
 
 

 

Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby 
 
Bestyrelsens årsberetning 2021  
Indledningsvis vil jeg sige tak til de 42 medlemmer, der er med til at støtte Mødrehjælpens 
lokalforening i Lyngby. Og tak til de 27 frivillige, der enten lægger energien i butikken eller er 
med til at lave aktiviteter. 
 
2021 har ligesom 2020 været et anderledes år. Vi åbnede efter nedlukningen 1. marts 2021. I 
perioden efter jul og til vi åbnede igen, modtog vi donationer, så vi kunne være klar til 
åbningen. Vi solgte også varer gennem click og collect i den lukkede periode. Vi lagde ting på 
Facebook, og varerne kunne så hentes i døren i butikken.  
 
Efter genåbningen er det gået rigtig godt med salget. Vores gamle og trofaste kunder er vendt 
tilbage og nye kunder har fundet vej til butikken. Tak for det!  
 
Bestyrelsen 
Efter generalforsamlingen 2021 havde bestyrelsen i Lyngby lokalforening 4 ordinære 
medlemmer og 1 suppleant samt to revisorer. I løbet af 2021 er bestyrelsen udvidet med 2 nye 
medlemmer ved selvsupplering, som besluttet på generalforsamlingen. Disse stiller op til 
bestyrelsen ved generalforsamlingen 2022. 
 
Mødrehjælpen i Lyngby vil gerne takke alle de forældre og deres børn, der har doneret tøj, 
legetøj m.v. til vores butik, Geels Plads i Virum, i 2021. Det har været meget overvældende. 
Salget af tingene går bl.a. til aktiviteter til børn og deres forældre. 
 
Butikken 
Der har på trods af nedlukningen været fint salg i 2021. Året endte med et regnskabsresultat 
på ca. 379.000 kr. Butikken er blevet mere kendt og der er stadig mange trofaste stamkunder, 
men også en del nye kunder. Vi får meget ros for butikkens udseende og de ting, vi sælger. 
 
Vi får fortsat rigtig mange flotte donationer af tøj, legetøj og udstyr, hvilket vi er meget 
taknemmelige for. Vi har også mulighed for at videregive donationer til andre 
Mødrehjælpsbutikker, når vi i perioder får rigtig meget. 
 
Aktiviteter 
Det har været et anderledes år i 2021, så vi håber, at 2022 bliver året, hvor vi kan lave flere 
aktiviteter bl.a. genoptage vores søndagsbrunch, der har været lukket ned pga. Corona. Vi 
arrangerede en tur til Frilandsmuseet i sommer, hvor der var Frøsnapper tema. Der deltog 14 
voksne og 11 børn.   
 
Stimuli-puljen 
På grund af Corona-nedlukningen modtog Mødrehjælpen og andre foreninger støtte fra 
Erhvervsministeriet. Midlerne skulle anvendes til at støtte oplevelsesindustrien.    
Vi besluttede derfor at tilbyde en tur til Zoologisk Have. Denne tur blev finansieret af 
Fogfonden, §18-midler og Stimulipuljen. Der deltog 59 børn og voksne. 
Derudover havde vi en tur til Bellevue Teatret, hvor vi så Folk og Røvere i Kardemommeby. 
Den blev finansieret af Stimulipuljen. Her deltog 70 børn og voksne. 
 
Julearrangementer 
Øregårds gymnasium, Charity udvalget og andre engagerede elever samt lærere gjorde det 



 
 

 
muligt, at Mødrehjælpen i Lyngby kunne invitere børn og deres familier til en fantastisk julefest 
på Øregård gymnasium. Der var mulighed for at klippe/klistre, male på honninghjerter, sang, 
leg i gymnastiksalen, og der var en julemand og gaver. Masser af æbleskiver og meget dejlig 
mad. Der manglede ikke noget 
Tak til Øregård fordi vi måtte holde julefest i jeres fantastiske lokaler og tak til alle, der bidrag 
til at gøre juletræsfesten til en uforglemmelig aften for børn og deres familier og vi frivillige. 
 
Det blev en rigtig julefest, som vi i Mødrehjælpen i Lyngby, i flere år, har ønsket at lave for 
børn og deres familier. Nu lykkedes det med de unges initiativ og engagement. 
 
Giv Gaven Videre 
Skuespiller Anders Glud Jensen har indsamlet midler til indkøb af julehjælp i form af mad. 
Anders tænkte på Mødrehjælpen i Lyngby og i år fik kvinderne i Kvindehuset i Lyngby doneret 
julepakker. Alt dette har været med til at gøre julen anderledes end den ellers ville have været 
for børn og deres forældre.   
 
Jul i juli 
Mødrehjælpen havde i sommer projekt “jul i juli”. Her kunne alle, der havde lyst til at strikke 
nissehuer til Mødrehjælpen rekvirere garn, som var doneret til Mødrehjælpen. Huerne blev 
solgt i Mødrehjælps-butikkerne for 100 kr. pr stk. Det skal forstås på den måde, at kunden 
donerede 100 kr. til Mødrehjælpen og fik så en hue. I Lyngby har vi modtaget 72 flotte 
forskellige huer, hvoraf de 62 blev solgt. Tak til dem, der har strikket huer. 
 
Rullende kagemand 
Der har været 16 ansøgninger til Den Rullende Kagemand, der gør det muligt, at en familie 
kan holde fødselsdag for deres børn enten hjemme, i daginstitutionerne eller i skolen. Alle 
ansøgningerne er imødekommet. Tak til Føtex, der donerer kagemanden. 
 
Startpakker 
Mødrehjælpen i Lyngby er indgået i Mødrehjælpens projekt “En God Start”, hvor familier bl.a. 
kan søge om en babystartpakke via nettet. Vi har udleveret 5 pakker i 2021. 
 
Frivilligpleje 
Arrangementer for de frivillige er vigtig frivilligpleje. Vi har på trods af nedlukningen, været 
heldige, at det har været muligt at afholde vores forårskur, sommerarrangement samt 
julefrokost. Vi har haft en faglig formiddag, hvor emnet var “det at være frivillig” - lederen af 
Frivilligcentret i Lyngby stod for oplæg og facilitering. En rigtig god formiddag, der endte med 
julefrokost. 
 
Frivillige 
Vi er 27 frivillige, der gør det muligt at drive butikken samt lave aktiviteter. Vi kan dog fortsat 
godt bruge flere frivillige, så det er fortsat et mål i 2022. 
 
På trods af Corona har det været et rigtig godt år for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby. 
 
Revisorer  
Der skal også lyde en tak til de to frivillige revisorer, der sørger for, at regnskabet bliver 
revideret efter forskrifterne.  


