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ER DU FLYTTET
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nye kontaktdata til os på info@moedrehjaelpen.dk

2011 HAR VæRET ET skelsættende år i Mødrehjælpen. På det frivillige område kan vi 
glæde os over, at antallet af brugere, der har haft gavn af de frivilliges aktiviteter i lokal-
foreningerne, er steget med 30 procent. Det giver os god grund til at tro, at Mødrehjælpen 
har en vigtig rolle at spille lokalt. Det bekræfter os også i, at den hjælp, vi yder både i 
frivilligt og professionelt regi, er en stadig mere efterspurgt vare.  

I vores tre rådgivningscentre i Aarhus, Odense og København kan vi også se tilbage på 
et år, hvor vi er nået ud til endnu flere gravide, enlige, unge mødre og familier, der har 
glæde af det, der er Mødrehjælpens hjertesag: professionel, uvildig og anonym rådgiv-
ning.

Helt konkret har vi oplevet en stigning i imødekomne henvendelser på 21 procent i 
forhold til 2010. Det er et sikkert vidnesbyrd om, at der findes familier i Danmark, som 
har brug for vores hjælp og rådgivning. Mange af henvendelserne handler umiddelbart 
om økonomi, men det er de bagvedliggende udfordringer som sygdom, familiære kon-
flikter, vold eller konflikter om samvær og forældremyndighed, vi arbejder med at løse. 
Det hjælper familierne til at få en lysere hverdag med øgede handlemuligheder til at 
komme videre – også på trods af begrænsede økonomiske midler.

Et epokegørende skridt i det forgangne år, og som også har været med til at gøre os syn-
lige flere steder i landet, er tilblivelsen af Familiens Hus. Med etableringen af Familiens 
Hus i Esbjerg og Høje Taastrup har Mødrehjælpen været med til at skabe nye standarder 
for, hvad der er muligt på det sociale område. Vi har skabt grobund for nye måder at 
samarbejde med kommunerne på, og det har unge mødre i Esbjerg og Høje Taastrup 
nu glæde af. 

Unge mødre kommer på eget initiativ til Familiens Hus, og det er måske ikke så un-
derligt, for her kan de få den 360 graders hjælp, som man ofte har brug for som ung, 
nybagt mor. Uddannelses- og beskæftigelsesindsats, socialrådgivning og hjælp og støtte 
til forældrerolle og netværk er alt sammen under ét tag. Et sådant tilbud, der i den grad 
tager udgangspunkt i de unges behov, er helt nyt i Danmark. Jeg er glad for at kunne 
tilbyde de unge mødre den hjælp, de har brug for, og jeg er 
stolt over, at vi i Mødrehjælpen er med til at bane vejen 
for nye samarbejdsmodeller på det sociale område.

På de kommende sider kan du læse mere 
om Familiens Hus samt udviklingen på 
det frivillige område og andre områder, 
vi har haft fokus på i det forgangne år.

Sidst men ikke mindst mange tak for et 
begivenhedsrigt år til samarbejdspartnere, 
donorer, frivillige og medarbejdere, der 
alle har bidraget til de resultater, vi har 
opnået.

Mads Roke Clausen
Direktør
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VIbEKE STAGE, der er leder af 
Familiens Hus i Esbjerg, er glad for at 

kunne tilbyde gravide og mødre under 26 
år denne nye samlede hjælp og støtte. 

- Det er banebrydende, at vi har alle tilbud 
samlet på ét sted. Her i huset dækker vi alt 
fra jordemoder til uddannelsesvejledning. 
Det gør, at mødrene altid ved, hvor de kan 
henvende sig. Samtidig giver huset dem en 
unik mulighed for at møde andre i samme 
situation. 

En af de mødre, der har glæde af det nye 
hus i Esbjerg, er Kristina. Hun er 19 år og 
mor til William på ni måneder.

