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Året 2022 er forløbet godt, vi har i det store hele opfyldt vores Handleplan.  
 
I Butikken er vi nu 43 frivillige der ugentligt trofast har mødt ind, og i samlet flok har gjort en 
indsats for at butikken fremstår ren, ryddelig og imødekommende. Der er et rigtigt godt og positivt 
samarbejde, det mærker alle vores tilfredse kunder, og omsætningen stiger, i år med ca. 
kr.84.000. Der er afholdt 2 butiksmøder, med en god dialog om plusser og minusser, gode ideer 
der kan fører til ændringer, Bl.a.er legetøj blevet samlet et sted i butikken, til stor glæde for os og 
kunderne. Vi er i år blevet 3 til at dele om butiksansvaret. Det er dejligt at mærke alle tager ansvar 
for de områder de har budt ind på. Vi har fået 3 nye frivillige i butikken, som vi byder velkommen.  
 
”Huset” er efter et Corona år i fuld aktivitet igen med fyldte grupper. 2 daggrupper og vi er nu oppe 
på 3 aftengrupper, med i alt 54 ”piger” der er tilknyttet aktiviteten.  Vi har i årets løb forsøgt at få 
flere frivillige til at hjælpe i daggrupperne, med skiftende held, så vi søger stadig et par frivillige 
mere til daggrupperne. Vi er dog heldige med at de frivillige der er i Huset er gode til at træde til 
når det kniber. Der er tiltrådt 2 nye frivillige i år og dem byder velkommen. 
 
”Husets” brugere med familie har i år været på en hyggelig tur Zoologisk have i Ålborg og har også 
fået årskort til Randers Regnskov. Der har været16 gange babysvømning i Water & Wellness for 8 
mødre. Mødeprocenten ikke har været optimal. ”Pigerne” i Huset har gruppevis tilrettelagt en 
hyggetur, og har været på restaurant. Disse aktiviteter blev økonomisk dækket af midler fra Stimuli 
puljen.  
 
Vi har også kunnet sende 1 familie på mini Ferie. 2 overnatninger med morgenmad – frokostpakke 
og aftensmad på Hotel Haraldskær. Opholdet var doneret af Hotellet. 
 
Familieven, en hjælp af en frivillig til at støtte en familie med børn, i hjemmet ca. 1 gang ugentlig, 
Der er nu arbejdet intens på projektet i ca. halvandet år. Det har været en meget svær opgave at 
løse, både med Frivillige der kunne og ville påtage sig opgaven, samt igen at finde ind til de 
familier der havde behov for hjælpen. Vi har i været til evaluering af projektet for hele landet, og 
kan konstatere, at det ikke kun er os der havde det svært. Vi besluttede at afsluttet projektet 
Familieven i slutningen af 2022. 
 
Natur/oplevelser: I året 2022 har vi arrangeret og gennemført 4 oplevelses ture for familier i 
lokalområdet. I Februar gik turen i bus til Fregatten Jylland med 34 tilmeldte. I Maj gik turen til Ree 
Park med 47 tilmeldte. I august til Aqua Akvarium i silkeborg, med badetøj og is på programmet, 
og 49 tilmeldte, Og sidste tur gik til Kyst og Fjordcenteret, til spændende aktiviteter, med 16 
tilmeldte, men med ringe deltagelse. Disse Aktiviteter er økonomisk dækket af midler fra Stimuli 
puljen. Ens for alle ture er at der altid er et frafald, enten afbud eller ikke fremmøde på dagen. 
Babypakker er der i år uddelt 32, pakker, efter henvisning fra Fonden Mødrehjælpen – jordemoder 
lokalt og udleveret på fødegangen Randers Sygehus. 
 
DRK – mangler frivillige til at følge modtagere af hjælpen ud at handle ind. Der 3 frivillige tilknyttet 
aktiviteten. Vi har i år hjulpet til ved 74 fødselsdage. Da antal frivillige og antal fødselsdage ikke 



 
 

rigtig hænger sammen har vi ind i mellem, mod vores princip, måttet udlevere gavekort til Føtex, 
så modtageren selv har handlet ind.   
 
Tidligere er en ”En Hjælpende Hånd” blevet uddelt løbende hele året. Proceduren blev først på 
året 2022 ændret til at udvalget mødes 4 gange årligt for at behandle ansøgninger og tildele 
pengene. Årsagen er bedrageri af en person har søgt minimum 7 gange og fået kr. 21.850 under 
forskellige adresser. Udvalget blev opmærksomt på det, da vi med kort tids mellemrum modtag 2 
rimelig enslydende ansøgninger. Ved at sammenlignede kontonumrene til udbetalingen kunne vi 
se de ikke var ens, men fra samme bank på sjælland. Politianmeldelse er indsendt, men vi har 
ikke hørt mere til det. Der er uddelt hjælp til 54 trængte familier. 
 
Juleaktiviteten. Vi vendte i år tilbage til uddeling af mad. D. 21. december var der 20 frivillige fra 
egne rækker – familie – Logen Navitas og Frikirken på Mariagervej der samarbejde om at få 
pakket og uddelt ”julekurve” med mad til 118 familier. Der blev pakket i Rema 1000 i Helsted, hvor 
medarbejdere hjalp med opstilling til pakning. Frivillige tog over og fik pakket 118 flyttekasser og 
net. Det hele blev kørt til Frikirken på Mariagervej, dejlige rammer der gav god plads til at modtage 
familierne, der kunne sætte sig og få kaffe- kakao og kage, for her efter at gå ud og modtage 
”julekurven”. En dejlig og hyggelig dag med glade modtagere 
  
Vi har i 2022 modtaget kr. 272.000,-i Donationer 
 
Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder, samt flere møder med konsulent Lone Sørensen. Bestyrelsen 
havde brug for struktur ændringer for at involvere og fordele opgaverne i bestyrelsen. Vi er jo en 
aktiv forening, så opgavebeskrivelser blev med hjælp fra Lone udført, og opgaver fordelt. 
Em stor tak til alle lokalforeningens frivillige, for at tage ansvar og del i opgaverne, det er et must 
for at foreningen han fortsætte sit mål: at hjælpe og støtte familier i en svær situation. 
 
Venlig hilsen 
Formand Anni Cenholt 

 


