
 

Bestyrelsens beretning for Mødrehjælpens lokalforening på 
Amager 2021 

Mødrehjælpens lokalforening på Amager var igen i 2021 påvirket af Covid-19-
pandemien, men dette betyder ikke, at året har været stille. Faktisk har foreningens 
frivillige udviklet og afviklet aktiviteter og koncepter på alle platforme, og der er 
meget at være stolte af. 
 

Statistik og frivillige kræfter 
I løbet af 2021 har 45 frivillige i alt lagt 4329 timer i vores lokalforening. Det svarer til ca. 92 timer 
per frivillig, hvilket er en fordobling af timerne, der blev lagt i butikken i 2020. Og det er på trods af 
de perioder, hvor vi har været påvirket af Covid-19 og enten har været nødt til at holde butikken 
lukket eller aflyst aktiviteter.  
 
Langt størstedelen af timerne bliver lagt i butikken, hvor hele 3166 timer er blevet brugt på at 
holde butikken åben, vaske og sortere tøj samt ordne stort og småt i butikken. De 25 faste 
butiksfrivillige har derved kunnet tjene til foreningens udgifter, aktiviteter for lokalområdets 
familier i sårbare livssituationer og sende ekstra penge ind til julehjælpen igen i år. Der lægges et 
stort og imponerende arbejde i butikken, som altid fremstår pæn, spændende og lækker for de 
søde kunder, store som små, der kommer forbi.  
 
Derudover har vores hyggelige forenings aktivitetsudvalg brugt en hel del timer på at planlægge, 
organisere og udføre spændende nye og gamle aktiviteter for vores familier. Igen i år havde vi dog 
problemer med sygdom og derved aflysninger eller manglende fremmøde, hvilket kan være 
demotiverende for frivillige såvel som deltagende familier. Dog kørte udvalget videre, stærkt ledt 
an af Nanna, der er formand for udvalget, og udvalget kan være meget stolte af deres flotte 
aktiviteter, der er beskrevet her:  
 
Aktiviteter for familier i Mødrehjælpen Amager 2021: 

Aktivitet 
Brugere der 
deltog 

Frivilligtimer Frivillige 

Corona-pakker til påskefrokost og 
måltidet, grundet Covid-19-restriktioner 

96 65 6 

Julegaver uddelt i samarbejde med 
ønsketræer 

114 35 3 

Adventskalender til uddeling 29 16 5 

Måltidet 32 188 5 

Endagsaktiviteter – 2 udflugter 436 95 4 

Forberedelse til aflyst juleaktivitet, diverse 
udvalgsmøder, konceptudvikling, GDPR 
mv 

0 130 3 

 



 

Det endnu voksende aktivitetsudvalg har derved lagt et kæmpe arbejde for dagen i 2021, og vi 
glæder os til at se og hjælpe med de aktiviteter, der søsættes i 2022. Der er allerede gjort mange 
forskellige erfaringer med nye som gamle aktiviteter, som kommer til at hjælpe med endnu et 
givtigt år.  
 
Der endvidere lagt mange timer og brugt store summer på vores faste tilskudsaktiviteter, det 
støtter lokale familier i sårbare livssituationer. Disse fordeler sig således: 
 

• 109 babystartpakker er pakket og leveret til Herlev og Hvidovre Hospital fra Startpakke-
holdet! Disse er blevet pakket og tilpasset efter årstiden og leveret til hospitalerne, som 
gør god brug af pakkerne. 11 stk. er blevet tilbageleveret fordi de ikke længere har passet 
til årstiden, hvilket vil sige, at 98 stk. er blevet brugt. Sikke en præstation.  

• 37 børn har modtaget fødselsdagshjælp fra Den rullende Kagemand, hvor der er lagt 111 
timer fra 4 forskellige frivillige. Især tak til Hanne SP, som bærer teten videre indtil vores 
nye version af fødselsdagshjælpen er blevet udviklet.  

• 98 børn har modtaget støtte til en at deltage i en fritidsaktivitet fra Idrætshjælpen, hvor 
der er lagt 57 timer af to frivillige – dette er næsten en fordobling af støtte ift. sidste år.  

