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Bestyrelsens beretning 2022 

 

På en generalforsamling er det tid til at se tilbage på året der er gået, se på hvad der er 

gået godt, hvad vi kan blive bedre til og hvad vi vil opnå i fremtiden. 

Året 2022 var året med rigtig mange udfordringer for vores børnefamilier, i begyndelsen 

af året lukkede landet mere og mere op efter Corona pandemien, vi kunne igen få gang 

i vores netværksskabende - og oplevelses aktiviteter godt hjulpet af stimulipuljen. 

Vi var inde og se vikingeudstillingen på Nationalmuseet, en spændende tur til DR-Byen, 

på bondegårdstur, Til påske var vi på flødebollekursus, vi var i Lalandia, en tur til 

skovtårnet, inde og se hr. Skæg i Roskilde kongrescenter, på sommerlejr i Rødvig 

feriecenter, ude og spise på restaurant 3 gange, på søfartsmuseet og uddelt gavekort til 

biograf, svømmehal og til Legoland. Alt det sideløbende med vores faste aktiviteter som 

babycafe` hver fredag, babyrytmik, kokkeskole, Mødrehjælp i hjemmet, anonym 

rådgivning, legatet “En hjælpende hånd”, førstehjælp til børn. 

Fra januar til november havde børn og voksne fra Roskilde og omegn ca. 1200 gange 

deltaget en eller flere gange i en aktivitet med Mødrehjælpen. 

Den 24. februar 2022 erklærer Rusland krig mod Ukraine og mange kvinder og børn må 

flygte ud af deres land, flere kommer til Roskilde og tilbydes bolig på det gamle Sankt 

Hans. 

Mødrehjælpen i Roskilde tilbyder gavekort på 300 kr. pr. Barn under 10 år samt at 

deltage i vores aktiviteter. Mange har benyttet sig af tilbuddet 

Som en følge af krigen steg priserne på fossile brændstoffer som gas og olie. Priserne 

på varme og el tager en himmelflugt og det samme gør priserne på fødevarer. Vores 

børnefamilier har virkelig svært ved at få økonomien til at løbe rundt. Der må træffes 

nogle svære valg, som ofte medfører, at fødselsdage, fodbold og andre gode 

fritidsaktiviteter bliver for dyrt for familien 

Genbrug kommer i fokus og Madoasen, som henter overskudsmad fra Supermarkeder i 

Roskilde, bliver en redning for mange børnefamilier, her kan man købe en stor pose 

mad for 30 kr. 

I Mødrehjælpen ved vi, at børnefattigdom har alvorlige og livslange konsekvenser, både 

socialt- uddannelses- og helbredsmæssigt, Mødrehjælpen arbejder på at afhjælpe 

børnefattigdom både lokal og politisk. “Ingen børnefamilier skal stå alene” er 

Mødrehjælpens strategi for 2021-2025.  
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Roskilde lokalforening er en del af strategien, vi er med til at styrke fællesskabet, flere 

familier deltager i netværksskabende aktiviteter der styrker deres trivsel, og flere familier 

får adgang til lokal hjælp og støtte. Vi giver børnefamilier mulighed for at købe billigt 

børnetøj og udstyr - I Mødrehjælpen er alle velkommen og vi slipper ikke kontakten. 

Mødrehjælpen Roskilde lokalforening blev oprettet i 2012 og i juni 2022 fejrede vi vores 

10-års fødselsdag med musik og ballonmand, kaffe og kager en dejlig dag. I løbet af de 

10 år er vi blevet en kendt del af lokalsamfundet, mange tænker på os når der uddeles 

donationer, bl.a. Roskilde 2000 Inner Wheel, som trofast har doneret til vores 

familieaktiviteter igennem 3 år, i juni 2022 sluttede vores officielle samarbejde, men 

flere damer fra Inner Wheel strikker stadig til os. Rotaract med Randi Tang i spidsen, 

står for ønsketræet, hvor 150 børn fra Mødrehjælpen fik deres julegave ønske opfyldt. 

lektiecaféen, på skolen Dankbar, også med Randi Tang i spidsen, tilbyder professionel 

undervisning 2 gange om ugen for børn og voksne. Kathrine Ryge med gratis 

kraniosakral massage til udsatte mødre, Kop og Kande i Borup og Kop og Kande i 

Roskilde. ZIZI, Ragnhild Bruuns fond, Spar Nord, Rotary Syd, Roskilde fællesbageri, 

Rema 1000, CP byggepladsindretning, Lindskov kommunikation, Thomas Andersen, 

Rødvig feriecenter, søstrene Grene, flere penge donationer både navngivne og 

anonyme, Roskilde kommune, Kultur og Idræt som tager vel imod vores §18 ansøgning. 

