
 
 

Bestyrelsens årsberetning for 2021 
 
 
Endnu et anderledes år er gået i lokalforeningens historie. Og selvom butikken ikke var så hårdt ramt af 
nedlukning som i 2020, så havde vi nok håbet på, at det ville lysne. Og det har været lidt nemmere for alle, 
trods alt. 
 
Butikken 
Det var et stort ønske at det svigtende lys i butikken kunne blive udskiftet til et mere tidssvarende og 
klimabesparende koncept. Via fundraising fik vi tildelt knap 24.000 kr. fra Nordea fonden og dermed kunne 
visionen blive til virkelighed. 
 
Selvom vi efterhånden alle havde fået kendskab til corona, på den ene eller anden måde, så var der nogle 
frivillige der faldt fra. Ikke pga. sygdom men fordi den yngre del af familien kaldte på deres indsats og 
arbejdskraft. Til gengæld har vi også haft tilgang af frivillige og vi står nu med 25 butiksfrivillige, hvoraf en del 
har været med helt fra starten, en del har holdt ud og er forblevet eller er kommet tilbage, på trods af corona, 
samt de nye som er blevet taget godt imod med åbne arme. Det giver ro i butikken, jo flere hænder der kan 
trækkes på. Vi er næsten tilbage på den åbningstid vi havde inden corona ramte landet og det betyder 
meget for kunderne, at åbningstiderne passer bedre ind i en til tider travl hverdag. 
 
I butikken er der gennem året udleveret 20 babystart pakker og som noget nyt har vi også udleveret 3 stk. en 
god start pakker, som er Fonden Mødrehjælpens nye tiltag. Der er blevet indløst 7 gavekort af 75 kr., som 
medfølger babystartpakkerne, og derudover er der indløst 68 hjælpegavekort af 400 kr. 
 
Vi har fået opstartet ”Fra garn til barn” med 1 uldmor, Kirsten, og der er ca. 15 personer der strikker for os. I 
forbindelse med julehjælpseventen nissehuer, modtog vi 52 styk. som stort set alle blev solgt. 
 
Aktiviteter 
Vores plan for 2021 var som beskrevet i 2020 beretningen: 
”For at lokalforeningen kan gøre den forskel i lokalsamfundet, som alle i bestyrelsen er interesseret i at vi 
gør, så skal de 2 ben, butik og aktivitet, stå støt plantet som hvert sit ben under lokalforeningen, Det ene 
ben, butikken, står godt og stabilt forankret. Og planen er som allerede optegnet, at vi i 2021 også får et 
stabilt aktivitetsben.” 
 
Og vi valgte at gå på med krum hals fordi corona i hvert fald ikke skulle bestemme alt igen. Der blev lavet 
krea-pakker til 12 børnefamilier i forbindelse med påsken, der blev arrangeret bustur til den blå planet i maj. I 
sommerferien blev det til en tur til Dejligheden, Sommerland Sjælland og Knuthenborg safaripark.  
 
Efterårsferien gik med tur til Geocenter Møn og fafla mikroværksted i Køge, og i december var det Sigurd 
Barret julekoncert i Ringsted kongrescenter, som børnefamilierne kunne komme med til. 
 
I maj blev vi kontaktet af den lokale cafe Ingeborg for at høre om vi ville være med til et samarbejde de ville 
starte op, med penge fra Nordea fonden som skulle hedde ”generationscafe”. Det startede lidt sløvt, igen 
kom corona og stak sit grimme fjæs frem, men efter sommerferien var formen fundet og det betyder at der 2 
gange om ugen, tirsdag og torsdag, er generationscafe i tidsrummet 15-19. 
 
Og hvor kommer vi så ind? En generationscafe skulle jo gerne bestå af generationer og på Knud Lavard, 
hvor cafe Ingeborg ligger, har de det lidt ældre segment af befolkningen, både de beboere der bor på 
centret, men der kommer også en del ældre borgere udefra som spiser i cafeen. Det som vi kan, det er at vi 
kan facilitere kontakten til de sårbare børnefamilier, som ofte ikke har netværk eller evt. ikke har 
bedsteforældre i deres familie, af den ene eller den anden grund. 
 
