
Mødrehjælpen Hillerød Lokalforening  
Bestyrelsens Beretning for året 2022 
  
I Mødrehjælpen Hillerød blev 2022 både et fantastisk år og et udfordrende år.

I marts måned fik bestyrelsen en henvendelse fra et medlem af butikstrådet. Det forlød, at
der for ofte var en unødvendig hård tone mellem os frivillige i butikken, en tone der tog lyst
og glæde ved at være en del af Mødrehjælpen Hillerød.

I mail fra d 29/3 blev dette delagtiggjort og ved frivilligmøde d 20/4 havde vi trivsel/tonen på
som punkt– vi gik fra det møde med lyst til at komme videre, med lyst til at ændre tonen til
alles fordel.
Desværre blev det hen mod maj/juni måned igen klart, at vores fælles trivsel var truet – Vi
hørte og oplevede en hård og irettesættende tone og en respektløs omtale af
enkeltpersoner. Jeg foreslog bestyrelsen og fik lov til at ringe rundt til de butiksfrivillige –
dette orienterede vi om i mail fra d 2/6
Det blev valgt for at give en en-til-en mulighed for at svare på de tre spørgsmål: Hvordan
har du det?, Hvordan er trivslen?, Hvordan kan vi skaffe flere frivillige? – da vi i bestyrelsen
også var optaget af trivslen i forhold til fastholdelse og rekruttering af frivillige.
Ved disse telefonsamtaler kom det frem at:
”Alle er glade og stolte over at være en del af lokalforeningen”, og videre fra samme
bestyrelsesreferat d 9/8 står der også, at ”som udgangspunkt er tilbagemeldingerne
positive” Men det chokerende var, at der blev peget på en person som grund til den
ubehagelige stemning, at vedkommendes attitude, irettesættelser, der foregik i en
unødvendig hård, nedladende tone også i andres påhør – herunder kunders påhør gjorde,
at 11 personer havde overvejet og stadig overvejede, om de ville være frivillige i
Mødrehjælpen Hillerød. Det skulle bestyrelsen handle på….

Sideløbende hørte vi i bestyrelsen, at den frivillige åbenlyst lod hånt om og opfordrede til, at
bestyrelsesbeslutninger blev negligeret, samt at enkelte medlemmer af bestyrelsen blev
omtalt respektløst. Disse to ting førte til, at den frivillige d 8/9 blev indkaldt til møde med
mig. Der blev lavet aftaler med den frivillige, det blev gjort tydeligt, at de skulle overholdes –
det blev de ikke
Derfor måtte bestyrelsens tage den svære og ulykkelige konsekvens og bede den frivillige
om at forlade foreningen.
Dette gav selvfølgelig utryghed, undren og vrede, hvilket kom klart til udtryk ved
orienteringsmøde for alle frivillige d 15/9 og efterfølgende i flere mails.
7 andre valgte at stoppe som frivillige i Mødrehjælpen Hillerød. 2 har glædeligt valgt at
komme tilbage.

Hvordan kommer vi videre? Det spørgsmål stillede vi i bestyrelsen os selv og hinanden
mange gange, da vi stod i orkanens øje i september og oktober – Vi VIL videre -
Vi har et stærkt fundament, fordi vi vil Mødrehjælpens formål ” at yde støtte til børnefamilier
i vores optageområde, så forældrene herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og
levevilkår – derfor knokler vi på. Det viste I 53 frivillige – og tak for, at I har taget ansvar,
taget fat og vist os i bestyrelsen, at Mødrehjælpen Hillerød er ikke kun for en – men for alle.

Trivslen skulle i fokus. Det gode vi har skal i fokus og derfor besluttede bestyrelsen, at vi
fremadrettet sammen arbejder med ”Den gode frivillige kultur”. Bestyrelsen havde bedt
Maren Sindahl, erhvervspsykolog, om at faciliteter processen ved frivilligmødet d 24/1-23.



Det var en god og givende aften og alle input er nu samlet i et videre arbejde i den
trivselsgruppe, der blev nedsat.

Stemningen er god i vores butik - foreningens hjerte. Vi har en butik, vi er stolte af.
Vi blev i 2022 igen beriget med utroligt mange donationer fra Hillerøds borgere.
Ved årets udgang kunne vi konstatere, at årets omsætning igen har slået rekord.
Ved udgangen af året var vi 53 frivillige, og heraf var 34 primært butiksfrivillige. Der er brugt
6300 timer i butikken og arbejdet omkring den i 2022.

Butikken modtager langt mere tøj, end vi kan sælge, og noget af dette tøj anvendes til
gratis start- og børnepakker, som udleveres i samarbejde med sundhedsplejersker m.fl.  I
2022 udleverede vi 40 start- og børnepakker. Vi har i sidste halvdel af 2022 haft et tættere
samarbejde med Mødrehjælpen Nørrebro og kanaliseret en del tøj og legetøj til dem.

Mødrehjælpen Hillerød er også alle de aktiviteter, der laves for vores brugere.
”Den Rullende Kagemand” kom ud til 62 børn, så de kunne fejre deres fødselsdag.
I 2022 søgte vi Stimuli- puljemidler nr. 2 og 3., som regeringen havde vedtaget for at sætte
gang i oplevelsesindustrien. For de penge og de mange flotte donationer har 15
aktivitetsfrivillige haft i alt 260 personer på ture og de frivillige har i alt lagt 90 timer på
planlægning og afvikling af disse ture.