Vi må ikke glemme vores strikke/hækle damer, som sørger for der altid er lækkert 

hjemmestrikket tøj i butikken. 

Vi er heldige og privilegeret. 

  

Frivillige 

Vi er ca. 60 aktive frivillige, nogen stopper eller holder pause, og nye kommer til. 

Vi har et respektfuldt og stærkt fællesskab. Vi møder familierne positivt, ligeværdigt og 

gør en indsats for, at alle føler sig velkommen, enten som kunder i butikken eller som 

deltagere i aktiviteter.  

Derfor en meget stor tak til alle jer frivillige, som gør en indsats her eller der i 

foreningen, stor som lille - alt tæller – frivillige med høj bevidsthed om Mødrehjælpens 

værdier og mål. Tusind tak for jeres indsats.  

 Vi annoncerer på Facebook, både vores egen og Mødrehjælpens Facebookside 

”Vera”, samt på Mødrehjælpens hjemmeside, i butikken og på Frivillig Job. 

 

Butikken er et vigtigt omdrejningspunkt i vores lokalforening. 

Vi er ca. 30 aktive frivillige som passer butikkens mange gøremål. Det kræver mange 

timer at sortere, vaske, stryge og klargøre tøj og legetøj, så butikken fremstår ren og 

indbydende. Der er mellem 4-6 frivillige pr. dag i butikkens åbningstid, hvilket sikrer den 

gode betjening, vi er kendt for. Vi har også fået en frivillig handymand, Rami, som er 

virkelig god til at reparere legetøjet, holde gårdhaven, bære tunge ting og meget andet. 
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Butikkens ledelse er delt i 3, Birgitte, som indtil nu har været bindeled til bestyrelsen, og 

med i butikslederforum, Birgitte har valgt at stoppe i bestyrelsen, men har sagt ja til at 

blive i butiksledelsen, Joan har ansvaret for tøjdonationer og har sagt ja til at stille op til 

bestyrelsen, Rita er vagtplanlægger, Lykke er kassemester - ellers fordeler de frivillige 

selv de praktiske opgaver imellem sig. Alle tager ansvar og hjælper hinanden med de 

mange opgaver. 

Takket være de mange donationer af børnetøj og legetøj og vores engagerede frivillige 

har vi en god forretning, det er tydeligt at mærke, der er mere fokus på genbrug og 

butikken har de sidste måneder haft et pænt overskud, det er til stor gavn for vores 

børnefamilier.  

Det tøj, vi ikke får solgt, afhentes af Dansk Balkan mission, som sørger for at tøjet 

sælges eller kommer videre til andre trængende børnefamilier. En ordning som startede 

oktober 2019. 

Der kommer mange kunder i butikken, og vores høje standard roses meget. Ved at 

inddrage det lille lokale til legetøj er der skabt en større overskuelighed, og det er godt 

for salget. 

Fællesspisning  

Fællesspisningen var en af de første aktiviteter i vores lokalforening, men efter 10 år er 

det tid at sadle om, i 2023 vil vi prøve kræfter med en madklub, hver den anden tirsdag i 

måneden, det skal foregå i et skolekøkken hvor familierne i fællesskab laver mad. 

Og så den store julefest for familierne - på Luciadag d. 13. december holdt vi for 

første gang efter Corona, et brag af en julefest for 72 børn og voksne, med julelege, 

julegaver, julemusik (tak til Jakob) julemad og risalamande (tak til Restaurant 

Håndværkeren) og tak til Spar Nord, som donerer en stor del af festen i år. 

familieaktiviteter  

Endelig kunne vi komme i gang med vores familieaktiviteter og med god økonomisk 

støtte fra stimulipuljen, var der næsten ingen grænser for hvad vi kunne arrangere. 

I vinterferien var vi på Nationalmuseet og så vikingeudstillingen, rigtig spændende, men 

lidt uhyggelig for de mindste, godt vi havde reserveret børnenes nationalmuseum, her 

kunne vi prøve kræfter som skolelærer, især spanskrøret blev brugt flittigt til at sætte sig 

i respekt. Der var udklædning, købmandsbutik og meget andet. 

