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MøDREHjæLPEN ER TIL for at hjælpe flest mulige sårbare og udsatte danske 
børnefamilier og gravide. Derfor kan vi sammen glæde os over, at det i 2012 var muligt 
for os at imødekomme rekordmange henvendelser om rådgivning og støtte. Hele 11.334 
henvendelser blev det til i 2012, og det er en stigning på 17 % i forhold til 2011.

Stigningen i antallet af henvendelser vidner først og fremmest om, at der er et fortsat 
behov for Mødrehjælpen. Hos os kan sårbare og udsatte børnefamilier og gravide få pro-
fessionel og anonym rådgivning og behandling, der tager udgangspunkt i den enkeltes 
udfordringer. Det resulterer i familier, der bliver i stand til at komme videre med deres 
liv og skabe trygge rammer for børnene.  

Men stigningen er også et udtryk for, at Mødrehjælpen nu er til stede endnu flere steder 
i landet. I 2012 kunne vi byde velkommen til 5 nye lokalforeninger. Mødrehjælpen 
er derfor nu også at finde i Kalundborg, Kerteminde, Maribo, Roskilde og Vejle. Og i 
Aarhus slog vi dørene op til en ny fondsbutik. 

2012 blev også året, hvor Mødrehjælpens rådgivningstilbud blev suppleret med en digital 
version. Det blev muligt at chatte med en rådgiver online, og vi åbnede en Værd at Vide-
sektion på vores hjemmeside. Her kan brugerne få viden i form af fakta og anbefalinger 
om, hvordan økonomien ser ud som enlig forsørger, om hvad man skal være opmærksom 
på i forbindelse med skilsmisse og meget mere. Den digitale rådgivning hjalp os også til 
at komme bredere ud i landet, så endnu flere kunne få Mødrehjælp. 

Mødrehjælpen kunne ikke have gjort alt dette alene. Derfor glæder det mig, at så mange 
bakker op om vores arbejde. I årets løb har mange fonde, private bidragydere, sam-
arbejdspartnere og frivillige doneret tid eller økonomisk støtte til Mødrehjælpens 
arbejde. jeg vil gerne rette en varm tak til alle jer, der gør Mødrehjælpen mulig.  

I 2013 venter nye udfordringer. Vi har i Mødrehjælpen et håb om fremover at kunne 
hjælpe endnu flere sårbare og udsatte børnefamilier og gravide. Vi vil endnu bredere ud 
i landet, og vi vil udvikle nye måder at hjælpe på. I det kommende år fortsætter vi derfor 
bl.a. udviklingen af den digitale rådgivning, ligesom vi har en ambition om at starte 
endnu flere lokalforeninger op. Vi vil i Mødrehjælpen også udfordre grænserne mellem 
det frivillige og det professionelle ved at integrere flere frivillige i rådgivnings- og behand-
lingstilbuddene – uden at gå på kompromis med kvaliteten. 

På de følgende sider kan du blandt andet møde Kirsten Stage, der er frivillig i Es-
bjerg. Hun fortæller om, hvad det betyder for hende at være frivillig i Mødrehjælpen. 
Derudover forklarer en af rådgiverne på Mødrehjælpens chatrådgivning, hvordan digital 
rådgivning foregår. 

God læselyst! 

Mads Roke Clausen
Direktør 
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DA MøDREHjæLPEN ikke havde 
nogen lokalforening i Esbjerg, fik 

jeg i stedet mulighed for at blive lokal 
ambassadør. jeg startede projekt Den 
Rullende Kagemand op, og det er jeg rigtig 
glad for, for på den måde får jeg mulighed 
for at hjælpe børn, der måske ellers ikke 
havde fået nogen børnefødselsdag, fordi 
mor ikke havde råd”, forklarer Kirsten Stage, 
der startede som frivillig i Mødrehjælpen i 
efteråret 2012. Siden har flere meldt sig 
under fanerne, og de er nu fem frivillige, 
der deler opgaverne imellem sig.

Den Rullende Kagemand er et tilbud til 
familier, som ikke har råd eller mulighed 
for at arrangere børnefødselsdagen. 
Hjælpen består i en samlet pakke med 
alt lige fra engangsservice og balloner til 
kagemand og boller. Fødselsdagsbarnet 
får naturligvis også en gave. 

