
Årsberetningen 2013
Mødrehjælpen har i 2013 haft indtægter for 56,4 mio. kr.

Tak til alle jer, der støttede op om Mødrehjælpens arbejde i 2013. 
Hele 2.700 nye bidragydere bød vi velkommen i 2013, og ved 

udgangen af året havde Mødrehjælpen hele 11.845 faste støtter. 
2013 var også året, hvor vi rundede 1.000 frivillige.

Tak til jer alle – hver og en – I gør Mødrehjælpen mulig!

Så mange hjalp vi i 2013 
I 2013 imødekom Mødrehjælpen i alt 12.426 henvendelser om rådgivning og 

støtte fra brugere i en sårbar situation. Det er samlet set 1.092 flere henvendelser 
end i 2012, hvilket svarer til en stigning på 10 %. De 7.740 af henvendelserne blev 
imødekommet i Mødrehjælpens rådgivninger, mens 4.686 brugere deltog i aktivi-
teter arrangeret af frivillige i Mødrehjælpens lokalforeninger og i Familiens Hus.

Mere Mødrehjælp 
– strategi for 2013-2016

’Mere Mødrehjælp’ er navnet på Mødrehjælpens strategi for 2013-2016. Den nye 
strategi hedder 'Mere Mødrehjælp' – fordi vi skal hjælpe flere de kommende år, men 
også fordi vi skal lave Mødrehjælp på nye måder. I strategiperioden 2013-2016 skal 
Mødrehjælpen hjælpe endnu flere sårbare og udsatte børnefamilier ved at være til 
stede flere steder i landet, ved at udvikle nye måder at hjælpe på og ved at skabe 
et mere stabilt og bæredygtigt fundament for rådgivningsaktiviteterne – og så skal 

organisationen til stadighed forbedre den hjælp, der ydes.

Tak



Frivillige i Mødrehjælpen
Mødrehjælpen har nu hele 1.003 frivillige 
tilknyttet, og de har tilsammen lagt 133.815 
timers arbejde i løbet af 2013. Det svarer 
til 69,5 fuldtidsstillinger. De frivillige yder en 
stor indsats – både i vores lokalforeninger, 
butikker og rådgivningshuse.
 De frivillige driver f.eks. vores bør-
netøjsbutikker, laver bestyrelsesarbejde i 
lokalforeningerne, er mentorer for unge 
mødre eller hjælper til med børnepasning 
og madlavning i vores rådgivningshuse. 
 I 2013 blev der etableret tre nye lokal-
foreninger i henholdsvis Esbjerg, Hillerød 
og Odense, og Mødrehjælpen har nu i alt 18 
lokalforeninger. I februar var der officiel åb-
ning af fondsbutikken på Trøjborg i Aarhus. 
Lokalforeningerne i Kerteminde-Lange-
skov-Munkebo og Hillerød åbnede begge 
butikker i 2013, hvilket betyder, at Mødre-
hjælpen nu har 21 butikker – heraf 6 fonds-
butikker. Fondsbutikkerne driver Mødre- 
hjælpen selv, mens de øvrige 15 butikker 
drives af lokalforeningerne.

“Vi kan snart fejre 1 år i lokalforeningen 
i Kerteminde-Langeskov-Munkebo. Det 
har været et fantastisk år! Jeg er medlem 
af bestyrelsen og ansvarlig for butik-
ken 'Mødrehjælpen – genbrug til børn'. 
Jeg gør mig umage med, at alle føler sig 
tilpas og trives. Jeg holder af det organ-
isatoriske, der følger med butiksdriften, 
og jeg synes, det er super sjovt at udstille 
og præsentere tøj og udstyr i butikken. 
Det er skønt at være en del af organi-
sationen Mødrehjælpen. Vi har i den 
grad oplevet opbakning og støtte i vores 
første etableringsår og føler os trygge i 
en velorganiseret organisation. For mig 
personligt giver det den bedste mening 
at lægge energi og engagement i Mødre-
hjælpen“

Marthe Lundsgaard – frivillig i 
Kerteminde-Langeskov-Munkebo
lokalforening

Indsats for voldsudsatte kvinder og 
deres børn
Mødrehjælpen hjælper også kvinder og 
børn, der har levet med fysisk og/eller 
psykisk vold i familien. I 2013 hjalp vi 109 
mødre og 116 børn. Fælles for kvinderne 
var, at de alle havde været udsat for psykisk 
vold, og 82 % havde også været udsat for 
fysisk vold.
 I 'Ud af Voldens Skygge', som indsatsen 
kaldes, støtter vi kvinderne og deres børn 
i at få bearbejdet de følgevirkninger, som 
volden uundgåeligt har. Kvinderne kom-
mer styrkede videre – som Lotte, der har 
fået rådgivning, siger:

“Mødrehjælpen gav mig styrken til at få 
min egen virkelighed tilbage – fjerne al 
volden og lade mig finde mig selv“

Lotte, 47 år – mor til 2

Den svære beslutning 
– abortstøttesamtaler
I alt modtog 245 kvinder eller par abort-
rådgivning i Mødrehjælpen i 2013, enten 
på chatrådgivningen, over telefon eller i 
form af ansigt til ansigt rådgivning. Mødre-
hjælpens abortstøttesamtaler er profes-
sionel rådgivning til kvinder, der er gravide 
og i tvivl om, hvorvidt de vil gennemføre 
graviditeten eller have foretaget en abort. 
Mødrehjælpens rådgivere hjælper med at 
stille afklarende spørgsmål og videregive 
viden om muligheder og konsekvenser. 
Af etiske årsager har Mødrehjælpen ingen 
viden om de valg, brugerne af denne råd-
givning træffer. 

Mor og far i en ung alder
Det kan være svært at blive mor eller far i 
en ung alder. Derfor tilbyder Mødrehjæl-
pen rådgivning til unge forældre og gravide 
i vores tre rådgivningshuse, ligesom vi også 

yder støtte til målgruppen i Familiens Hus i 
Esbjerg og Høje Taastrup. Familiens Hus er 
et samarbejde mellem Mødrehjælpen og 
hhv. Esbjerg og Høje Taastrup kommune. 
Fællesnævneren for indsatserne er, at 
forældrene skal føle sig styrkede i deres 
nye forældrerolle, og i større eller mindre 
grad støttes de unge til at komme i gang 
med en uddannelse eller opnå tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Der har i alt været 
tilknyttet 464 mødre og fædre i vores råd-
givningshuse, og siden åbningen af de to 
familiehuse har de tilsammen haft 382 
nye forløb med brugere. Derudover driver 
Mødrehjælpen også Alexandrakollegiet 
sammen med Kristelig Forening til Bistand 
for Børn og Unge. På kollegiet, der ligger i 
Valby, bor der for tiden 11 mødre og deres 
børn. Emilie er en af de unge mødre, der 
fik hjælp i Mødrehjælpens rådgivningshus 
i Aarhus i 2013.

“Det har været livsændrende for mig! Jeg 
har fået troen på, at jeg kan gennemføre 
en uddannelse, og jeg er nu i fuld gang 
med HF, der gerne skal åbne dørene for, 
at jeg kan komme ind og læse Ernæring 
og Sundhed. Jeg har lært meget om mig 
selv og tilmed fået en masse gode ven-
skaber oven i købet“

Emilie, 20 år – mor til 1

Rådgivning på den enkeltes præmisser
Mødrehjælpens brugere har flere forskel-
lige muligheder for at få råd og vejledning 
– alt efter hvilken form, de foretrækker. I 
vores rådgivningshuse kan brugerne møde 
op og få personlig rådgivning, og derud-
over har Mødrehjælpen landsdækkende, 
telefonisk rådgivning og chatrådgivning; 
begge dele er anonyme.

60 % henvender sig til Mødrehjælpen, 
fordi tilbuddet ikke findes i det  
offentlige.



I 2013 imødekom den generelle, personlige 
rådgivning 1.637 henvendelser. Hertil kom-
mer henvendelserne, der bliver besvar- 
et via chat- og telefonrådgivning. Mødre-
hjælpen ydede i alt 300 chatrådgivninger 
på Familiechatten i det forgangne år, og på 
Mødrehjælpens telefonrådgivning, Familie-
linien, fik 965 brugere rådgivning. Familieli-
nien og Familiechatten er landsdækkede 
rådgivningstilbud, hvor brugerne kan få 
anonym, professionel rådgivning af en ju-
rist og/eller socialrådgivere. 

I 2013 fik Familielinien henvendelser fra 
borgere i hele 87 kommuner.

En telefonisk rådgivning eller en chatråd-
givning varer i snit 34 min., og de hyppigste 
emner er spørgsmål om samvær og foræl-
dremyndighed. 