I DR-Byen kunne familierne opleve hvordan Ramasjang blev optaget. 

Flødebollekurset hos Frellsens chokolade var både spændende og lærerigt, men måske 

lignede vores flødeboller ikke helt dem, vi kunne købe i butikken, men de smagte godt. 

Turen til Lalandia var en stor oplevelse både at overnatte og opleve de mange 

lege/bade aktiviteter. 

Bondegårdsturen for de mindste er altid et hit, at få lov til at kæle for en kanin er bare så 

dejligt. 
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Turen til skovtårnet udfordrede nogen, men alle kom på toppen. 

Vores sommerlejr for 55 børn og voksne var et hit, Rødvig feriecenter er helt sikkert et 

sted vi vender tilbage til, kæmpe legeplads, Tipi, grill område og tæt ved 

badestranden.Hytter hvor familierne selv sørger for morgenmad og frokost. Aftensmad 

spiser vi sammen. Fælles udflugter og leg. 

I efterårsferien gik turen til Helsingør, hvor vi så museet for søfart, et godt sted at opleve 

livet ombord i gamle dage og i dag. 

Roskilde lokalforening har traditionelt flere juleaktiviteter, jeg har nævnt den store 

julefest, men julebagning og dekorationer er også en tilbagevendende aktivitet. 

4 forskellige julesmåkager, bagt af dej som vores frivillige bager har æltet, og 

juledekorationer lavet af gran og kogler hentet hos Gudmund og Ellen og dertil al mulig 

pynt og lys som de frivillige har sørget for. Der bliver hjembragt mange flotte kreationer. 

En Tur i børneteater er også en fast tradition i år så vi Nøddeknækkeren og 

Musedronningen på “Det lille teater” i Lavendelstræde. Mange af vores Ukrainske 

familier havde tilmeldt sig og stor var glæden da buschaufføren kunne en lille smule 

Ukrainsk (han havde haft feriebørn fra Tjernobyl) Vi så også næsten dronningen, (i 

hvert fald hendes bil) som var på 50-års jubilæums besøg på Rådhuset.  

Kurser i 1.ste hjælp til børn 

i samarbejde med Sundhedsplejen i Roskilde Kommune 

Vi nåede at afholde vores 2 kurser. 

Mødrehjælp i hjemmet har få stabile frivillige, som Sundhedsplejen og sagsbehandlere 

kan henvise til.  

Åben Anonym Rådgivning fortsætter indsatsen, fremover skal den familie der ønsker 

rådgivning ringe til rådgivningstelefonen, Ulla, som er tovholder, henviser så til den rette 

sagsbehandler.   

Familielegatet “En hjælpende hånd” 

En hjælpende hånd fortsætter, med 1. marts og 1. oktober, som ansøgningsfrist. Vi 

måtte desværre give mange afslag i år, pga. pengemangel 

Ønsketræet, som Rotaract arrangerer, var igen en succes. Alle ønskerne blev opfyldt. 

Det er et kæmpe stort arbejde at indsamle ønsker, hente de 150 gaver og fordele dem 

til familierne. 

Lektiecafe på skolen Dankbar / Randi Tang 

Børn, unge og forældre kan hver tirsdag eller torsdag fra kl. 15.30-18.30 modtage hjælp 
til de fag der volder problemer. 

Hjælpen ydes af lærer og pædagoger på skolen Dankbar, bagefter er der mulighed for 
at spise sammen og møde andre. 
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Det er et flot initiativ, som vi i Roskilde lokalforening er utrolig glade for vi kan tilbyde 
vores familier 

Kraniosakral massage / Kathrine Ryge 

Tilbyder x 1 månedlig massage til en person i en sårbar situation 

Barnets første 1000 dage og Babycafeen  

Babycafeen har åbent hver fredag, Mødrehjælpen serverer brød og Kaffe/te/vand. 

Der er et udtalt ønske fra familierne om selv at tilrettelægge indholdet i babycafeen. 

Til gengæld er en gruppe frivillige aktive omkring babyrytmik mm. En aktivitet som vi vil 

videreføre i 2023. 

I Roskilde kommuner er en ansøgning om et familiehus blevet godkendt i 

Socialstyrelsen, Roskilde lokalforening er med, så 2023 bliver et spændende år.  

Gavekort -  

Vores lokalforening har flere gavekort til udsatte og sårbare gravide og nybagte familier. 

