
 
 

 

 

Årsberetning for Mødrehjælpens lokalforening i Fredericia for 2022. 

 

 

Der er igen gået et år siden sidste generalforsamling. Den blev holdt i Frivilligcentret. Der 

kom tre nye medlemmer som var Ann Strini, Susanne R. Hansen og Betina Mortensen. 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: formand Merete K. Nielsen, næstformand samt 

tovholder for aktiviteter og babycafé Hanne R. Nielsen, kasserer Jonna Qvortrup, 

butiksansvarlig for butikken, de frivillige og kommunikation via Sociale medier Lilli Thomsen, 

tovholder for fundraising og aktiviteter Hanne Lumby, tovholder for den rullende kagemand 

og aktiviteter Ann Strini, tovholder for butikken Susanne R. Hansen. Betina Mortensen blev 

valgt ind som suppleant.  

Der er afholdt otte bestyrelsesmøder i Frivilligcentret. Medlemmerne skiftes til at sørge for 

proviant.  

 

Årets gang. 

 

Butikken: 

Butikkens omsætning har haft en opadgående indtægtskurve i det forløbne år. Der sælges 

mere, der kommer flere kunder og især i efteråret er der sket en øget omsætning.  

Vagterne er godt dækket. Der er ca. 28 frivillige i butikken. Der har forsøgsvis været fokus 

på lørdagsvagterne fordi de var svære at få dækket. Der var en periode med rullende vagter, 

som så efterfølgende blev afløst af fire faste lørdagsvagter. Butikkens åbningstid er alle 

hverdage fra kl. 10-17 og lørdag fra kl. 10-13. 

 

Vagtskemaet Plango er udskiftet med Workfeed, da Plango nedlagde sin gratis platform. Der 

betales 1500kr i året for Workfeed. Lis Engelund og Lilli Thomsen er tovholdere.  

Der har været to frivilligarrangementer for alle frivillige i lokalforeningen. Der har været godt 

20 deltagere hver gang. I foråret blev det holdt i Fredericia Sejlklub og i efteråret blev det 

holdt på restaurant Asian House. Det er dejligt at mødes og få snakket igennem.  

Lilli har afprøvet Reshopper, som er en digital platform til salg af udstyr og tøj. Samarbejdet 

stoppede, da det ikke gav overskud. 

Der er pt tre butiksledere som er Lilli, Susanne og Lisbeth. Da Susanne valgte at træde ud af 

bestyrelsen kom Lisbeth med som ressourceperson. Hun har deltaget i to møder.  

 

Aktiviteter: 

Aktivitetsudvalget har haft et travlt år. Udvalget består af Hanne Nielsen, Hanne Lumby og 

Ann Strini. De store beløb fra Stimuli fonden har betydet rigtig meget arbejde med at 

arrangere oplevelser og udflugter. Nogle af årets store hit var en sommerlejr på Trelde 

camping, bustur til Givskud zoo og deltagelse i Kreative dage.  



 
 

Sommerlejren strakte sig over fire dage og 16 familier nød opholdet med swimmingpool og 

grillaften. Der er søgt penge ved Trygfonden og givet et stort beløb, som kan sende 20 

familier afsted til sommer. Det er virkelig en flot gave som kan glæde de mange familier. 

Lokalforeningens deltagelse i Kreative dage i Fredericia blev en kæmpe succes. Standen 

var gratis og med tombola som trækplaster fik vi et overskud på over 36.000 kr. Der var et 

meget stort forarbejde og forberedelse til selve messen. Der blev hentet donationer til 

Tombola i det ganske land og det lykkedes at låne hylder og stiger ved Davidsen hvor alle 

gevinsterne kunne stilles på. Der var vagtplaner med tre frivillige på hvert skift. En fantastisk 

indsats gjorde messen til en succes og derfor er vi klar til at deltage i 2023 også.  

Andre aktiviteter har været Adventsfest på Hotel gammel havn, teatertur til Fredericia teater, 

Mors dags arrangement på Asian House, Paddelkursus fra East Coast Surfers og Go cart 

løb i Race syd med mere.  

 

Den rullende kagemand 

Den rullende kagemand har også haft kæmpesucces i år. Der er ændret lidt på konceptet. 

Børn op til 16 år kan få fødselsdagshjælp og der kan vælges mellem kagemand og boller 

eller pizza. Sara Flokiou er tovholder og der har været søgt og afleveret kagemand/pizza til 

50 fødselarer i 2022. Der er syv frivillige som bestiller kagemanden og køber ind til hvert 

enkelt barn eller ung. På selve dagen bringer de oftest varerne ud til familien, som modtager 

med stor glæde. 

