
Årsberetning formand 2022

Mødrehjælpen Maribo Lokalforening



Indledning

Det var med spænding, da vi i januar gjorde klar til at åbne butikken efter endnu en 

Corona nedlukning over jul og nytår i 2021.

Samtidig var vi spændt på, om de mange planlagte aktiviteter fra Stimulipuljen ville  

kunne afholdes. Det gjaldt også de to udsatte foredrag forde frivillige.

Det blev heldigvis et år uden udefrakommende bestemmelser.

For både de frivillige i butikken og i aktiviteterne blev det et travlt år.

Alle frivillige holdt fast.

Resultatet ses på omsætningen og de mange deltagere til de forskellige aktiviteter.

Tilliden til vores arbejde rses i de flotte donationer og opmærksomhed til den lokale 

julehjælp.



Bestyrelsen

Bestyrelsen trak igen i arbejdstøjet og mødtes, som før corona med samme positive 

indstilling og interesse. 

Jeg glæder mig over den indsats og det engagement, I i bestyrelsen udviser ved at 

møde forberedte og altid klar til at deltage i debatterne og kommentere forslag, så vi 

sammen får skabt noget godt både i og for butikken og i vores aktiviteter. Summen af 

de mange hoveders fælles indsats er større end de enkelte hoveder lagt sammen hver 

for sig.

Tak til bestyrelsen for jeres trofasthed og den ansvarlighed i udviser i praksis.

I skal vide, at jeg sætter pris på jeres gode forslag, nye ideer eller konstruktive kritik. 

Det hører med til en god bestyrelse.



Generalforsamling og repræsentantskabsmøde

Tirsdag den 15. februar inviterede vi til foredrag med en altid veltalende Lola Jensen. Emnet 

var ”Hverdagens rutiner i familien”. Vi kunne vist alle genkende os selv i en del af de muntre 

fortællinger eller i alle tilfælde kendte vi nogen, hvor det kunne passe.

Efter foredraget spiste vi sammen og var klar til den årlige generalforsamling.

Det er nu sjovere at aflægge en fysisk beretning for medlemmer og andre interesserede en 

at sende den ud på mail.

Det fysiske møde giver mulighed for spørgsmål og kommentarer, som modtages med 

glæde, da det indikerer interesse og engagement for Mødrehjælpen.

Det vækker beundring, når vi melder tilbage til foreningen, at der er flere deltagere til 

generalforsamlingen end bestyrelsen.

Tak til jer der mødte og bidrog.

Og så er det da altid hyggeligt at spise sammen.

Repræsentantskabsmødet i september var atter i år uden Maribos deltagelse.



Østergade 3 - Butik

Vi oplevede et rigtig godt salg. Især havde vi rigtig travlt om onsdagen, hvor Maribo summede af liv. Jeg glæder mig 
over, at de frivillige med ideer og kreativitet fandt på nye tilbud.

Efter mange forsøg med reparation af den gamle dør, fik vi lovning på nyt indgangsparti. Det fik vi og ikke nok med 

det også et nyt vindue mod Østergade. Så manglede vi logo på vinduer. Det har vi også fået og følger nu 
Mødrehjælpens manual. 

Trist var det, at vi i sommer måtte sige farvel til Pia Mortensen, da hun efter kort tids sygdom døde i juli. Selv om det 

er længe siden, vil jeg udtrykke et Æret være Pias minde.

Bestyrelsen har besluttet at betale sig fra vinduespudsning og 1-2 gange hovedrengøring om året.

Vil ikke undlade at fortælle om den iderigdom og opfindsomhed I udviser for at lokke kunder til onsdagsmarkederne, 
hvor fiskedammen trækker kunder til. Mon I kan huske den varmeste dag i juli, hvor I ydermere slog rekord og solgte 

for næsten 5.000 kr. Det fortjener ros.

Naturligvis skal der også i år lyde en velment tak til alle trofaste frivillige ildsjæle i butikken, Det er ikke mange 
foreninger, der kan sige, at de stort set har 3 på arbejde i hver vagt

Frivilligt arbejde skaber meningsfyldt indhold i hverdagen, giver adgang til nye sociale fællesskaber, øger 
livskvaliteten og giver ny energi til gavn for både den frivillige selv og for dem som nyder godt  af de frivilliges indsats.