-Familiens Hus er et rigtig dejligt sted 
at komme. Jeg har blandt andet fået hjælp 
til at skrive en ansøgning til Social- og 
Sundhedsskolen, og jeg har fået en masse 
gode råd til, hvordan jeg skal få William 
til at sove, og hvordan jeg skal amme ham. 

Samtidig er det rigtig dejligt at møde andre 
unge mødre. 

Tillid er grundlag for bedre hjælp
En vigtig del af det ligeværdige partnerskab 
mellem Mødrehjælpen og kommunen 
er, at alle mødrene kommer frivilligt, og 
at der i Familiens Hus ikke kan træffes 
myndighedsafgørelser. Ifølge Vibeke 
Stage er dette afgørende for arbejdet med 
mødrene.

-De mødre, der kommer her, har en 
helt særlig tillid til os, som er svær for 
kommunen at bygge op alene. Vi kan bruge 
den tillid til at hjælpe dem endnu mere og 
få dem bedst muligt videre i livet som mor 
med uddannelse og arbejde. 

Kristina er glad og taknemmelig for den 
støtte, hun har fået.

-I Familiens Hus er der ingen, der kigger 

skævt til mig, fordi jeg er ung. De tror på 
mig og vil gerne hjælpe mig. Jeg kan rigtig 
godt lide at spørge dem til råds, når der er 
noget, jeg er i tvivl om. 

3

I 2011 gik Mødrehjælpen sammen med Esbjerg og Høje Taastrup 
kommuner om en helt ny model for socialt arbejde. I Familiens Hus, der 
nu er åbnet i de to kommuner, er alle tilbud til unge gravide og mødre 
samlet ét sted, og både mødre og gravide kommer frivilligt i huset.

Familiens Hus er et hus for gravide 
og mødre under 26 år, hvor alle 
tilbud er samlet på ét sted. Det er 
indtil videre åbnet i Høje Taastrup 
og Esbjerg og drives i et samar-
bejde mellem Mødrehjælpen og 
de to kommuner. Det er det første 
af sin art, hvor en kommune og en 
frivillig organisation er ligeværdige 
partnere om en social indsats. 
Familiens Hus er finansieret af 
satspuljen og de to kommuner. 

fakta

Familiens Hus 
viser nye veje 
for socialt 
arbejde



V I  T R O R  P Å  D I G     N R .  2 7  ·  A P R I L  2 0 1 2

4

Vink Volden farVel
I 2011 har 305 kvinder og børn deltaget i det længerevar-
ende og intensive rådgivnings- og behandlingsprogram 
Ud af Voldens Skygge. Projektet hjælper kvinder, der har 
forladt eller er i gang med at forlade deres voldelige part-
ner. En opgørelse af resultater fra projektet viser, at 89 
procent af kvinderne oplever færre symptomer på angst 
og depression, mens 63 procent af børnene oplever færre 
psykiske vanskeligheder efter forløbet. 

I 2011 blev projektet forlænget med yderligere tre år 
med midler fra satspuljen og fonde, blandt andre Eg-
mont Fonden og TrygFonden. Fremover vil projektet 
give endnu flere muligheder for at tilpasse forløbet til 
den enkelte familie med individuelle samtaler, gruppe-
forløb og/eller mor-barn samtaler.

JulehJælp
Mødrehjælpen uddelte i 
2011 julehjælp i form af 
en skattefri check til 990 
økonomisk trængte fami-
lier. Ud over dette fik 1.239 
familier julepakker fra en 
af Mødrehjælpens lokal-
foreninger.

Støtte til unge Mødre
I 2011 hjalp Mødrehjælpen 379 unge mødre 
i projekterne Ung Mor På Vej og I Gang. Pro-
jekterne støtter med hver sin indgangsvinkel 
kvindernes kompetencer i forhold til at få en 
hverdag med uddannelse, forældrerolle og 
ungdomsliv til at gå op i en højere enhed. De 
unge mødre bliver tilbudt en mødregruppe 
og får herudover mulighed for personlig 
rådgivning og støtte. Der er desuden frivillige 
mentorer knyttet til de enkelte projekter.

