
 
 

 

Årsberetning for Mødrehjælpens lokalforening i Fredericia for 2021 
 

Der er nu gået et år siden sidste generalforsamling. Den blev holdt online pga. 

forsamlingsforbuddet. Der kom fire nye medlemmer. Det var Hanne R. Nielsen, Hanne 

Lumby og to suppleanter, Ellen Smolarz og Christina Nielsen.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: formand Merete K. Nielsen, næstformand samt 

tovholder for aktiviteter Hanne R. Nielsen, kasserer Jonna Qvortrup, tovholder for butikken 

og de frivillige Lilli Thomsen, tovholder for fundraising og aktiviteter Hanne Lumby, tovholder 

for den rullende kagemand Rikke Lorenzen, tovholder for Plango og butikken Lis Engelund 

og tovholder for kommunikation via Facebook og Instagram Christina Nielsen. 

 

Der er afholdt ti bestyrelsesmøder, heraf fem over Teams. De øvrige møder blev holdt i 

butikkens baglokale.  

 

Årets gang 

 

Butikken: 

Butikken, som er vores hovedindtægtskilde, har igen i 2021 været mærket af Corona-

nedlukning. Butikken lukkede i julen 2020 og åbnede først igen til 1. marts 21. Cirka otte 

frivillige valgte at stoppe i årets løb. Vi har løbende fået nye friske kræfter til at stå i butikken.  

 

For at fastholde de frivillige og værne om fællesskabet i lokalafdelingen har der været afholdt 

to mindre og et større arrangement for de frivillige. De to mindre arrangementer blev til dels 

holdt udenfor, og trods regn, blæst og kulde mødte rigtig mange op og deltog i 

festlighederne. Det større arrangement blev afholdt på Kims Køkken, hvor i alt tyve frivillige 

deltog og havde en hyggelig aften.  

 

Lilli afprøver Reshopper, som er en digital platform til salg af udstyr og tøj. Efter et år vil vi 

evaluere forløbet. I årets løb har Lis Engelund overladt sin plads i butikken som 

butiksansvarlig til Susanne Hansen. Lis fortsætter med at facilitere Plango og Susanne har 

deltaget i tre bestyrelsesmøder efterfølgende for at få et større indblik i organisationen.  

 

Aktiviteter: 

Der har været flere aktiviteter i år end nogensinde før. Aktivitetsudvalget består af Hanne, 

Hanne og Lis Grønning. Det blev til omdeling af vinterhyggepakker, en grillaften i Madsby 

Legepark og en udflugtstur til Universe. Butikken fejrede to års fødselsdag med en 

ballonmand og popcorn. Alle aktiviteterne er blevet realiseret ved at der er søgt fonde og der 

er modtaget donationer.  

 

På grund af butikkens nedlukning har Mødrehjælpen modtaget en stor pulje penge fra 

Regeringens Stimuli Fond. Vores lokalforening fik godt 85.000 kr. til aktiviteter, som 

aktivitetsudvalget med stor hurtighed fik planlagt og gennemført inden årets udgang. 



 
 
Aktiviteterne skulle støtte allerede bestående forlystelsesindustrier. Der har været følgende 

arrangementer: Teaterforestilling om Pippi Langstrømpe, Adventsfest på Trinity, og gavekort 

til biograf, badeland og Dinos legeland. Til foråret er der købt gavekort til Bridgewalking, 

Padler kursus og Go cart.  

 

Mange familier har nydt godt af de gratis billetter til at få en god fælles oplevelse, som det 

kunne være svært selv at have råd til.  

 

Den rullende kagemand fik ny tovholder i årets løb. Sara Flokiou, tidligere formand, overtog 

posten fra Rikke, og samtidig kom der flere frivillige til at løfte opgaven. Der er ca. 2-3 

fødselsdage i måneden, som modtager hjælp.  

 

Udover de enkeltstående aktiviteter er der kommet flere nye kontinuerlige aktiviteter til. 

Babycafeen startede i november måned med Hanne Nielsen som tovholder. En god 

håndfuld frivillige meldte sig på banen og fik lavet to gode arrangementer med mange 

deltagere, som var forældre med deres babyer. I december gjorde Corona igen sit indtog, 

hvilket forhindrede den store deltagelse. Hanne har lavet en samarbejdsaftale med 

Fredericia Bibliotek om at holde Babycafe sammen med biblioteket. Caféen har hidtil holdt til 

i Frivilligcentret i Sundhedshuset. Når der er babycafé sidder en socialrådgiver fra 

Mødrehjælpen i et lokale ved siden af. Her kan de unge familier få råd og vejledning.  