Vi laver mad sammen, som kokkene har bestemt hvad skal være, alt efter hvad der er i køleskabet, og efter 
lidt indkøringsvanskeligheder, er det blevet en stor succes. Børnefamilierne har lært at stole på, at den mad 
de skal være med til at lave og spise, er noget som de ved de kan spise, og noget som samtidig udfordrer 
dem lidt, så de får en større lyst til at prøve andre ting i deres hverdag. 



 
 
Størstedelen af de mennesker som arbejder på cafe Ingeborg kommer med egne udfordringer, det være sig 
fysisk, psykisk eller begge dele. Det har betydet at nogle af de børn som deltager, har fået en erkendelse af, 
at de også vil have mulighed for at få et arbejde når de bliver voksne, fordi de kan se, at selvom man har 
nogle udfordringer, så er der også plads til dem på det danske arbejdsmarked. Rigtig mange af mødrene har 
fortalt os hvor meget det betyder for dem, at de dels kan komme 2 gange om ugen og få mad, og ofte kan 
tage mad med hjem til dagen efter, men det at deres børn nu kan se en fremtid hvor de arbejder, betyder 
allermest. 
 
En af børnene sagde til mig en dag: ”Måske jeg også kan få et arbejde et ”rigtigt sted”, hvis jeg starter et 
sted som her”, det viser bare hvor skarpt man allerede som barn skelner mellem ”det normale” og det der 
”ikke er normalt”. 
 
Udover at spise mad sammen laver vi også sæson bestemte aktiviteter, fordi det også er noget der presser 
børnefamiliernes økonomi. F.eks. advents- eller juledekorationer, julebagning, kastanjedyr i efterårsferien og 
hver d. 3. torsdag har vi bankospil. Vi kan nå 3 hele spil på ca. 1 time, så der har kokkene valgt mad der ikke 
kræver så meget deltagelse af deltagerne. De fleste gaver til bankospillet har vi fået doneret fra de lokale 
butikker, eller fra vores egen butik. Eneste krav er at det skal være helt nye, ubrugte ting. 
 
Vi betaler for den mad som børnefamilierne spiser, det er det mere praktiske bidrag fra os og så har vi også 
betalt en del af de aktiviteter der har været afholdt. 
 

Alt i alt har vi virkelig fået sparket gang i aktiviteterne, så det må jo siges at være en succes       

Igennem året er der uddelt 8 stk. ”Den rullende kagemand”, det er 1/3 færre end i 2020 og kan dels handle 
om, at der stadigvæk har været restriktioner i institutionerne, dels handler det om at Den rullende pizza kom 
på banen, som er for aldersgruppen 13 – 17 år. Vi har uddelt 4 DRP og det er præcis det samme antal som 
”mangler” hos DRK. Der er ingen tvivl om, at vi kan gøre det bedre i forhold til at få budskabet ud om at man 
kan søge begge dele. Vi har derfor besluttet, at vi dels vil gøre det muligt for børnefamilierne at søge via 
NemTilmeld fremover og dels at vi vil lave opslag på Facebook og Instagram, med jævne mellemrum, hvor vi 
gør opmærksom på de to tilbud.  
 
I 2021 blev begge Ønsketræer igen en succes, både i forhold til mængden af ansøgninger og i forhold til 
hvor hurtigt gavehjerterne forsvandt. Det blev til 178 gaveønsker, fordelt med 89 gaver til hver kommune. 
Der har også været aktiviteter i butikken, i forbindelse med nogle af de allerede nævnte aktiviteter, og det har 
været en bevidst strategi for at involvere de to ”ben” mere, men også for at vi kan bruge aktiviteter til at få 
flere ind i butikken. Derfor stod Ønsketræet i Ringsted i vores butik, med stor succes. Vi har fået mange 
tilbagemeldinger fra de butiksfrivillige fra dem der kom og plukkede gaveønsker fra træet, f.eks. ”ej vi vidste 
slet ikke at I havde så flot en butik”, ”hvor er det en lys og venlig butik I har her og hvor dufter her dejligt” eller 
”sikke et godt udvalg I har, vi kommer tilbage en anden gang”. 
 