Østergade 3 - Tøj

En butik skal vække kunders nysgerrighed, så de ikke kan lade være at komme ind.

Vi er begunstiget af en god beliggenhed, en åben  glasfacade med et altid velpyntet vindue.

Når kunderne kommer ind oplever de en lys og ordentlig butik med masser at kigge efter.

Det rene tøj hænger velordnet på bøjler eller i kurve med angivelse af størrelser, Legetøj og fodtøj er samlet, sæsonvarer sat 

frem. Gode tilbud  og andet vi modtager sættes synligt frem, så vi kan få det solgt.

Det kræver en solid og vedholdende indsats at butikken fremstår ny og spændende. Det kræver, at I hele tiden er et skridt foran.

Det er I frivillige rigtig gode til, samtidig med at I også sorterer, vasker og ordner.

Kælderen, der er vores lagerplads, driller ind imellem med vand, fugt og lignende. Den nye ejer er lydhør og gør, hvad han kan, 

for at vi er tilfredse. Kælderen er af ældre dato, og der er fugt, men det går. 

Vi har opsat mere lys i kælderen for at forbedre arbejdsforholdene, når der sorteres og ordnes. Et lagerrum kræver disciplin. Et

stort rum kræver mere. Den disciplin har I – godt hjulpet af et aktivt og ansvarsfuldt butiksudvalg. Når mange giver et nap med,

lykkes det.

Igen i år har vi været begunstiget af, at folk tænker på os frem for at smide ud. Vi tager imod det hele og takker for det, så vi til 

altid har tøj  og andet til salg..

Der er vist ikke en uge, hvor vi ikke modtager et eller andet.

Tak til jer der giver og jer, der sørger for, at det ikke bare bliver i de afleverede poser.



Personalemøder og pleje

2022 blev et opsamlings år for de aflyste aktiviteter under Corona.

Lola Jensen var som tidligere nævnt berammet til et foredrag i november, men måtte melde fra , da hun havde fået 
Corona. 

Fortællingen om hvordan de unge tænker og handler blev levende fortalt af Søren Østergaard i marts måned. Igen 

mødte I talstærkt op og deltog med interesse og spørgelyst.
Selvfølgelig sluttede vi aftenen med lidt god mad.

I november samledes vi i Rødbyhavn til en fin gennemgang af Femern Bælt projektet. Spændende at se og høre om 

det store byggeri.
Efter gennemgangen spiste vi på La Sevillana. Der blev snakket og hygget i de små grupper, så det blev ikke aktuelt 

med de mange gode ideer formanden havde planlagt.
Igen kan jeg kun gentage mig selv, at I er gode at invitere, for I kommer gerne, er glade for at mødes og så siger tak 

for jer. Det glæder mig.

Efter et godt salg blev der i 2022 også plads til en julehilsen, som I selv kunne omsætte i Kop og Kande.

Personalemøder. Gennem 2022 har jeg deltaget med orientering fra bestyrelsen og Mødrehjælpens aktiviteter og 

andet relevant på personalemøder- en fornøjelse at møde jer i det forum, hvor der bliver lyttet, spurgt ind til og stillet 
spørgsmål. Det skaber en god sammenhæng i lokalforeningen. Mon ikke også det gør os bedre.



Hjælp og støtte

I 2022 solgte eller udleverede vi 19 startpakker. Mødrehjælpen har som en del af  Mødrehjælpens landsdækkende 
projekt ”De første 1000 dage” et tilbud om startpakker. Derfra udleverede vi 7 pakker bestilt centralt.

Hver gang træder en frivillig til og sørger for, at pakken er klar.

Startpakkerne indeholder det meste til de første måneder - bodystockings, heldragter, bluser, bukser, hagesmækker, 

strømper, tæppe og legetøj. Hvis det er aktuelt også vintertøj.