Mødrehjælp, der passer dig

”Jeg bliver så glad, 
når jeg åbner mit 
budget og retter til. 
Jeg er faktisk begyndt 
at tro på, at jeg 
har styr på tingene. 
Jeg føler, jeg har 
fået mere energi og 
overskud. Og børnene 
siger, de er rigtig 
glade for deres ”nye” 
mor”, siger Mette, 
der har fået hjælp i 
projekt Råd til Livet.

DER KAN VæRE mange årsager 
til, at man havner i en situation, 

hvor man har brug for hjælp og støtte.          
Nogle gange kan ens problemer løses efter 
få telefonsamtaler med en professionel 
rådgiver, f.eks. jurist eller socialrådgiver. 
Andre gange er problemerne af så gen-
nemgribende karakter, at det kræver et 
længerevarende rådgivnings- og behand-
lingsforløb at få dem løst.

Nanna og hendes datter har igennem 
flere år været udsat for vold i hjemmet. 
De har derfor haft brug for et intensivt 
og langt forløb i Mødrehjælpen for at 
komme videre.

- Mødrehjælpen har lært mig at leve 
i stedet for bare at overleve. Min datter 
har fået en bedre og gladere mor, og hun 

har selv haft stor gavn af at sætte ord på 
følelserne til mor og far, siger Nanna.

Kim ønskede råd og støtte til nogle    
juridiske og sociale spørgsmål i forbind-
else med sin skilsmisse. Han havde brug 
for kort, konkret vejledning.

- Det har været en stor fornøjelse at 
møde socialrådgiverne fra Mødrehjælpen, 
og jeg bestiller ikke andet end at anbe-
fale dem til andre mænd. Jeg fornemmer, 
Mødrehjælpen har nogle andre og bedre 
værktøjer, end jeg kunne have fået andre 
steder, fortæller Kim.

I 2011 imødekom Mødrehjælpen i alt 
9.699 henvendelser fra forældre, der lige-
som Kim og Nanna havde brug for støtte 
og rådgivning. Af disse knap 10.000 hen-
vendelser blev 7.605 imødekommet af 

Mødrehjælpens professionelle rådgivere, 
mens 2.094 blev imødekommet af frivil-
lige i lokalforeningerne, der bl.a. arrang-
erer udflugter, ferier og børnefødselsdage. 
både i lokalforeningerne og i rådgivnin-
gerne tager indsatsen udgangspunkt i den 
enkelte families situation og behov.



V I  T R O R  P Å  D I G N R .  2 7  ·  A P R I L  2 0 1 2

5

”Det, Mia mest har brug for, er, at jeg bare er der. 
Jeg skal ikke overtage hendes problemer eller løse 
dem, men jeg skal bare være der og være til at stole 
på”, siger Jette, der er mentor for Mia, som var 23 
år, da hun fik datteren Naja. 

råd til liVet
297 voldsudsatte og/eller økonomisk trængte 
familier har fået støtte i projekt Råd til Livet. Pro-
jektet er et partnerskab mellem Mødrehjælpen, 
Mary Fonden, Foreningen Østifterne og 
Nykredit A/S, der stiller frivillige økonomiske 
mentorer til rådighed. I projektet kan familier 
i sårbare situationer komme ind og tale med 
socialrådgivere, jurister og/eller økonomiske 
mentorer. Tal fra projektet viser, at 62 procent 
af dem, der har deltaget i projektet, har fået en 
bedre trivsel efter forløbet.

telefonrådgiVning
Mødrehjælpens telefonrådgivning har haft 
4.218 henvendelser om blandt andet  abort-
overvejelser, økonomiske problemer, ret-
tigheder og regler ved skilsmisse og tvivl 
omkring uddannelse. Dette er en stigning 
på 35 procent i forhold til 2010. Telefon-
rådgivningen indbefatter Familielinien, der 
er landsdækkende, og telefonrådgivningerne 
i de lokale rådgivninger i Aarhus, Odense 
og København. Familielinien er støttet af 
bikubenfonden. 

faMilielinien 70 11 12 12

åben rådgiVning
I 2011 fik 2.337 familier rådgiv-
ning og støtte i Mødrehjælpens 
åbne rådgivning – det er 9 procent 
flere end det foregående år. De, 
der henvendte sig, havde brug for 
rådgivning i forbindelse med skils-
misse, samvær, trængt økonomi, 
abort, psykiske problemer eller 
stod på en anden måde i en sårbar 
situation. Størstedelen af dem, der 
henvender sig er kvinder, men også 
mænd henvender sig og får hjælp.

