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Et år mere er gået hvor Corona pandemien også påvirkede vort arbejde i hverdagen, men også et år med 

forandringer, på godt og ondt. 

 

Huset er omstruktureret, efter flere års forhandlinger mellem Fonden og lokalforeningen, er den nu landet og 

implementeret. Fonden Mødrehjælpen Århus afdeling er nu ansvarlig for de lønnede ansatte, det er 

Socialrådgiver Mette Helen Kudsk som daglig leder og Socialrådgiver Maigen Bisgaard, der har samtaler i 

Huset. Der ligger en samarbejdsaftale mellem Fonden og kommunen, om udlån af resurser af bl.a. 

Sundhedspleje – jordemoder og jobcentret m.m. 

 

Desværre medførte det at vi måtte tage afsked med vore trofaste medarbejdere, Henriette og Laila, der 

gennem mange år har ledet Husets virke, og har støttet og hjulpet utallige familier. De har givet dem omsorg 

– kærlighed og vejledning, de har hjulpet dem videre i livet ved at tro på dem og støtte op om dem, og 

dannet netværk. 

 

Vi afholdt en afskedsreception d. 23. april. Heldigvis med godt vejr, da det grundet Corona skulle afholdes 

udendørs, og i 2 omgange. Formiddagen for brugere af Huset, og hold da op, nye og gamle brugere 

myldrede ind for at tage afsked. Om eftermiddagen var det så frivillige der gennem tiden har haft deres gang 

i Huset. Mange tårer faldt den dag. 

 

Omstrukturering er en svær ting … vi mistede samtidig et par frivillige der arbejdede sammen med Henriette 

og Laila, så nye måtte findes. Der er siden tiltrådt 4 nye frivillige i Huset; 2 til daggrupper og 2 til 

aftengrupper, velkommen i foreningen. Husets leder i dag er Mette, ansat i Århus og har 22 timer om ugen i 

Randers fordelt på mandag og tirsdag. Sammen med 3 frivillige mødes de som altid i Huset for at danne 

netværk og blive klædt på til at blive/være mor. Lige nu er der i alt 18 piger. 

 

Efter aftale kommer socialrådgiver Maigen, der er ansat i Mødrehjælpens Rådgivning i Ålborg, 1 gang 

ugentlig, og tager, efter aftale, enesamtaler med brugere af Huset eller børnefamilier i Kommunen der har 

behov for rådgivning. Aftengrupperne kommer fortsat hver torsdag og hver anden tirsdag. Der er også tiltrådt 

frivillig Familieven/mentor der tilknyttet en bruger i Huset. 

 

Vi arbejder stadig på at forbedre vilkårene og et holdepunkt for de frivillige i Huset, der jo tidligere kunne 

spørge Henriette til råds. Husets brugere har med familie i år været inviteret til en sommerfest d.19. august. 

Vi mødtes omkring en dejlig middag og hyggede os. Familierne har også modtaget billetter til Water & 

Wellness og en biograftur til ”pigerne” med børnene. 

 

Torsdag d. 25. november inviterede frimenigheden Husets Brugere, til julemiddag på Mariagervej. Tidligere 

og nuværende brugere af Huset med deres familier mødte talstærkt op (ca. 90). Der blev serveret lækker 

flæskesteg med tilbehør, risalamande sodavand og kaffe samt slik. Herefter kom der gang i 

juledekorationerne, med gran – mos og kogler leveret af menigheden. En rigtig hyggelig aften. En kæmpe 

tak til Mikael Rostved og Frimenigheden for arrangement. 

 

Butikken har igen på trods af nedlukning i januar og februar har haft en flot omsætning på kr. 834.500,-, 

godt nok lidt mindre end året før, men vinteren kom sent og flyverdragter fik ikke det boom vi har haft 

tidligere. Vi har også fået et tilskud fra staten på grund af lukningen på kr. 21.000. 



 
 

 
Vi har i år modtaget nogle store donationer til butikken af nye varer, samt store mængder genbrugsvarer 

leveret af borgere. Ingen nævnt ingen glemt, tak til alle private samt firmaer der har bakket op om 

lokalforeningens genbrugsbutik. Uden ”varelevering ingen handel”. 

 

Vi deltog også ved afvikling af Second Toy Day i Storcentret d. 27.juni. Da børneloppemarkedet var slut, blev 

ikke solgte varer fra standene afleveret ved vores container, der stod på pladsen. Her stod der 3 frivillige til 

at modtage og sortere så meget som mulig den dag. De næste 2 dage fik vi ved fælles hjælp resten sorteret 

og kørt til butikken. 