Indimellem bliver vi kontaktet, fordi nogen har tænkt på os.
Vi var således inviteret til Odd Fellow logen Kædens stiftelsesdag, hvor vi modtog 10.000 kr. til Måltidet. De penge skal 

de nok få brugt til glæde for familierne.
Vestas har en pulje, de udbetaler fra til et socialt formål. De havde fået øje på os  og spurgte til vores arbejde. Vi 

modtog 7.000 kr. til julehjælp.
Zonta havde en stand på julemarkedet på Engestofte. Vi fik over 8.000 kr.

EDC donerede 500 kr. pr. solgt hus over efteråret. Vi fik 5.000 kr.
Det berører os i bestyrelsen, at vi modtager, fordi vores arbejde gør indtryk. Det er da glædeligt.

Mødrehjælpens politik er, at vi kun må søge lokale fonde, puljer og foreninger. Det gør vi, for at fastholde Tons og  
tummel og den lokale julehjælp, hvor vi hvert år har givet til flere end vores eget budget rækker. Vi søgte  §18 midler 

og penge fra Isobro i løbet f efteråret og fik positivt tilsagn til at fastholde Tons og tummel i 2023.
På det mere konkrete plan får vi hvert år doneret et juletræ til vores juletræsfest. Tak for det til den lokale giver.



Julehjælp

På budgettet afsætter vi hvert år10.000 kr. til Maribos lokale julehjælp. 
De lokale loger, Lions klubberne og Rotary på Lolland bliver modtager et tiggerbrev om hjælp. 

Jeg tror, det betyder meget, at vi kan sige, at hjælpen går til familier i Lolland Kommune, og at det fulde beløb går direkte ti julehjælp, da vi jo alle 

arbejder frivilligt. At uddelingen går til lollandske familier betyder også meget. 
Tak til alle for at tænke på de mange familier, vi hjælper.

En kunde kom ind i butikken kort før lukketid og ville gerne donere 2.000 kr. til julehjælp. I familien havde de besluttet at afskaffe julegaver de 

voksne imellem og i stedet donere til os.

En anden havde holdt en fest for familien og ladet hatten gå rundt ti fordel for Mødrehjælpens lokalafdelinger i Guldborgsund og Lolland. Hver 
afdeling fik 7.500 kr. til 5 familier, der hver fik et gavekort på 1.500 kr. til mad. 

Det er rørende at opleve den slags og ikke mindst at kontakte familier og fortælle, at de har fået hjælp.
To familier takkede nej, da de selv syntes, de var kommet lidt videre i deres liv og gerne ville tænke på andre, for de kunne huske, hvor meget,

det havde betydet for dem at modtage hjælp fra Mødrehjælpen, da de var i nød.

Vi endte med at hjælpe 33 familier o deres 76 børn.

Igen i år var det Marianne og Urban primus motor i bestilling, afhentning og udlevering. Det er ikke nok at have planen og pengene. Det 
praktiske skal også gøres. Tusind tak alle, der trådte til med at finde familier, ringe og udlevere.

Fra Mødrehjælpens centrale julehjælp modtog 128 familier og 241 børn hjælp. Mødrehjælpens centrale julehjælp  giver til max. 3 børn pr 
familie, så  reelt er flere børn involveret i de nævnte data.

Når de 33 familier med børn, som vi hjalp, kan vi glæde os over, at 151 familier og mindst ca 300 børn på Lolland kunne holde jul med hjælp fra 
Mødrehjælpen. 

Mødrehjælpen begyndte at dele julehjælp ud i 2007, hvor 230 børn modtog hjælp. Det tal var i 2022 steget til 19.823. En stigning på over 6.500 
fra 2021.



Aktiviteter

Den rullende kagemand:

Det er virkelig blevet kendt, at vi hjælper med at give et barn en fødselsdag. Vi måtte i årets 

løb bevilge flere penge til formålet. Vi plejer at afsætte mere, end der søges. I denne 

situation glædes vi over, at efterspørgslen var større end  det budgetterede. Det er jo 

derfor, vi har det. 
Tak til Hanne for fin håndtering af kagemanden.

Måltidet: 

Måltidet i Nakskov kører nu på 7. år med stort set de samme frivillige. Det er imponerende 

og betyder meget for familierne at have de samme trygge rammer og voksne omkring sig. 