”Som gravid gik jeg til Mødrehjælpen for at få 
hjælp. En socialrådgiver hjalp med vejledning 
omkring lovgivningen. Hendes hjælp var som 
sendt fra himlen. Hun var der og har været der 
lige siden. Hun er som Google. Jeg kan få svar 
på alting vedrørende uddannelse, økonomi og 
bolig. Hun tror på mig”, fortæller Louise, der 
blev gravid som 18-årig, og har været en del af 
Mødrehjælpens projekt for unge mødre.

”Der var nogen, der tog mig i hånden, 
da jeg havde brug for det og hjalp mig 
med at skabe overblik”, siger Lene, 
der har benyttet sig af Mødrehjælpens 
åbne rådgivning.

”Det gav mig ro på at tale med en, der har 
forstand på tingene. Det er noget andet 
end at høre på alle de historier, som ven-
ner og familie snakker om”, siger Annette, 
som fik rådgivning af en af Mødrehjælpens 
socialrådgivere over telefonen.



2011 har på mange måder været de frivil-
liges år i Mødrehjælpen. Her blev det første 
spadestik taget, så Mødrehjælpen fremover 
kan være endnu mere synlig i hele landet. 
Frøene er blevet sået til fire nye lokalfore-
ninger med aktive frivillige, der står for bl.a. 
udflugter, børnefødselsdagsordningen Den 
Rullende Kagemand og genbrugsbutikker.

Netop genbrugsbutikkerne med salg af 
velholdt, brugt børnetøj høster bred aner-
kendelse og stor interesse lokalt. 

- Jeg kan godt lide tanken om, at man 
genbruger tøj, der ikke er slidt op, og jeg 
afleverer selv tøj til genbrug, når mine børn 
er vokset fra det, siger 29-årige Ida. Hun 
har fundet både bukser og bluser til sin seks 
måneder gamle søn, sengetøj til sin to-årige 
datter og to lamper med barbapapa motiv i 
Mødrehjælpens butik. 

- Det er et fantastisk koncept. Jeg gør 
en god handel, kommer af med mit brugte 
børnetøj, og pengene går til et godt formål, 
siger Ida begejstret.

Frivillighed gavner alle
Også frivilligchef i Mødrehjælpen, Char-
lotte Wæver, oplever den goodwill, der er 
omkring Mødrehjælpen og det at være fri-
villig.  

- Vi har oplevet en enorm stor interesse 
på frivilligområdet i 2011. Rigtig mange en-
gagerede mennesker vil gerne være med til 
at starte lokalforeninger, lave arrangementer 
eller stå i genbrugsbutikker. Det er alle ty-
per af mennesker, der bare har det til fælles, 
at de gerne vil arbejde for Mødrehjælpen. 
Det er en rigtig god udvikling, som vi vil 
gøre vores til, vil fortsætte de næste år.