 

Det var en stor sorg at miste Sonja vores butiksleder gennem mange år. Sonja havde det forkromede 

overblik, hun var foregangsmand og planlægger uden sammenligning, men også en slider der ikke gik af 

vejen for noget. Det efterlod et stort tomrum og mange opgaver der nu skulle løftes i fællesskab. En stor tak 

til alle frivillige der er trådt til og gjort det muligt at få arbejdet og udført i et fælles løft og stå sammen om at 

bevare den genbrugsbutik vi alle er stolte af. 

 

I løbet af året er der kommet 3 nye frivillige i butikken, velkommen til fællesskabet. I 2021 fik vi grundet 

Corona kun 1 mulighed for at mødes i selskabeligt samvær. Nogle har afholdt vores ellers traditionsbundne 

julefest, holdvis og én enkelt gang fik tirsdagsholdene lov til at invitere alle frivillige til fest d. 8. september, 

Tak for en dejlig aften. Der er kun afholdt 1 personalemøde d. 8. juni, igen på grund af pandemien, så 

informationer er udgået på mail. 

 

Babypakker er der i år kommet 1 spor mere til. Lokalt tildeler Jordemoder og Sundhedsplejerske en 

barselspakke hvor de skønner der er behov, og samme pakke står til uddeling på Fødeafdelingen Randers 

Sygehus.  

 

Fonden har åbnet mulighed for at søge om babypakker. Disse ansøgninger bliver behandlet af Fonden, der 

sender en Voucher ud til den lokale genbrugsbutik der er nærmest ansøgeren. Ansøger får besked om hvor 

pakken så kan afhentes. 

 

DRK har i 2021 har også ændret arbejdsgang. Tidligere var Laila i Huset tovholder. Nu er det styret af 

frivillige. Vi har haft 2 tovholdere, først Pia der blev arbejdsramt, herefter tog Lene Pagter over og de er nu 3 

i teamet. De har klaret afvikling af 60 fødselsdage. 

 

En Hjælpende Hånd sidder der et udvalg på 3 medlemmer og de har i år gennemgået 43 ansøgninger, og 

tildelt økonomisk støtte på i alt kr. 110.850. Til orientering kan der søges i 3 kategorier og hver familie kan 

kun ansøge 1 gang i hver kategori om året. 

 

Projekt Natur/oplevelser har arrangeret udflugter til Skandinavisk dyrepark, en tur på skinnecykler. 

Sommerhygge i Fladbroskov måtte aflyses grundet manglende tilmelding, hvorimod det blev til en dejlig tur 

til Verdenskortet i Klejtrup. Årets sidste oplevelse var julebag for store og små på Sundhedsskolen, et 

rimeligt stort arbejde, og her som ved flere arrangement er der altid frafald af tilmeldte. 

 

Året rundes af med en juleoplevelse for familier med børn i Den Gamle by d. 4. december. 3 busser blev 

bestilt og 171 personer var tilmeldt. Udflugten bestod af buskørsel – indgangsbillet – æbleskiver med 

gløgg/sodavand samt 120 kr. til evt. mad. 

 

Turen blev desværre ramt dels af sygdom, flere familier meldte fra i sidste øjeblik og mange der udeblev, så 

det blev til 86 personer der fik oplevelsen. Børn op til 15 år fik julegave på kr. 200 i bussen på vejen hjem. 



 
 

 
Alle der deltog gav udtryk for at have haft en god oplevelse og takkede for en dejlig dag. 

 

Sidst men ikke mindst skal lige nævnes at Fonden Mødrehjælpen modtog 1 mill. fra staten til igangsættelse 

af oplevelsesindustrien. Disse penge er fordelt mellem de lokalforeningerne, der arrangerede oplevelsesture. 

Vi har modtaget kr. 42.172 til dækning af tidligere nævnte aktiviteter i Huset og Natur/oplevelser. 

 

Tusind, tusind tak til alle der har ydet en indsats i lokalforeningen, og en stor tak til bestyrelsen for godt 

samarbejde i 2021.   

 

Lige meget hvilken funktion man har i en lokalforening, er det summen af alle kræfterne, der bærer og tegner 

en lokalforening.  

 

Venlig hilsen 

Formand Anni Cenholt 


