
Det har vi gjort siden 1983, og i 
2016 hjalp vi flere brugere end no-
gensinde, flere steder i landet end 
nogensinde. I alt imødekom Mødre- 
hjælpen 16.506 henvendelser fra 
gravide og forældre i sårbare situa-
tioner.  8664 af henvendelserne blev 
imødekommet i Mødrehjælpens råd- 
givninger, mens 7842 af henven-
delserne var til aktiviteter arran-
geret af frivillige i Mødrehjælpens 
lokalforeninger og i Familiens Huse. 
Samtidig har Mødrehjælpen arbej-
det målrettet for en øget offentlig 
og politisk forståelse for enlige 
forsørgere, voldsudsatte og børne-
familiers vilkår i samfundet. Ligesom 
vi har brugt året på fortsat at sikre 
en bæredygtig økonomi som funda-

ment for organisationens arbejde. 
De samlede indtægter i 2016 var 
73,3 mio. kr. Til sammenligning var 
de samlede indtægter 67,8  mio. kr. 
i 2015. Der er dermed sket en stig- 
ning i indtægter på 5,5 mio. kr. Stig-
ningen skyldes især øgede dona-
tioner fra privatpersoner, herunder 
kampagneindtægter, samt bidrag 
fra virksomheder og fonde. På de 
næste sider kan du læse meget 
mere om udvalgte indsatsområder 
og resultater fra året, som er gået.

* Ny regnskabspraksis indført 2016 bevirker, at 
antal brugere i frivillige aktiviteter opgøres på en 
ny måde. Tal fra tidligere år er reguleret i forhold 
til den nye praksis og er dermed sammenligne-
lige med 2016-tal.

Fonden Mødrehjælpens formål er at yde 
social, sundhedsmæssig, økonomisk og ud-
dannelsesmæssig støtte til enlige forsørgere, 
gravide og børnefamilier. Vi sikrer børn en 
tryg barndom og en bedre opvækst ved at 
hjælpe dem, der er tættest på – nemlig mor 
og far.  

Ledelsens 
årsberetning 
2016
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Vi hjælper, når forældrelivet slår 
knuder, og graviditeten skaber tvivl

I Mødrehjælpens fire rådgivningshuse i 
København, Aarhus, Odense og Aalborg 
kan brugere booke tid til en samtale, og 
alle hverdage sidder der også rådgivere 
klar i den nationale rådgivning, hvor sam-
talerne foregår på telefon og chat. Vores 
rådgivere er uddannede socialrådgivere, 
jurister og psykologer. 
 Gravide og forældre kan desuden 
finde viden og gode råd i 80 rådgivnings-
artikler på Mødrehjælpens hjemmeside. 

Stigende efterspørgsel – særligt på 
chat og telefon
I 2016 gennemførte rådgivningshusene 
ansigt til ansigt samtaler med 1493 brug-
ere og telefoniske samtaler med 246. 
Det er henholdsvis 215 og 46 flere råd-

"Jeg er så taknemmelig for, at denne rådgivning findes. 
Jeg ville ikke vide, hvor jeg ellers skulle gå hen for at få 

svar og anonym hjælp til at styrke mit psykiske helbred."
– bruger i generel rådgivning

givningssamtaler end året før. Mødre-
hjælpens telefonrådgivning, Familielinjen, 
havde 1470 samtaler i 2016, mens der 
blev gennemført 897 chatsamtaler på 
Mødrehjælpens hjemmeside. 
 Den nationale rådgivning havde sam-
menlagt 513 flere rådgivningssamtaler 
end i 2015 og nåede desuden bredere ud 
i landet end tidligere år. Familielinjen var 
således i kontakt med brugere fra 96 af 
landet 98 kommuner, hvilket var syv flere 
kommuner end i 2015. Familiechatten 
oplevede en stigning i antallet af samtaler 
på 53 %. 