- Vores vision om at blive endnu mere 
synlige i hele landet de næste år betyder 
ikke kun, at Mødrehjælpen kan sikre gode 
børnefødselsdage, udflugter og billigt tøj til 
børnefamilier. Lokalforeningerne bidrager 
også til Mødrehjælpens rådgivningsarbejde. 
Med en større frivillig indsats kan vi derfor 
yde hjælp og støtte til flest mulige men-
nesker - og det er jo det, det hele handler 
om, siger Charlotte Wæver.
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Stor interesse for 
Mødrehjælpens 
frivillige arbejde

I 2011 lagde 507 frivillige ildsjæle 
i alt 72.915 timers frivilligt arbejde 
i Mødrehjælpens lokalforeninger 
og genbrugsbutikker. I alt 2.094 
familier har fået gavn af eller del-
taget i lokalforeningernes udflugter, 
ferieture, julefester, børnefødsels-
dage og andet. Lokalforeningerne 
har derudover uddelt 1.683 jule- og 
babypakker til familier og nybagte 
mødre. Udover de sociale aktiv-
iteter driver lokalforeningerne 
genbrugsbutikker med børne- og 
legetøj.

Mødrehjælpen har lokalforeninger i 
Aalborg, Randers, Viborg, Aarhus, 
Horsens, Slagelse, Næstved, Ama-
ger, Frederiksberg, Nørrebro/Nord-
vest, Vejle og Roskilde. Hertil har 
Mødrehjælpen fem genbrugsbutik-
ker i Aarhus, Odense og Køben-
havn, der også drives af frivillige.

Også i de tre professionelle råd-
givninger hjælper frivillige til - bl.a. 
ved at være mentorer, lave mad, 
passe børn eller på anden måde 
give en hånd med. I 2011 lagde de 
122 frivillige i rådgivningerne i alt 
5.870 timers frivilligt arbejde.

fakta

- Alt er så pænt og ordentligt, og her er altid 
rart at komme ind. Tøjet hænger nydeligt, og 
de frivillige, der er her, er imødekommende 
og venlige. Man kan mærke, at de kan lide 
at være her, siger Ida. 

Interessen for lokalforeningerne er vokset i 2011. Det 
ligger helt i tråd med Mødrehjælpens strategi om at øge 
synligheden i hele landet de næste år. 
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Mødrehjælpen takker følgende 
for deres bidrag. 

fonde og legater

Af pladshensyn er kun bidrag på 5.000 

kroner og derover vist her.

