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Årsberetning 2022 for Mødrehjælpens lokalforening Odense 

I 2022 har vi sagt farvel til COVID-19 som en samfundskritisk sygdom, hvilket har betydet at vi 

igen har kunnet afviklet aktiviteter uden en masse restriktioner. Dette til stor glæde og gavn for 

både frivillige, kunder og brugere.  

• Butik 

 Det er gået godt for vores butik i Kongensgade i år. Flere kunder og frivillige finder vej til 

os og det er vi meget glade for. De frivillige har igen gjort en fantastisk indsats for at få 

driften til at løbe rundt og for at få butikken til at være flot og indbydende. 

 

• Måltidet 

Madlavnings- og fællesspisningsaktivitet. Aktiviteten er kommet i gang efter COVID-19 

pause. Der er gennemsnitligt 6-8 familier der deltager pr. gang. Der er 7 frivillige tilknyttet 

aktiviteten. 

  

• Den Rullende Kagemand – hjælp til afholdelse af børnefødselsdag  

 20 børn har modtaget hjælp til at afholde børnefødselsdag med vennerne. 4 frivillige har 

været tilknyttet aktiviteten. 

 

• Familie Café 

 I samarbejde med Odense Kommune har vi startet Familie Caféen op i 2021.  

Mødrehjælpen Lokalforening Odense faciliterer møderne, sørger bl.a. for relevante 

foredragsholdere, fagpersonale og aktiviteter. Aktiviteten var en succes og vi valgte derfor 

at forsætte med den. I 2022 deltog 64 forældre med et barn hver og 6 frivillige. 

 

• Ture/aktiviteter 

 Vi har i 2022 modtaget penge fra Stimuli puljen som skulle bruges på aktiviteter i 1. halvår 

af 2022. Vi har afviklet ture til Odense ZOO, Biografture x 2, Creative Space, OB-kamp, 

Den Fynske Landsby, Bowl n’Fun, Cirkus Arena, Flammen og Gorilla Park. Til jul fik vi 

doneret 50 x pakkekalenderen (24 stk. i hver) som skabte stor glæde for modtagerne.  

Frivillige og frivilligpleje 

I årets løb har der sammenlagt været tilknyttet ca. 50 frivillige, hvoraf enkelte er stoppet og andre 

er kommet til.  
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Donationer og medlemskab 

Igen i år mødt har vi mødt stor opbakning fra lokale donorer. Denne opbakning er uvurderlig for 

os som forening, da vi ellers ikke ville kunne hjælpe de mange familier, som vi gør. Stor tak skal 

lyde til årets donorer:  

 

• ISOBRO 

• REMA 1000 

• Inner Wheel klubberne Odense 

• Fransons ApS  

• Hobbi i Tarupcentret 

• Merrild 

• All About Kids 

• Faaborg Pharma 

• 50 x pakkekalender 

• Donationer fra privatpersoner 

Vi ønsker også at sige tak til lokalforeningens medlemmer for at hænge i og via jeres medlemskab 

fortsætte jeres opbakning af foreningen.  

Sidst men ikke mindst TAK til foreningens frivillige 

Den største tak skal lyde til alle de frivillige, der har været tilknyttet lokalforeningen i årets løb. 

Tak til alle butiks- og aktivitetsfrivillige for den indsats, som I yder for lokalforeningen til gavn for 

børnefamilier i Odense. Uden jer ingen hjælp!  

 

På vegne af bestyrelsen 

Christina Vandling 
Formand 

 