 

Babycafé 

Babycaféen, som støttes af Trygfonden, er kommet rigtig godt i gang. Samarbejdet med 

Fredericia bibliotek betyder at hver anden gang holdes caféen på biblioteket og hver anden 

gang i Sundhedshuset. Hanne Nielsen er tovholder og hun planlægger holdene, hvor der 

næsten hver gang er en foredragsholder som fortæller om emner som vedrører babyer. Der 

er babycafé to gange i måneden. Caféen har fem frivillige som skiftes til at komme. Der har 

været ca 130 deltagere i årets løb. Caféen annonceres på Facebook og på flyers.  

 

Familieven 

Familieven er også kommet godt i gang. Lone Klemann er tovholder og de tre frivillige har en 

familie hver og synes godt om at være ressourceperson i familierne. Desværre planlægger 

Mødrehjælpen at nedlægge Familieven, da donationen fra børne- og ungeministeriet 

ophører ved årets udgang. Der arbejdes dog i lokalforeningen på at kunne fortsætte i en 

anden konstellation.  

 

Fra garn til barn 

Aktiviteten betyder, at doneret garn bliver til strømper, trøjer og kjoler der sælges i butikken. 

Garnet er nyt og produkterne meget populære. Der er flere frivillige strikkere, men også 

strikkeklubben i Lyng kirke og Egeskov kirke strikker til fordel for Mødrehjælpen. Der skal 

lyde en stor tak til alle som strikker til lokalforeningen. 

 

I forbindelse med foreningens deltagelse i Kreative dage, opstod en lille strikkeklub, som i 

første omgang skulle strikke nissehuer til messen. Strikkefællesskabet hygger sig rigtig 



 
 

meget og vi regner med at fortsætte klubben, hvor der nu strikkes tøj til butikken. Fra 

samtlige strikkere i Fredericia og omegn blev der indleveret 245 huer. Et superflot resultat.  

 

Forretningsorden.  

Bestyrelsen har i årets løb fået lavet foreningens første forretningsorden.  

 

Donationer 

Foreningen har modtaget mange donationer igen i 2022. Vi modtog 177.761 kr fra følgende 

aktører: Regeringens stimulipulje, Julelotteri 2021, Hansen el, Tolstrup anlægsgartneri, 

Dansk elberegning, Soroptimisterne i Fredericia, Tryghedsgruppen og Fredericia kommune. 

Vi takker alle vores sponsorer for pengegaverne. 

Desuden har vi modtaget gavekurve fra Linde, gavekurve og gaver fra Merrild kaffe og 

julegaver fra Total i Esbjerg. Derudover har vi fået mange andre gaver fra forskellige firmaer 

både i og uden for Fredericia. Især i forbindelse med messen lykkedes det at få donationer 

fra vores handelspartnere, samt mange andre firmaer.  

Også en stor tak til brugerne af butikken, både for at donere godt brugt tøj, legetøj og udstyr. 

Det er godt at mærke velvilligheden overfor vores lokalforening, og det er godt at se hvordan 

donationer og indtjening giver glæde for sårbare og udsatte familier. 

 

Som afrunding vil jeg nævne de frivilliges indsats. Alle arbejder gratis. De frivillige vælger 

selv hvor de vil lægge deres energi. De frivillige er ambassadører for Mødrehjælpen, og 

arbejdet går hånd i hånd med et socialt fællesskab og netværk. Der bliver vist omsorg for 

hverandre, ønsket tillykke med fødselsdagen og andre store begivenheder på Facebook. 

Snakken går altid godt ved sammenkomsterne, og her ser man hinanden fysisk, for det er jo 

ikke sikkert at dem fra den rullende kagemand ved hvem der står i butikken og vice versa. 

Der er stadig fokus på trivslen i både bestyrelse, butik og aktiviteter. Og det vil der fortsat 

være fremover. Alle de 42 frivillige i lokalforeningen har i årets løb genereret 11.124 

arbejdstimer. Det svarer til ca 7 fuldtidsjob i et år. Tusind tak til alle for indsatsen.  

 

På bestyrelsens vegne 

Merete Kongslund Nielsen 

Formand 

Fredericia januar 2023 

Godkendt af bestyrelsen, februar 2023 

 

Godkendt på generalforsamlingen den 21. 2. 2023 

 

Dirigent Lone Kleemann                                                  Formand Merete Kongslund Nielsen 

 

 

 

 

 

 

 


