
 
 

Bestyrelsens beretning 2022  
 
En vigtig del af Mødrehjælpens arbejde varetages af frivillige i lokalforeninger rundt om i 
landet. I februar 2022 stiftede vi Vesterbro lokalforening, der dækker Vesterbro, Valby og 
Sydhavnen. Der er sket meget siden da – i marts 2023 åbner vi vores nye butik på 
Istedgade 86 og i februar holder vi vores første familiecafe, som bliver ca. en gang om 
måneden. 
 
Vores arbejde i lokalforeningen er båret af frivilligt arbejde og i takt med, at vi nu åbner butik, 
og tilbyder stadig flere aktiviteter for Mødrehjælpens målgruppe stiger vores behov for 
frivillige. Vi oplever allerede nu god interesse for at blive frivillig hos os.  
 
Som de fleste andre nye foreninger, har vi ikke haft meget økonomi at gøre godt med i vores 
første år. Vi var heldige at få penge fra statens stimulipulje til at lave aktiviteter. Vi har 
derudover fået en donation fra Taxi 4x27 og en række donationer i form af fx legetøj. Stor 
tak for det. 
 
Aktiviteter og oplevelsesture 
Vi har brugt midlerne godt. Vi har haft en fantastisk sommercamp på Vallø Camping, hvor 18 
familier fik en dejlig sommerferieoplevelse.   
 
Vi har også haft ture til Zoologisk have, Zoologisk museum og teatertur for at se Folk og 
røvere i Kardemommeby. Tilslutningen til vores arrangementer er generelt stor. Stor tak til 
vores aktivitetsansvarlige, for at få det til at ske og for altid at være klar på at arrangere og 
tage af sted på tur.   
 
Vi er også så småt kommet i gang med den rullende kagemand. En enkelt er det blevet til i 
år. Vi håber at kunne tilbyde det til flere fremadrettet, så snart økonomien tillader det.  
 
Vi sluttede 2022 af med ønsketræet. Vi har delt gaver ud til mere end 100 familier – i alt 226 
børn. Fantastisk – og også et stort arbejde for vores frivillige. Så tak til alle jer, der var med 
til at gøre det muligt. Både jer der kom og hjalp med få system i alle pakkerne, og til jer der 
var med på selve dagen til at dele ud. Glæden var stor.     
 
Lokalforeningens butik på Istedgade 86 
Vi sluttede 2022 af med en vigtig milepæl. Vi skrev under på lejekontrakten til vores nye 
butikslokale i Istedgade 86. Vi åbner 1. marts. Butikken bliver en grundsten i vores forening. 
Den skal sikre økonomien til alt det gode arbejde, vi gerne vil gøre for at skabe netværk og 
oplevelser for udsatte familier i vores område. Så stor tak til alle jer, der allerede har sagt ja 
til at bidrage i butikken. Ikke mindst til vores to nye butiksansvarlige.  
 
Tak for i år - vi glæder os til at fortsætte. 


