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Vores samarbejde med Mødrehjælpen er som bekendt en del af Inner Wheels 
internationale hjælpeprojekt i årene 2018 - 2021: ”Caring for Women and Girls" for at 
støtte kvinder og piger. 
 
Corona-epidemien og deraf følgende nedlukning af samfundet har jo haft stor indvirkning 
også på vores samarbejde og aktiviteter sammen med Mødrehjælpen og 
lokalafdelingerne.  
Mødrehjælpen har som mange andre måttet lukke ned på kontorerne i to omgange for at 
arbejde hjemme.  
 
Mange af Inner Wheels støttearrangementer og planlagte udflugter er blevet sat på hold, 
men vi har alligevel formået at støtte en del af Mødrehjælpens tiltag det sidste halve år. 
Rundt omkring i klubberne har der i perioderne mellem nedlukningerne været støttet, 
deltaget i julearrangementer, og solgt Madagaskartasker via stor iderigdom og i 
utraditionelle sammenhænge ved markedsdage eller ved kunstudstillinger. 
 
Flyverdragtkampagnen 
 
Mødrehjælpen indsamlede fra d.14. september til 4. oktober 2020 økonomiske midler, der 
skulle sikre 500 børn en varm flyverdragt før vinteren ramte. 
Det er dyrt at have børn – især i vintersæsonen, hvor udgifterne til støvler og overtøj 

hurtigt kan løbe op i mange hundrede kroner. Det er en udskrivning, der nemt slår bunden 

ud af budgettet for en økonomisk trængt børnefamilie. En større undersøgelse af 

økonomisk trængte familier viste, at 55% af de adspurgte ikke har kunnet købe nødvendigt 

tøj eller fodtøj til deres børn – som f.eks. en flyverdragt. 

Mødrehjælpen skrev efterfølgende: ”Med Inner Wheels hjælp er Mødrehjælpen nået i mål 
med flyverdragtindsamlingen 2020, og det betyder, at 500 udsatte børn i Danmark bliver 
pakket godt og varmt ind over den kolde vinter. 
Tusind tak for jeres støtte. Sammen gør vi en forskel! ” 
 

Julehjælp 2020 
 



Julehjælpen er Mødrehjælpens største indsamling, hvor der samles midler ind til en 

juleaften til de mange familier, der er ramt af livet, men også midler til at kunne hjælpe 

med rådgivning og støtte de øvrige 364 dage, hvor familierne også har rigtig meget brug 

for Mødrehjælpen. 

Der blev indsamlet i november og december måned 

Et ellers sort år blev rundet af på den bedst tænkelige måde: Takket være en historisk 
opbakning til Mødrehjælpens Julehjælp, kunne 9.458 af landets fattigste børn fejre julen i 
år. Det er mere end 50 % flere end sidste år! 
 
Inner Wheel bidrog flot til dette gode formål. Hele 60.000 kr blev doneret fra vores seneste 

taskesalg. Dette beløb skabte juleglæde hos rigtig mange familier – faktisk gav beløbet 

hele 120 børn en god juleaften. Herudover kommer også donationer fra enkeltpersoner og 

ikke mindst bidrag fra de enkelte klubber til lokalforeningerne. 

Mødrehjælpen har sendt os en stor tak: 

”Hvor er det flot! Tusinde, tusinde tak! Vi kan ikke nok gange sige, hvor meget vi sætter 

pris på alt det, I gør for at støtte op om Mødrehjælpens arbejde. Både på det lokale plan, 

med de lokale samarbejder klubber og foreninger i mellem, alt det flotte strik som Jeres 

medlemmer donerer, og så det nationale samarbejde med store donationer fra 

taskesalget. TAK – I gør en kæmpe forskel for så mange børnefamilier”. 

 

Salg af Madagaskartasker 

Vores succeshistorie med salg af disse skønne tasker fortsætter, selvom Corona’en jo 
naturligvis har aflyst mange aktiviteter, hvor salg af disse tasker skulle foregå.  
Imidlertid har der været stor opfindsomhed i efteråret, så vi har kunnet opretholde et pænt 
salg.  
 
Som nævnt tidligere, kunne vi donere flotte kr., 60.000 fra årets salg til Mødrehjælpens 
Julehjælp. Med dette bidrag har vi i alt doneret kr. 200.000 fra taskesalget. 
Der er kommet nye tasker hjem i alle størrelser. 
Og jeg tror, vi alle glæder os til, at vi igen kan få gang i salget! 
 
 
Fra Garn til Barn (FGTB) 
 
Arbejdet med udbrede FGTB til alle frivillige i Mødrehjælpen og til en masse dedikerede 
kvinder, som strikker og hækler til fordel for Mødrehjælpen, er gået over alt forventning. 
Fra de sociale medier kan man glæde sig over det meget flotte og iderige børnetøj, som 
rigtig mange Inner Wheel medlemmer donerer til lokalafdelingerne.  
 
