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Beretning Generalforsamling Mødrehjælpen Sønderborg Lokalforening 2022 
 

Velkommen til årets ordinære generalforsamling i Mødrehjælpens lokalforening i Sønderborg. 

På trods af det mærkelige år vi netop har lagt bag os, har 2021 på mange måder også været et godt år 

takket være et helt korps af bundsolide frivillige, der hele tiden stiller op for Mødrehjælpen. Både i butikken, 

i aktiviteter og i bestyrelsen. Tusind tak for det. Der lægges rigtig mange frivillige arbejdstimer i vores 

lokalforening, og vi ved alle, at intet af det, der sker i foreningen, kommer af sig selv. Sådan skrev jeg 

faktisk om 2020 - det passer stadig i 2021. Lad os så håbe det stopper her, og at 2022 ikke bliver et 

mærkeligt år, men derimod et ”umærkeligt” coronafrit år uden begrænsninger. 

Butikken har holdt flyttedag. Påsken sidste år blev brugt til at flytte fra Perlegade til Rønhave Plads. Og 

hvilken flytning. I susende fart blev den gamle butik pakket sammen, tingene bragt til den nye adresse, og 

en-to-tre stod en funklende ny butik klar til at smække dørene op. Den ekspres-flytning gik der historier om i 

København. De er seje de sønderjyder, sagde man.  

Og den fraflyttede butik blev afleveret i så fin stand, at vi fik hele vores depositum på 33.000 kr. retur uden 

bøvl. Igen vidner det om, at der på alle planer udvises rettidig omhu. Nok er udgifterne til den nye butik 

steget, men det er indtægterne også, og de frivillige har fået langt bedre arbejdsvilkår, ligesom det er en 

meget mere venlig, lys og åben butik at komme ind i som handlende. Det var en god beslutning at flytte - og 

i tilgift har vi fået en udlejer, der er til at få i tale, og som vil os det vel. 

Jeg vil også udtrykke min store beundring for alt det, der sker på aktivitetsfronten. Også her spillede 

coronaen ind i det forgangne år. For at hjælpe erhvervslivet på vej og vores brugere ud af den ensomhed, 

som coronaen også førte med sig, fik Mødrehjælpen i Sønderborg del i en stor statslig stimulipakke på 

170.000 kr. Det er mange penge, og de aktivitetsfrivillige stod pludselig i en helt ny og uvant situation med 

mange midler, der på bedste vis skulle kanaliseres ud til vores brugere. Det har været - og det er stadig - et 

kæmpestort arbejde, der først slutter til sommer. Og så skal vi huske, at når coronaen var værst og drillede 

mest, blev fysiske aktiviteter skiftet ud med de flotteste aktivitetsposer fyldt med gode sager. Det er et 

kæmpestort arbejde at få det bragt på skinner fra ide til eksekvering.  

I forbindelse med julen i 2021 har 96 familier i Sønderborg modtaget julehjælp fra Mødrehjælpen i 

København. Skal vi også dele julehjælp ud lokalt her i Sønderborg? Indtil videre er svaret nej. Der er i 

forvejen mange om buddet, og der pågår også diskussioner om, hvor ”julet” man skal være for at modtage 

hjælp. Skal man være aktiv kristen og smøre sig med risengrød i håret og ha’ smørklat på næsen for at få 

del i hjælpen? Det er ikke en diskussion vores bestyrelse ønsker at være en del af. Derimod ønsker vi at 

være et langtidsholdbart tilbud til vores brugere gennem hele året med månedlige aktiviteter, hvor man er 

velkommen, uanset religiøst tilhørsforhold eller hudfarve.  

Organisationen Mødrehjælpen er på vej et rigtig godt sted hen. Der bliver til stadighed arbejdet med større 

åbenhed i beslutningerne, og der bliver i langt højere grad lyttet til de frivillige. Jeg sidder selv med i et 

nyoprettet forum for lokalformænd og vores butiksleder sidder med i det ligeledes nyoprettede 

butikslederforum. Vi er optimistiske i forhold til at få den gamle skude til at udstikke en ny og mere 

demokratisk og åben kurs. 

Vores kasserer har godt fat i den økonomiske rorpind, og der er således styr på sagerne. Vi er fortsat en 

velkonsolideret forening med en god økonomi - også selv om vi har betalt vores centrale opstartslån tilbage 

inden flytningen af butikken til Rønhaveplads. Det er nemlig et krav fra Fonden Mødrehjælpen, der har 
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bevilget opstartslånet. Ingen flytning før lånet er tilbagebetalt. Omkring økonomien er der et godt 

samarbejde med vores to valgte regnskabskyndige, der naturligvis også på frivillig basis reviderer 

foreningens regnskab. Også en stor tak til jer for jeres indsats for foreningen.  

Jeg ynder at sige, at her hos os går vi på to ben. Vi har vores dejlige butik, og vi har vores meget fine 

aktiviteter. Og i tilgift har vi en velfungerende bestyrelse fyldt med arbejdsomme frivillige. Det er en sand 

fornøjelse at arbejde med. ”Ja-hatten” sidder solidt, hvor den skal! 

Og så må vi ikke glemme Kronprinsparrets store sociale pris, der i september 2021 gik til Mødrehjælpen. 

Det var et rigtig dejligt skulderklap at få. Vores direktør Ninna Thomsen tøvede da heller ikke med at sende 

alle de flotte ord videre i retning af de frivillige over hele landet. Hun skrev bl.a.: ”Først og fremmest er det 

en pris til alle frivillige og ansatte i Mødrehjælpen. Det er jeres store indsats for børn og familier i hele 

Danmark, der blev hyldet i aften”. Jeg tror, vi alle sammen blev lidt stolte den dag. 

Mit fremadskuende ønske for vores lokalforening er, at vi kommer rigtig godt i gang igen med vores mange 

forskelligartede aktiviteter for vores børnefamilier, og at vi holder kadencen i butikken gennem hele året. 

Altså, at vi også om et år, når vi mødes igen, kan sige til hinanden, at vi stadig står solidt på vores to ben. 

Til sidst vil jeg igen sige tusind, tusind tak for indsatsen til jer alle sammen. Hver eneste af jer har, på hver 

sin plads og på hver sin måde bidraget positivt til Mødrehjælpens lokalafdeling i Sønderborg. Tusind tak for 

det! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