Fødselsdag til sommer
Det er Kirsten Stage eller en af de andre 
frivillige, der kører ud med Den Rullende 
Kagemand til de familier, der har ansøgt om 

hjælp, og netop omsorgen for børn og unge 
er en væsentlig del af Kirstens identitet. For 
Kirsten Stage har altid arbejdet med børn 
og unge, og gennem hele 38 år var hun 
klinikassistent i den kommunale tandpleje, 
inden hun gik på efterløn for to år siden.

”jeg har jo fulgt en masse børn der, 
fra de var 3 år og helt til de blev 18 år. 
Som klinikassistent kendte jeg børnenes 
fødselsdag, så hvis fødselsdagen lå lige for, 
var det naturligt at spørge til, hvordan 
den skulle fejres. Nogle børn svarede: ’vi 
venter med at invitere klassen hjem indtil 
sommer’, og så vidste jeg jo godt, at den 
fødselsdag nok aldrig blev til noget”.

Som lokal ambassadør for Den Rullende 
Kagemand søger Kirsten blandt andet 
løbende fonde for at skaffe midler, der 
skal sikre det økonomiske grundlag for 
projektet. Derudover køber hun også ind til 
fødselsdagsfesterne og kører ud og afleverer 
tingene på dagen.

”De familier, jeg har været ude hos med 
Den Rullende Kagemand, har været meget 
taknemmelige. Det giver mig en enorm 

glæde, at jeg kan være med til at give 
børnene den børnefødselsdag, som måske 
ellers var blevet fravalgt, fordi pengene er få 
i familien”.

I marken og bestyrelsen
Kirsten Stage bruger ca. 2 timer om ugen på 
det frivillige arbejde, men det kan meget vel 
blive til mere i den kommende tid, da flere 
lokale ildsjæle i Esbjerg nu er gået sammen 
om at etablere en lokalforening.

”jeg har fra starten sagt, at jeg vil være i 
marken og ikke indgå i bestyrelsesarbejdet. 
Men da der så var fundet en næstformand 
og kun formandsposten manglede at blive 
besat, kunne jeg ikke sige nej. Og med 
oprettelsen af lokalforeningen vil vi kunne 
hjælpe endnu flere familier i lokalområdet, 
der har brug for hjælp, og det er det, der 
motiverer mig til at fortsætte det frivillige 
arbejde, for jeg har altid holdt hånden over 
de svage i samfundet. Og min fremtidige 
post som formand i lokalforeningen 
udelukker jo heldigvis ikke mit arbejde med 
Den Rullende Kagemand”.  

3

Det ligger til Kirsten Stages natur at engagere sig i frivilligt arbejde. Gennem 17 år 
har hun arrangeret byfester, og det var også hende, der fik startet halballerne op i 
Bramming ved Esbjerg, hvor hun bor med sin mand. Da Kirsten gik på efterløn, fik 
hun lyst til at lave mere frivilligt arbejde.

Kirstens hjerte 
banker for at hjælpe 
børn og unge

Foto: O
rla Lund / jydskeVestkysten
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Mødrehjælpen 
– et træ Med 
Mange grene

HVER DAG HjæLPER VI i Mødrehjælpen børnefamilier og 
gravide, hvor hverdagen er svær at overskue ved at yde social, 

økonomisk og uddannelsesmæssig støtte. På den måde styrker vi 
forældrene, så de kan give deres børn bedre opvækst og levevilkår. 
Vi hjælper på mange forskellige måder – billedligt talt kan Mødre-
hjælpen anskues som et træ, hvor der er en gren til alle.

Kvinder og børn Kommer ud 
af voldens sKygge
I 2012 modtog 168 mødre og 163 børn hjælp i 
Mødrehjælpens projekt for voldsramte kvinder og 
deres børn. Formålet med projektet har været at 
etablere et ambulant tilbud for kvinder og børn, 
der har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold. 
hjælpen består af en kombination af individuel råd-
givning og deltagelse i gruppeforløb, hvorved brugerne 
både får støtte til at komme ud af voldens skygge samt 
mulighed for at erfaringsudveksle med andre kvinder, der har 
været udsat for vold.