Spørgsmål om samvær og forældre-
myndighed fylder hos brugerne 
I den generelle rådgivning omhandler 
størstedelen af henvendelserne samvær 
og forældremyndighed, mens også øko-
nomi og skilsmisse var hyppige henven-
delsesårsager. På chatten var det des-
uden omkring hver femte samtale, der 
omhandlede graviditet og vold. 

Rådgivningsuniverset i fremgang
Mødrehjælpens rådgivningsunivers på 
hjemmesiden har haft besøg af 188.926 
brugere i løbet af året. Det er en stigning 
på 78 % i forhold til 2015. Rådgivningsar-
tiklerne omhandler de problemstillinger 
og udfordringer, vi ser blandt Mødre-
hjælpens brugere, og artiklerne kvalitets-
sikres løbende af vores rådgivere. 
 Rådgivningsuniverset blev i løbet af 
året udvidet med 22 nye artikler. Hoved-
temaerne i dem var skilsmisse, tvivl om 
abort samt vold i hjemmet og dens konse- 
kvenser for børnene.

Stigning i støttesamtaler om abort
Mødrehjælpens rådgivere har gennem 
en lang årrække opnået en stor viden og 

"I gør et godt 
stykke arbejde. 

Tak fra en far :-)" 
– bruger i generel rådgivning

95 % 
af brugerne, som har 
modtaget rådgivning 
i Mødrehjælpens råd-
givningshuse, var meget 
tilfredse med forløbet

ANTAL CHATSAMTALER 
steg 53 % i 2016 sammen-
lignet med 2015

FAMILIELINJEN 
rådgav brugere i 96 af 
landets 98 kommuner16.506

SÅ MANGE HENVENDELSER 
imødekom Mødrehjælpen fra gravide og forældre i 2016

Når spørgsmålene hober 
sig op, er rådgiverne i 
Mødrehjælpens generelle 
rådgivning klar med 
gratis, anonym vejledning 
og støtte. 
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"Det tager et åg af ens skuldre 
at kunne give sine børn bare noget 
af det, andre børn har, så de ikke 
føler sig anderledes. Og det giver 

mig overskud, for eksempel til 
at lede efter en ny bolig og til 

at komme igennem det 
ressourceforløb, jeg er i."

– Sille om at modtage ’En Håndsrækning’

1989 
brugere fik gratis 
retshjælp i Mødrehjælpen

TIDSPUNKT 
for støttesamtaler

42 % 
modtog retshjælp over 
telefonen. Resten 
af samtalerne foregik 
i Mødrehjælpens 
rådgivningshuse

181%
SÅ MANGE FLERE GANGE har brugere læst om abort i 
Mødrehjælpens rådgivningsunivers sammenlignet med 2015. 
I alt blev artikler om abort læst mere end 20.000 gange

erfaring i at hjælpe kvinder og par med 
støtte i den svære situation, hvor en gra-
viditet giver tvivl, eller hvor en abort har 
fremkaldt en psykisk efterreaktion. 
 Vores uvildige tilbud hjælper kvinder 
og par med afklarende spørgsmål og vi-
deregivelse af viden om muligheder og 
konsekvenser, så brugerne kan tage de-
res egen beslutning på et så oplyst grund-
lag som muligt. I årets løb havde Mødre-
hjælpens rådgivere 315 støttesamtaler 
om abort. Tre ud af fire støttesamtaler 
fandt sted inden en eventuel abort og 
omhandlede tvivl. Blandt de resterende 
samtaler var blandt andet  psykiske efter- 
reaktioner et tema.

 Der er tale om en stigning i antallet af 
støttesamtaler på 9 % i forhold til 2015. 
Dog er det værd at bemærke, at denne 
stigning er sket i et år, hvor abortråd-
givningen har været lukket ned i halv- 
delen af året, da bevillingen fra Sundheds-
styrelsen udløb i juni 2016. Det betød, 
at Mødrehjælpen ikke længere havde 
støttesamtalerne som en fast del af råd-
givningens tilbud, og markedsføring af 
tilbuddet måtte stoppes. 

