
 
 

 

Årsberetning fra bestyrelsen for 2021 

2021 har været endnu et år i Corona ‘ens tegn, vi kunne først åbne butikken 1.3.2021. 

Generalforsamlingen i 2021 blev holdt via teams og med godkendelser via mails.  

I år kan vi igen se hinanden og mødes her i butikken. Vi har haft en rigtig godt år, vi har 

haft et flot resultat på ca.173.000 kr., og indfriet vores gæld på 140.000 kr. til fonden.  

Vi har sagt farvel til 3 frivillige men også goddag til lige så mange nye, vi er 31 frivillige pt, 

hvor 2 ikke er i butikken. Vi har to handymænd (Per og Morten) som servicerer os med 

kørsel, samle udstyr m.m. 

Vi er p.t. 6 i bestyrelsen, vi har den glæde at fået Jytte til at hjælpe i bestyrelsen med 

aktiviteterne, Linda er stoppet grundet sygdom. 

Det har igen i år været svært med at holde aktiviteter, men det er blevet til en tur i Park 

Teatret i Frederikssund, hvor der var ca. 20 børn og voksne med, og sommerturen gik til 

Frilandsmuseet, hvor der var 25 børn og voksne med. 

Ønsketræet er nu blevet en tradition, kunderne efterspørger det allerede i oktober om 

hvornår de kan hente ønskerne. Der var rekord mange ansøgninger i år, vi har hjulpet 32 

familier/70 børn.  

I forbindelse med hjælpepakkerne fra staten, fik Mødrehjælpen 10 mill. kr., som blev 

fordelt ud til alle lokalforeninger, vi fik 2 gange 85.000 kr. De første 85000 kr. skulle bruges 

inden 31.12.21 og skulle bruges i oplevelsesindustrien, som har været meget hårdt ramt 

med nedlukninger. Vi brugte dem således: 

Cirkus Jul, 50 billetter til forestillingen og til muleposer 

32 gavekort til Restaurant Vivaldi, som blev lagt til familierne, som havde søgt julegaver fra 

ønsketræet. 

40 klippekort til Frederikssund svømmehal som sundhedsplejen ønskede sig til 

teenagerne i kommuneskolerne i Frederikssund. 

Der blev brugt i alt 67.500 kr. af de 85.000 kr. vi fik, men der blev også løbet stærkt for at 

nå det inden d. 31.12. 

Der er søgt de 85.000 kr. for 2022, men der er længere tid (skal bruges inden 31.6.22) og 

vi er allerede gået i tænkeboks på hvordan vi vil bruge dem. 

Vi fik bevilget ca. 8.000 kr. fra ISOBRO til de frivillige, de blev brugt til en invitation til et 

foredrag af Susanne Petersen, som er frivillig i Global Medical Aid, og som henter små 

bamser hos os, som de sender med hospitalsudstyret til den 3. verden. Bagefter fik vi en 

god frokost. Der er også søgt hos ISOBRO i år. 



 
 

Der blev også i efteråret holdt aftenkaffe-møde for de frivillige, hvor der blev orienteret om 

den forskel, de alle er med til at gøre for de trængte børnefamilier i Egedal og 

Frederikssund. Der blev fortalt om alle de gode tilbagemeldinger vi har fået fra nogle af 

dem der har fået hjælp af os - en rigtig god aften. 

Den rullende kagemand er også kommet godt fra start, der har været ansøgt og hjulpet 10 

børnefødselsdage. 

Startpakkerne er der udleveret omkring 12 stk. i Frederikssund udleveres af 

sundhedsplejerskerne, i Egedal kommer de og henter dem i butikken via et gavekort som 

de får af sundhedsplejen. 

Der blev også i 2021 prøvet at lave en pop up butik i Skibby, den bestod at to borde og 

nogle tøjstativer, hvor vi primært solgte flyverdragter, en lørdag på deres markedsdag. Det 

øsregnede og derfor var der næsten ingen boder, alligevel solgte vi for 600 kr. på 2 timer, 

så det er noget vi påtænker at gøre igen.  

Vi ser meget frem til arbejdet i 2022, håber det kan give os mulighed for at gøre nogle af 

de mange aktiviteter vi ønsker at lave og få startet op på aktiviteter i butikken igen. Vi 

håber også at der er flere der vil involvere sig i bestyrelsesarbejdet og vi kan få flere 

frivillige til især eftermiddagsvagterne i butikken. 

Stor tak til alle i bestyrelsen for det store arbejde der er lagt for dagen, og også en 

kæmpe tak til alle de butiksfrivillige, det er deres fortjeneste, at vi for så meget ros 

af vores kunder for vores butik og gode service. 

Det er stadig som Christa skrev sidste år: ”det hele afhænger af, hvor gode vi er som 

nation, til at gøre som vi skal, og passer på hinanden” …. 
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