Tak til jer selvkørende gruppe i Nakskov.

Turen i august:

I 2022 vendte vi tilbage med en heldagstur til Knuthenborg Park. Belært af familiernes 
behov, undlod vi at komme i staldene og id stedet give mere tid til gederne og 

legepladsen. De elsker den.
Tilmeldingen var god, men desværre måtte flere melde fra i sidste øjeblik. Det er altid 

ærgerligt, men vi tilbyder en ny tur i 2023.



Aktiviteter
Juletræsfest:

I samarbejde med Odd Fellow logen Urania fyldte vi logens lokale med glade familier og deres børn første søndag i advent. Der

blev serveret hjemmebagte boller med smør, gulerødder, pebernødder og æbleskiver, danset om juletræet og uddelt julegaver. 

I 2021 introducerede vi bankospil og gentog i 2022. Begge gange en succes, som vist er blevet til en tradition.

En god flok frivillige var som altid klar til at hjælpe. Uden jer ingen julefest, så også en tak til jer. 

Syskabet og Pizza:

Begge aktiviteter begyndte som selvstændige tilbud, men er vokset sammen til en fast familie og spise sammen dag om 

mandagen med frivillige, der er aktive med at strikke, male osv

Der er god tilslutning og glæde ved at komme.

Tak også til jer, der er med i Familieringens aktiviteter.

Tons og tummel:

Igen i år kunne vi invitere til to sæsoner lørdag formiddag i Rødby Svømmehal. Samarbejdet med Støtteforeningen, Rødby 

Svømmehal og Mødrehjælpen er en gevinst for alle tre foreninger. . 

Familierne strømmer til, tumler og leger i vand og nyder at spise efter en times leg i vand. Vi havde fra 30-70  glade vandhunde ii 

vandet pr. lørdag. Vi oplever ingen konflikter. Og glæder os over, at far også gerne vil være med, når der skal leges og plaskes i 

vand.



Stimuli puljen:

Som nævnt i beretningen fra 2022 modtog  Mødrehjælpen som organisation 11 mio. fra den statslige pulje. De blev fordelt 

med 170.000 kr. til hver lokalforening. 

Rammerne for tildeling var, at halvdelen af de tildelte penge skulle bruges i sidste halvdel af 2021 og resten i første halvdel af 

2022. 

Det kræver både ideer, planlægning og gennemførsel og afrapportering.

Vi komi i mål med det hele. 

Tror jeg taler på alles vegne, når jeg siger, at det er godt, vi ikke har så mange penge hvert år.

Selv familierne blev mætte af de mange muligheder.

I et godt samarbejde med Familieringen kunne vi lave et årshjul med en aktivitet i hver måned gennem 2022.

I planlægningen tænkte vi lokalt, en enkel stor og fjern attraktion, bevægelse, kreativitet og gerne noget udfordrende, der 

pirker til nysgerrigheden.

Det blev til en tur i Lalandia med skøjter, bowling, slikposer, mad og drikkevarer, 10 turs kort til deltagerne i Tons og tummel, så 

de kunne fortsætte i svømmehallen uden at betale, København Zooogiske Have, Krokodille ZOO, 

Middelaldercenteret,Knuthenborg, Labyrinten, Planetariet og den årlige juletræsfest. En planlagt tur i bio blev efter ønske fra 

familierne udskudt til 2023. Derudover leverede vi mad fra Cocotten til familier på SU. De fik mad leveret en gang om måneden 

gennem foråret og efteråret. Det vækker stor glæde at få maden leveret og så ydermere fra et anerkendt spisested.

Alle arrangementer var vel besøgte. 

Et hjetelig tak til alle, der var med til at planlægge, arrangere og deltage. Uden jer ingen aktivitet, og så skulle pengene have 

været sendt retur.

Fordi vi er så aktive og har så gode frivillige, søgte vi ekstrapuljen fra de foreninger, som ikke kunne bruge deres tildeling, fik 

det ansøgte og kunne glæde flere med mad fra Cocotteb og 10 turs kort til svømmehallen.

