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Mødrehjælpen stifter lokalforening for Hillerød og omegn
Mødrehjælpen er kommet til Hillerød. Lokalforeningen er startet med det formål at
iværksætte aktiviteter til gavn for mødre, fædre og børnefamilier i hillerødområdet.
Mere end 800 frivillige gør hvert år en enestående indsats for at sikre trængte børnefamilier
bedre vilkår i Danmark. Mødrehjælpens genbrugsbutikker med børnetøj, har i mange år været
det afgørende omdrejningspunkt for lokalforeningerne. I butikkerne sælges hver dag velholdt
børnetøj og enkelt legetøj til priser, hvor alle kan være med.
Sammen med seks øvrige bestyrelsesmedlemmer, er Vibeke Selch Laursen trukket i
arbejdstøjet for at etablere en aktiv lokalforening i Hillerød. ”Vi arbejder som det første for, at
åbne en genbrugsbutik i løbet af efteråret, og vi har allerede kig på egnede lokaler centralt i
Hillerød, fortæller Vibeke, der er den ny formand i lokalforeningen i Hillerød.
På den lange bane skal der naturligvis være plads til andre aktiviteter, som f.eks. ”Den
rullende kagemand”, hvor børnefamilier, der har brug for en ekstra hånd, kan få hjælp med
hænder og økonomi til at arrangere en børnefødselsdag. Men lige nu gælder det opstart af
genbrugsbutikken.
Derfor søger vi frivillige, der vil engagere sig i opstart og etablering af genbrugsbutikken. I
første omgang har vi brug for frivillige, der vil engagere sig i det praktiske
håndværksmæssige- og indretningsarbejde nogle timer i de næste måneder. Så har du tid, vil
glæde andre, engagere dig i en god sag og få spændende oplevelser med nye mennesker som
frivillig, så kontakt lokalforeningsformand Vibeke Selch Lauersen.
Mødrehjælpen har allerede lokalforeninger på Amager, Nørrebro, og i Aalborg, Frederiksberg,
Randers, Roskilde, Vejle, Viborg, Slagelse, Horsens, Næstved og Aarhus. De bidrager alle til
skønne hverdagsoplevelser i lokalområdet.
Læs mere om Mødrehjælpen på www.moedrehjaelpen.dk og følg os på
www.facebook.com/moedrehjaelpen
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