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Bestyrelsens beretning 2022 

En vigtig del af Mødrehjælpens arbejde varetages af frivillige i lokalforeninger rundt om i landet. 

Køge Lokalforening blev stiftet den 29. november 2016 og har i skrivende stund 32 medlemmer og 

46 frivillige, der gerne vil gøre en forskel for Mødrehjælpens målgruppe. Vi har desuden en venteliste 

på 10, der gerne vil være frivillige hos os. 

Lokalforeningen er båret af frivilligt arbejde, og vi oplever en meget positiv opbakning og løbende 

interesse for at blive frivillig hos os. Jo større kendskabet er blevet og jo mere synlige, vi er blevet, 

jo flere frivillige er kommet til os.  

Vi lægger stor vægt på løbende anerkendelse af det frivillige arbejde ved en kontinuerlig information 

og dialog om aktiviteter, opgaver og planer. Der afholdes frivillig-aften af social karakter med spisning 

og samvær på tværs af aktivitetsfrivillige og butiksfrivillige hver anden måned, til en snak om løst og 

fast i butikken. 
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Udgangspunktet for lokalforeningens frivillige sociale arbejde er at understøtte Mødrehjælpens 

landsdækkende aktiviteter og rådgivningsarbejde med lokal information og iværksættelse af 

aktiviteter for gravide, enlige forsørgere og børnefamilier i lokalområdet. Lokalforeningen bruger bl.a. 

at kommunikere og udbrede tilbud fra Mødrehjælpen, herunder information om den landsdækkende 

rådgivning og om julehjælpen. Dette sker hovedsageligt via sociale medier, Facebook og Instagram. 

I 2022 er vi nået op på 1730 følgere på vores officielle FB-side og 508 på Instagram. Også i 

lokalpressen har vi været synlige med bl.a. interview i Ugeavisen Køge, om vores arbejde i 

lokalområdet og om jul i juli/nissehuer. 

Bestyrelsen har etableret en forretningsorden og et årshjul og udgangspunktet for arbejdet er 

nedskrevet i handlingsplanen for året. Bestyrelsen består 7 medlemmer samt 2 suppleanter, som 

deltager aktivt i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder hver måned samt 1 

heldagsmøde i 2022. 

Lokalforeningen har i 2022 modtaget mange flotte donationer fra Køgekalenderen, Simpel Solution, 

Kvickly Køge, Føtex i Køge, NEO Center Køge, Mission Africa Køge, Touchstore Beauty, Køge 

Vinhus, Søstrene Grene, Køge Nord Rotary, Hammershus Bageri, Restaurant Duevangs Deluxe, 

Køge Bio, Sparekassen Kronjylland, Norhaven Consult, Oulf I. Jensen’s Gaard I/S, Exyte Northern 

Europe Limited. Vi har også haft besøg af julemanden i form af privatpersoner der har doneret penge 

og legoklodser. Vi har desuden samarbejdet med flere erhvervsdrivende i Køge om at lave 

julearrangementer for børn og voksne. 

Vi har i 2022 ikke modtaget §18 midler fra de kommuner vi dækker. 

Foreningen har haft et betydeligt beløb til aktiviteter i 2022 på grund af tilskud fra staten på grund af 

Corona. 

Aktiviteter og oplevelsesture 

Lokalforeningen har i årets løb haft rigtig mange aktiviteter ud af huset. 50 personer i ZOO til godnat 

med dyrene, 50 personer på Den Blå Planet, 100 personer i biografen, 50 personer i Knuthenborg 

Park, 2 ture af 50 personer til Bon Bon Land, 50 personer til Skovtårnet inkl. klatrebane, Teatertur til 

Køge Teater med 30 personer, bondegårdstur med 50 deltagere og ikke mindst vores juletræsfest, 

som i år blev holdt i Tapperiet med julemand, nisser og gaver, hvor alle først var i teater, med 

deltagelse af 80 personer. Derudover har vi afholdt julehygge i Oluf Larsen Gaard med deltagelse 

af 30 personer, hvor alle lavede en juledekoration. 

 

Det har været et år præget af herlige aktiviteter med skønne familier fra Køge og omegn.  

 

2022 har også været året, hvor vi for første gang har haft ”den rullende kagemand” kørende et helt 

år og med stor succes. Vi giver til 2 fødselsdage hver måned. Vores tiltag, hvor unge nybagte eller 

vordende mødre mødes til en snak om fødsel, amning m.v. og lidt mad og hygge, kører fortsat og er 

blevet rigtigt godt modtaget. Hver gruppe mødes en gang om måneden og i alt ca. 3 gange. 

 

Vores fantastiske frivillige har været friske og er taget med på turene. Uden de frivillige ville disse 

aktiviteter ikke være mulige. I 2022 blev der igen fokus på jul i juli, som er et landsdækkende projekt, 

hvor Mødrehjælpens butikker over hele landet modtog hjemmestrikkede nissehuer. Køge modtog 



 

4 
 

ca. 100 huer og der er solgt 75. Stor tak til alle der deltog i dette projekt og var med til at støtte 

Mødrehjælpen. 

 

Lokalforeningens butik i Nørregade/Torvet 

 

2022 har været et godt år for vores butik. Den 1. september 2022 fik vi indfriet et meget stort ønske 

fra alle frivillige, nemlig en ny skøn butik beliggende på Torvet 15 A. Vi holdt en meget fin åbning, 

med mange besøgende og fine gaver. På vores anden åbningsdag fik vi fint besøg af daværende 

social- og ældreminister Astrid Kragh, som var meget interesseret både i vores drift af butikken og i 

vores øvrige aktiviteter.  

 

Vi har i 2022 øget omsætningen i vores butik, så vi er over vores mål for 2022. Rigtigt sejt af alle 

vores frivillige der både mødte op for at hjælpe med flytning til ny butik, malede inventar og samtidig 

passede butikken.  

 

Vi har fortsat 3 frivillige på alle vagter, så vi ikke er så sårbare ved sygdom m.v. Der er skønt at have 

så mange skønne frivillige i vores butik, som alle med stor entusiasme deltager i butikkens arbejde. 

 

Tak til alle frivillige, donorer, virksomheder samt privatpersoner, for at gøre en forskel for 

Mødrehjælpens frivillige sociale arbejde i Køge og omegn.  

 

Og tak til alle kunder og donorer, der bakker op om vores butik. 

 

Vi glæder os til samarbejdet i 2023 til fordel for børnefamilier i vores virkeområde. 

 

 


