
Bestyrelsens beretning for året 2021 

 
 
Mødrehjælpen Lokalforening Kerteminde er en frivillig drevet forening stiftet i 2012.  
Vi har til formål at igangsætte sociale og netværksskabende aktiviteter til gavn for gravide, 
enlige forsørgere og børnefamilier i en sårbar situation bosiddende i Kerteminde Kommune. 
 
Kerteminde lokalforening har pr. 31.12.2021, 23 betalende medlemmer. 
Foreningens arbejde udføres af frivillige pt. 38. 
Foreningen har opgjort antallet af frivillige timer for 2021 til i alt ca 4547 timer. 
        
Butikken 

Også dette år har Corona præget hverdagen. Alligevel har vi igen oplevet at have et flot 
salg, i nogle måneder større end tilsvarende måneder tidligere år.  

 

Befriende har det været, at kunne samles alle frivillige igen, først til frivilligarrangement på 
restaurant, hvor der blev quizzet og snakket udvalgsarbejde mm, siden til butiksmøde i 
september og endelig til Kino og Tapas op til jul.  

Vi har sagt farvel til nogle frivillige, som ønskede at stoppe efter mange gode år i 
foreningen, og vi har budt velkommen til godt en håndfuld nye.  

 

Ejendommen Langegade 44 er blevet handlet pr 1. 1. 2022, og vores nye udlejer er 
Cenama Ejendomme. Vi fortsætter lejemålet på uændrede betingelser, dog har vi indgået 
aftale om leje af begge garager- virkelig dejligt, for i alt kr. 500,- månedligt.  

 

Vi får fortsat tilbud om donationer gennem Fonden Mødrehjælpen fra firmaer, der ønsker 
at støtte Mødrehjælpens arbejde med donationer af restpartier.  

Ligeså værdsætter Merrild Kaffe vores store arbejde og den forskel, vi gør og har for 
anden gang doneret 40 poser kaffe til de frivillige i butik og café. 

 

Posedamerne fortsætter fremstillingen af de skønne stofposer hjemme hver især. Der er 
syet 685 poser det forgangne år, og uddelt lige så mange. Det skaber stor begejstring, når 
kunder tilbydes et smukt (gratis) net til deres varer, og plastikposen er nu så godt som 
udkonkurreret.   

 

Nissehueprojektet. På landsplan har vi haft et samarbejde med garnbutikken Hobbii. De 
har doneret garn og delt begivenheden, så vi er kommet ud til en stor, ny målgruppe. 
Lokalt har Langegades Bageri og private personer støttet projektet med garndonationer, 
og trofaste strikkedamer og enkelte nye har strikket og forsynet butikken med i alt 107 
nissehuer. Heraf blev de 86 solgt. Det svarer til en forøgelse fra sidste år på omtrent 25 %. 

Vi oplevede at få uopfordret reklame for nissehuerne ved juletræstænding på torvet i 
Kerteminde. Her trådte taleren op iført en nissehue fra butikken og nævnte projektet flere 
gange i sin festlige tale.  



På facebooksiden `Fra Garn til Barn vær med´ har strikkere over hele landet delt og 
deltaget i hinandens frembringelser. 

 

Reshopper. I ca et halvt år arbejdede butiksudvalget ihærdigt på genbrugsplatformen 
Reshopper. Vi ville teste, om det kunne/ville vise sig at være fremtidens måde at handle 
på. Men da salget ikke stod mål med den forholdsvise store arbejdsindsats, valgte vi at 
stoppe igen.  

 

I efteråret fik vi internetforbindelse gennem Kerteminde Antenneforening. Kerteminde 
Antenneforening leverede installationen uden beregning. 

 

Butikkens frivillige har i alle årene taget sig af al rengøring. Nu har vi valgt at købe os fra 
udvendig vinduespudsning og måtte service. 

 

For at skabe ny opmærksomhed på lokalforeningen (i bedste fald flere brugere af 
familiecaféen, flere kunder, flere hænder, flere donationer), har vi købt et reklamespot i 
Kerteminde Kino af et års varighed.  

 

Den Rullende Kagemand.  

Bestyrelsen har, på baggrund af enkelte henvendelser fra borgere udenfor kommunen, 
undersøgt muligheden for at opbygge en satellit af Den Rullende Kagemand i Nyborg. De 
kontakter vi havde, førte ikke videre.  

Men da lokalforeningens økonomi er god, har bestyrelsen opfordret udvalget til, i det 
omfang de har ressourcer til det, at bringe fødselsdagshjælp ud til ansøgere fra de øvrige 
områder, der dækkes af lokalforeningen. Det drejer sig om følgende områder: Ullerslev, 
Nyborg, Ørbæk og Frørup.  

Beløbet til fødselsdagsgave er forhøjet til kr. 400,-. 