En hilsen fra Helene og hendes to børn, der har gået i Ud af Voldens 
Skygge: ”Jeg synes bare, jeg vil fortælle jer, hvilken forskel jeres 
arbejde gør. Vi har det alle tre utroligt meget bedre, og det går 
fremad med vores ’heling’ på alle måder, selvom det selvfølgelig også 
er en proces, der tager tid. Det har været helt uvurderligt for mig og for 
børnene at få tilbudt det forløb – og ikke mindst den gode og helheds-
orienterede støtte fra jer”.

unge gravide og unge mødre 
Klar til rollen som mor
Mødrehjælpens tilbud for unge mødre og gravide har samlet 
hjulpet 163 nuværende eller kommende mødre og 80 unge 
vordende fædre. når de unge mødre og gravide kommer til rådgivning 
eller i gruppe er der fokus på at styrke deres egne kompetencer som forældre og 
skabe rammerne for et bæredygtigt netværk via en koordinerende indsats mel-
lem rådgivning og netværksskabende aktiviteter.

Hvad betyder det for unge mødre og gravide at mødes med ligestillede? I en af 
grupperne lød svarene:
”Det betyder meget at møde andre i samme situation”
”Man får god rådgivning om alle mulige ting og bliver godt klædt på til at skulle 
være mor”
”Det er dejligt at vide, at man skal ind i gruppen en gang om ugen - det er ugens 
højdepunkt”
”Man lærer en masse ting og kan altid få gode råd om stort og småt”.

abortrÅdgivning
Mødrehjælpens abortrådgivning 
tilbyder professionel rådgivning til 
kvinder, der er gravide og i tvivl om, 
hvorvidt de vil gennemføre gra-
viditeten eller have foretaget en abort. 
Mødrehjælpens rådgivere hjælper med 
at stille afklarende spørgsmål og vide-
regive viden om muligheder og kon-
sekvenser. I 2012 modtog 222 kvinder 
abortrådgivning i Mødrehjælpen, 
hvilket er en stigning på 40 pct. i 
forhold til 2011.
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Hjælp til Hjerternes fest

Mødrehjælpen uddelte julehjælp til 1.714 familier, hvilket er en stigning på 70 pct. i forhold til 2011, 
hvor 1.008 familier fik julehjælp. julehjælpen bestod af en skattefri julecheck, fordi familier 

har forskellige behov og forventninger til julen. de fleste, der søgte om julehjælp, var enlige 
mødre, og en enlig mor med to børn fik en julecheck på 1.200 kr.

”Tusinde tak, fordi I har tilgodeset mine piger og jeg med julehjælp. Det betyder bare så 
meget, og jeg ved ikke, hvordan vi overhovedet skulle have fået en jul uden denne hjælp. 
Det er bare af så stor værdi, og det varmer mig dybt ind i hjertet, fordi jeg nu kan holde 

jul med børnene.
Med venlig hilsen Marianne”

øKonomisK rÅdgivning vender undersKud til oversKud
projekt råd til livet er til rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og er opbygget som et 

partnerskab mellem Mary Fonden, nykredit, østifterne og Mødrehjælpen. der var stor søging 
til projektet i 2012, hvor i alt 258 kvinder modtog rådgivning. projektet viser, at der er en stor 

efterspørgsel på uvildig økonomisk og juridisk rådgivning samt socialrådgivning til udsatte 
børnefamilier for at vende underskud til overskud på såvel det økonomiske som personlige 
plan. godt 66 pct. af brugerne i projektet oplevede bedre trivsel, og 57 pct. fik bedre over-

blik over deres økonomi, efter de har modtaget rådgivning. 

”Min rådgiver hjalp med fantastisk ro og klarsyn og fik endda sendt mig til en god 
økonomisk mentor. På den måde fik jeg min fremtidige situation – sort på hvidt”.

rÅdgivning af brugere fra bÅde nær og fjern
rådgivningstilbuddene i de generelle rådgivninger er en vigtig del af 

Mødrehjælpens indsats, da det er her, de fleste brugere kommer i kontakt 

med Mødrehjælpen første gang. det er Mødrehjælpens åbne brede dør, hvor 

rådgiverne yder den rette hjælp eller skaber kontakt til et af Mødrehjælpens 

projekter. I 2012 imødekom den generelle rådgivning 4.034 henvendelser af både 

personlig og telefonisk karakter. derudover fik 66 brugere chatrådgivning, 

siden Familiechatten blev oprettet i september.