Økonomisk håndsrækning til 
trængte familier
Mødrehjælpen uddelte i 2016 enkeltstøtte 
til 192 familier med i alt 421 børn gennem 

’En Håndsrækning’, som er et partnerskab 
med Egmont Fonden. ’En Håndsrækning’ 
støtter børn, der lider materielle eller so-
ciale afsavn. I 2016 blev der uddelt midler 
for 1,6 mio. kr. Midlerne gik blandt andet 
til børns fritidsaktiviteter, babyudstyr og 
lejrture.
 Sille, enlig mor til to børn, var en af 
de brugere, der fik hjælp i 2016. Med ’En 
Håndsrækning’ fik hun mulighed for at 
lade sin datter gå til en fritidsaktivitet. 
 Mødrehjælpen har i 2016 også uddelt 
enkeltydelser i samarbejde med Louis Pe-
tersens Legat. I bevillingsperioden, der løb 
fra midten af 2015 og et år frem, har 128 
familier med i alt 179 børn modtaget en-
keltydelser for knap 700.000 kr. Familierne 
er primært bosiddende i Storkøbenhavn 
og modtog blandt andet økonomisk hjælp 
til advokatbistand, babyudstyr og køb af 
møbler i forbindelse med flytning. 

Gratis hjælp til at få styr på 
paragrafferne
Alle fire rådgivningshuse tilbød i 2016 
gratis retshjælp enten over telefonen 
eller ansigt til ansigt med en erfaren 
retshjælpsadvokat eller jurist. Der blev 
gennemført 1989 samtaler i løbet af året. 
I lighed med 2015 er der tale om en lille 
stigning i denne rådgivningstype. 
 Langt de fleste henvendelser drejede 
sig om juridisk rådgivning om samvær og 
forældremyndighed, samlivsophævelse og 
økonomi. 58 % af samtalerne foregik i 
rådgivningshusene, resten på telefon.

"Ved at tage penge fra 30.000 personer på kontanthjælp 
og kun få 650 personer i arbejde, hjælper vi ikke de 29.350 
personer, som ikke kommer i job. De bliver kun fattigere. 
Det kan vi ikke være bekendt. Slet ikke overfor børnene."

– direktør Mads Roke Clausen om kontanthjælpsloftet, Kristeligt Dagblad marts 2016

Før evt. abort

Efter abort

Ikke besvaret

2016 I TAL
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TO UD AF TRE brugere i 'Unge 
Familier på Vej' og 'Ung Mor på Vej' 
oplever hhv. en forbedring af deres 
evne til at varetage barnets behov og 
en forbedring af egen forældrerolle 
af at deltage i de to projekter

FAMILIENS HUSE 
har haft en stigning på 
24 % i antallet af brugere 
fra 2015 til 2016

TOP 3 HENVENDELSESTEMAER I 'UNG MOR PÅ VEJ'; 
1. netværk, 2. økonomi og 3. job og uddannelse 

I 'UNGE FAMILIER PÅ VEJ' ople-
vede at være fastholdt eller kom-
met i enten job eller uddannelse

I 'HOLD FAST' var fortsat i 
uddannelse ved projektets 
afslutning

"Det giver rigtigt 
godt at være her, 
og jeg kan bruge 
det til at være en 

bedre far."
– Martin om at deltage i Unge Familier på Vej, 

DR Østjylland juni 2016

Projektet ’Unge Familier på Vej’ findes i 
rådgivningshusene i Aalborg, Aarhus og 
Odense og er et tilbud til unge under 30 
år. Gennem en koordineret og helheds-
orienteret indsats, hvor den unge starter 
i et forløb allerede under graviditeten, er 
formålet at forbedre mødrene og de til-
knyttede fædres uddannelses- og beskæf-
tigelsesfrekvens, samt styrke deres foræl-
drekompetencer og netværk. Indsatserne 
er organiseret i partnerskaber med de tre 
kommuner og for Aarhus og Odenses ved-
kommende også Region Midt og Region 
Syddanmark. Der er således en lang række 
fagligheder tilknyttet projektet, men brug-
eren har én samlet indgang til hjælpen.
 I 2016 deltog i alt 299 mødre i indsat-

