
 

 

  

 

Bestyrelsens beretning 2021 
 
Mødrehjælpens lokalforening Vordingborg 
 
Hvordan er det gået i Mødrehjælpens lokalforening, Vordingborg i 2021? 
Hvad er gået godt, hvad kan vi blive bedre til, og ikke mindst, hvilke ønsker har 
lokalforeningen for 2022.  
 
Mødrehjælpens lokalforening Vordingborg ønsker at hjælpe de børnefamilier, som er slået ud 
af kurs, og som har brug for støtte. De børn og forældre, vi møder, har ofte en vanskelig 
hverdag pga. forskellige årsager. Ex. svær skilsmisse, sygdom i familien, social isolation eller 
økonomiske udfordringer.  
 
Vi sætter fokus på børnenes vilkår i nærområdet. At familieaktiviteterne handler om at skabe 
rum for børn og forældre. At vi møder alle familier positivt og ligeværdigt, og gør en stor 
indsats for, at alle skal føle sig velkomne. Føle sig set og hørt, om det er som kunde i butikken 
eller som deltager i aktiviteterne.  
 
Trods udfordringerne i 2021, med coronanedlukning i årets første måneder, er det lykkedes for 
lokalforeningens frivillige med fælles indsats at gøre lokalforeningen til en positiv oplevelse. 
Det viser de frivillige er omstillingsparate, lytter til hinanden med respekt for hinandens 
forskelligheder, og ikke mindst alle gør deres bedste for vores fælles bedste. 
 
Frivillige og butikken  
I 2021 er vi 38 frivillige, i alt er der brugt 6.623 frivilligtimer, svarende til mere end 3 
fuldtidsansatte. De fleste timer bruges i butikken. Derudover bruges frivilligtimerne på 
aktiviteter og bestyrelsesarbejde. Der er vasket, strøget, sorteret, sprittet af, støvsuget, vasket 
gulve, hængt på bøjler og igen sprittet af. Håndsprit og mundbind blev atter en del af 
hverdagen i 2021, der blev sprittet af optil flere gange om dagen på alle berøringsflader. Alt 
det arbejde er gjort med stor omhu af alle frivillige. Stor tak til jer, som hver dag yder en 
kæmpeindsats. Uden jer ingen lokalforening.   
 
Fra ”garn til barn” medvirker til at generere omsætning i butikken. Flot, fint håndværk bliver 
til af frivillige og flittige hænder. Kunderne sætter stor pris på håndværk af denne kvalitet, igen 
i år en salgssucces. Mange tak til alle jer med flittige hænder og for jeres store indsats.  
 
Babystartpakkerne. I 2021 er der leveret 29 startpakker, som udover tøj mm. Indeholder 
gavekort på 300 kr. til køb i butikken. Samarbejdet med kommunens sundhedsplejersker 
fungerer ved, at lokalforeningen får navne på familierne, således bliver det, efter hensigten, 
trængte familier der får glæde og gavn af babystartpakkerne.   
 
Butikken har overskud, en smule mindre end budget, dog et rigtig pænt overskud, i f.t. 
manglende omsætning under nedlukning i 2 mdr. Kassereren vil uddybe under regnskab. 
 
Nyt tiltag i år er Reshopper, som giver en lille omsætning indtil videre. Synliggøre 
lokalforeningen som børnetøjsbutik med genbrug til børn og at lokalforeningen har aktiviteter i 
lokalsamfundet.  
 
Den rullende kagemand. 
Lokalforeningen startede i foråret 2021 med DRK, hvor 2 frivillige ”kagekoner” er tilknyttet.  
Et fødselsdagstilbud til trængte familier, som har behov for hjælp. Et barn har brug for at være 
stjerne for en dag med kakao, boller, en kagemand eller kagekone og ikke mindst en gave. 



Frivillige i aktiviteten er meget opmærksomme på at være anonyme givere, således at 
familierelationerne styrkes. Som i andre lokalforeninger landet rundt er det nu en aktivitet, som 
også er en mulighed i Vordingborg kommune. Budgettet er 2 fødselsdagspakker pr. måned, 
hvilket er gennemført i 2021.   
 
Dragedag - en JUNI-dag på dyrskuepladsen, Vordingborg 
En succes for alle, der deltog. Her var både bedsteforældre, forældre og børn. Kun regnvejret 
kunne stoppe de glade drageflyvere. Lidt at spise og lidt at drikke var der sørget for. Masser af 
hyggelig snak, hvor børn og forældre kunne lege sammen. At få en drage i luften er noget, der 
skal koordineres.   
 
Sommerlejr i uge 30 
Klintehytten ved Karrebæksminde var rammen om lokalforeningens sommerlejr i 2021. 
Invitationen var på FB i tre dage og der var fyldt op. 34 deltagere blev installeret dels i 
fællessovesal, i shelter eller i telte. Der blev serveret morgenmad, frokost og aftensmad. De 
voksne kunne få kaffe eller te, når de ønskede det, og der var masser af is i det varme vejr til 
børnene. 
 
Lokalforeningens frivillige stillede med hele 12 personer, som hjalp med alle de praktiske ting, 
der skulle gøres. Bold blev spillet, stranden blev besøgt i rigt mål, badning med en meget aktiv 
lejrchef, gemmeleg, krible-krableture ved vand og i skov. 
 
