
 
 

Årsberetning for 2021 

  

Generalforsamling: Sidste års generalforsamling var meget anderledes end den nogen 

sinde forhåbentlig vil blive igen. Den blev holdt digitalt. Alle medlemmer fik tilsendt 

dagsorden og beretning samt regnskab på mail og skulle stemme digitalt.  

En anderledes og upersonlig måde at holde generalforsamling på. Og bestemt ikke 

fremmende for vores unikke danske demokrati.  

Vi fik valgt en fuldtallig bestyrelse – Aase, som sad i bestyrelsen, valgte at træde ud og 

blive 1. suppleant, da FONDEN helst ser kassereren sidde i bestyrelsen. Vi har altid haft 

vores suppleanter med til bestyrelsesmøderne, så det ville ikke få nogen betydning.  

Elsebeth trak sig fra bestyrelsen i juni, hvorefter Aase trådte ind i bestyrelsen igen. 

Bestyrelsesarbejdet: Vi har afviklet enkelte bestyrelsesmøder på TEAMS, som dog ikke 

er det ideelle. Fysiske møder er bedst, og det har vi også afholdt med restriktioner. 

Vi har holdt lokalforeningens 5-års fødselsdag d. 4. juni. Selvom der var ”open by night” 

var det desværre ikke i vores butik handelen blev lagt. Men vi fik gjort opmærksom på, at 

Mødrehjælpen også eksisterer i Holstebro. Vi uddelte ca. 200 bamser i gågaden til de 

børnefamilier, der kom forbi. Borgmesteren var inviteret, og han holdt en fin tale. Aase og 

Anna Marie blev interviewet til Holstebro Dagblad - en fin artikel. 

Lene og Anna Marie var til repræsentantskabsmøde d. 24. april. Det foregik dog hjemme i 

Anna Maries stue på TEAMS. Lidt anderledes dag – vi manglede det at være sammen 

med de andre fra lokalforeningerne, hilse på og høre om, hvordan det går i andre 

lokalforeninger. Referatet fra denne dag kan læses på Frivillignet.  

I midten af juni havde vi en fælles aften her i Holstebro for bestyrelserne for Skive, Herning 

og Holstebro. Ninna Thomsen og Lone Sørensen var her – vi snakkede om 

Mødrehjælpens overordnede strategiplan for de næste 5 år.  

- Ingen børnefamilier skal stå alene!!  

Strategiplanen skal tænkes ind i vores aktiviteter, og det er skrevet ind i handleplanen for 

2022.   

Ud over strategiplanen snakkede vi også om rådgivning af familier. Da det er et meget 

følsomt emne, har vi i bestyrelsen besluttet, at vi vil holde en orienteringsaften for alle 

frivillige i lokalforeningen. Vi er ikke professionelle nok til at kunne give en objektiv 

vejledning. Derfor er det vigtig, at vi som frivillige ved, hvor vi kan henvise til, dels de tilbud 

som Holstebro Kommune har, men også de tilbud som Mødrehjælpens egen rådgivning 

har.   

Frivilligpleje: Vi har været på tur til Kbh. for at se og høre om arbejdet i Mødrehjælpens 

hus i Abel Cathrines Gade. Vi var 12 frivillige afsted. Vi havde en rigtig god dag med 



 
 

rundvisning og orientering fra vicedirektøren Trine og Maria, som er chef for 

frivilligafdelingen.  

Derefter så vi Mødrehjælpens butik på Nørrebro. Meget anderledes end vores egen. Små 

lokaler, men med et stort salg.  

Året blev sluttet af med en hygge-eftermiddag på UTOPIA med gløgg og æbleskiver. En 

rigtig dejlig eftermiddag, hvor vi fik ønsket hinanden god jul og godt nytår.  

Fundraising: Vores fundraiser-hold bestående af Inge, Aase og Jytte har skrevet rigtig 

mange ansøgninger i år. Det har bare været så vigtigt, at vi fik startet op med at kunne 

uddele udstyrspas. Og endelig fik vi den store sum af penge fra Færch Fonden på 50.000 

kr. Vi har også fået 5.000 kr. fra BUPL til udstyrspas + vi har besluttet at tage nogle af de 

penge, vi har til at stå på kontoen også. Det er vigtigt, at vi kommer i gang med projektet.  

Derudover er der kommet en donation fra SPAR købmanden – Døesvej Ho. på 25.000 kr. 

De bliver konteret her i 2022. De penge kan bruges på forskellige ting. Dog ser SPAR 

butikken helst, at vi bruger pengene i deres butik. GF-forsikring donerede 10 gavekort til 

BR for et samlet beløb på 5.000 kr. 

Så har vi fået en pulje penge fra Erhvervsstyrelsen (stimuli-pulje) på i alt 171.400 kr. Disse 

penge var øremærket til at booste erhvervslivet. Vi har købt gavekort til biograf- og 

restaurantbesøg og delt ud i Struer/Lemvig og Holstebro kommuner. Vi købte også billetter 

til Baboon City.  