”Efter ophold på krisecenter med tre børn kom jeg i Mødrehjælpen, hvor jeg har været 

i kontakt med den samme person igennem knap et par år. Det har givet mig meget tryghed”.

mødreHjælpens mange frivillige
I 2012 lagde 807 frivillige ildsjæle deres tid i Mødrehjælpens 
lokalforeninger og fondsbutikker, og det blev til i alt 93.070 
timers arbejde. de mange timer førte til aktiviteter for mere 
end 3.200 brugere i hele landet. der blev blandt andet afholdt 
udflugter og ferieture, juleaktiviteter samt ydet hjælp til 
børnefødselsdage i form af den rullende Kagemand. nybagte 
mødre havde også mulighed for at afhente en babypakke i en 
af genbrugsbutikkerne, som frivillige driver over hele landet. 
Butikkerne drives af lokalforeninger i horsens, Kalundborg, 
Kerteminde-langeskov-Munkebo, Maribo, næstved, ran-
ders, roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg, aalborg og aarhus 
samt på amager, Frederiksberg og nørrebro. herud-over 
driver Mødrehjælpen to fondsbutikker i aarhus, samt fonds-
butikker i Odense, Valby og på dr. tværgade og gasværksvej 
i København. 
der har også været frivillige kræfter i de tre rådgivninger. 
116 frivillige har til sammen lagt 4.276 timer som mentorer, 
madmødre, børnepassere eller også har de på anden måde 
hjulpet til i rådgivningen og dermed bidraget til at hjælpe 
vores brugere til en lysere hverdag.

du Kan 
-  give et bidrag på vores hjemmeside 
 – www.moedrehjaelpen.dk
-  overføre et beløb via netbank på registreringsnummer  
 9541 og kontonummer 10279631
-  sende en SMS med teksten med MOR til 1231, 
 det koster kr 50,- plus alm. takst.

mors dag-indsamling

Vi samler ind til vores 
rådgivningsarbejde i anledningen 
af Mors Dag, og vi håber, at du 
vil støtte os.



ÅRSAGEN TIL, at vi oprettede 
chatrådgivningen var, at vi gerne 

ville nå ud til yngre potentielle brugere. 
Chatrådgivningen skal samtidig ses som 
et tilbud til de brugere, der ikke har mu-
lighed for at komme til Mødrehjælpens 
rådgivningscentre i Aarhus, Odense og 
København, forklarer Anita Plesner 
Björk, der er en af rådgiverne på Fami-
liechatten. 

Samtalen på chatten kan for eksempel 
handle om overvejelser om abort og gra-
viditet, økonomi eller samlivsophævelse, 
men der er mulighed for at chatte om 
næsten alt inden for familielivets ram-
mer.

- På chatten kan brugerne få rådgiv-
ning inden for de samme områder, som 
vi rådgiver om telefonisk og ansigt-
til-ansigt, men fordelen ved chat er, at 
nogle føler sig mere trygge ved at dele 

deres problemer, når rådgiveren i den 
anden ende ikke kan se eller høre dem, 
forklarer Anita Plesner Björk, der også 
udarbejder materiale til Mødrehjælpens 
Værd at Vide-sektion.

Værd at Vide skal ses som en anden 
måde at rådgive på. Her er der tale om 
en passiv rådgivningsform. Tanken er, at 
brugerne kan finde svar på spørgsmål, 
der måske ikke kræver personlig 
rådgivning.

- På Værd at Vide-sektionen på 
Mødrehjælpens hjemmeside kan man 
f.eks. få helt konkret svar på, hvad man 
har krav på af bidrag som enlig forsørger 
og hvor man kan søge dem. Sektionen er 
samtidig et godt redskab for os rådgivere 
i aktive rådgivningssessioner, hvor vi 
har mulighed for at henvise til bestemte 
sider på Værd at Vide, hvor brugeren 
kan finde yderligere informationer.
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rådgivningen er kun 
et klik væk

andre nye 
tIltag I 2012

Anonym RÅDgivning 
– foR kvinDeR uDsAt 
foR volD
Mødrehjælpen indgik partnerskab 
med landsorganisationen for 
Kvindekrisecentre (lOKK) om åben 
anonym rådgivning for voldsudsat-
te kvinder. Kvinderne bliver mødt 
af professionelle rådgivere, der har 
erfaring med de særlige og meget 
alvorlige problemer, voldsudsatte 
kvinder står med. tilbuddet ud-
gøres af to fysiske rådgivninger i 
henholdsvis København og aarhus 
samt hotline og brevkasserådgiv-
ning. projektet er finansieret af 
ligestillingsministeriet samt Social- 
og Integrationsministeriet. 