Almac Fonden ......................................... 20.000

Anonym giver ......................................... 175.000

Anonym giver .......................................... 20.000

Arbejdsmarkedets Feriefond ............740.490

Asta og Jul. P. Justesens Fond ........... 61.200

Augustinus Fonden ............................... 40.000 

Avnede Fonden........................................ 10.000

Bikubenfonden  .................................... 600.000 

Blaahus Fonden ....................................... 10.000

Bygma Fonden .......................................100.000

Børnenes Vel ............................................ 50.000

C.A. Tesch’s og Hustru’s Fond ............ 10.000

Carl F. J. Carlsons og hustru 

Camilla Carlsons Legat ........................... 5.400

Civilingeniør H.C. Bechgaard og 

Hustru Ella Mary Bechgaards Fond . 50.000 

Danske Bank Fond ...................................15.000 

Den A. P. Møllerske Støttefond .......300.000 

Det Obelske Familiefond ................1.000.000 

Direktør J. P. A. Espersens og 

hustru, fru Dagny Espersens Fond ... 10.000

Direktør K. Steinmanns Fond..............25.000 

Dorte, Enid og Viggo Carstensens 

Almenvelgørende Fond ....................... 20.000

Egmont Fonden ......................................223.627

Ellen og Knud Dalhoff Larsens 

Fond ............................................................ 50.000

Fonnesbech Sophie f. Maag’s 

Legat ........................................................... 40.000

Ernst og Vibeke Husmans Fond ....... 50.000

F.C. Mathiesens Fond ............................. 10.000

Fabrikant Adolph Møller og 

hustru Antoinette Møllers Fond..........14.000

Fabrikant Chas. Otzens Fond ............ 110.000

Fijoloca Fonden .....................................100.000

Fonden af 17-12-1981 .............................. 30.000

Fonden af 20. December ......................18.000

Frederik og Emma Kraghs 

Mindefond ................................................. 50.000 

Generalkonsul Jens Olsens Fond ..... 20.000

Gerda Laustens Fond ............................ 10.000

Grosserer Andreas Collstrup & 

søn Rudolf Collstrups Mindelegat ......15.000

Henning Mikkelsens Fond ................... 50.000

Ingeniør N. M. Knudsens Fond ...........45.000

J. S. Fonden .............................................. 30.000

Lemvigh-Müller Fonden ........................25.000 

Knud og Rigmor Wiedemanns 

Fond ............................................................ 50.000

Linexfonden............................................... 10.000

Lipmann Fonden ..................................... 10.000

Louis Petersens Legat ........................500.000

Lysgaard Fonden .....................................25.000

Lærerstandens Brandforsikring G/S . 10.000

Mogens Juel Jacobsens Legat ........... 10.000

Nordea-Fonden ........................................25.000 

Foreningen Østifterne/

Nykredit A/S ....................................... 1.200.000

OAK Foundation ...............................2.000.000

Oticon Fonden ......................................... 10.000 

Otto & Gerda Bings Mindelegat ........ 10.000

Paula & Axel Nissens Legat ................ 50.000

Politiken-Fonden ....................................... 5.000 

Poul Due Jensens Fond ...................... 150.000 

Simon Spies Fonden .............................. 10.000 

Solar Fonden af 1978 ............................ 50.000

STG’s Gavefond ....................................... 20.000 

Tage og Claudine Lund-Larsens 

Fond ............................................................... 5.000 

Toyota-Fonden ......................................... 10.000 

Tømmerhandler Johannes Fogs 

Fond ............................................................. 10.000 

Varelotteriet ............................................180.000

Vilhelm Kiers Fond................................. 50.000

Vinhandler N. O. Andersens Legat ...25.000

William og Hugo Evers Fond ................ 5.000 

Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 

8. November ..............................................25.000

Aage og Johanne Louis-Hansens 

Fond .............................................................75.000

Aase og Ejnar Danielsens Fond .......100.000

foreninger, organiSationer og 

VirkSoMheder

Af pladshensyn er kun bidrag på 10.000 

kroner og derover vist her.

Arko Holding ApS  .................................. 10.000 

BL Danmark ...............................................35.000

Børnehjælpsdagen i Odense ............. 30.000

Børnesagens Fællesråd ........................ 25.980

Career Mothers .........................................14.000 

Dahl & Holmegaard A/S ....................... 10.000

Discovery .................................................... 10.000

Ernst & Young ...........................................25.000

Foreningen Roskilde Festival ..........500.000

Hornbeer ................................................... 20.000

IBM ................................................................187.730

Junior Chamber Odense. .......................22.314

Junior Chamber Roskilde. .......................21.314

Klub F109 – Novo Nordisk .................. 20.000 

KPMG  .......................................................... 10.000

Lions Club Aarhus Régina .................. 20.000

Lions Club Hjortshøj-Egå .................... 20.000

Mødregruppen i Esbjerg ........................ 16.500 

Riemann A/S .............................................25.000

Sanderhage ................................................20.777

Skarø Øgruppe ..........................................22.324

Viden der varmer ................................... 80.000

Wildex .......................................................... 10.000

Zonta Frederiksberg ..................................11.316 

Zonta Hillerød ............................................15.000

Zonta Silkeborg .......................................25.000 

Ønskebørn ................................................ 20.000

lokalforeninger

Frederiksberg Lokalforening ..............621.375

Horsens Lokalforening .......................200.000 

Næstved Lokalforening .....................200.000

Randers Lokalforening ........................100.000 

Slagelse Lokalforening ........................ 150.500

Viborg Lokalforening ..............................27.560

priVate bidrag

Mødrehjælpen har modtaget rigtig mange 

bidrag til vores arbejde. Af pladshensyn 

er det ikke muligt at nævne alle de mange 

medlemmer og øvrige private, der har 

støttet os, men vi takker alle for deres 

bidrag.

naturalier

Mødrehjælpen har i årets løb modtaget 

naturalier og brugsgenstande og takker 

hermed:

Albert Knudsen, Aller Media A/S, Bakken 

Bears, Bbm-europa, Berendsen Textil Ser-

vice A/S, C&C Porter Novelli, Eastport, 

Eversheds Advokataktieselskab, Frisør-

salon Frequens, Fritz Hansen, Grøndals-

centret, Help Portrait, H & M, House of 

Denmark, Jesu Kristi Kirke af sidste dages 

Hellige, Madklubben, Matas i Lyngby Stor-

center, Nordsjællands Binderivare-Central, 

Panduro Hobby, Pilgrim, Photo Event, 

Radio100, Reckitt Benckiser, Sagnlandet i 

Lejre, Spalt PR, Stenbutikken.dk, Super-

Sellers i Vejle, Tiger i Aarhus, Tivoli, 

Ønskebørn i Horsens, Ønskebørn og 

mange, mange flere.
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V I  T R O R  P Å  D I G

ØDREHJÆLPENS FRIVILLIGE ildsjæle er
spredt over hele landet. Mødrehjælpen

har lokalforeninger på Frederiksberg og      
Nørrebro og i Horsens, Næstved,         

Randers, Slagelse, Viborg og Århus. 
Vi arbejder på at starte nye lokalforeninger i
Nakskov, Kalundborg, Høje Taastrup, Vejle,
Esbjerg og Aalborg.
De mest udbredte aktiviteter i lokalforening-
erne var i 2010 uddeling af babypakker til
nybagte mødre, julehjælp og julepakker,
julearrangementer og hjælp til børne-
fødselsdage, ferieture og ferieaktiviteter.
Sidste år lagde 525 ildsjæle deres tid i
Mødrehjælpen. I alt blev det til 70.000
timers frivilligt arbejde, som 2.553 
familier har fået gavn af.

M

I 2010 tilbød de frivillige
hjælp fra en handyman, vej-
ledning fra en socialrådgiver
samt en masse andre gode 

oplevelser og tilbud, som de fri-
villige også i år vil byde ud af.

Mødrehjælpens frivillige 
arrangerede ferie for 191 

personer og udflugter for 587 
personer sidste år.

485 brugere blev i 2010 
beriget med en julefest arrangeret

af Mødrehjælpens frivillige.

I 2010 uddelte Mødre-
hjælpens frivillige blandt andet

243 babypakker og 694 jule-
pakker fordelt over hele landet. Den Rullende Kagemand, som er

et efterspurgt koncept for børne-
fødselsdage, var med til at give
293 børn gode fødselsdags-

minder i løbet af 2010.

Her er vi

Her er vi på vej
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Årsregnskab 2011
Mødrehjælpen har i 2011 haft indtægter for 49,7 mio. kr.

Sekretariat,
administration og

fællesudgifter
5,1%

Projekter for
voldsudsatte familier

17,9%

Fortalerarbejde
2,8%

alexandrakollegiet
0,3%

Familiens Hus
1,1%

oplysning og
kommunikation

14,8%

Støtte til frivillige
aktiviteter

4,1%

Åben rådgivning og
telefonrådgivning

18,2%

andre projekter
(feriehjælp, julehjælp, 

økonomisk rådgivning, retshjælp m.m.)
14,6,%

Projekter for 
unge og 

sårbare mødre
21%

andre indtægter
4%

offentlige 
øremærkede 
projekttilskud

40%

offentlige 
driftstilskud

15%

Private bidrag
og projekttilskud

34%

Indtægter fra 
lokalforeninger og 

fondsbutikker 
7%

Sådan bruger vi pengene                                                  Sådan tjener vi pengene

Årsregnskabet er godkendt af Deloitte Statsautoriseret 
Revisionspartnerselskab.

Tak til alle myndigheder, fonde, legater, 

sponsorer, virksomheder, organisationer, 

samarbejdspartnere, lokalforeninger, bidrags-

ydere, medlemmer, frivillige og andre, som i 

løbet af året har støttet vores arbejde.

Vi ser frem til et 

godt samarbejde 

i de kommende år. 