 

En anden ny aktivitet er Familieven med Lone Kleemann som tovholder. Her er der tre 

frivillige i alt. Aktiviteten er knap nok kommet i gang. Gruppen arbejder sammen med 

sundhedsplejersker og socialrådgivere, som anviser familier der har brug for hjælp til 

forskellige udfordringer med deres barn i hjemmet. Vi håber på mere aktivitet i det 

kommende år.  

 

I butikken sælges der hjemmestrik, og især nissehuerne har været en stor succes. Mange 

flittige strikkedamer fra bl.a. Lyng kirke og fra butikken har i alt strikket 158 nissehuer. Salget 

af nissehuerne og det flotte hjemmestrik skæpper godt i kassen. Tusind tak til de mange 

frivillige strikkere.  

 

Donationer: 

Lokalforeningen har aldrig før modtaget så mange donationer som i 2021. Hanne og Hanne 

har været dygtige til at søge midler til udflugter, babycafé, butikkens to års fødselsdag mm. 

Vi har i årets løb modtaget ca. 110.000 kr. i donationer. Vi har modtaget midler fra Hansen 

el, Jutlanderfonden, Frimurerlogen Fraternitas, Monjasa, 1. Sct Georgs gilder, Trygfonden, 

Fredericia-kalenderen, Fredericia Løbeklub, Tolstrup Anlægsgartner og §18 Fredericia 

kommune. Vi er meget taknemmelige for både store og mindre donationer, og vi siger tusind 

tak til giverne.  

 

For at skabe større opmærksomhed og reklame for butikken var vi med i Fredericia-

kalenderen. Det er en julekalender, hvor MH var på låge nr. 12. Med lågen i hånden kunne 

man få en gratis gave i butikken. Der er indleveret ca. 175 låger og uddelt samme antal 

gaver.  



 
 
 

Lokalforeningens strategier: 

I foråret havde vi et strategimøde, hvor vi planlagde hvilke indsatser der skulle være i årets 

løb og hvordan foreningen kunne gøre mere opmærksom på sig selv. Vi ønskede flere 

frivillige, større omsætning i butikken og flere aktiviteter. Vi er trods nedlukning, lykkedes 

rimeligt med tiltagene. Der er frivillige nok til at dække vagterne i butikken. Omsætningen er 

steget og der har været flere aktiviteter. Vi agter at holde et nyt strategimøde i foråret.  

 

Et andet indsatsområde har været de frivilliges trivsel i både bestyrelsen og butikken. Der er 

et ønske om en god tone, anerkendelse og dialog når uenighederne melder sig. Indsatsen 

for et godt og sundt arbejdsklima vil fortsætte i 2022.  

 

Mødrehjælpens strategier: 

Mødrehjælpen vil de kommende fem år arbejde med fire strategier som hviler på idéen om, 

at ingen børnefamilier skal stå alene. Strategierne hedder en “God start”, “Ud af krisen”, “En 

del af fællesskabet” og en “Stærk stemme”. Med de nye tiltag som lokalforeningen har 

igangsat i 2021, er vi godt i gang med at implementere på alle fronter. Via kurser og 

networking bliver de frivillige klædt på til at håndtere og hjælpe sårbare og udsatte familier. 

Vores dygtige frivillige løfter i fællesskab denne opgave ved at give deres tid til 

lokalforeningen. Mange mennesker i lokalsamfundet støtter arbejdet ved at aflevere tøj, 

udstyr og legetøj til vores butik. Der er ingen tvivl om, at Mødrehjælpen er blevet en 

anerkendt forening i Fredericia. Butikken har holdt to års fødselsdag i november, og 

kendskabet til foreningens værdier har fået flere firmaer og klubber til uopfordret at donere et 

beløb til os. Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsen, blander sig af og til i den offentlige 

debat, når talen falder på kommende og allerede etablerede familier. Hun italesætter 

problematikker ud fra Mødrehjælpens værdier. Dermed en stærk stemme i medierne.  

 

Trods nedlukning i årets to første måneder har der været en god omsætning i butikken. Flere 

har spurgt om alle kan handle i butikken, og det kan alle, så der har været flere kunder og 

mersalg. Foreningen tæller tæt på 40 frivillige, fordelt på butik, aktiviteter og bestyrelse. Jo 

flere der er til at løfte, jo flere aktiviteter kan vi tilbyde. Tusind tak til alle for årets indsats.  

 

Merete Kongslund Nielsen 

Formand 

Januar 2022 

 