I forbindelse med Ringsted-natten havde vi hyret en ansigtsmaler og en ballonklovn, og i julemåneden kom 
ballonklovnen tilbage, denne gang som julenissen. Han kiggede i øvrigt også forbi generationscafeen, med 
nissemor. Vi gentog konkurrence hvor man kunne vinde en helt ny gave via dagens bon på alle hverdage i 
december måned, helt til og med d. 23/12. Og hver søndag i advent kunne 3 familier vinde årskort til zoo i 
Kbh. Dog ikke den sidste søndag i advent, der slog corona til og lukkede zoo dagen før, så der var det 
gavekort til en lokal, populær kineser restaurant. 
 
Praktik 
Der har været 4 i arbejdsprøvning i 2021, igen satte corona en stopper for at vi bl.a. kunne tage personer ind 
fra kriminalforsorgen. 
 
I 2021 har vi haft 38 frivillige, det er 8 mindre end i 2020 og der er lagt ca. 7000 frivilligtimer, hvilket er lavere 
end i 2020, selvom vi har haft væsentligt flere aktiviteter. 
 
Kommunikation 
Vi har i 2021 igen arbejdet målrettet med at få kommunikeret ud til alle relevante parter om de tilbud vi har, 
både i butikken og aktiviteter. Vi har målrettet fortalt om hvad vi vil gøre, før, under og efter aktiviteten er 



 
 
foregået, for at være så tydelige om hvad man kan forvente når man enten kommer i butikken eller deltager i 
vores aktiviteter. 
 
Og igen har vi været meget tydelige i vores kommunikation om hvem der donerer og hvad det betyder for 
lokalforeningen at vi får de donationer vi får, uanset om det er naturalier eller kontanter. Og den indsats har 
samlet givet pote. Vi har over året fået flere følgere på både instagram og Facebook, specielt på Facebook 
er vores skare af følgere vokset fra ca. 1300 følgere til lidt over 1600 følgere. Og det betyder noget hvor 
mange der følger os, i forhold til hvor langt vi kan nå ud og dermed skabe interesse for enten at donere, 
købe ind i butikken, deltage i aktiviteter eller melde sig som frivillig. 
 
Fundraiser 
Også indenfor fundraising var det et godt år. Vi fundraiser selv både naturalier og kontanter, samtidig får vi 
del i de donationer som Fonden Mødrehjælpen deler med lokalforeningerne. For at sætte fundraisingen i 
relation til butikken, kan jeg oplyse at salg i butikken i 2021 var 373.000 kr. 
 
Private donationer: 1.000 
Fonde og legater: 16.284 
Organisationer: 9.796 
Stimuli Mødrehjælpen: 85.700 
Lokale tilskud fra kommunen, som vi selv aktivt skal søge: 60.990 
§18: 19.200 
I alt 192.970 
 
Hvad er visionen fremadrettet? 
Da 2021 ikke blev som vi havde tænkt eller håbet på, fastholder vi vision fra sidste GF: At fortsætte i det spor 
vi har lagt og have fokus på, at de frivillige trives, i både butik og aktiviteter, samt tiltrække flere frivillige, så vi 
kan komme med flere tilbud, til de udsatte familier. For uden de frivillige, kan vi ikke hjælpe dem vi gerne vil. 
 
Vi skal opretholde den høje standard vi allerede har i butikken, så kunderne bliver ved med at komme tilbage 
og købe de ting de har brug for hos os. Et andet fokusområde er at vedligeholde og udbygge de 
samarbejder vi har indgået. 
 
Bestyrelsen vil udtrykke vores store TAKNEMMELIGHED til ALLE de frivillige, fordi de har valgt at lægge 
deres frivillige kræfter i Mødrehjælpen Ringsteds lokalforening, specielt set i lyset af hvor usikkert det har set 
ud hen over året pga. corona situationen. Det er vi både meget ydmyge og stolte over. Og så vil vi på linje 
med sidste års beretning rette en speciel tak til den butiksansvarlige og det samlede butiksudvalg. Vi er fuldt 
ud klar over, og har stor respekt for, det store arbejde I igen har stået over for. Stor tak skal lyde fra hele 
bestyrelsen. 
 
Og hermed indlader jeg beretningen til generalforsamlingens godkendelse. 


