
 
 

 
 
 
Formandens beretning 2021 

 
Året 2021 vil nok gå hen og vise sig som det mærkeligste år i vores historie. 
 
Butikken var lukket ned fra før jul til april, og vi måtte så tænke kreativt. For at få 
solgt noget, arrangerede vi click og collect i januar og februar og fik solgt for ca. 
25.000kr. 
 
Da vinterferien nærmede sig, lavede vi aktivitetsposer til børnene, som man kunne 
søge om og afhente i butiksdøren. Det blev poser til 18 familier. Til fastelavn lavede 
vi fastelavnsris uden ris (da de var helt udsolgt). Det blev til 26 familier, der 
ligeledes kunne hente poserne i døren. 
 
De frivillige blev også ”begavet” med et påskeæg som tak for deres engagement. 
Der var flere, der kom i butikken for at sortere alle de donationer, der kom ind i store 
mængder. Man fornemmede klart, at folk fik ryddet op derhjemme under 
nedlukningen af landet og vi var jo glade og taknemmelige for, at tøj og legetøj gik 
vores vej! 
 
Så kom den gode sommer, og vi kunne igen arrangere noget fælles. Det blev en tur 
i Søndermarken til Go Monkey, en klatretur for børn og barnlige sjæle. 20 tilmeldte 
fik en på opleveren. 
 
En dag blev jeg ringet op fra fonden Aagårds Hjem, at de havde 65.000 kr., de 
gerne ville donere til os. Stor var vores glæde, for så kunne vi arrangere en tur til 
Lalandia, som vi vidste, der var stor længsel efter. Vi kom af sted med 26 voksne og 
45 børn 13.-16. juli og alle de, der havde søgt forgæves, fik 1.000 kr. til noget andet 
sjovt i ferien. 
 
5/9 havde vi en lille udflugt i Frederiksberg have, hvor vi sejlede på kanalerne. Det 
var en større succes, end vi havde forestillet os. Der var familier, der aldrig havde 
prøvet at sejle før, vejret var fint, men af hensyn til Coronaen valgte vi bare at dele 
lidt brød og vand ud til hver, og ikke holde noget samlet. 
 
Til kulturnatten fik vi Kulturpas af kommunen til Frederiksberg borgere og der var 
stor efterspørgsel, det er blevet et hit efter at familierne har opdaget, hvad man kan 
opleve den aften. 
 
Vi måtte med blødende hjerte aflyse vores julefest, men valgte i stedet at give hver 
familie biobillet med guf til 2 personer. 
 
Vi valgte at bruge de 87.000 kr. fra Stimuli puljen til en Tivolitur med turpas og 
burger. 140 voksne inkl. børn over 8, samt 20 børn. Det var individuelt, så vi ikke 



 
 

skulle mødes alle sammen og det kunne bruges til Halloween og jul. Da Tivoli jo 
lukkede inden fristens udløb, har vi fået lovning på ombytning! 
 
Frederiksberg kommune gav os skøjtebilletter til Frederiksberg borgere, vi fik 75 ark 
med 5 billetter i hver, og der var fin rift om dem. 
Så blev det jul og ønsketræet blev igen fyldt med ønsker, der alle blev opfyldt. 61 
familier med i alt 101 børn fik julehjælp og i Mødrehjælpens egen julehjælp blev 53 
familier med 82 børn fra Frederiksberg hjulpet. 
 
Vores rullende kagemand har holdt en pause under nedlukningen, men vi har nu 
fornyet konceptet. Familierne kan nu få en kagemand og boller, drikkevarer og lidt 
guf, som de skal hente i Føtex, som sørger for pakningen. Hvis de lidt større børn 
hellere vil have Pizza, har vi entreret med OTTO pizzaer, hvor de så kan hente et 
aftalt antal. 
 
Idræt har selvfølgelig været lidt stille, men vi har dog hjulpet 24 familier. 
 
En hjælpende hånd har hjulpet 18 familier med i alt 39.400 kr.  
 
Butikken åbnede igen d. 17. januar, og så håber og beder vi til, at koden knækker!! 
 
Stimuli-puljen er statens hjælp til forlystelsesparker, museer og restauranter, så de 
penge, vi får, skal gå til udflugter til disse ting. Til hjælp til driften af butikken fik vi en 
hjælpepakke på 40.000 kr., og fra ISOBRO fik vi ca. 7.000 kr. til at glæde de 
frivillige med. Dem brugte vi til et muntert bankospil i butikken.  
 
Til slut vil jeg takke de firmaer, der har glædet os med gode, nye ting, som vi kan 
sælge i butikken. Det er Cam Cam, Bloomingsville og Bisgaard Sko .Ligeledes vil 
jeg takke Merrild for kaffe til de frivillige og endelig alle de familier, der kommer med 
tøj og legetøj til os. Uden dem kunne vi jo slet ikke eksistere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. februar 2022 
Jette Halling 


