørgen samt 
Alice som suppleant. Vi er fuldtallige, med en enkelt suppleant. Bestyrelsen 
ønsker at vi i løbet af året kan optage en suppleant uden at afholde en 
ekstraordinær generalforsamling. Dette blev vedtaget. 
I løbet af året er Line trådt ud af bestyrelsen. 
 
Frivilligpleje 
Vi har en stærk tradition i lokalforeningen for at holde fødselsdag omkring 
marts, hvor de frivillige inviteres ud at spise. Vi slutter året af med en julefrokost. 
Det var ikke muligt at samles i foråret, så i stedet holdt vi en ekstra god 
julefrokost sidst på året, hvor der også var et gavekort til Café Penny Lane til 
alle frivillige. De frivillige der ikke deltog i julefrokosten kunne efterfølgende 
hente et gavekort i butikken. 
 
Året i butikken 
Restriktionerne har ændret sig flere gange henover året, så det har handlet om 
at være omstillingsparat. Vi har haft kortere perioder med nedlukning og ellers 
perioder med restriktioner på antal kunder i butikken, mundbind, håndsprit og 
afstand. På trods af disse udfordringer, har vi takket været vores pålidelige og 
fantastiske butiksfrivillige formået at have et godt salg, sammenlignet med både 
2020 og 2021, også selvom vi har haft lukket i samlet set to måneder i 2021.  
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I løbet af år 2021 har vi fået 22 nye butiksfrivillige. Det er rigtig dejligt at mærke 
en stor interesse for vores organisation og arbejde og at flere har lyst til at 
bidrage og være en del af fællesskabet. 
Vi fik doneret cirka 170 nissehuer fra aktive ildsjæle som strikker for 
Mødrehjælpen. Der blev solgt cirka 80 nissehuer. 
 
Aktiviteter 2021 
Vi besluttede os for at fortsætte vores fokus på aktiviteter udendørs, dels på 
grund af Corona og dels for at præsentere familierne for at gøre noget 
udendørs. Det har generelt været en stor succes.  
 
Fårup Sommerland 
Vi fik mulighed for at tage imod 150 gratis billetter, og det var ikke svært at få 
afsat disse, selv om familierne selv skulle sørge for transport. Der blev hurtigt 
en meget lang venteliste. Familierne kunne deltage i ”En forårsdag i skoven” 
den 25.april, og for os i Mødrehjælpen var det en fin måde at få årets aktiviteter 
skudt i gang.  
 
Sommerture i Zoo  
Vi besluttede at de mange familier, der ikke kom med i Fårup Sommerland, og 
derfor stod på ventelisten, skulle have tilbud om en tur i Aalborg Zoo i 
sommerferien. Vi planlagde to dage i starten af børnenes skoleferie. Den 5.juli 
havde vi deltagelse af 60 børn og forældre. Den 9.juli deltog 75 børn og 
forældre, så vi kunne glæde i alt 135 børn og voksne på de to dage.  
Vejret var godt begge dage, så der var grobund for dejlige oplevelser for 
familierne. Det var da også glade og forventningsfulde børn og voksne, der 
mødte os ved indgangen. Ud over entreen var Mødrehjælpen vært ved gavekort 
på 125 kr. pr. person, så man kunne nyde den luksus at få en menu med burger 
eller sandwich, samt drikkevarer, is og andet. 
Der foruden havde vi aftalt at tilkøbe et besøg i Aalborg Zoos skoletjeneste, 
hvor alle der havde lyst kunne komme tæt på slanger, øgler, hvæsekakerlakker 
og andet kryb. Der foruden kunne børnene komme til at se nærmere på en 
mængde udstoppede dyr, skind, kranier og andre spændende dyreeffekter.  
Familierne var meget glade og overraskede, og gav udtryk for stor 
taknemmelighed.  
 
Efterårsaktiviteter for familier over tre gange.  
Første aktivitet: den. 18.august sidst på eftermiddagen var der familietur til 
Egholm i selskab med en naturvejleder fra Aalborg Kommune. Lige netop den 
dag var sommervejret både blæsende og vådt. Men lige op til mødetidspunktet 
blev der tørvejr. Børnene var dog fuldstændig lige glade med vejret, da de blev 
udstyret med vaders og fiskenet. En fantastisk oplevelse, hvor vi alle blev lidt 
klogere på de dyr og fisk, der findes i Limfjorden. Da vi igen havde fast jord 
under fødderne var der hjemmebagte boller til alle.  
Anden aktivitet: Den 19.september var vi i Gigantium is arena for at stå på 
skøjter. AaB ishockey havde lånt Mødrehjælpen skøjtebanen fra kl. 11.00 
12.00. Vi havde en rigtig dejlig, og for nogle en grænseoverskridende 
formiddag. Nogle af børnene havde aldrig stået på skøjter, andre havde prøvet 
det før. De uøvede opdagede, hvor sjovt det var. Flere havde trætte ben, men 
også dejlige røde kinder. Efter arrangementet på isen spiste vi boller og kage, 
og hyggede os i kantinen i Gigantium. Vi var 21 personer af sted. 
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Tredje aktivitet: Sidste del af aktiviteterne under temaet ”Familieture inde og 
ude” var en biografbillet til en valgfri film med ”gufbillet”. Biografbilletterne blev 
uddelt lige før efterårsferien, så vi er sikre på, at flere af familierne hyggede sig 
med en biograftur der.  
 