fAmiliens Hus
I vinteren 2011/2012 åbnede 
Familiens hus i esbjerg og høje 
taastrup. husene er et partner-
skab mellem Mødrehjælpen, de to 
berørte kommuner samt Social-
styrelsen. I Familiens hus møder 
brugerne både frivillige og lønnede 
medarbejdere, der giver gode råd 
og inspiration til, hvordan man ska-
ber den bedste start som familie. 
de unge gravide og unge mødre 
kan også få hjælp til at komme i 
gang med uddannelse og beskæf-
tigelse.

fAmiliesAmviRket
gennem 2012 har Mødrehjælpen 
videreudviklet projekt Familie-
Samvirket, som har til formål at 
bremse en negativ social udvikling 
for familierne og styrke deres 
forældrekompetencer og familie-
sammenhold. I FamilieSamvirket 
udbydes forskellige undervis-
nings- og kursusrækker inden 
for henholdsvis hverdagsskolen, 
Forældreskolen og supplerende 
aktiviteter. det organisatoriske 
formål med projektet er at udvikle 
metoder til, hvordan frivillige kan 
bringe deres faglige kompetencer i 
spil – f.eks. i form af undervisning. I 
2012 blev FamilieSamvirket tilbudt 
i lokalforeningerne i roskilde og 
aalborg, og tanken er, at det med 
tiden skal spredes til flere lokal-
foreninger. 

fakta

Når spørgsmål om familieliv eller -krise presser sig på, 
er hjælpen blot et klik væk. For i løbet af 2012 har 

Mødrehjælpen føjet både elektronisk opslagsværk og 
chatrådgivning til rækken af rådgivningstilbud.
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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.

a. p. Møllerske Støttefond  ...............300.000

albion Fondet.......................................... 20.000

alfred og Inger hansens Fond ...........25.000

arbejdsmarkedets Feriefond .............682.210

asta og jul. p. justesens Fond ......... 50.000

augustinusfonden .................................. 40.000

avnede Fonden........................................ 10.000

Bikuben Fonden ...................................300.000

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

C.a. tesch’s og hustru’s Fond ............ 10.000

Carl F. j. Carlsons og 

hustru Camilla Carlsons legat ............. 5.400

Carl Styvers legat ...................................74.542

Civilingeniør h.C. Bechgaard og 

hustru ella Mary Bechgaards Fond .. 10.000

danske Bank Fond ................................ 125.000

det Obelske Familiefond ...............2.000.000

direktør j. p. a. espersens og 

hustru, fru dagny espersens Fond .. 50.000

direktør K. Steinmanns Fond..............25.000

egmont Fonden ..................................1.250.000

ellen og Knud dalhoff 

larsens Fond ........................................... 50.000

enkefru Sophie Fonnesbech, 

født Maag’s legatfond ......................... 40.000

ernst og Vibeke husmans Fond ....... 50.000

eyvind r. Witte og hustrus legat 

til almennyttige formål ...........................17.500

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

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

Frederik og emma Kraghs 

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

Funktionærfonden på 

Odense Staalskibsværft a/S ........... 400.000

grosserer andreas Collstrup & 

søn rudolf Collstrups Mindelegat ......15.000

hempel Fonden ....................................250.000

Knud og rigmor 

Wiedemanns Fond ................................ 50.000

Kvindernes Bygnings Fond  ................35.000

lemvigh-Müller Fonden ........................25.000

linexfonden.............................................. 30.000

louis petersens legat ........................500.000

lærerstandens 

Brandforsikring g/S ............................... 10.000

M. Christensens legat ..........................352.222

Mogens juel jacobsens legat ........... 10.000

nordea Fonden ........................................25.000

novo nordisk Fonden ......................... 150.000

nykredit, Maryfonden, Foreningen 

østifterne ............................................. 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 .....................200.000

Simon Spies Fonden ..............................25.000

Stg’s gavefond ....................................... 20.000

Susi og peter robinsohns Fond ....... 20.000

tage og Claudine 

lund-larsens Fond ................................ 10.000

thorvald larsen og 

hustru Ingeborg Skovs Fond ............100.000

torben og alice Frimodts Fond ........ 10.000

toyota-Fonden ......................................... 10.000

tømmerhandler 

johannes Fogs Fond .............................25.000

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

Velfærds- og forskningsfonden 

for pædagoger .........................................25.000

Vinhandler n. O. andersens legat ... 10.000

William og hugo evers Fond ................ 5.000

aage og Ulla Filtenborgs Fond..........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.

