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Mødrehjælpen Maribo lokalforening



Indledning

Da vi var samlet her for to år siden, var der næppe nogen, der kunne forestille sig, at 

den spirende pandemi de næste to år ville sætte begrænsninger og restriktioner for 

vores ageren. Sådan blev det. Sidste års generalforsamling afholdt vi skriftligt. En lidt 

tam fornemmelse at sende en beretning ud og spørge, om der var bemærkninger.

Selv om året begyndte med en lukket butik og ingen aktiviteter, kom vi senere så godt 

i gang, at vi både i butikken og med aktiviteterne havde rigtig travlt – ikke mindst på 

grund af den stimulipulje, som regeringen betænkte Mødrehjælpen med for at 

forebygge ensomhed til fælles glæde for familier og oplevelsesindustrien. 

Selvfølgelig søgte vi at få del i de mange penge, fik dem og satte en masse aktiviteter i 

gang samtidig med at vi fastholdt de faste aktiviteter, som vi havde over efteråret.

Også i 2021holdt alle vore trofaste frivillige ved, så vi atter kan glæde os over liv i 

butikken og i de aktiviteter. 



Bestyrelsen

Bestyrelsens muligheder for at afholde bestyrelsesmøder måtte også vige, da Danmark var  lukket  

de første måneder af 2021. Vi lå i dvale. Senere nåede vi 3 ordinære møder og endnu flere 

arbejdsmøder for at planlægge aktiviteter for de mange penge og efterfølgende gennemføre dem. 

Heldigvis er vi gode til at kommunikere på telefonen med samtaler, SMS og mail, så  jeg håber alle 

føler, at de ved, hvad der er foregået, selv om det tit gik stærkt.

Jeg takker for den tillid og støtte, bestyrelsen  udviser mig, selv om jeg tit er lidt egenrådig.

Jet glæder mig over den indsats og det engagement, I i bestyrelsen udviser ved at møde forberedte 

og altid klar til at kommentere, komme med gode ideer og generelt deltage i debatterne, så vi 

sammen får skabt noget godt både i butikken og i vores aktiviteter. Summen af de mange hoveders 

fælles indsats er større end de enkelte hoveder lagt sammen hver for sig.

Tak til bestyrelsen for den positive stemning, I møder med som tegn på jeres interesse for arbejdet. 

Det er altid en fornøjelse at mødes med jer og høre jeres gode forslag til forbedringer og indsatser. 

Indimellem  lyder høje grin, men det gør, at vi kan gå glade fra vores møder.



Generalforsamling og repræsentantskabsmøde

På baggrund af forsamlingsforbuddet kunne vi som nævnt ikke afholde den ordinære 

generalforsamling inden den 22. februar, som er deadline for alle Mødrehjælpens 

lokalforeninger for den årlige generalforsamling. Forarbejdet med beretning, årsregnskab 

og revision var på plads, men restriktionerne blev ikke ophævet.

Sekretariatet udarbejdede 3 scenarier for afholdelse af generalforsamlingen

• Udsættelse en måned

• Skriftlig generalforsamling med vejledning fra København

• Afholdelse over teams ligeledes med vejledning

Jeg valgte som tidligere nævnt den skriftlige generalforsamling.

Valget skulle ligeledes foregå via link til at stemme. Det var let og overstået med genvalg. 

I løbet af sommeren meddelte Iben Narsel, at hun ikke ønskede at fortsætte som suppleant.

Vi har klaret os med en suppleant.

Repræsentantskabsmødet blev udsat og senere afholdt via et møde over teams. Det havde 

ikke lige min interesse, så vi var heller ikke i 2021 repræsenteret.



Østergade 3 - Butik

I den nedlukkede periode blev der ryddet lidt op kigget til lager mm, så da vi fik lov at åbne, var vi klar.
Vi oplevede et rigtig godt salg. Især havde vi rigtig travlt om onsdagen, hvor Maribo summede af liv. Jeg glæder mig 

over, at de frivillige med ideer og kreativitet fandt på nye tilbud.

Syddan orienterede om et evt. salg af ejendommen Østergade 3. Den blev solgt og den nye ejer har  besøgt os og 
besigtiget hoveddøren med en lovning på en ny dør. 

