
 

 

  

 

Bestyrelsens beretning 2022 
Mødrehjælpens lokalforening  
Vordingborg. 

 
Hvordan er det gået i Mødrehjælpens lokalforening, Vordingborg i 2022. Hvad er gået 
godt, hvad kan vi blive bedre til, og ikke mindst, hvilke ønsker har lokalforeningen for 
2023. Mødrehjælpens lokalforening Vordingborg ønsker at hjælpe de børnefamilier, 
som er slået ud af kurs, og som har brug for støtte. De børn og forældre, vi møder, 
har ofte en vanskelig hverdag grundet forskellige årsager. Ex. svær skilsmisse, 
sygdom i familien, social isolation eller økonomiske udfordringer.  
 
Vi sætter fokus på børnenes vilkår i nærområdet. At familieaktiviteterne handler om at 
skabe rum for børn og forældre. At vi møder alle familier positivt og ligeværdigt, og 
gør en stor indsats for, at alle skal føle sig velkomne. Føle sig set og hørt, om det er 
som kunde i butikken eller som deltager i aktiviteterne. Vi siger en stor tak til alle 
vores sponsorer og kunder, som støtter os økonomisk samt handler i butikken. 
Dermed gøres det muligt for lokalforeningen at tilbyde aktiviteter for udsatte familier i 
Vordingborg og Faxe kommuner. 
 
Det lykkedes for lokalforeningens frivillige med fælles indsats at gøre lokalforeningen 
til en positiv oplevelse. Det viser de frivillige er omstillingsparate, lytter til hinanden 
med respekt for hinandens forskelligheder, og ikke mindst alle gør deres bedste for 
vores fælles bedste. 
 
Frivillige og butikken  
I 2023 er vi er 40 frivillige, i alt er der brugt utallige frivilligtimer, svarende til flere 
fuldtidsstillinger. De timer bruges i butikken. Derudover bruges frivilligtimerne på 
aktiviteter og bestyrelsesarbejde. Der er vasket, strøget, sorteret, støvsuget, vasket 
gulve, hængt på bøjler. Alt det arbejde er gjort med stor omhu af alle frivillige. Stor tak 
til jer, som hver dag yder en kæmpeindsats. Uden jer ingen lokalforening.   
 
Fra ”garn til barn” medvirker til at generere omsætning i butikken. Flot, fint håndværk 
bliver til af frivillige og flittige hænder. Kunderne sætter stor pris på håndværk af 
denne kvalitet, igen i år en salgssucces. Mange tak til alle jer med flittige hænder og 
for jeres store indsats.  
 
Butikken har overskud større end forventet for 2022. Kassereren vil uddybe under 
regnskab. 
 
Babystartpakkerne  
I 2022 er der udleveret 25 startpakker, som udover tøj mm. Indeholder gavekort på 
300kr. til køb i butikken. Samarbejdet med kommunens sundhedsplejersker fungerer 
ved, at lokalforeningen får henvisning fra Sundhedsplejen, således bliver det, efter 
hensigten, trængte familier der får glæde og gavn af babystartpakkerne.  
 
I forbindelse med krigsudbruddet i Ukraine har vi lige i opstarten doneret tøj, 
soveposer, legetøj mm. til indsamlingen. Efterfølgende valgte vi at udstede 40 

 



gavekort ´a 300 kroner, som vi har overleveret til medarbejdere på kommunen som 
varetager flygtningene, som kom hertil. De har så visiteret gavekortene til de familier, 
der var mest trængte. Vi har desuden indløst gavekort udstedt i Mødrehjælpen, Abel 
Cathrines Gade, København til ukrainske familier. 
 