BlS Capital ................................................ 10.000

Boligselskabernes landsforening ......31.400

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

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

Børnesagens Fællesråd ........................26.300

dansk Sygeplejeråd – 

Kreds Midtjylland .................................... 10.000

deichmann Sko apS ............................100.000

deltek danmark a/S ............................. 40.000

eet group a/S ......................................... 10.000

euler hermes danmark ..........................15.000

hakon apS ................................................ 30.000

j.j. ejendomsbesiddelser apS ........... 10.000

Kerteminde Soroptimistklub ................ 17.000

KommunikationsKompagniet ............. 10.000

Klub F109 – novo nordisk .................. 20.000

Odd Fellow logen Furesø 

og Bagsværd............................................. 10.000

Odd Fellow logen København ..........95.000

QIS dK aps ................................................. 12.500

Online telemarketing ........................... 10.000

palle B. thomsen a/S ............................25.000

rhl Invest apS ........................................ 10.000

Foreningen roskilde Festival .......1.000.000

Sanderhage apS...................................... 10.000

Spejdernes genbrug .............................. 10.000

Stryhn holding a/S ............................... 50.000

Søsterlog 3, Freja Odense  ...................15.000

tM Consult ................................................. 10.000

Zonta hillerød ............................................15.000

Zonta aarhus 1996................................. 50.000

loKalforeninger

amager lokalforening ......................... 40.000

Frederiksberg lokalforening ...........450.000

horsens lokalforening .......................250.000

næstved lokalforening ..................... 270.000

nørrebro lokalforening .....................200.000

randers lokalforening ........................ 155.000

Slagelse lokalforening ........................ 130.000

Viborg lokalforening .............................. 29.227

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:

agF, apoteket trøjborg, Bodyshop, 

ByStroom, Carré, Champs design, djurs 

Sommerland, elgiganten, emmerys, 

energii, Ferrero, Festboxen.dk, Flügger, 

hasbro, Interflora, Konsument, lagkage-

huset, legO, libero, løgismose, Mari-

anne tromborg, Matas i lyngby, Merrild 

Coffee, nature Baby, natusan, prezious, 

home, projekt tryk-paa, pureshop, rises 

Bageri, SCa hygiene products a/S, tiger 

- telefontorvet aarhus, tivoli hotel, Vejen 

Flytteforretning, Wendorff Bageri, Witt, 

ønskebørn… og mange, mange flere...
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Årsregnskab 2012
Mødrehjælpen har i 2012 haft indtægter for 53,5 mio. kr.

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, bidragsydere, medlemmer, 

frivillige og andre, som har støttet vores 

arbejde i løbet af året. 

Vi ser frem til et godt samarbejde i de 

kommende år. 

Læs mere på www.moedrehjaelpen.dk  
eller www.facebook.com/moedrehjaelpen

Returpost: Mødrehjælpen, Nørre Voldgade 80, 1358 København K

Sekretariat,
administration og
fællesudgifter mm

6%

Projekter for
voldsramte familier

11%

Fortalerarbejde
2%

alexandrakollegiet
0,3%

Familiehuse
4%

oplysning og
kommunikation

14%

Støtte til frivillige
aktiviteter

7%

Åben rådgivning og
telefonrådgivning

18%

andre projekter
(feriehjælp, julehjælp, 

økonomisk rådgivning, retshjælp mm)
18%

Projekter for unge og 
sårbare mødre

20%

Indtægter fra 
Familiens Hus

4%

offentlige 
øremærkede 
projekttilskud

30%

offentlige 
driftstilskud

14%

Private bidrag
og projekttilskud

44%

Indtægter fra 
lokalforeninger og 

fondsbutikker 
6%

Finansierings- og 
andre indtægter

2%

Læs mere på www.moedrehjaelpen.dk
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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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