Familierne var i silende regnvejr på vores signaturaktivitet: “Bondegårdsturen”. Vi havde en
tur til ZOO i Kbh og til Den Blå planet med egen bus, til Søfartsmuseet i Helsingør. Der var
tur til Lalandia med egen bus, Vi havde familier på Folketeatret og se Pinocchio og på
Bellevue Teater og se Jungledyret Hugo, Der var forestillingen ”Den lille prins” i
Støberihallen, Hillerød og en flok var i Skuespilhuset og se ”Den utrolige historie om den
kæmpe store pære” Vi havde d 5/12 besøg af Den levende julekalender.
Vi brugte en stor del af stimuli-midlerne til gavekort, til Tivoli, Bakken, REMA1000, Jensens
Bøfhus og biografen.  Med stor succes havde vi HjemIS bilen ude til efterårs camp for
ukrainske børn på Hillerød station.
Vi har haft samarbejde med Salto, Hillerød og Hillerød Kommunes ukraineindsats.
I 2022 startede vi også samarbejde med sorggruppen i Halsnæs Kommune. Gruppen er for
børn, der har mistet pårørende. De børn har fået gavekort til Bakken og vi har doneret
Lego, som bliver brugt i det terapeutiske forløb, børnene er i.

Vi har i 2022 startet samarbejde med sundhedsplejen Hillerød om det kommunale tilbud
”Fars Legestue”, hvor vi har været med og har præsenteret Mødrehjælpen Hillerød, samt
arrangeret baby-førstehjælpskursus – samme førstehjælpskursus blev også tilbudt
forældrene i Leg og bevægelse i Brohuset, Hillerød øst. I 2022 blev Leg og bevægelse en
fast aktivitet i Mødrehjælpen Hillerød. Leg og bevægelse er for børn op til 3 år og ved
børnefysioterapeut Mie Heerings kyndige vejledning og facilitering fra to frivillige fik 11
mødre mulighed for at tumle med deres babyer i alt 8 gange forår og efterår
For 7. år i træk havde vi ”Juleønsket”. Flot pyntet stod juletræet i vores butik med kuverter
med børns julegaveønsker.  Børn fra økonomisk trængte familier kunne søge om en
julegave. Kunder og andre kunne tage en kuvert, købe gaven og aflevere den i butikken,
hvorefter gaven blev givet videre til de respektive familier. I 2022 fik 338 børn opfyldt deres
julegaveønske. Det var 64 færre end 2021.

Bestyrelsen valgte at give 100.000 kr. til Mødrehjælpens nationale julehjælp. I
alt fik 172 familier fra vores optageområde det bevilliget. 



Logen “Rosendal” ønskede igen i 2022 at støtte i alt 55 familier med en julepose med. alt
godt til julemiddagen, igen ny rekord. En plantage donerede 15 juletræer, og vi har uddelt
50 adventskalendere fra Søstrene Greene.
Vores flotte julekoncert ved” Ensemble Hovaldt” blev afholdt d 11/12 i Præstevang Kirke,
hvor Kira West, Formand for Rådet for Socialt Udsatte holdt årets tale. Endnu en gang
sluttede koncerten året af på bedste vis.

Foreningens bestyrelse har afholdt 9 bestyrelsesmøder over året, og dertil kommer mange
mindre møder på kryds og tværs.  Bestyrelsens medlemmer har tilsammen lagt ca. 1290
timer i 2022.  
   
Også skal der takkes:   
Vi vil gerne takke de mange, der støttede vores arbejde økonomisk i 2022:  
”Hillerød Rotary Klub”, “Den lille Færge”, ”Hillerød Borgerstiftelse”, ”Stiftelsen Hertz Minde”,
” REMA 1000, Milnersvej” ”Kirppu Hillerød”, “Ensemble Hovaldt”, “Ladies Circel”, “Hillerød
Kalenderen”, Heidi Helmuth/ “Fru Pigalopp”, Nordeas Lokalfond, Y Men`s Club, Zonta
Hillerød, Hillerød industri og handelskammer, Revisionsfirmaet Døssing og Partner, Holte
Vinlager, Blombergs Blomster, Rømers Kaffebar, Lions Hillerød, HK Nordsjælland, Grafiker
Vibe Krogsgaard, Redhill Design & print.
“Logen Rosendal”, der donerede julekurve, og det altid lækre bagværk fra Morells bageri.  
De mange borgere, der donerede tøj, legetøj og udstyr, som vi sælger i vores butik. Tak til
alle dem, der donerede en gave til “Juleønsket”, samt anonyme borgere, der har givet et
pengebeløb til lokalforeningen.  
  
Tak skal lyde til jer alle i bestyrelsen – hver og en af jer - tak for jeres utrættelige
bestyrelsesarbejde i 2022, jeres energi, jeres insisteren på at stå fast, da kritikken
var hårdest, tak for jeres omsorg og støtte.
Ved denne generalforsamling ønsker bestyrelsesmedlem Malene Askov at forlade
bestyrelsen. En stor tak for dit engagement Malene. Vi kommer til at savne dine gode
indspark, du er god til at se en anden vinkel på tingene og det er berigende.

Den største tak skal lyde til alle frivillige i Mødrehjælpen Hillerød – hver og en af jer-
Tak for den kæmpe indsats I alle har lagt i foreningen i 2022.
Tak til butiksrådet for dette års arbejde.
Den indsats I yder hver dag, hver uge, hver måned – året rundt.
Tak for at støtte op i en svær tid, hvor I gav jer 110% for at sikre foreningen og sikre det
fælles mål, vi har – om at give børn i vores optageområde muligheder på lige fod med alle
andre børn. Tak for den flotte indsats med at få familierne ud at opleve.
Det er jeres fortjeneste, at vi kan slutte 2022 af så flot som vi kan – tak.

Med den store opbakning vi har lokalt og det, vi kan sammen i Mødrehjælpen Hillerød, er
jeg sikke på, at vi får et fantastisk 2023!  
  
Hillerød den 2/2-23  
På bestyrelsens vegne  
Jette Olsen  
  
 