Vi sætter en ære i at fastholde og møde nye frivillige. Alle interesserede inviteres til samtale, hvor vi redegør for 

Mødrehjælpens arbejde og de opgaver, der venter i butikken, inden den egentlige oplæring sættes i værk.
Det har også været glædeligt, at vi har fået nye frivillige, som hurtigt er gledet ind i flokken med samme engagement 

og interesse for vores butik. Ikke mange butikker kan sige, at de holder åbent hver dag og ydermere med flere dage, 
hvor der er tre  frivillige, på vagt. Tak til jer og også her et velkommen til de nye.

Butikken rundede sin 9 års fødselsdag, som atter kunne fejres med kagemænd, terningekast og en gave til børnene. 

2 kunder ramte de magiske 9 øjne og skulle ikke betale. Den ene kagemand var en donation fra bageren, så en tak til 
ham for den støtte.

Den megen tøjvask slider på maskinerne, så vi måtte i 2021 udskifte tørretumbleren. Der er også investeret i nye 

solide tøjkurve med hjul, som gør det lettere at køre tøjet ud og rundt i butikken. Mere lys i kælderen, en ny printer 
og opsætning af PC med labels udskriver blev også ordnet i 2021.

Dejligt at de frivillige hele tiden er opmærksomme på forbedringer, så butikken indbyder til et besøg. Vi har som mål 
at fastholde et højt niveau. Det lykkes, fordi vi har frivillige, der vil butikken og Mødrehjælpen.  

God påtale fra kunder og gæster fra Mødrehjælpen bekræfter, at I gør det godt.

Naturligvis skal der også i år lyde en velment tak til alle trofaste frivillige ildsjæle i butikken, som holdt ved, selv om vi 
har haft et ikke helt forudsigeligt år. Mon I frivillige er klar over, at der er lagt mere end 4.000 frivilligtimer – det er 

godt 2 fuldtidsstillinger. Sådan.



Østergade 3 - Tøj

At butikken er værd at besøge, betyder at der skal være noget at kigge på og efter.

Det kræver en solid indsats at der til stadighed er tøj, fodtøj og andet til det, der efterspørges.

Det er I frivillige gode til at sørge for.

I butikkens lejemål hører en stor kælder. Det er både godt og ondt. Godt fordi vi har så meget 

opbevaringsplads, men det gør også, at vi samler rigtig meget. Der er fyldt godt op, så vi mangler 

aldrig tøj.

Kendskabet til Mødrehjælpen i lokalområdet gør, at der er mange henvendelser, om vi modtager 

tøj,  legetøj og andet. Folk vil gerne give til et godt formål med visheden om, at det kan gøre nytte 

og komme Mødrehjælpen til gode.

Der er vist ikke en uge, hvor vi ikke modtager et eller andet.

Et stort lager kræver med et fagudtryk lagerstyring. Det klarer butiksudvalget med overblik og øje 

for hvad, hvornår og hvordan, det skal gøres.  Det er nødvendigt, når der er mange om den samme 

opgave, men hver for sig. Butiksudvalget er trofaste og tager ofte en ekstra tørn, så vi har en 

velordnet kæder, så de fortjener også i år en buket roser.



Østergade 3 – Personalemøder og pleje

Året blev atter præget af, at vi ikke måtte mødes så mange.

Søren Østergaard har været  datosat 3 gange og hver gang er vi blevet indhentet af restriktioner. 

Det bliver i år her i foråret.

I august lykkedes det at invitere til en hyggelig komsammen i hos 2010 Vin og Velsmag. Inden der 

var budt velkommen med lidt i glassene, gik samtalen lystigt omkring de runde tønder. Michael 

Gullits fortalte faktuelle og sjove historier om vin, vi smagte og spiste os mætte i stjernekastere ra

Brugsen. En fornøjelse at invitere , når I møder talstærkt frem. Det styrker sammenholdet.

Lola Jensen var berammet til et foredrag i november, men måtte melde fra , da hun havde fået 

corona. 

Efter et godt salg blev der i 2021også plads til en julehilsen med hyacinter og lidt juleslik som en  

lille tak for en stor indsats.

Personalemøde. I november deltog jeg i et personalemøde for at orientere om de mange penge 

fra stimulipuljen. Dejligt at opleve at også den del af Mødrehjælpen har jeres interesse. Der er altid 

en god spørgelyst. Det er med til at gøre os bedre.



Hjælp og støtte

I 2021 solgte eller udleverede vi 14 startpakker. 

En lille stigning i forhold til 2020. Enten fordi der er kommet flere babyer, eller at det er 

kendt, at det er en god hjælp.