 

Familiecafé. 

Efter flere udsættelser pga corona lykkedes det på fineste vis at åbne Familiecaféen. 
Rammerne for caféen er kommunens bygning Søstjernen beliggende Tværgade 40 i 
Kerteminde. 
Lokalforeningen har indgået en samarbejdsaftale med Kerteminde kommune. Kommunen 
stiller lokaler og fagpersonale til rådighed. 
 
Caféen har fra starten været en stor succes med mange deltagere. Både mødre og fædre 
samt deres skønne børn. 
Der har været åbent hver anden onsdag fra 10-13.  
Familierne har her været tilbudt forskellige aktivitetstilbud, såsom førstehjælp, 
babymassage, motorik, yoga m.m.  
 
Der har været stor tilslutning og interesse til de forskellige aktiviteter, samtidig nyder 



familierne at mødes med hinanden til snak og hygge. 
Sundhedsplejersken har deltaget og har været med på snak omkring det at være forældre 
samt vejet børnene og vejledt med lidt af hvert. 
 
 
Firmaet prografisk.dk har uden beregning trykt og leveret plakater og flyers til Familiecaféen. 
 
Økonomi 
Foreningen har en god, sund økonomi, og følgende har støttet Mødrehjælpens lokalforening 
i 2021: 
 
Donationer : 
Langegades Bageri: 7385 kr. 
Brugsen 2000 kr plus div. rabat. 
Åge Christensens fond: 20000 kr 
Sct. Georgsgildet: 4000 kr 
Revisor Jan Hedegård: 1500 kr. 
Isobro: 7296 kr. 
Stimulipuljen: 85700 kr 
 
Som sidste år har vi igen hensat ubrugte donerede aktivitetsmidler. 
I alt 71296 kr overføres til 2022 pga. Corona restriktionerne i 2021. 
 
Vi har nu i alt hensat 40000 kr til flytning og istandsættelse. 
 
På Reshopper nåede vi at tjene 3509 kr, men vi havde også en del startudgifter og ekstra 
arbejde dermed. 
 
I november uddelte vi ca. 25 gavekort til 3 lokale restauranter (donation fra Stimulipuljen), 
De resterende blev uddelt i julepakkerne (og i overraskelsespakkerne i forbindelse med 
vinterferien 2022) 
 
45% overskudsdeling fra butikken er i 2021 i alt 61056 kr.  
 
 

Aktiviteter 

Der har i 2021 været afholdt følgende aktiviteter: 
 
Det har været begrænset med aktiviteter i årets løb, pga corona. 
Bestyrelsen besluttede derfor i stedet at tilbyde hyggepakker til uddeling til vores familier. 
 
 
Juni: Hyggepakker til sommerferien til 9 familier.  
 
September: Åbning af familiecaféen. Der har været 5 caféaktiviteter i efteråret med et fint 
fremmøde på i alt 120 besøgende. 
  

http://prografisk.dk/#_blank


Oktober: uddeling af overraskelsespakker, 10 stk. 
December:  julehjælp. Vi modtog i år 36 ansøgninger, og vi uddelte hjælp til alle 36 familier
  
 
Foreningen har i årets løb uddelt 5 startpakker og i trofast samarbejde med Langegades 
Bageri kørt ud med Den Rullende Kagemand 24 gange. 
 
 
 
 
Samarbejde med det professionelle og frivillige netværk samt visioner for fremtiden 
Foreningen har stadig et godt samarbejde med Kommunens jordemoder og 
sundhedsplejersker, der bl.a. hjælper os med at udpege de familier, der skal have 
startpakker til nyfødte, hjælper de familier, der ønsker at ansøge om julehjælp, udbreder 
kendskabet til muligheden for fødselsdagshjælp fra Den Rullende Kagemand og samvær i 
Familiecaféen.  
 
 
Bestyrelsen er fortsat på udkig efter større butikslokaler, arbejdsrum og gerne et 
mødelokale, så vi venter med tålmodighed på det helt rigtige tilbud. 
 
I det kommende år håber bestyrelsen på at kunne genetablere et aktivitetsudvalg så vi igen 
kan tilbyde forskellige aktiviteter til vores familier. 
 
 
Bestyrelsen vil slutte beretningen med at sende en stor tak for den imødekommenhed, vi 
oplever fra lokalområdet.  
Vi er blevet modtaget med velvilje og tak fra Kertemindere, der holder af vores 
arbejdsindsats og formål. 
Mange tak for alle de flotte donationer, som er fundamentet for butikkens og 
lokalforeningens eksistens. 
Og ikke mindst tak til de frivillige og medlemmer af vores forening, som er med til at bidrage 
og yde en kæmpe indsats til fordel for familier i sårbare situationer i Kerteminde. Kommune. 