Butikken: Butikken har været lukket frem til og med marts 2021. Vi startede op med en 

del restriktioner, som alle andre butikker (mundbind – sprit – krav om max antal kunder i 

butikken). I starten havde vi kun åben tre dage i ugen. Da vi nåede frem til august åbnede 

vi op for fredag og den 1. lørdag i måneden.  

I forbindelse med Elsebeths udtrædelse af bestyrelsen havde vi et ekstra møde for de 

frivillige i butikken, og Bente Dejligbjerg tilbød sig som ny butiksansvarlig.  

Der er flere opgaver i butikken, som er fordelt ud på de frivillige sådan, at der er 

ansvarsområder.  

Der er i løbet af efteråret kommet 5 nye frivillige til og velkommen til Jer. Men der er 

desværre også enkelte, som er holdt. Måske har Corona skylden. Når folk har været væk i 

en periode, kan det være svært at starte op igen.  

Det er et stort arbejde hele tiden at skaffe nye frivillige. Vi er mange interessegrupper her i 

Holstebro, som gør brug af frivillige.  

I vores handleplan har vi skrevet, at vi i 2022 vil se på nye lokaler. Men der har været en 

del tomme lokaler i Nørregade allerede her i 2021, så derfor har vi indhentet opstillinger 

ved Ejendomsmæglere. Men huslejen er alt for dyr. Vi lægger det lidt på hylden, men vil 

dog stadig være opmærksomme på, om der bliver butikslokaler ledige.  

Babystartpakker: Lene Davidsen og Lisbeth Zehlmann, som er frivillige i butikken, står 

fremover for at pakke babystart pakker. Der er i 2021 udleveret ca.16 pakker inkl. de 



 
 

babystartpakker, som er udleveret til fødegangen på Holstebro sygehus. Lene og Lisbeth 

tager kontakt til Gødstrup, når fødeafdelingen flytter derned.  

Fra Garn til Barn – Denne opgave står Lisbeth Nygaard og Jette Bojesen for, og der er 

kommet så meget fint hjemmestrik ind i 2021. De har haft meget travlt med at prismærke 

det nye strik.  

I efteråret forsøgte de at holde en strikkeaften for de strikkere, som strikker for os. 

Desværre kom der ikke så mange, så derfor gentager de aftenen engang i det nye år. Der 

har været et rigtigt godt salg af nissehuer - omkring 55 stk. En stor succes som vi vil 

gentage her i 2022. Men vi mangler garn, og det bliver noget af det, vi skal have skaffet i 

det kommende år.  

Måltidet: Måltidet har været lukket ned, da det ikke var muligt at komme ind på skolen. 

Efter sommerferien har det kørt stabilt med 5 familier. De frivillige i Måltidet har gjort en 

stor indsats ved, at de i forbindelse med jul og påske kørte ud med hygge/aktivitetsposer 

og snolder til børnene. På den måde vidste familierne, at de ikke var glemt.  

Den rullende kagemand: Der har ikke været så mange udleveringer af kage-kone/mænd, 

og det skyldes formentlig også Corona. Familierne kunne ikke være så mange samlet, og 

skolerne har været lukket ned. Der er udleveret 11 stk. i 2021. 

Endagsture: Endagsture har vi ikke holdt så mange af. Vi måtte desværre udsætte vores 

fisketur til Munkbro. Der var ikke nok tilmeldte. Vi prøver igen i 2022.  

Vi arrangerede en tur til Hjerl Hede i juni inden sommerferien, hvor der var fin tilslutning.  

Meningen var, at vi skulle have brugt de billetter, som vi havde købt til Baboon City i 

november, men da der kom et stort smittetryk af Corona blandt børn her i Holstebro, valgte 

vi at udsætte denne tur. Den var ikke meldt ud, så det var let at gøre. Vi havde dog skaffet 

4 frivillige til at tage med på turen og tak til jer, der stiller op til at tage med på disse ture. 

Håber I vil tilbyde jeres hjælp igen, når vi planlægger senere i år.   

Babycafe: Aase og Inge har arbejdet med, at vi skal have en babycafe op at stå. De har 

haft sparring fra Nicoline fra FONDEN. Men måske bliver vi nødt til at ændre lidt i planen, 

da der i løbet af efteråret 2021 har været flere grupper/foreninger, som lancerede lignende 

tilbud her i Holstebro, og vi skal jo ikke konkurrere om familierne. Derfor vil vi i det nye år 

se på, om der er andre muligheder. Måske inddrage fædrene og lave et tumlehold.  

Udstyrspas: Aase – Inge og Jytte har arbejdet med at lave ansøgninger og har haft 

kontakten til Holstebro Kommune – Sport og Fritid. Vi har som tidligere nævnt fået doneret 

mange penge til projektet. Derfor håber vi at komme godt i gang omkring februar/marts, 

når foreningslivet igen starter op.  

Til sidst vil vi fra bestyrelsen gerne takke alle de frivillige, som har lagt timer i 

Mødrehjælpen i det forløbne år. Uden jeres hjælp kan vi ikke drive lokalforeningen. Jer, 

der har valgt at stoppe som frivillige, vil vi gerne takke for den store indsats.  

På bestyrelsens vegne – Anna Marie Kehlet 


