
Besøg hos Mødrehjælpen. 
Med stor ærgrelse besluttede Klubben i 2021 at aflyse vores store 

arrangement, GÅ FOR MOR.  

Dette grundet Covid-19 restriktioner. 

GÅ FOR MOR er et spændende arrangement, der blev sat i gang i 2019, 

udskudt i 2020, aflyst i 2021. Et arrangement, der har vakt stor interesse 

hos både Distriktbestyrelsen samt Nationalbestyrelsen. 

Efter offentliggørelse af aflysningen, kunne tilmeldte vælge at få deres 

penge retur eller donere dem til klubben, der ville give beløbet videre til 

Mødrehjælpen, Nykøbing Falster Afdeling. 

Stor var glæden, da kasserer Helle H. Nordstrøm kunne fortælle, at det 

indkomne beløb lød på 8400,- kr. En flot sum at kunne videregive til 

Mødrehjælpen. 

Præsident Britta Olsen tog kontakt til Formand Lise Gerd Larsen og det 

blev aftalt, at pengene skulle overrækkes lørdag d. 8. maj 2021 i butikken 

i Slotsgade 9, Nykøbing F. 

Jeg ved ikke, hvad Britta og jeg havde forestillet os, men jeg vil mene, at 

ingen af os havde forudset, at vi skulle til fest: 

I de hyggelige lokaler var der linet op på et bord med rød og hvidternet 

dug, blomster, bobler, chokolade, jordbær, æblemost fra Lolle, samt the 

og kaffe. Vi blev modtaget af meget venlige og imødekommende damer, 

der alle er frivillige i organisationen.  

Formand Lise fortalte, at vores donation vil fremgå på deres ”Wall of 

fame” (mit udtryk     ) – en væg, hvorpå de hænger donation beviser. 

Endvidere fortalte Lise omkring Mødrehjælpens arbejde generelt og om 

afdelingens arbejde i særdeleshed. Mødrehjælpen hjælper mange 

familier med særlige behov. Det være sig rådgivning, udflugter for 

børnene, sommerlejr, julehjælp samt barselspakker. For blot at nævne 

nogle af deres mange gøremål.  



Jeg var heldig at komme på rundvisning med Jytte, der er en meget aktiv 

dame i butikken     . Jeg har forsøgt at fange lidt af Butikken i Slotsgade 

9´s mange gøremål/projekter: 

Barsels Starts Pakker: 

 

 

 



En venlig kvinde, Inge, sidder derhjemme og laver patchwork tæpper, 

som hun jævnligt donerer til butikken. Disse smukke tæpper bliver brugt i 

startpakkerne: 

 



 

 

 



 

 

 

Jytte fremviser de smukke tæpper, der er et hit hos de nybagte mødre. 



 

I kælderen under Butikken klargøres alle ting: Legetøj bliver vasket og 

efterset for fejl og mangler. Alt bliver efterset og afprøvet. Mangler der 

en Lego brik til et sæt, fremskaffer Jytte den via internettet. Kun 

komplette sæt, bliver sat til salg. Tøj bliver sorteret efter størrelse og 

bliver ligeledes efterset og vasket og strøget. Ofte bliver tøjet prismærket 

og pakket ned efter årstid. Således står der pt. mange kasser på loftet 

med rene flyverdragter, der er klar til at komme i butikken til efteråret. 

 

 

 

Reol efter reol fyldt med tøj, der skal vaskes og prissættes. Forinden er 

tøjet nøje gennemgået. Butikken sælger tøj til og med størrelse 116. 

Skulle der indkomme pænt tøj i større størrelser, bliver dette bragt til 

Røde Kors Butikken i nabolaget. Ligeledes donerer Røde Kors babytøj til 

Mødrehjælpen. Alle hjælper hinanden. 

 



 

Her bliver legetøjet afprøvet og efterset. Herefter bliver det vasket og 

prissat.  

 



Butikken har indrette en ”Ammekrog”, så mor og barn kan sidde 

uforstyrret, når den lille baby bliver sulten. 

 

 



Legetøjsafdelingen er virkelig et besøg værd. Her er gjort meget ud af 

æstetikken: 

 

 

 

 

I det hele taget emmer Butikken af hygge, venlighed og flotte varer. 

Det er tydeligt at se, at her arbejder mange ildsjæle. 

 

På de næste sider kan I se det syn, der mødte Britta og jeg, da vi lørdag d. 

8. maj ankom til Mødrehjælpen, Slotsgade 9, Nykøbing Falster: 

 





 

 

 

 



 

 

Britta overrækker Lise det flotte beløb på 8400,- kr. 

 



 

Pengene skal bruges til en udflugt for børn fra familier med særlige 

behov. Udflugten bliver et sted i nabolaget.  

 

Vi fik også en hilsen med til jer alle i klubben: 

 

 

 

 



 

Foto og tekst: Jeanne 