Aktiviteter 2022  
Den rullende kagemand: Lokalforeningen startede i foråret 2021 med DRK, hvor 2 
frivillige ”kagekoner” er tilknyttet. Et fødselsdagstilbud til trængte familier, som har 
behov for hjælp.  Et barn har brug for at være stjerne for en dag med kakao, boller, en 
kagemand eller kagekone og ikke mindst 1 gave. Frivillige i aktiviteten er meget 
opmærksomme på at være anonyme givere, således at familierelationerne styrkes.  
Som i andre lokalforeninger landet rundt er det nu en aktivitet, som også er en 
mulighed i Vordingborg kommune. Budgettet er 2 fødselsdagspakker pr. måned, 
hvilket er gennemført i 2022.   
 
Sommerlejr i uge 30: Søndagsskolen på Feddet var rammen om lokalforeningens 
sommerlejr i 2022. Invitationen var på FB i tre dage og der var fyldt op. 54 deltagere 
blev installeret dels i fællessovesal eller i telte. Der blev serveret morgenmad, frokost 
og aftensmad. De voksne kunne få kaffe eller te, når de ønskede det, og der var 
masser af is i det varme vejr til børnene. 
Lokalforeningens frivillige stillede med hele 9 personer, som hjalp med alle de 
praktiske ting, der skulle gøres. Bold blev spillet, stranden blev besøgt i rigt mål, 
badning med en meget aktiv lejrchef. Der var gå-tur til vand og skov og de store børn 
var på skattejagt en sen aften.  
Vi havde købt adgang til en del af de aktiviteter, som Feddet resort tilbyder. 
Eksempelvis vandland, minigolf mv. En dragedag med indkøbte drager til piger og 
drenge, så der rigtig kunne løbes stærkt, dragen skulle i luften. Mange bånd blev 
knyttet mellem børn og voksne på denne 5 dages tur, flere ville mødes igen. Dejlige 
timer i hinandens selskab, glade børn, glade forældre og et enkelt sæt bedsteforældre 
og ikke mindst glade frivillige.  
En af dagene fik lejren besøg af et par repræsentanter fra hovedkontoret i 
Mødrehjælpen. De var der for at se, hvordan vi afholder sommerlejr samt for at 
interviewe nogle af deltagerne. 
 
I samarbejde med Jens fra Broen og Jonas fra Vordingborg kommune blev der 
formidlet mulighed for, at 7 børn fra lokalområdet kan deltage i sport. 
 
Leg og bevægelse/babycafe: Vi måtte stoppe aktiviteten 1. april da gymnastiksalen, 
som vi benyttede, ikke længere var en mulighed. Efter at have overvejet, hvilken 
aktivitet vi så ville tilbyde, genopstod leg og bevægelse som Baby- eller familiecafe i 
september måned. 
Aktiviteten er i DGI-huset hver 2. torsdag formiddag i samarbejde med Vordingborg 
Kommunes Sundhedspleje. Det er en stor succes med mange deltagere og gode 
oplæg. Eksempelvis har biblioteket været på besøg med højtlæsning og en 
sundhedsplejerske har holdt oplæg omkring børns søvn. Det har vist sig, at familierne 
der kommer i cafeen, ikke har behov for gå-ture i naturen i vores regi, men snarere at 
have et sted, hvor de kan hygge i ro og mag samtidig med, at der er en tilrettelagt 
aktivitet. 
 
Måltidet: Vi forsøgte at starte aktiviteten op hver 2. uge i efteråret i skolekøkkenet på 
Gåsetårnsskolen afd. Marienberg, men måtte indse, at der ikke var nok deltagere. En 
enkelt gang dukkede én familie op ud af de tilmeldte. Derfor valgte vi at sætte 
aktiviteten på pause ind over vinteren. 
 



DGI – svømmehallen, Vordingborg: Tre forskellige dage i løbet af 2022, hvor der blev 
plasket, leget og tumlet i vandet. Vi havde lejet svømmehallen i 2 timer med 2 
livreddere. Efter vandplaskeri blev det tid til lækre sandwich og juice. Glæde over hele 
linjen mellem børn og voksne, dels for bevægelse i vand og ikke mindst socialt 
samvær. 4 frivillige sørgede for at alle fik en god dag. Succesen bliver gentaget i 
2023.  
 