Startpakkerne indeholder det meste til de første måneder - bodystockings, heldragter, 

bluser, bukser, hagesmækker, strømper, tæppe og legetøj. Hvis det er aktuelt også vintertøj.

Mødrehjælpen, som organisation, tilbydes ofte overskud fra diverse virksomheder. Det blev 

til 30 kg. slik fra Imperial Bio, creme fra apotekerne, tallerkener, krus og meget andet fra 

Blooming, mens vi ventede på babyudstyr fra Littleroom.

Vi søger selv de lokale fonde og foreninger, vi  kan for at fastholde de mange aktiviteter, vi 

har. 

Ikke mindst ansøgningerne til julehjælp giver godt, så vi hvert år, når ud til langt flere, end 

vores eget budget indikerer.



Julehjælp

På budgettet afsatte vi igen 10.000 kr. til lokal julehjælp. 

De lokale loger og Lions klubberne på Lolland blev ansøgt om hjælp. 

Jeg tror, det betyder meget, at penge til os går ubeskåret til familierne, og at det uddeles lokalt. 

Nærhed taler til det bedste i os. 

Tak til alle for at tænke på de mange familier, vi hjælper.

Superbrugsen støtter med en god pris og pakker de mange  poser til en hyggelig juleaften. Det blev 

også i år til en julegave til 300 kr. pr. barn.

Med i posen kom også julelysholdere fra Søstrene Grene.

Vi endte med at  kunne hjælpe 27 familier med 78 børn.

Igen i år var det Marianne og Urban, der bestilte, hentede og udleverede alle poserne vis, så 

familien fik den rigtige pose. Det gode kommer ikke af sig selv. Så også en stor og varm tak til jer.

Fra Mødrehjælpens centrale julehjælp modtog 107 familier og 205 børn hjælp. Mødrehjælpens 

centrale julehjælp  giver til max. 3 børn pr familie, så  reelt er flere børn involveret i de ovenstående 

data.

Når de 27 familier med børn, som vi kunne hjælpe, tælles med, kan vi glæde os over, at  134 

familier og mindst 280 børn på Lolland kunne holde jul med hjælp fra Mødrehjælpen. På landsplan 

er det mere end 13.000 der har modtaget hjælp til at holde jul.



Aktiviteter

Den rullende kagemand:

19 søgte og fik hjælp til at holde fødselsdag gennem Den rullende kagemand. Det er dejligt. Det er jo 

derfor, vi har det.

Heidi Budek, der er tovholder på Den rullende kagemand og også tager imod tilmelding til aktiviteter, fik 

sandelig noget at se til med de mange aktiviteter, der blev iværksat over efteråret.

Som altid var Heidi klar og skrev lister og svarede på spørgsmål. Tak for den positive og rolige tilgang til 

arbejdet.

Måltidet: 

På trods af det ustabile år, hold måltidet med sin sammentømrede stab af frivillige fast i at mødes med 

familierne i Nakskov. Det er lige det, der er med til at gøre en forskel – at der er voksne, der er til at stole på. 

Udgangspunktet for at udvikle sig er ofte, at nogen tror på en og støtter i de små skridt, der skal tages for at 

flytte sig. Den tryghed og tillid har I oparbejdet i Måltidet.

Stemningen og glæden ved onsdagsmåltiderne er varm og god hos såvel de frivillige som familierne. Hver 

gang der er forslag om aktiviteter eller muligheder, er I parate til at planlægge og sætte i gang. Familierne 

melder til, fordi I er med eller hjæper dem på vej. Det er med til at støtte dem i deres forældrerolle.

De samme ord om at være  ansvarsfuld, iderig og ikke mindst selvkørende, skal lyde også i år. Det er en 

fornøjelse at give en opgave videre til jer og vide, at så er den i trygge hænder.  

I var heldige lige at holde jul inden vi atter blev pålagt at holde. Nogle ville måske sige, at det var rettidigt 

omhu.



Aktiviteter
Turen i august:

Aktiviteten i august  blev til en fin dag på Frilandsmuseet med  rundvisning i de gamle  huse, lege fra tidligere tider og  frokost. 

Vejret var lige til udendørs aktivitet, stemningen var god og så var det ydermere gratis for os. Frilandsmuseet havde søgt  en 

sætte i gang pulje fra Lolland Kommune til at iværksættelse aktiviteter i forbindelse med eftervirkninger af nedlukning.