"Jeg har mødt nogle voksne, 
andre end min familie, der har 

sagt "vi tror på dig"."
– Michella om at deltage i 'Unge Familier på Vej', TV2 Fyn april 2016

Unge forældre hjælpes videre i 
uddannelse og job 
Mødrehjælpen har gen-
nem flere år haft fokus på 
at bringe unge forsørgere i 
uddannelse eller job efter 
endt barsel. Også i 2016 
viste vores særlige ind-
satser for unge gravide og 
forældre flotte resultater.

serne, og 166 fædre var tilknyttet.
 I Aarhus og Odense havde halvdelen 
ikke en uddannelse efter folkeskolen ved 
henvendelse, i Aalborg var det tilfældet 
for 75 %. Efter endt forløb oplevede otte 
ud af ti brugere at være fastholdt eller 
kommet i enten uddannelse eller job, og 
størstedelen gav desuden udtryk for, at 
deres moderskab, handlekompetencer 
og netværk var blevet styrket.

Hold Fast blev afsluttet med succes
Projektet ’Hold fast’ er et tilbud om per-
sonlig og faglig støtte til fastholdelse i ud-
dannelse målrettet unge forsørgere un-
der 30 år. Projektet har kørt i Aarhus og 
Odense siden 2014 og blev afsluttet ved 
udgangen af 2016. Samlet har 121 brug-
ere været tilknyttet projektet fra start til 
slut, af dem var 85 med i projektet i 2016. 
 De fleste af brugerne var tilknyttet 
VUC, og generelt havde de en begrænset 
skoleerfaring med afbrudte uddannelser 
bag sig, otte ud af ti havde således ikke 
afsluttet en uddannelse efter folkeskolen. 
Ved projektets afslutning var 83 % af brug- 
erne fortsat i uddannelse. 

Unge mødre i Sydhavnen hjælpes 
godt på vej
Partnerskabet ’Ung Mor på Vej’, som blev 
indgået mellem Mødrehjælpen, Køben-
havns Kommune og SydhavnsCompag-
niet i 2014 og startet med finansiel støtte 
fra Susi og Peter Robinsohns Fond, blev 
i 2016 forlænget med finansiel støtte 
fra Københavns Kommune for perioden 

2017–2020. Indsatsen er forankret lokalt i 
Sydhavnen, og i 2016 fik 125 mødre under 
30 år individuel rådgivning og/eller deltog 
i projektets 15 uger lange gruppeforløb.
 Mødrene i projektet var i gennem-
snit 24,7 år. Lidt mere end halvdelen af 
dem havde ikke en uddannelse efter 
folkeskolen ved start i projektet, mens 
ca. en tredjedel havde en gymnasial ud-
dannelse. 53 % af brugerne i 'Ung Mor på 
Vej' oplever at have fået et stærkere net-
værk af at deltage, mens 64 % oplever en 
forbedring af egen forældrerolle.
 I 2016 blev projektet udvidet med et 
nyt modul i form af en kokkeskole, hvor 
de unge mødre lærer at lave sund mad.

Familiens huse er velbesøgte
Mødrehjælpen samarbejder fortsat med 
Esbjerg og Høje Taastrup Kommune om 
et helhedsorienteret tilbud til unge fami-
lier. Indsatsen er i begge kommuner sam-
let i Familiens Hus og har fokus på at få de 
unge i uddannelse og beskæftigelse.
 I 2016 blev Familiens Huse forankret 
i de to kommuners drift, men Mødre-
hjælpen bidrager fortsat økonomisk og i 
særlig grad med faglige input og styring af 
indsatsen, ligesom vi fortsat har en cen-
tral rolle i begge bestyrelser.
 Driften i begge huse fungerer uæn-
dret med god tilstrømning til husene 
– således hjalp Familiens Huse sammen-
lagt 273 familier i 2016.