Julearrangementer  
Den 26. november deltog 104 personer til arrangement under ”Jul i Zoo”. 
Musiker Michael Back underholdt vores gæster med forskellige indslag, 
julesange og sjov. Både børn og voksne hyggede sig til den dejlige 
underholdning. Dette foregik i Aalborg Zoos auditorie, som smukt pyntet bød os 
indenfor. Vi uddelte klementiner som gæsterne spiste under Michaels 
underholdning. 
Vi kunne i år uddele madbilletter til Aalborg Zoo, gavekort til børnene og en 
slikpose til familierne. Det var familierne meget glade for. 
Vi havde en nogle hyggelige timer sammen med vore gæster. 
Den 3. december deltog 94 gæster i vores andet arrangement ”Jul i Zoo”. Det 
noget lave antal gæster skyldtes, at Aalborg lige op til arrangementet blev ramt 
at et stort snefald, som gjorde veje svært fremkommelige. På trods af vejret 
hyggede de 94 fremmødte sig atter med underholdning af musiker Michael 
Back, og efterfølgende besøg i den smukt lyspyntede zoo. Konceptet de to 
fredage var det samme, så også denne dag havde vi nogle dejlige timer 
sammen med vore gæster. Vi mødte igen nogle overraskede familier, der gav 
udtryk for en stor taknemmelighed. Det er en stor glæde for os, at vi således har 
kunnet give i alt 198 personer, det vil sige 53 familier en oplevelse, som vi tror 
de vil huske.   
Entrebilletter til zoo, madbilletter og underholdningen de to fredage blev dækket 
af Mødrehjælpens Stimuli pulje.   
 
Den rullende kagemand  
Den rullende kagemand har i år kvitteret med hjælp til 150 børn i alderen 1-14 
år, med en gennemsnitsalder på 7 ½ år.  
Vores fornyede ansøgningsskema har nu virket i godt et år, og har vist sig at 
være en stor hjælp i arbejdet med at afvikle processen.  
Fra september lavede vi i samarbejde med Othellobageren en ændring i 
konceptet. I stedet for at vi bestiller brød hos Othellobageren, kan ansøger nu 
selv bestille og købe brød for et gavekort på 300 kr., hvoraf bageren 
sponsorerer et mindre beløb ved køb af kagemand.  
 
Ordningen har nu haft en tre måneders prøvetid. Det har fungeret rigtig godt, så 
det fortsætter vi med. Samarbejdet med Rema 1000 er fortsat fungerende med 
sponsorering af en liter saft pr. fødselsdagspose.  
I en glidende overgang vil indholdet i fødselsdagsposen ændre sig så balloner 
og figenstænger tages af pakkelisten, og gavekortet til legetøj ændres fra 150 til 
200 kr.  
Arbejdet med den rullende kagemand forløber uproblematisk, og i en tryg og 
velfungerende rytme.  
 
Babystartpakker 
Vores babystartpakker er fortsat efterspurgt, men dog i mindre grad end de to 
forrige år. i 2019 blev der udleveret 153, i 2020 106 og i år 86. I de perioder 
butikken har været lukket ned, har vi ligeledes lukket ned for udlevering af 
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babystartpakker. Måske forklaringen på nedgangen i antal udleveringer ligger 
der. 
Babystartpakkerne er et tilbud til kommende eller nybagte familier, som får 
visiteret pakken fra eksempelvis en jordemoder.  
Babypakkerne laves til børnefamilier, som af økonomiske årsager eller på grund 
af manglende overskud ikke har mulighed for selv at skaffe de fornødne ting, 
man skal bruge til et spædbarn. 
Pakken indeholder babytøj fra vores butik, et patchworktæppe samt et gavekort 
til butikken. Siden efteråret 2018 er babypakkerne desuden blevet udstyret med 
et sæt sengetøj. 
 
Øvrige arrangementer 
Vi har sammen med rådgivningshuset været i Vor Frelser Kirke 29. september 
for at fortælle om Mødrehjælpen. Ligeledes har vi være på Social- og 
sundhedsuddannelsen d. 22. november for at fortælle om Mødrehjælpen. Vi har 
udbredt kendskabet til vores lokalforening og til rådgivningshuset, hvilket gør at 
flere kan henvise til os for hjælp, kan gøre brug af butikken og vores aktiviteter 
samt skaffe flere frivillige hos os. Begge oplæg var en god oplevelse og der var 
stor interesse for det vi fortalte. 
 
Julehjælp 
Vi har tradition for at give en donation til Mødrehjælpens nationale julehjælp. 
Igen i år har vi bidraget med 10.000 kr. Julehjælpen kommer til glæde for 
familier i hele landet og i vores område har 317 familier og derved 582 børn fået 
glæde af Mødrehjælpens nationale julehjælp i år. 
 
Donationer 
Lokalafdelingen i Aalborg takker for alle de flotte donationer vi har fået i 2021: 
Othello Bageriet 
Friis 
Rema 1000 
GPS en 
Kids Cool Shop 
Penny Lane 
Merrill Kaffe 
Aalborg Zoo 
Garnbutikken, “Skabagtig” 
Garnbutikken “Designværkstedet” 
Aalborg Ishockey 
Åby Kirke 
Vor Frelser Kirke 
Sound and Light 
 
 
 
 
På vegne af bestyrelsen 
De bedste hilsner 
Sara Lunøe, 
Formand 


