
Årsberetning for året 2021 i Mødrehjælpens Lokalforening Brønderslev 

 

Så er der gået endnu et år med mange positive tiltag, udvikling og udfordringer, men også med en 
kedelig medspiller i form af Corona/Covid 19.   

Det er glædeligt, at vi i år kan samles til generalforsamling, da sidste års generalforsamling var 
skriftligt. Vores første bestyrelsesmøde foregik på teams, men trods det fik vi konstitueret os i 
bestyrelsen og det har været en god bestyrelse. 

Under corona i februar da butikken var lukket, fik vi startet nethandel op i form af Reshopper. Det 
har været spændende og det giver en fin indtjening sideløbende med butikken.  

Gitte, Grethe, Hanne og jeg er tovholder på Reshopper, det er os der ligger tøj m.m. op og sender 
det der er købt. Det fungerer så fint. Lene styrer det med økonomien. Vi håber stadig Grethe og 
Hanne vil være med selvom de træder ud af bestyrelsen. 

Vi er blevet mere aktive på Facebook og Instagram med billeder og opslag.  Vi har rigtig mange 
følger. Randi ligger billeder op og vi kan se det har en effekt.  

Der er ofte kunder der kommer ind og spørg til det der er lagt op eller spørg via beskeder. Det kan 
godt være, at det de har set er solgt, men vi får kunderne ind i butikken og de køber ofte noget 
andet. Vi håber Randi vil fortsætte med at tage billeder og lægge dem op. 

Vi snakkede i bestyrelsen om, at vi godt kunne tænke os nogle til at dekorere vores vinduer. Vi 
søgte på Facebook.  

Janni og Vinnie meldte sig og hold ad op nogle flotte vinduer vi har fået. Der er mange som roser 
dem. Der kommer sågar folk ind i butikken, som ikke skal handle, men vil rose de flotte vinduer. 
Tusind tak til Janni og Vinnie. Vi håber I fortsætter.  

 

Kæmpe ros til vores butiksansvarlige Helle og Lotte.  Det er bl.a. jeres fortjeneste, at butikken er så 
flot og det hele fungerer så godt.  I har været så arrangeret, at I har mødt ind udover jeres vagter 
og fået styr på tøj m.m.  

I har nu valgt, at slippe tøjlerne og lade nye komme til. 

 Mange mange gange tusind tak for jeres store indsats.  

Vi får mange roser for vores butik, det er næsten dagligt, at kunderne roser butikken. Tak til alle 
frivillige, som er med til at holde butikken så flot. I gør et kæmpe arbejde. 



Salget i butikken har trods corona været over budget.  Det er så flot. Det viser, at det er fine vare vi 
har og det er rart at handle hos os. Endnu engang ros til de frivillige som møder kunderne med 
venlighed og hjælpsomhed.  Tusind tak til Lene, som har styr på mønter, sedler og når der går 
kludrer i kasseopgørelsen. Du styrer økonomien med kyndig hånd. 

Vi modtager mange donationer i butikken i form af tøj, spil, legetøj, udstyr og meget andet. Det vi 
rigtig glade for. Mange tak til alle som tænker på os og donere deres aflagte ting. 

Vi kan ikke kunne arrangere ture, aktiviteter m.m. hvis ikke vi fundraiser.   Vi har modtaget 
donationer fra bl.a. Øster Brønderslev sparekasse, & 18 midler og Isobro.  Isobro donationen er 
brugt på frivillige pleje, bl.a tur til Lønstrup og julefrokost. 

Regeringen udlovede penge, en Stimuli pulje til landets organisationerne pga. nedlukningerne. 
Mødrehjælpen blev bevilget 10 millioner kroner som skulle bruges i lokalområdet og støtte de 
forretningsdrivende, turistindustrien m.m. Vi valgte, at søge max beløbet ved Mødrehjælpen til en 
tur til Skallerup Klit feriecenter og fik det bevilget. Hanne gjorde et stort arbejde og forhandlede 
med Skallerup Klit, så vi kunne sende 51 deltager på en weekend med fuld forplejning og masser af 
aktiviteter. Familierne havde nogle dejlige dage og var så tilfredse. Tak til alle som var med til at gi’ 
familierne en dejlig tur. 

Kæmpe tak til Hanne og Grethe som har lagt mange timer i at fundraiser, undersøge mulighederne 
og søge midler til aktiviteter, startpakker, m.m. Det har været medvirkende til at vi har kunne give 
familierne så mange gode oplevelser.  

De øvrige midler vi har søgt er brugt på: 

Påskepakker som blev delt ud til familier der søgte, da det ikke var muligt, at lave en aktivitet eller 
tur pga corona. Vi delte 28 pakker ud til stor glæde. 

Vi prøvede at arrangere et stjerneløb, som desværre blev aflyst på grund af for få tilmeldte, men 
de fik i stedet en gavekort til pizza. 

Vi arrangerer en dejlig tur til Fun Farm i Ålbæk med 45 glade deltager. 

Vi inviterede de 12-16-årige til Bio og Pizza i Brønderslev og de 6-10-årige til Bio og pizza i 
Hjallerup. En god aktivitet, som vi gerne gentager. 