Alexandrakollegiet går nye veje
Også på Alexandrakollegiet arbejder Mød- 

rehjælpen sammen med andre om at 
støtte unge mødre i at gennemføre en 
uddannelse. Mødrehjælpen har siden 
2001 drevet kollegiet, der i 2007 overgik 
til at være en selvejende institution ejet af 
Mødrehjælpen og Livsværk. Kollegiet kan 
huse 11 mødre under 25 år. Mødrene er 
under uddannelse og bor sammen med 
deres børn i hver deres lejlighed. 
 Det blev i 2016 besluttet, at kollegiet 
skal udvikles til at have et langt større 
sigte på at inddrage lokalsamfundet 
samt andre sociale aktører i arbejdet på 
kollegiet, således at der i dagtimerne ek-
sempelvis vil være aktiviteter gennemført 
af sundhedsplejersker, andre foreninger, 
Mødrehjælpens egne aktiviteter for unge 
forældre, frivillige aktiviteter mv. Der er 
afsat en 2-årig forsøgsperiode til at ud-
vikle det nye tilbud i samarbejde med 
kommunen og andre lokale aktører. 
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Voldsudsatte hjælpes på fode igen
Mødrehjælpen tilbyder voldsudsatte forældre hjælp til at bearbejde de psykiske 
følgevirkninger af volden og genvinde overblikket over blandt andet økonomien.

I 2016 modtog 380 forældre uvildig social, 
juridisk og økonomisk rådgivning gennem 
partnerskabet ’Råd til Livet’, der et samar-
bejde mellem Mødrehjælpen, Mary Fon-
den, Nykredit, Østifterne og lokale advo-
katkontorer.  
 Projektet er målrettet voldsudsatte, og 
i 2016 var otte ud af ti brugere kommet ud 
af et forhold med partnervold. 97 % oply-
ser efter endt rådgivningsforløb, at de har 
været tilfredse med rådgivningen. 64 % gav 
udtryk for at have opnået en bedre trivsel, 
mens mere end halvdelen havde et bedre 
overblik over deres økonomi efter råd-
givningen.
 Partnerskabet, som blev etableret 
i 2009, er i 2016 blevet forlænget to år, 
hvorefter indsatsen vil blive forankret i 
Mødrehjælpens fire rådgivningshuse i 
København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Kvinder og børn hjælpes ud af voldens 
skygge
I 2016 var 168 mødre og 150 børn til-
knyttet Mødrehjælpens indsats ’Ud af 
Voldens Skygge’, som er et rådgivnings- 
og behandlingstilbud til kvinder og børn, 
der har levet med psykisk eller fysisk vold. 

"Jeg er gået fra at være en person, der blev spist stykke 
for stykke indefra, så der til sidst kun var en hul skal 

tilbage – til ganske langsomt at have fået mine værdier 
tilbage. I dag står jeg så stærkt, at jeg kan sige fra over for 

Martin og være en klippe for mine børn"
– ”Camilla” om rådgivning i 'Ud af Voldens Skygge', Information december 2016

Projektet er placeret i rådgivningshusene i 
København og Aarhus. 
 Målet med indsatsen er at reducere 
mødrenes følgevirkninger af volden samt 
styrke de voldsudsatte mødre til blandt 
andet  at genvinde deres forældrekompe-
tence. Det gøres gennem et korttidstera-
peutisk forløb, hvor der i behandlingen ar-
bejdes ud fra et psykotraumatologisk og 
tilknytningsmæssigt perspektiv. For børn-
ene er der særligt fokus på at reducere 

følgevirkningerne af volden og at styrke 
barnets udviklingsmuligheder.
 Tre ud af fire mødre oplevede en re-
duktion af posttraumatisk stress syndrom 
(PTSD), som er en typisk følgevirkning af 
volden, mens to ud af tre følte en øget 
uafhængighed af ekspartneren efter for-
løbet. For 70 % af børnene blev de vanske-
ligheder, de oplever som følge af blandt 
andet  vold i hjemmet, mindsket i løbet af 
projektet.