Op til jul bugnede Mødrehjælpens butikker med masser af hjemmestrik og hæklerier, som 
Mødrehjælpen promoverede på foto med de sødeste børn. På innerwheel.dk kunne vi bla 
se Isabel med en flot strikket nissehue. 
 
Facebook-gruppen ”fra Garn til Barn - Vær med” har for længst rundet over 400 
medlemmer. For de af Jer, som donerer strik eller hæklede ting til Mødrehjælpen, og som 
ikke allerede er medlem, kan det anbefales at melde sig til denne gruppe, da der er megen 
inspiration at hente fra hele landet. 



 

Abort og #TrygFødsel 
 
To temaer fyldte meget hos Mødrehjælpen hen over november måned. Det første tema 
var abortspørgsmålet. Kvinders ret til abort er en rodfæstet dansk værdi, og 
abortmodstanderne har aldrig stået svagere. Det er godt, for det gør det trygt for den 
enkelte kvinde og den enkelte familie at træffe et eget, selvstændigt valg. Ikke desto 
mindre er det fortsat tabubelagt at få en abort i dagens Danmark. Den internationale debat 
i bla Polen er således en kærkommen anledning til at stå op for kvinders ret til abort og 
familiernes ret til uvildig rådgivning.   
 
Det andet tema var Mødrehjælpens manifest for en #TrygFødsel, der også fik en del 
opmærksomhed. I manifestet slog Mødrehjælpen bl.a. til lyd for bedre fødselsforberedelse, 
tryggere fødsel samt bedre hjælp til amning. Over 12.500 skrev under på manifestet, og 
mere end 600 kvinder gav deres personlige vidnesbyrd.  
  
  
Voldsudsatte børn under Corona-krisen 

Som mange af os har erfaret, spiller Mødrehjælpen en stor rolle i kampen for voldsudsatte 

kvinder og børn. 

I hjem med vold har Corona-krisen lagt et særligt tungt slør ned over børnenes hverdag. 

Også for børn i skilsmissefamilier har krisen og nedlukningen øget konflikterne.  

Analysen er lavet på baggrund af kvantitative data fra de 2.483 henvendelser, 

Mødrehjælpen modtog i deres rådgivning ”Holdepunkt” fra 1.5.2020 – 1.11.2020, heraf 

særligt de 399 henvendelser, der omhandler vold. Undersøgelsen baserer sig på 

interviews med ni rådgivere, terapeuter og psykologer, der er tilknyttet Mødrehjælpens 

generelle rådgivning ”Holdepunkt” samt voldsindsatsen ”Ud af Voldens Skygge”. 

Derudover har Mødrehjælpens børneekspertpanel ved to fokusgrupper bidraget med 

deres forståelse af, hvad det er for en særlig situations børn i voldsudsatte familier står i. 

Analysen viser bla at:  

• Nedlukningen og de restriktioner, der er indført, har forstærket og forværret mange af de 

udfordringer, der i forvejen er i hjem med vold. 

• Restriktionerne bliver et nyt manipulations- og styringsredskab, der forstærker blandt 

andet den psykiske vold 

 

Synlighed 

 

Mødrehjælpen er meget professionelle og aktive i deres brug af alle sociale medier, og de 

er meget opmærksomme og opfordrer ofte Inner Wheel til at dele nyheder og historier på 

de sociale medier for at promovere vores samarbejde.  

Mødrehjælpen har faktisk 77.500 følgere på Facebook. 

 

Og så et lille hjertesuk – det er yderst begrænset, hvad vi / jeg hører fra klubberne via ISO 

eller ad anden vej om de mange gode ideer og gerninger, som foregår ude i klubberne. 

Har I nogle gode historier fra samarbejdet med lokalforeningerne, et taskesalg, eller 

måske en fællesaktivitet med Mødrehjælpen på en eller anden måde, så vil vi / jeg rigtig 

gerne have viden herom. 



 

Vi skal bruge denne viden til sparring med Mødrehjælpen – ikke til kontrol eller 

konkurrence. 

Når vi skal fortælle og koordinere med Mødrehjælpen om alle de gode ideer og gerninger, 

som alle gør rundt om i klubberne kræver det altså, at vi kender til Jeres aktiviteter. 

 

Vi skal blive bedre til at vise, hvem vi er og hvad vi står for.  

Og vi kan være stolte over vores indsats for Mødrehjælpen – så fortæl om indsatsen! 

Husk, at samarbejdet med Mødrehjælpen også handler om at give Inner Wheel øget 

synlighed. 
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