Udover gavekortet via “en god start” på 425 kr. Har vi et gavekort på 200 kr. Som dels 

sundhedsplejerskerne og dels formanden administrerer. Der er også lagt et antal 

gavekort ned i krisecentret, så de allermest sårbare kan hente tøj og legetøj i vores 

butik for 200 kr. 

I 2021 startede vi et samarbejde med jordemødrene i Familieambulatoriet i Region 

Sjælland, som varetager de allermest sårbare gravide i Regionen, bl. A. misbrugere og 

psykisk syge, ofte har de næsten ingenting til det kommende barn, nu har 

jordemødrene mulighed for at bevilge gavekort på 425 kr. til de vordende mødre i vores 

område. 

Fødegangen på Roskilde sygehus har fået 2 babystartpakker, som de kan udlevere ved 

behov og får selvfølgelig flere hvis der er behov. 

Alle gavekort skal indløses i vores butik. 

Julehjælpen 2022 

Som jeg tidl. har nævnt har 2022 været et økonomisk svært år for vores børnefamilier 

pga. Den galopperende inflation. 

Til gengæld har vi oplevet at få usædvanlig mange og store donationer fra 

organisationer, fonde, firmaer og private i Roskilde. 

Alene i november/ december har vi kunnet uddele 50 tivolibilletter + turpas fra 

personalet CP-byggeplads indretning, 50 adventsgaver fra søstrene Grene, 20 gavekort 

til Frellsen fra Thomas Andersen, 92 juleposer doneret af Rema 1000, Roskilde 

fællesbageri og Rotary syd, salg af Tinkahuer, Jørgit Wesselhof, 5 juletræer doneret af 

Tue. 15 gavekort fra OddFellow. 
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Sammenlagt har disse donationer bragt juleglæde til i alt 584 børn og voksne. Det er 

rigtig flot. 

 

 

WEB-Master 

Vi er desværre i den situation at vi ikke har fundet en ny Web- Master efter at Lei holdt 

op, Så lige nu er det Lisbet og Inge-Lise der passer Facebook. 

Fundraising 

Roskilde Lokalforenings Fundraising gruppe består af Jannie Falbrink og Inge-Lise 

Lægaard  

 

 

Vores udflugter for frivillige  

Rundvisning i operaen 

I september var vi på en spændende rundvisning i operaen og bagefter middag i 

madklubben, Store Kongensgade, arrangementet blev delvist finansieret af ISOBRO og 

resten fra vores frivilligpulje. 

Julefesten holdt vi i Frivilligcentret 

Dejlig julemiddag, Linedans, pakkeleg, salg af dekorationerne og cocktails. En dejlig 

aften. 

 

Bestyrelsen har afholdt 10 bestyrelsesmøder i 2022. Vi prøver at nå hele vejen rundt 

ved hvert møde. 

Bestyrelsen har indkøbt en computer, printer/scanner, fremviser til Store 

Gråbrødrestræde. Her kan frivillige bruge computeren til frivilligarbejde. 

I 2023 påtænker vi at indkøbe en ny IPhone, men vi venter til efter generalforsamlingen, 

så vi kender den nye bestyrelse (det er især mobile pay som virkelig er krævende at 

installere) 

Alle Mødrehjælpens lokalforeninger har fra oktober 2022 fået adgang til 4 nye mails. 

Bestyrelses mail 

Aktivitetsmail 

Butiksmail  

En mail reserveret til ansøgninger om økonomisk støtte. 
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Inge-Lise er i gang med at lære de frivillige op, både i de respektive mails og i brug af 

FORMS og OneDrive 

Til sidst vil jeg rette en tak til alle jer frivillige for jeres store indsats. Hver enkelt 

af jer gør en forskel og er med til at få vores lokalforening til at fungere. Vi 

arbejder med fokus på:   

• at hjælpe uden at skabe afhængighed 

• at hjælpen er båret af menneskeligt nærvær og høj faglig kvalitet 
• at hjælpen understøtter det personlige ansvar og støtter stærke fællesskaber 

  

 

Bestyrelse 2022: 

Inge-Lise Lægaard, Formand 

Lisbet Mikkelsen, Næstformand 

Ulla Svanlundh, Kasserer 

Birgitte Sørensen, Butiksansvarlig 

Mette Villars Jørgensen, Tovholder/aktiviteter 

sup. Kirsten Poulsen 

Sup. Anne Marie Kristensen 

 

På bestyrelsens vegne 

Inge-Lise Lægaard 

Formand 


