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ÅRSBERETNING 2021 

 

 
 

Året 2021 har som 2020 været præget af Covid-19, hvilket vi naturligvis også har mærket. 
Nedlukning, begrænsning af kunder i butikken, sprit og masker, samt aktiviteter, der ikke 
kunne realiseres. Heldigvis kom vi stærkt tilbage, og året sluttede på mange måder over 
forventning. 
 
Butikken 
 
Vi har fået flere nye frivillige i butikken, hvilket bl.a. 
har bidraget til, at vi nu er oppe på den ønskede 
åbningstid. Vi fastholder at lukke kl. 13 om 
mandagen, da det giver Pia og Berit mulighed for, i 
samarbejde med de øvrige butiksfrivillige, at 
”gennemgå butikken”, pynte op til forskellige 
lejligheder m.m. 
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Igen i år har vi desuden oplevet en stor interesse i at bidrage til forskellige butiksrelaterede 
aktiviteter heriblandt ”Den røde barnevogn”, bod i forbindelse med fælles frivilligdag på 
torvet i centrum, bemandet stand på biblioteket, ”Nissehue banden”, ”Fra garn til barn ”-
initiativer, skattejagt i samarbejde med Cityforeningen samt julebod hos Design Hub i 
gågaden. 
 

 
 
Derudover har Anne og Marianne fortsat det høje aktivitetsniveau på SoMe. Vi har rundet 
de første 1000 følgere på Facebook og nærmer os de 300 på Instagram! 
 

 
 

Der er ingen tvivl om, at summen af alle disse initiativer, samt en meget flot og indbydende 
butik med positive og engagerede frivillige, har øget kendskabet til vores forening og skabt 
synlighed omkring vores lille butik. 
 

”FANTASTSIK BUTIK!  
Jeg har købt både legetøj og tøj til min søn på nu snart 6 måneder.  
Tøjet er i den fineste stand, butikken er fyldt med lækkert børnetøj, meget af tøjet 
ser næsten ikke brugt ud.  
Jeg kan kun give mødrehjælpen Herning den bedste anbefaling.  
De frivillige er gode til at skifte tøj ud efter årstider. kæmpe kæmpe ros herfra 

” 
(anmeldelse skrevet på Facebook) 
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Aktiviteter 
I slutningen af september måned startede 
vi op på ”Den rullende kagemand”, og i 
perioden okt.-dec. gav vi ca. 10 
børnefamilier mulighed for at afholde deres 
barns fødselsdagsfest med kagemand, 
boller, juice, lys, servietter, en gave m.m., 
og der er ingen tvivl om, at der også i 2022 
kommer run på denne aktivitet. 
 
Derudover gav midler fra Socialministeriets 
stimuli-pulje os mulighed for at uddele 
”Juleaktivitetspakker” i starten af december 
måned. 

 
Pakkerne bestod af forskellige gavekort til DGI-huset, Bones, Herning City, Bio City og 
Team Teatret. Vi uddelte i alt 56 aktivitetspakker – alle til familier fra Herning og 
Ikast/Brande – og glæden fra modtagerne var ikke til at tage fejl af! 
 
Vi ved allerede nu, at vi i januar 2022 endnu en gang modtager midler fra 
Socialministeriets stimuli-pulje, og i bestyrelsen har vi besluttet, at de midler skal gå til 
afvikling af tre udflugter hen over foråret/begyndelsen af sommeren til henholdsvis 
Legoland, Lalandia og Givskud Løvepark. Det kræver dog, at vi får en håndfuld frivillige, 
der vil løfte den praktiske del af opgaven. Midlerne skal bruges fra 1/1 til 15/6, og vi har 
derfor indhentet tilbud allerede, så vi kunne ansøge om stimuli-midlerne. 
 
Økonomien 
Emma – vores fantastiske kasserer - har 
endnu et år styret vores økonomi til UG med 
kryds og slange, og det giver en stor tryghed 
for resten af bestyrelsen. 
 
Vi lander i 2021 med en omsætning i butikken 
på kr. 248.000 mod et budget på kr. 220.000, 
hvilket er fantastisk - især når man tager alle 
”Corona udfordringerne” i betragtning. Det 
vidner desuden om den kæmpe indsats, alle 
har gjort for vores lokalforening. 
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Bestyrelsen 
På Generalforsamlingen 2021 blev der 
givet mandat til, at den siddende 
bestyrelse kunne optage nye 
bestyrelsesmedlemmer til de vakante 
pladser uden afholdelse af en 
ekstraordinær generalforsamling. 
 
Bestyrelsen er sidenhen blevet udvidet 
med to nye medlemmer; Charlotte og 
Birgit. 

 
Charlotte er bl.a. tovholder på ”Den rullende kagemand”, og Birgit sidder bl.a. som 
repræsentant for et lille udvalg uden for bestyrelsen, der arbejder med PR og idéer hertil. 
 
Så lige nu tæller bestyrelsen; Pia (butiksansvarlig), Berit (butiksansvarlig), Charlotte, 
Emma (kasserer), Karin (næstformand), Birgit og Kristina (formand), men vi håber, at vi på 
Generalforsamlingen 2022 kan få et par bestyrelsesmedlemmer mere, da vi akut står og 
mangler en aktivitetsansvarlig eller to. 
 
En afsluttende bemærkning. 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle privatpersoner, fonde og virksomheder, som har 
støttet os, og endnu en gang en stor tak til alle de frivillige, der har lagt masser af timer i 
vores forening, og til de samarbejdspartnere, der støtter op om vores indsats for gravide 
og sårbare familier. 
 
Tak til jer, der benytter sig af vores butik – og tak til de gravide og familier, der lader os 
hjælpe jer godt på vej. 
 
På bestyrelsens vegne, Herning, den 9. februar 2022 
Kristina Taaning, Formand, Mødrehjælpens lokalforening Herning 