En Håndsrækning
I 2012 blev Mødrehjælpen udvalgt som 
én af fire organisationer, der skal uddele 
Egmont Fondens enkeltstøtte 'En Hånds-
rækning' til børn og enlige forsørgere, hvor 
barnet lider betydelige materielle og/eller 
sociale afsavn. I 2013 uddelte Mødrehjæl-
pen for to millioner kroner fordelt mellem 
de tre rådgivningshuse, Familiens Hus i Es-
bjerg og Høje Taastrup samt Alexandrakol- 
legiet. Midlerne uddeles til formål, der 
kommer børnene til gode, f.eks. babyud-
styr, etableringshjælp, udstyr til større børn 
og ferietilskud. 

Kontanthjælpsreformen
I foråret 2013 blev der vedtaget en ny 
kontanthjælpsreform, der blandt andet 
fokuserer på, at unge forsørgere under 30 
år skal i uddannelse eller arbejde. Reform-
en indeholder en række elementer, der 
skal øge incitamenterne hertil. Mødrehjæl-
pen bidrog i forhandlingsforløbet med 

viden om målgruppen og konkrete forslag 
til nye indsatser, som blev medtaget i refor-
men. Mødrehjælpen støttede desuden ak-
tivt målet om uddannelse og beskæftigelse 
samt ligestilling i forhold til forsørgelse. 
En række af Mødrehjælpens indsatser er, 
efter reformens ikrafttræden, udvidet til at 
dække forsørgere under 30 år. 

Ny hjemmeside – Rådgivningsuniverset
2013 blev også året, hvor vi i Mødrehjæl-
pen lancerede vores nye hjemmeside, så 
vi kan give mere rådgivning til flere. Det 
er en hjemmeside, hvor brugerens be-
hov meget konkret er sat i centrum. På  
moedrehjaelpen.dk findes der nu et nyt, 
digitalt Rådgivningsunivers, hvor man kan 
få gode råd og viden om alt fra skilsmisse 
og børnebidrag til vold i familien.

Økonomisk rådgivning
I samarbejde med Mary Fonden, Nykredit 
og Foreningen Østifterne tilbyder Mødre-
hjælpen gratis rådgivning til mødre og 
fædre, som har mistet overblikket over 
deres families økonomi på grund af vold 
i familien eller andre personlige problem-
stillinger. 'Råd til Livet', som rådgivningstil-
buddet hedder, blev i 2013 implementeret 
i Mødrehjælpens rådgivningshus i Odense. 
Mødrehjælpen kan nu tilbyde uvildig, øko-
nomisk, juridisk og social rådgivning til ud-
satte familier i alle tre rådgivningshuse. I 
alt har 272 kvinder og nogle enkelte mænd 
søgt rådgivning i projektet i 2013. Bruger-
nes resultater viser, at 66 % oplever bed-
ring i deres trivsel, når de er færdige i pro-
jektet. 

Julehjælp 
Mødrehjælpen uddeler hvert år julehjælp, 
så børn i trængte familier også kan få en 
juleaften med gaver og godter. I 2013 ud-
delte Mødrehjælpen julehjælp til hele 2.047 
familier. Tina var en af de mange, der fik ju-
lehjælp i 2013:

”1000 tak! I har ingen idé om, hvad jule-
hjælpen betød for mine børn og for mig. 
De ved godt, vi ikke har nogen penge og 
regnede faktisk ikke med det store. Da 
jeg fik checken, havde jeg lyst til at skrige 
jubii til hele verden, men jeg ved, at mine 
to store børn ville finde det pinligt, at 
jeg er nødt til at bede andre om hjælp til 
deres gaver. Når de bliver ældre, vil de 
måske forstå, at det er svært at bede om 
hjælp, men nogle gange gør man det for 
at kunne glæde andre”

Tina

Det havde ikke været muligt at hjælpe de 
mange familier uden befolkningens op-
bakning. David Carsten Pedersen var en af 
de mange privatpersoner, der støttede op 
om Mødrehjælpens juleindsamling. Sam-
men med sin kæreste har David gennem 
flere år arrangeret auktion for venner og 
familie, hvor alle pengene er gået til Mødre-
hjælpens juleindsamling. 
 
”De materielle forskelle bliver virkelig 
trukket op i julen, og derfor ville vi gerne 
være med til at give nogen en lidt federe 
jul. Vi valgte Mødrehjælpen, fordi I også 
arbejder langsigtet med rådgivning og 
hjælp til de familier, der har det svært”

David Carsten Pedersen, bidragyder

En anden grund til, at juleindsamlingen 
nåede sit mål, er, at der blev etableret 
flere nye samarbejder i 2013. De to største 
var CSR-samarbejder med henholdsvis 
Nykredit og SuperBrugsen.



Mødrehjælpen har i årets løb modtaget rigtig mange bidrag fra privatperson-
er samt naturalier og brugsgenstande. Af pladshensyn er det desværre ikke 
muligt at nævne de mange givere, men vi takker for alle bidrag. 