Juletræsfest:

Vi ansøgte Urania logen om juletræsfest i september, hvor smittetallene var fine, men jo tættere vi kom på datoen, steg 

bekymringen for, om vi kunne gennemføre arrangementet. Vi havde  65 pladser, blev booket i løbet af et par dage. Det har vi 

ikke prøvet før. En god flok frivillige var klar og vi holdt fast i at afvikle dagen, med opfordring til at lade sig teste og blive hjemme 

ved sygdom. Der var 3-4 familier, der måtte melde fra. I stedet for en historie havde vi år et bankospil med en flot hovedpræmie

til Lalandia. Det var en succes, selv om tallene ikke var lige genkendelige for alle.

Syskabet

Har i den grad været præget af nedlukning, da vi ikke kunne mødes i Familieringen. Da der kunne åbnes igen, blev Syskabet til 

fællesmøder om mandagen med snak, spil, lektier mm. Det var et stort ønske fra familierne. De frivillige fortsatte trods ændret 

indhold. Vi skal jo ikke holde en given aktivitet for vores egen skyld, men lytte og tilpasse familiernes behov. 

Pizza:

Pizza led også under de ustabile forhold. Lidt tankevækkende for det, vi blandt andet ville med Pizza var at skabe stabilitet og

kontinuerlighed.

Tons og tummel:

Vi havde penge fra Mødrehjælpen og klar til to runder en i vinter/forår og en i efteråret. Det blev kun til efteråret, som til gengæld 

var rigtig godt besøg med fra 18- 39 deltagere. Vi forsødede deltagelsen med at hver familie fik ti-turskor til både voksne og børn. 

Det gav flere gæster i svømmehallen, men ikke mindst glæde i familierne.



Stimuli puljen:

Som tidligere nævnt modtog Mødrehjælpen som organisation 11 mio. fra en statslig pulje. Den blev døbt stimulipuljen, da den 

skulle forebygge ensomhed og angst i forbindelse med corona, men samtidig støtte oplevelsesindustrien. Mødrehjælpen 

fordelte de 11 mio. kr. med godt 170.000 kr. til hver lokalafdeling. Fordelt mellem året august 2021 og frem til juni 2022.

Rammen var at pengene kunne bruges til entré, bespisning fra en restaurant, café eller lignende – vi måtte ikke købe råvarer fra

en dagligvarebutik. Vi måtte heller ikke bruge af puljen til transport med mindre stedet fordrede en bil ex. Knuthenborg.

En spændende opgave som lykkedes, fordi alle mødte velforberedte og iderige til det første planlægningsmøde, så vi endte med 

at have flere ideer end penge. Med den god opbakning fra bestyrelsen, de frivillige fra Mødrehjælpen og Familieringen lykkedes 

det at afvikle flg.:

En dag i Labyrinten i Toreby med spisning, en tur til  Skovtårnet med sandwich fra den lokale bager, besøg på Pederstrup 

Museum med aktiviteter – der blev kogt marmelade, lavet bolsjer i Familieringen, rundtur til Lola udstillingen med mad på 

Restaurant China House i Maribo, Måltidet var ude at spise i Nakskov, gavekort til Lalandia og levering af mad fra Cocotten til 

familier tilknyttet Familieringen på SU. En  planlagt og fuld tegnet eftermiddag i Lalandia, blev aflyst på grund af Corona. Den

kommer her i 2022. Udleverede 10 turs kort til deltagerne i Tons og tummel i Rødby Svømmehal. Dette var i samarbejde med de 

frivillige fra Støtteforeningen til Rødby Svømmehal.

En glæde var det også, at flere af de frivillige fra butikken var med som frivillig på nogle af aktiviteterne. Det har familierne gavn 

af, og vi frivillige får en indsigt i vores familiers hverdag.

Da vi planlagde, tænkte vi lokalt, en enkel stor og fjern attraktion, bevægelse, kreativitet og gerne noget udfordrende, der pirker 

til nysgerrigheden.

Alle arrangementer var vel besøgte. 

For at komme lidt væk og ud til de lidt mere attraktive aktiviteter enedes vi Familieringen og Mødrehjælpen  om at dele udgifter

til transport.

Aktiviteter



Synlighed og PR

Hjemmeside og FB:

Mia Budek har overladt FB siden til Birthe Johansson, der nu flittigt lægger aktiviteter, 

relevante artikler fra Mødrehjælpens hovedkontor og også en masse billeder med det, vi 

har i butikken. Det giver god reklame. 