Øens dyr: 2 gange i løbet af 2022 har vi været på Øens dyr med stor succec. Der var 
mange deltagere i aktiviteten, således blev alle tilbudte pladser besat. Der blev 
overnattet i store telte som er opsat i forbindelse med dyreparken. Alle deltagere 
havde nogle dejlige dage, hvor der blev serveret mad og der var bl.a. mulighed for at 
være med til at fodre dyr. 
 
Fastelavnsfest: I februar på selve Fastelavns søndag afholdt vi fastelavnsfest på 
Stars i Vordingborg. Der var mange feststemte børn og voksne med de fineste 
udklædninger. Der var naturligvis tøndeslagning. Forskellig underholdning som fx 
levende musik. Der var fastelavnsboller og lækker mad og drikke. En dejlig dag, hvor 
alle morede sig. Hver deltagende familie fik et årskort til Øens dyr. 
 
Geocenter Møn: Turen til Geocentret på Møn blev præget af et endog meget stort 
frafald på aktiviteten. Vi havde lejet en bus, så transporten ikke skulle være en 
hindring, men vi måtte erkende, at få deltagere rent faktisk deltog. Det skal siges, at 
dem, der var med. havde en god tur og der blev serveret sandwich og drikkevarer. 
 
Halloween: Vi tog til Øens dyr og skar græskar. Der var mange glade deltagere og 
aktiviteten var samtidig udtryk for det gode samarbejde vi har med Øens dyr. De 
havde sponsoreret græskar til os, tak for det. 
 
Julefest: I december sluttede vi året med et brag af en julefest. Den blev afholdt hos 
Jeanette i en lade på hendes gård. Der var juleklip og mulighed for at lave sin egen 
dekoration. Der var et smukt juletræ og der blev leget og danset en masse for at hold 
varmen. Vi fik den dejligste libanesiske buffet, med alt hvad hjertet kunne begære af 
god mad venligt sponsoreret og lavet af en læge fra Næstved. 
 
Ønsketræet: Lokalforeningen aftalte igen i 2022 at sætte et ønsketræ op i Kvickly, 
Vordingborg. 123 gaveønsker blev opfyldt til familierne i Vordingborg kommune. 
Træet var tømt for ønsker indenfor 1 lille uge. I 2022 valgte Faxe selv at stå for 
aktiviteten. De glade givere afleverer i butikken, hvorefter familierne henter 
julegaverne i butikken. Der er slet ingen tvivl om, at denne aktivitet spreder stor glæde 
hos børnene og stor lettelse hos de voksne, og dejligt for de frivillige at se de glade 
ansigter.    
 
Hvad ønsker vi os af 2023 
Det gode samarbejde mellem butiks- og aktivitetsfrivillige, hvor der har været et godt 
og givtigt samarbejde i 2022. Et samarbejde i lokalsamfundet, Vordingborg kommune 
og andre interessenter, som ønsker at støtte udsatte familier, således at 
lokalsamfundets familier med børn får gode oplevelser i fællesskab og synliggør 
Mødrehjælpens arbejde lokalt.  
 
Aktiviteter i 2023 

• Garn til barn,  

• Babystartpakker, 

• Måltidet starter op igen i håb om at tiltrække flere deltagere,  

• Fastelavnsfest 19 februar. på Nordstrandsgård hos Jeanette, 



• Biografture til hhv. Stege og Præstø, 

• Ture med overnatning til Øens dyr, 

• Svømmedage i DGI-huset, 

• Sommerlejr uge 30, Søndagsskolen, Feddet Camping, 

• Halloween på Øens dyr, 

• Julefest  
 
 
Bestyrelsen, 
Mødrehjælpens lokalforening Vordingborg 
 

 


