
Beretning til Mødrehjælpens generalforsamling. 

2022 blev et år der satte sig spor i os alle. Vi troede vi lagde havde lagt Corona bag os og så kom den 

forfærdelige krig i Ukraine.  

I Mødrehjælpen mærker vi at krisen kradser. Vi har en markant øget interesse for vores aktiviteter. Salget i 

butikken er steget.  

Ellers er det sket en del positive ting. Butikken er blevet moderniseret. Der er kommet ny disk og ny 

markise. Tak til jer der har taget en ekstra tørn for at det er sket. Vi har forsøgt med nye åbningstider, så vi 

nu åbner kl. 10 alle hverdage og følger de øvrige omliggende butikkers åbningstid. Der er kommet et nyt 

butiksudvalg, som lægger stor energi i at vores butik ser indbydende ud. Tak til det gamle butiksudvalg og 

velkommen til det nye. Vi har fortsat hjemmestrikkere og der bliver syet hagesmække. Det virker som om 

der er lidt mere gang i dette salg. Vi er fortsat medlem af Business Slagelse og forøger at være med til de 

tiltag de har bl.a. har vi haft bod på torvet, hvor vi fortæller om vores tilbud. Vi har haft åbent Sct Michaels 

nat med fiskedam, kaffe og gratis bamser til alle børn. Vi holdt butikkens fødselsdag, hvor vi serverede 

kagemand, juice og kaffe, havde fiskedam og havde besøg af selveste borgmesteren.  

Vores fondraiser har været aktiv og har søgt både søgt foreninger og virksomheder om julehjælp. Vi har fået 

mange donationer i løbet af året. Vi sluttede med at få 49.000 fra Velliv som vi i år skal arrangere familielejr 

for.  

Vi har fortsat aktiviteter i børnenes  ferier. Vi tilstræber at aktiviteter bliver holdt i nærmiljøet og med 

mulighed for socialt samvær, så familierne har mulighed for at danne netværk. Endvidere er der mad gratis i 

vores aktiviteter.  I år har vi haft flere end sædvanligt, idet vi grundet Corona har fået del i statens 

Stimulipulje. Dette gjorde, at vi bl. A. kunne tage i Zoo med 110, som fik penge til mad og havde en dejlig 

dag derinde. I vinterferien varvi i teatret to gange hvor vi så Jungledyret Hugo og Sigurds Danmarkshistorie. 

Endvidere var vi i Legeland. Alle steder med frokost. Stimulipuljen skulle bruges inden 1-7. d. 1-4 var vi i 

biografen med efterfølgende cafebesøg. (Krummerne) I sommerferien var vi til bowling. Vi har været på 

Lillebjerggård besøgsgård samt på Musholm. Endvidere gav vi cirkusbilletter til en forestilling i Slagelse. Og 

så prøvede vi noget nyt i år. Vi var på en hyttetur til Storebælt Camping med 2 overnatninger og 7 familier. 

Det var en stor succes og en fornøjelse at se børn og familier hygge sig og slappe af. Flere havde ikke været 

på ferie med deres børn før. Vi fik mad doneret den ene dag fra campingpladsen og den anden dag lavede vi 

det selv ligesom vi sørgede for morgenmad og frokost. En massør brugte en feriedag på at give alle 

mødrene massage. Vi fik malet på sten. Om aftenen gav nogle af mødrene en opvisning af deres lands 

danse. Vi var alle trætte med glade da vi tog hjem.  

I efterårsferien havde vi tur til Trelleborg samt tur i teatret, hvor vi så Vinden i Piletræet.  

I alt 700 har haft glæde af vores oplevelser og det kan vi være så stolte af. 

Til jul havde vi et ønsketræ, hvor børn kunne sætte et ønskehjerte på, hvorefter vi købte den ønskede gave 

og de blev udleveret med tilstedeværelse af julemanden og frugt og juice og kaffe. Vi købte og uddelte gaver 

til 139 børn. Endvidere fik 253 familier hvoraf der var 446 børn glæde af den nationale julehjælp fra 

København. De uddelte i alt til 19823 børn på landsplan. I år har vi også valgt at give et tilskud til København 

til denne opgave. 

Måltidet har holdt pause men er nu i gang igen og der er plads til flere i dette meget gode initiativ, hvor 

familier hver 14. dag mødes, laver mad og spiser sammen. Alt sammen gratis for familierne. 



Vores kagemand har også rullet mange gange dette år og er blevet udvidet til også at omfatte pizzamand til 

de 10-14 årige. Her ses også en stigende efterspørgsel.  

Vi har forsøgt at få et kursus til gravide op at stå og havde endda fået § 18 midler til det, men det er ikke 

lykkedes at få tilstrækkeligt antal gravide samlet, så vi har måttet sætte dette på pause uagtet at vi ved 

behovet er der. 

Projekt familieven har vi også måttet sætte på pause. Vi havde ikke familier der henvendte sig eller blev 

henvist. Vi havde et pænt antal familievenner, men få forløb. Da København så stoppede projektet og vi 

skulle klare det helt selv har vi valgt at holde en pause.  

Vi har løbende forsøgt at holde kontakt med relevante samarbejdspartnere. Vi har været til møde med 

Nordbycentret, på Jobcentret, haft møde med jordemødre og sundhedsplejersker og vil i dette år have 

møde med kommunens Børn og Unge afdeling, hvor vi vil orientere om vores tilbud.  Vi forsøger at blive 

omtalt i avisen og har haft pæn pressedækning. Der kom journalist og fotograf ud til vores sommerlejr og 

der har flere gange været artikler om os i den lokale presse. vi forsøger at være på de sociale medier og her 

har vi stor glæde af vores kommunikationsfrivillige, som laver opslag både til butikken og til de sociale 

medier. 

Alt dette havde ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke der var en kreds af aktive frivillige, som løbende tager en 

tørn og i periode tager ekstra. Vi har modsat alle andre organisationer ikke problemer med at rekruttere. 

Faktisk kommer der løbende henvendelse både fra personer, der ønsker at være i butikken samt personer 

der ønsker at være med i aktiviteter. Stor tak til jer som er med til at vi har så fin og velorganiseret en butik. 

Tak til fundraiser og kommunikationsfolkene og tak til alle jer som er med til at arrangere og deltage i de 

mange aktiviteter vi har haft i løbet af året. Tak til bestyrelsen som er med til at organisere dette vigtige 

arbejde til gavn for de mange udsatte børnefamilier i vores kommune.  

Helle Dalsgaard 
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