Mini-OL blev afholdt med konkurrencer og til sidst et diplom til alle de børn der var med. Og 
det var alle, både børn og voksne.  
 
En dragedag med indkøbte drager til piger og drenge. Lokalforeningen fik lov at låne marken 
ved siden af, så der rigtig kunne løbes stærkt, dragen skulle i luften.  
 
Mange bånd blev knyttet mellem børn og voksne på denne 5 dages tur, flere ville mødes igen. 
Dejlige timer i hinandens selskab, glade børn, glade forældre, glade frivillige.  
 
Leg og bevægelse 
I starten af året var aktiviteten lukket pga. Corona. Blev startet igen forår 2021 og sluttede 
november 2021, og har foregået hver tirsdag med 2 hold, fra 4 mdr.-1år, 1 år til 3 år. Pause i 
sommerperioden. Der har været 12 familier i alt fordelt på de 2 hold.    
 
I opstarten har det været noget vanskeligere at skaffe familier, måske pga. Corona. 
Lokalforeningens kommunikationsansvarlige har været flittig til at lægge på FB/instagram, og 
derudover har lokalforeningen aftale med sundhedsplejerskerne i Vordingborg kommune om 
at informere og indbyde familierne til det gratis tilbud.  
 
Lokalforeningen samarbejder med Vordingborg Gymnastikforening, hvor 2 dedikerede 
instruktører tager sig af bevægelsen med de små. De frivillige, der er tilknyttet aktiviteten, 
sørger for lidt at spise og drikke, både til børn og voksne. De voksne får efter 
bevægelsestimen tid at snakke og netværke med hinanden, børnene leger med hinanden og 
danner også netværk. En vældig god stemning skabes, med rum til socialt samvær både 
mellem børn og voksne. Der er stor ros til lokalforeningen for denne målrettede aktivitet.  
Dog …. det kan gøres bedre. Vi ønsker flere familier til at deltage i projektet, Vi forsøger at 
videreformidle flere steder i kommunen.   
 
Stimulipuljen  
 
Legejunglen, Nykøbing F.  
Puljen gjorde det muligt for lokalforeningen at invitere familierne til en dag i legejunglen, 
Nykøbing F. En busfuld med forældre og deres børn blev sendt afsted, 47 i alt og 3 frivillige. 
Familierne gjorde meget for at være sammen med deres børn. Socialt samvær mellem både 
voksne og børn, hvilket giver plads for at netværke. Måske mødes en anden gang, eller 



mødes i helt andre omgivelser. God stemning med fællesspisning, socialt samvær og 
mulighed for at netværke. Lokalforeningen har ydet knapt 10.000 kr. af egen kasse til 
aktiviteten. Succesen bliver gentaget i 2022.  
 
DGI – svømmehallen, Vordingborg 
En fantastisk dag med 47 deltagere, hvor der blev plasket, leget og tumlet i vandet. Vi havde 
lejet svømmehallen i 2 timer med 2 livreddere. Efter vandplaskeri blev det tid til lækre 
sandwich og juice. Glæde over hele linjen mellem børn og voksne, dels for bevægelse i vand 
og ikke mindst socialt samvær. 3 frivillige sørgede for at alle fik en god dag. Succesen bliver 
gentaget i 2022.  
 
Ønsketræet 
Lokalforeningen aftalte igen i 2021 at sætte et ønsketræ op i Kvickly, Vordingborg. 88 
gaveønsker blev opfyldt til familierne i Vordingborg kommune. Træet var tømt for ønsker 
indenfor 1 lille uge. I Faxe blev der stillet et træ op i Boghuset med 25 ønsker, som også blev 
opfyldt. Samarbejde mellem aktivitetsfrivillige og butiksfrivillige er en vigtig del af aktiviteten, og 
som virker upåklageligt. De glade givere afleverer i butikken, hvorefter familierne henter 
julegaverne i butikken. Der er slet ingen tvivl om, at denne aktivitet spreder stor glæde hos 
børnene og stor lettelse hos de voksne, og dejligt for de frivillige at se de glade ansigter. 
 
Hvad ønsker vi os af 2022 
Det gode samarbejde mellem butiks- og aktivitetsfrivillige, hvor der har været et godt og givtigt 
samarbejde i 2021. 
  
Et samarbejde i lokalsamfundet, Vordingborg kommune og andre interessenter, som ønsker at 
støtte udsatte familier, således at lokalsamfundets familier med børn får gode oplevelser i 
fællesskab og synliggør Mødrehjælpens arbejde lokalt.  
 
Aktiviteter i 2022 
Garn til barn 
Babystartpakker 
Den rullende kagemand 2 pr. måned 
Sommerlejr uge 30, Søndagsskolen, Feddet Camping 
Leg og bevægelse, indtil 1 april 2022 
Fastelavnsfest 27.2. på Stars 
evt. Måltidet, Gåsetårnsskolen Vordingborg 
 
Stimulipuljen  
Forårsfest/carneval, Stars 
Overnatning i tipi-Øernes dyr, 20 gavekort 
Legejunglen, 1 bus 
Biograftur Stege, 75 gavekort 
Biograftur Præstø, 75 gavekort 
DGI-svømmehal, 2 gange bookning i 2022 
Øens dyr, 25 gavekort Årskort 
 
 
På Bestyrelsens vegne, 
Mødrehjælpens lokalforening Vordingborg 
Birgit Sønderberg 