Aktiviteter



Synlighed og PR

Hjemmeside og FB:

Hjemmesiden styres centralt og er afhængig af, hvad vi sender ind. Det er jeg ikke så 

flittig til, da jeg er overbevist om, at de fleste af vores familier er langt mere aktive på 

vore Facebook siden , hvor Birthe Johansson flittigt lægger aktiviteter, relevante 

artikler fra Mødrehjælpens hovedkontor og også en masse billeder fra udvalget i 

butikken. Det giver god reklame og hjælper på salget i butikken.

Familierne ved, at de skal holde øje med siden. Tak til Birthe for den gode 

fornemmelse for, hvad der er relevant.

Vi har mere end 600 følgere og når mange af opslagene bliver delt, når vi langt ud. 

Vi får mange gode tilkendegivelser og tak på siden. Vi kan også se, at flere inddrager 

venner til en aktivitet eller andet.



Det nåede vi også

• Fejrede butikkens 10 års fødselsdag med kaffe/kage og terningkast

• Foredrag om Mødrehjælpens arbejde til lokale foreninger i forbindelse med donationer

• Inviteret og deltaget i sygeplejeelevers uddannelse, hvor de skulle høre om frivillige organisationer

• Haft praktikanter i butikken

• Kontakt med jobcenter, da vi kan være en god begyndelse for personer, der skal ud i arbejdslivet efter sygdom.

• Marianne og Urban er trofaste til at  køre overskydende tøj og andet på genbrug. Vi glæder os over at have en handyman som 

Urban med på sidelinjen. Tak og så i år for jeres indsats. 

• Udleveret tøj til Ukrainske flygtninge, da de kom til Danmark uden ret meget. Vi donerede to sæt tøj pr. barn og legetøj

• Takkede ja til at sende to familier på hotelweekend med oplevelser i efterårsferien, da vi blev tilbudt at finde familier.

• Samarbejdet med Handelsstads foreningen, så vi nu bidrager med et mindre beløb til juleudsmykningen og modtager info om 

aktiviteter, så vi kan planlægge derefter.

• Haft besøg af konsulent fra Mødrehjælpen, som roste vores butik og kom med ny inspiration.

• Sat aktiviteten Fra garn til barn i gang og involveret lokale strikkedamer fra Røde Kors til at strikke til os. 

• Leveret garn og opskrift i Mødrehjælpens projekt Jul i juli, så vi kunne sælge nissehuer i december

• Talt timer for at dokumentere at Mødrehjælpen er en aktiv forening, hvor det giver resultat at støtte. Mødrehjæpen bruger 

tallene til at søge de store fonde og puljer. Butikken har leveret mindst 5.500 timer og betjent en masse kunder. Aktiviterer har 

haft deltagelse af over 2.000 personer og der er lagt knap 2.800 frivillige timer. Omregnet til fuldtidsstillinger svarer det til godt 4 

fuldtidsstillinger incl. ferie. Det kan vi godt være glæde os over og være tilfredse med.



Afslutning

Inflation , højere energipriser eller en bevidsthed om at genbruge – jeg ved det ikke. Vi 

oplever et stigende salg. Det giver mere travlhed, men det er nu engang også sjovere at gå 

på frivilligt arbejde og have noget at lave, end blot at vente på, at tiden går.

Jeg glæder mig over det engagement, den interesse og ikke mindst trofast, vi oplever hos jer 

frivillige uanset om det gælder i butikken, aktiviteter eller den lidt mere tunge del med 

regnskabet. Orden i regnskab og økonomi giver muligheder. Tak til vores bogholder. 

Som frivillig oplever vi ofte et tillidsforhold, som de misunder os på socialkontorerne. Det 

betyder noget, at vi er frivillige og gør det fordi, vi gerne vil. Vi bliver ikke betalt for vores 

ører, hjælp og støtte. 

Min slutbemærkning sidste år lånte jeg fra Ninna Thomsens nytårstale – Ninna er direktør i 

Mødrehjælpen. 

Hun sagde.

”Vi kan ikke sige tak nok for, at I har valgt at være frivillige for os.”

Det samme siger jeg til alle jer, der er med i og omkring Mødrehjælpen i Maribo.
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