Vi har mere end 600 følgere. Mange af opslagene bliver delt . På den måde når vi længere 

ud. 

De fleste opslag ligger mellem 20 og 600 likes. Udsalg og julehjælp giver langt flere likes.

Tak til Mia for din indsats og dit vedholdende hjerte for Mødrehjælpen. Heldigvis er du 

stadig lidt med i butikken. Det er vi glade for. Tak til Birthe for at tage over og med samme 

hurtige og fine fornemmelse for, hvad der har interesse. Det samme sagde jeg også om 

Mia.

Vi er som tidligere nævnt ved at være en kendt organisation i lokalmiljøet både hvad angår 

butikken og aflevering af tøj, forespørgsler om aktiviteter, henvendelse fra de kommunalt 

ansatte. Det går fremad. Det glæder vi os over, for det kommer mange familier til gode. 



Det nåede vi også

• Hentede 30 kg. slik i Køge – overskud fra Imperial Bio grundet nedlukning. Det blev til fastelavnsposer, som vi uddelte i 

samarbejde med Familieringen og Madfællesskabet. I posen var skabeloner til fastelavnsris, ingredienser til at bage en 

fastelavnskat, der kunne pyntes med slik og lidt forkælelse til de voksne fra Matas.

• Mødtes med Home Start og Headspace, som er hjælpeorganisationer for især unge. De tilbyder anonym åben rådgivning og 

praktisk hjælp i hjemmet.

• Udsatterådet besøgte og hørte om Mødrehjælpens og Familieringens respektive arbejder og indsatser og det gode samarbejde, 

vi efterhånden har bygget. 

• Onlinekursus for formanden i GDPR.

• Drøftet hvordan vi kunne få flere medlemmer, uden vi fik sat handling på. En gentagelse fra sidste år og forrige år.

• Oplært tre nye frivillige til butikken.

• Temadag i Odense om Mødrehjælpens indsatser En god start, Holdepunktet og Familieven.

• Fællesmøde i Nykøbing om Mødrehjælpens nye strategi og indsatsområder for at Ingen børnefamilier skal være alene

• Leverede små bukser til børnehaven, som støbte og pyntede dem til butikkerne i Maribo.

• Kontakt med jobcenter, da vi kan være en god begyndelse for personer, der skal i jobtræning.

• Marianne og Urban er trofaste til at  køre overskydende tøj og andet på genbrug. Vi glæder os over at have en handyman som 

Urban med på sidelinjen. Tak endnu engang til jer begge.

• Ansøgt Lokalpuljen til fortsættelse af Tons og tummel i Rødby Svømmehal. Vi har modtaget  7.700 kr.

• Talt timer som er den årlige status for alle lokalforeninger. Sammenholdt med butikkens godt 4.000 timer og de mere end 2.500

frivilligtimer, der er brugt på aktiviteter nåede vi op på godt 3 fuldtidsstillinger. Hvis vi omregner til nettotid dvs. uden ferie, for 

det holder vi jo ikke, så donerer vi næsten 4 stillinger til socialt godearbejde. Det kan vi godt være glæde os over. 



Afslutning

Selv om Corona krisen lagde livet i butikken og aktiviteterne øde i begyndelsen af 

året, kom vi stærkt tilbage. Vi havde velbesøgte dage med travlhed i butikken, og de 

mange penge fra Stimulipuljen holdt os i den grad i sving i løbet af efteråret. Heldigvis 

nåede vi det hele og kunne trætte læne os tilbage og glæde os over de mange 

aktiviteter, som blev afviklet i god ro og orden med stor hjælp fra alle jer frivillige. 

Dejligt at også de frivillige fra butikken havde lyst til at være med.

Som frivillig oplever vi ofte et tillidsforhold, som de ikke ser på socialkontoret. Hvorfor 

mon. Fordi vi er frivillige uden løn. Vi får ikke penge for at lytte, men gør det af 

interesse for familien eller den enkelte i håbet om, at vores indsats i Mødrehjælpen 

gør, at det ikke går helt galt for familierne.

Min slutbemærkning i år er taget fra Mødrehjælpens direktør Ninna Thomsens  

nytårstale. Hun udtrykte det på denne måde.

”Vi kan ikke sige tak nok for, at I har valgt at være frivillige for os.”

Det samme siger jeg til alle jer, der er med i og omkring Mødrehjælpen i Maribo.