I september afholdt vi et rekrutteringsmøde, hvor Mødrehjælpens Direktør Nina Thomsen deltog. 
Nina fortalte om Mødrehjælpen og hun havde inviteret en bruger med, der har været med i et 
forløb ved familie skaber i Hjallerup. Det var en god aften og det var spændende, at høre brugeren 
fortæller om den hjælp hun har fået gennem familie skaber. Der deltog 22 og vi fik 2 nye frivillige 
efter den aften, så det er meget glædeligt. 

I november var 43 deltager med i teateret i Aalborg til en juleforestilling. En god tradition. 



Bagedag i december for familier blev aflyst fordi at corona spøgte, så familierne fik dej, æbleskiver 
og saft bragt hjem, så de hjemme kunne holde en hygge bagedag. 

Den rullende kagemand kører godt. Der er uddelt kagemænd til 33 fødselsdage.  Det er godt vi kan 
hjælpe, så børnene får en dejlig dag.  Lisbeth og Anne Marie deler ud i Brønderslev, Birte og Aase i 
den østlige del af kommunen. Tusind Tak for jeres indsats. 

Ang. Startpakkerne er det nu også muligt for den gravide at søge via ”Den gode start” som er en 
del af Mødrehjælpens strategi ”Ingen børnefamilier skal stå alene” De gravide kan stadig få 
bevilget en startpakke via jordemødre og sundhedsplejersker. Vi har udleveret 42 startpakker, 
hvoraf 10 var søgt via “en god start”. 

 Tusind tak til Gitte og Grethe som pakker de flotte startpakker. 

Trods corona kunne Gitte arrangere babymassage og en del mødre med babyer deltog. Vi håber 
det kan fortsætte, når corona forhåbentligt snart slutter. Tak for din indsats Gitte. 

 

Vi deltog i Brønderslev marked med en bod og det blev en succes. Vores primære mål med boden 
var at synliggøre Mødrehjælpens butik der er i byen. Vi havde også et håb om evt. at tiltrække 
frivillige til butikken.  Vi solgte for ca. 6000 kr. Alt i alt en god oplevelse og vejret var perfekt.  
Tusind tak til Lotte for lån af campingvognen, det var luksus at ha’ den. Også stor tak til hjælperne 
med opsætningen og vagter på marked. 

Mødrehjælpen startede et nissehueprojekt som hed JUL I JULI.  Projektet gik ud på at få strikkere 
til at strikke nissehuer, som skulle sælges i november og december.  Blev der solgt 2 Nissehuer, 
svarede det til, at der kunne købes en julegave til barn.  Det blev en kæmpe succes på landsplan.  

I Brønderslev modtog vi 104 nissehuer og solgte 54. Vi sendte 12 nissehuer til Nykøbing Falster 
som havde udsolgt, så vi må sige, at det også var en succes i Brønderslev. Stort Tak til Merete som 
holdt styr på nissehuerne og som er tovholder på Fra garn til barn. 

Mødrehjælpens julehjælp har i 2021 hjulpet 13 137 børn i Danmark. I Brønderslev fik 67 familier 
og 126 børn glæde af julehjælpen.  

Ønsketræet blev igen en succes. Vi delte 52 gaver ud til forventningsglade børn. Dejligt at der er så 
mange der vil glæde et barn ved at købe en gave til dem.  

Line fra cafeen i Dronninglund prøvede at få ønsketræet etableret i Dronninglund, men det blev 
desværre ikke til noget, måske vi var for sent ude.  

Cafeen i Dronninglund holder pause. Tilslutningen har ikke været stor og det var ikke målgruppen 
der deltog. Vivi og Line har valgt at stoppe. Kæmpe tak til dem for deres indsats med cafeen.  



Samarbejdet med familie skaber i Hjallerup stoppede. Mette Madsbøll fra Mødrehjælpens 
rådgivning som var tilknyttet familie skaber, fortsætter sit arbejde i Aalborg. 

 

Bestyrelsen vil gerne takke privatpersoner og firmaer, der donerer, penge, tøj, legetøj, udstyr, 
vinduespudsning m.m. til butikken.  

Også en stor tak til fonde, virksomheder og firmaer som imødekommer vores ansøgninger. Uden 
jeres støtte ville vi ikke have midler til at støtte og hjælpe lokale gravide og børnefamilier med 
oplevelser.  

En stor tak skal lyde til alle tovholder og frivillige, uden jer havde vi ikke så fin en butik og en 
lokalforening. I gør en kæmpe indsats. En stor tak skal også lyde til vores altid tjenstvillig 
altmuligmand Knud, tak for at du klarer store som små opgaver og rengør butikken så den altid er 
fin.   

Også stor tak skal lyde til konsulent Lone, dejligt du er der når vi har brug for dig. 

Jeg vil gerne takke Hanne, Grethe, Lotte og Randi for jeres store arbejde i bestyrelsen. I har været 
med til at det var en fornøjelse, at deltage i bestyrelsesmøderne. Vi er glade for, at I fortsætter 
som frivillige i butikken og ved aktiviteterne.  

Jeg vil som afgående formand gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer for et fantastisk 
samarbejde, det har været en glæde, at være i bestyrelsen sammen med jer. 

Jeg ønsker jer alle held og lykke med det kommende år. Jeg er sikker på det bliver et godt år med 
mange aktiviteter. 

Fortsat god generalforsamling. 

Brønderslev den 8. februar 2022 

Aase Frederiksen, Formand  
Mødrehjælpen Brønderslev lokalforening 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