Fonde og legater
A.P. Møllerske Støttefond, Albion Fondet, Alfred og Inger Hansens Fond, Arbejds-
markedets Feriefond, Augustinusfonden, Bikuben Fonden, Bygma Fonden, C.A. 
Tesch's og Hustru's Fond, Chr. P. Hansen og Hustrus Fond For Almenvelgørende 
Formål, Chr. Algot Enev, Dansk Tennis Fond, Danske Bank Fond, Det Obelske Fami-
liefond, Direktør J.P.A. Espersens og hustru fru Dagny Espersens Fond, Edith & Got-
fred Kirk Christiansens Fond, Egmont Fonden, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, 
Enkefru Sophie Fonnesbech, født Maag's Legatfond, Ernst og Vibeke Husmans 
Fond, F.C. Mathiesens Fond, Fabrikant Adolph Møller og Hustru Antoinette Møllers 
Fond, Fabrikant Chas. Otzens Fond, Fonden af 17-12-1981, Frederik og Emma 
Kraghs Mindefond, Gdr. Johs. V.L. Hansens Familiefond, Gerda Lars Chr. Fond, Ge-
reralkonsul Jens Olsens Fond, Grosserer Andreas Collstrup & søn Rudolf Collstrups 
Mindelegat, Hempel Fonden, Herluf Krog-Meyers Fond, Idéer for Livet-fonden, In-
geniør N.M. Knudsens fond, Knud og Rigmor Wiedemanns Fond, Kong Christian 
den Tiendes Fond, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus fond, Lemvigh-
Müller Fonden, Louis Petersens Legat, Mogens Juel Jacobsens Legat, Nordea Fon-

den, Novo Nordisk Fonden, Nykredit, Mary Fonden og Foreningen Østifterne, OAK 
Foundation, Odense Børnehospitals Fond, Ole Kirk’s Fond, Otto og Gerda Bings 
Mindelegat, Paula og Axel Nissens Legat, Politiken-Fonden, Poul Due Jensens Fond, 
Scandinavian Tobacco Group’s Gavefond, Simon Spies Fonden, Socialministeriet – 
julehjælp 1, Socialministeriet – julehjælp 2, Tage og Claudine Lund-Larsens Fond, 
Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond, Torben og Alice Frimodts Fond, 
Toyota-Fonden, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Tømrermester Axel Kastrup-
Nielsen og hustru Eva Kastrup-Nielsens Mindefond, Vanggaard Fonden, Varelot-
teriet, Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, Vinhandler N.O. Andersens 
Legat, VKR's Familiefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Aage og Ulla Filten-
borgs Fond, Aase og Ejnar Danielsens fond. 

Foreninger, organisationer og virksomheder
Advokatfirmaet Erritzøe I/S, Bisca A/S, Boligselskabernes Landsforening, Børnesa-
gens Fællesråd, Danisco A/S, Dansk Sygeplejeråd – Kreds Midtjylland, Deichmann 
Sko, Dong Energy Oil & Gas A/S, Foreningen Roskilde Festival, Hakon ApS, Heral-
dyne ApS, LB Foreningen f.m.b.a., McKinsey & Company Denmark P/S, Morten 
Milthers Consult, MS-teamhosting ApS, Noridane Food A/S, Nykredit, OnLine Tele-
marketing, QIS DK Aps, RLH Invest ApS, Sanderhage ApS, Senses Hotyoga, Super-
Brugsen, TM Consult, Ønskebørn A/S.

Årsregnskab 2013
Mødrehjælpen har i 2013 haft indtægter for 56,4 mio. kr.

Sådan tjener vi pengene

Private bidrag og projekttilskud 49 %

Indtægter fra lokalforeninger og genbrugsbutikker 7 %

Finansierings- og andre indtægter 3 %

Indtægter på Familiens Hus 4 %

Offentlige driftstilskud14 %

Offentlige øremærkede 
projekttilskud 24 %

Sådan bruger vi pengene

Indsamling og kommunikation 18 %

Fortalerarbejde 2 %

Sekretariat, administration og fælles udgifter mm. 1 %

HR 4 %

Familiens Hus 4 %

Projekter for unge og sårbare mødre 15 %

Projekter for voldsudsatte familier 11 %

Andre projekter (feriehjælp, julehjælp, 
økonomisk rådgivning, retshjælp m.m.) 20 %

Åben rådgivning og telefonrådgivning 17 %

Støtte til frivillige aktiviteter 8 %

Årsregnskabet er godkendt af Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsparterselskab


