
 

Årsbrev 2021 for Mødrehjælpen Hvidovre-Rødovre 

lokalforening 
 

Kære Medlemmer og Donorer 

I ønskes alle et godt nytår. 

Vi i Mødrehjælpen Hvidovre-Rødovre vil gerne takke jer for jeres hjælp og hårde arbejde vores 

første par måneder, som ny lokalforening. Det er jer, som har været med til, at vi er kommet 

godt fra start og har haft mulighed for at lave så mange aktiviteter i 2021, og kan lave mange 

flere i det kommende år 2022. 

Når vi ser tilbage på 2021 har det været et travlt år! Vi har knoklet for at få startet vores nye 

lokalforening op, åbne vores nye flotte butik på Hvidovre Torv og få gang i vores aktiviteter i 

foreningen – på trods af, at Corona har luret og været med til, at gøre tingene lidt mere bøvlet 

end ellers. Men vores frivillige og vores donorer har knoklet og hjulpet, så vi har haft en kanon 

start!  

Vi er blevet mødt af en masse familier, som vi har kunne mærke 

manglede os i deres hverdag. Derfor har tilknytningen til vores 

ture/aktiviteter været meget bedre end vi har kunne drømme 

om!  

Lokalsamfundet og 

butikker/virksomheder i 

Hvidovre og Rødovre (plus 

omegn) har hjulpet os 

meget mere end vi ture 

håbet på, og vi er dem 

meget taknemlige. Uden jer, 

kunne vi ikke hjælpe så mange familier som vi har gjort i 

år.  

Vi begyndte året med at stå på en stand på Kæmpernes 

Marked foran Hvidovre Rådhus, hvor vi fortalte folk om 

vores nye forening, delte bamser og balloner ud. Her 

kunne vi mærke, at der var stor interesse for 

Mødrehjælpen kom til byen. Det var en kæmpe succes og vi glæder os allerede til næste gang 

vi skal afsted.  

  



 

Vores åbning af butikken gik over alt forventning. Og dette kan vi takke vores frivillige og 

donorer for. Det var en skøn dag, med masser af gæster og flotte taler fra Borgmestre fra 

både Hvidovre og Rødovre.  

 

 

 

På åbningsdagen satte vi ny rekord for omsætning på 

en åbningsdag for en Mødrehjælps butik! Det er vi 

meget stolte af.  

 

 

Vi har fået stor glæde af Stimuli puljen, lokale 

donationer på begivenheder og masser af donationer til 

vores butik på Hvidovre Torv, som har gjort vi har 

kunne sælge en masse i butikken.  

  



 

Vi har bl.a. været på tur til København Zoo for 50 personer 

inkl. børn.  

Vi har været i Atlas Biografen i Rødovre Centrum.  

Haft flere arrangementer med vores 1000-dages aktiviteter i 

butikken. Bl.a. Baby førstehjælp og baby motorik, hvor der 

var fuldt booket hold, og endda med venteliste.  

Uddelt Søstrene Grene adventspakker til 50 børn.  

Været i Cirkus Jul. 

Været til 

fodboldkamp på 

Brøndby Stadion.  

 

Vi har i år også 

nået at være en 

del af ønsketræet på Hvidovre kommune og i 

Rødovre Centrum.  

Dette har været med til, at vi har kunne uddele 

julegaver til over 140 børn i lokalsamfundet. 

Vi havde også fine gaver til mødrene/fædrene da vi 

har fået doneret bodylotion og aftersun fra Apotekerforeningen.  

 

Vi har som en af de første af Mødrehjælpens lokalforeninger i Danmark fået lavet vores eget 

nyhedsbrev. Her har vi i dag over 100 tilmeldte (meld dig til via dette 

link:  http://eepurl.com/hGvjk9 ) 

Vi ser meget frem til 2022, hvor vi kan få lov til at udvikle vores nyopstartet lokalforening og 

butik endnu mere. Ved at gøre dette håber vi på, at have mulighed for, at kunne hjælpe flere 

familier der har en trængt hverdag på grund af økonomi eller socialt.  

 

OBS  

Vi afholder generalforsamling d. 16/2.  

Meld dig til via dette link: https://forms.office.com/r/KWH0a0EweV  

 

 

Venlig Hilsen 

Kamilla Heidemann 

Konstitueret formand  

http://eepurl.com/hGvjk9?fbclid=IwAR1W4Bm_6e_nGFkq3y7uVPFHSKAeIM4HlkQdpet720e_zmVPVO6c9A1Ji_E
https://forms.office.com/r/KWH0a0EweV