 

Økonomi 
Mødrehjælpen Amager har i år haft et overskud på 160.249 kr., hvilket er 82.437 kr. mindre end 
året før. Dette er bl.a. pga. en stigende udgift til vores aktiviteter, som har mere end fordoblet 
deres udgifter fra sidste år, hvilket viser hvor godt gang der er i den del af foreningens arbejde. 
Desuden har vi givet 100.000 til den nationale julehjælp, hvilket er 25.000 mere end i 2020.  
 
Vores forenings fantastiske børnetøjsbutik har omsat for 619.681 kr., hvilket igen i år er et 
imponerende beløb, der reflekterer på vores gode ry i lokalområdet, de frivilliges hårde arbejde og 
vores fede donationer.  
Vores fine forening har desuden som altid sendt 45% af vores overskud, svarende til 161.848 kr., 
ind til Fonden Mødrehjælpen for 2021.  
 

Bestyrelsen 
Bestyrelsesarbejdet har i 2021 båret præg af at have afholdt mange møder via videolinks, såvel 
som sygdom og andre mindre sjove ting. Bestyrelsens fokus har derfor været på at holde gejsten 
oppe blandt alle de frivillige, trods restriktionerne, som gjorde foreningslivets fællesskabsfølelse 
svær. Det er i høj grad vores samvær og fællesskab, der bærer det frivillige arbejde, og derfor har 
bestyrelsen også søgt at finde metoder til at vi har kunnet gennemføre så mange (corona-venlige) 
frivilligaktiviteter som muligt, fx gennem fællesspisning og tur ud i Københavns havne. Derudover 
er meget af bestyrelsens tid gået med at ”drifte” og få orden i større og mindre administrative 
opgaver.  
PT er bestyrelsen udfordret af manglende hænder, men der arbejdes videre med at finde nye 
kræfter. Så længe kommunikationen på tværs af foreningens platforme stadig er i spil er vi stadig 
ved godt mod.  
 



 

Butikken  
Butikken og butiksudvalget har igen i år gjort det flot trods de pandemiske tilstande, der har 
betydet lange perioder med værnemidler, selvisolation og begrænset antal kunder i butikken. 
Trods dette har de frivillige formået at vedligeholde indkomstniveauet, gejsten og butikkens flotte 
fremtoning. Kunderne er glade for at komme ind i butikken og gøre gode fund, ligesom der altid 
kan regnes med flotte, sæsonrelevante varer, om der er tale om Halloween, jul eller et godt 
januarudsalg. De butiksfrivillige har desuden TO gange været underlagt foreningens formands 
beslutninger om at tage imod donationer fra virksomheder, der har doneret store, og ikke altid 
helt relevante, varer til butikken. Opgaverne er mødt med oprejst pande, og der er gjort gode 
administrative og praktiske overvejelser, der har betydet at donationerne er kommet til deres ret. 
Dette er ikke små præstationer i vores små lokaler – tak for det.  
Vi ser frem mod et 2022 med et tættere arbejde mellem butiksudvalg og bestyrelse, hvilket 
kommer til at gavne alle frivillige, og bestyrelsen glæder sig til at hjælpe butikken og de frivillige 
med deres store og små projekter.  
 

PR og kommunikation 
PR-udvalget har i 2021 set flere nye kræfter, der stadig formår at lave stabile planer og gode 
rutiner for organiseringen af de sociale medier, hvilket betyder vi støt får flere følgere på vores 
sociale platforme. Der er i øjeblikket 2.501 følgere på Facebook (imod 2414 året før) og 1019 
følgere på Instagram (imod 912 året før).  
Desuden har PR-udvalget haft fokus på at lave et tættere arbejde med aktivitetsudvalget, hvilket 
skaber god omtale og bredere kommunikation om vores fine arbejde. Dejligt med et godt hold af 
frivillige, der viser vores forening fra dens bedste side – tak for det.  
 

TAK! 
Der skal lyde en stor tak til alle frivillige, medlemmer, kunder, donere og familier vi er i kontakt 
med hos Mødrehjælpen Amager. Uden jer ville vi ikke kunne lave det arbejde, vi er så glade for, og 
samtidig hjælpe de familier, der har brug for en hjælpende hånd. Vi glæder os til at se jer alle igen 
i 2022. 
 
På vegne af bestyrelsen, 
 
Josefine Townsend 
Formand, februar 2022 
 