97%
SÅ MANGE BRUGERE i 'Råd til Livet'
var tilfredse med rådgivningen

7 UD AF 10 BØRN 
i 'Ud af Voldens 
Skygge' fik mindsket 
de vanskeligheder, de 
oplever som følge af 
blandt andet vold 
i hjemmet

3 UD AF 4 MØDRE i 'Ud af Voldens Skygge' fik redu-
ceret PTSD, som er en typisk følgevirkning af vold

DE FLESTE BRUGERE 
i 'Ud af Voldens 
Skygge' har levet med 
volden i 5-10 år

1-2 år

3-4 år

5-10 år

Over 10 år

2016 I TAL
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Mødrehjælpen havde 1337 frivillige ved 
udgangen af 2016. Samlet set udgør frivil-
lige 49 % af Mødrehjælpens samlede res-
sourcer. De frivillige har tilsammen lagt 
167.702 timers frivilligt arbejde i Mød-
rehjælpen, og samlet set blev 7842 hen-
vendelser imødekommet i Mødrehjælpens 
frivilligtilbud og aktiviteter i både lokal-
foreninger, fondsbutikker, Mødrehjælpens 
rådgivningshuse samt Familiens Huse.

Fem nye lokalforeninger
Ved udgangen af 2016 havde Mødrehjælp- 
en 23 lokalforeninger og 25 butikker, 
heraf syv fondsbutikker, fordelt over hele 
landet. Der blev stiftet fem nye lokal-
foreninger i løbet af året i henholdsvis He-
densted, Silkeborg, Holstebro, Lyngby og 
Køge. To af dem – Silkeborg og Holstebro – 
åbnede desuden butik i oktober 2016. 
 Mødrehjælpens lokalforeninger arbej- 
der selvstændigt med at opfylde Mød-
rehjælpens formål lokalt, men samtidig 
bidrager de økonomisk til Fonden Mødre-
hjælpen. De 23 lokalforeningers samlede 
aktivitet for regnskabsåret 2016 var på 
11,6 mio. kr., heraf forventes det, at Fon-

"Det betyder rigtig meget for mig, at jeg har et 
fællesskab med dem, jeg står sammen med.

Jeg er rigtig glad for at være her. Ellers havde jeg 
nok ikke været her i så mange år."

– Lya, butiksfrivillig i Mødrehjælpen gennem 12 år, se film med Lya på mødrehjælpen.dk/butiksfrivillig

den Mødrehjælpen modtager 1,8 mio. kr.

Fødselsdagshjælp, madlaving og ture
Lokalforeningerne har gjort en forskel for 
børnefamilier i lokalområdet med blandt 
andet hjælp til børnefødselsdage, net-
værksaktiviteter og julehjælp.
 767 gange rykkede frivillige ud med 
Den Rullende Kagemand, der giver foræl-
dre med manglende økonomi mulighed 
for at holde fødselsdag for deres børn. 
De sociale netværksaktiviteter i lokal-
foreningerne imødekom 2523 henvendel-
ser i 2016, og der kom i løbet af året tre nye 
aktiviteter til, som alle er udviklet i sam-
arbejde med Mødrehjælpens frivillige. 
 Måltidet, et nyt fællesspisningspro-
jekt, startede op i Esbjerg og Odense lo-
kalforening med støtte fra Velux Fonden. 
Natur & Familie, der har fokus på bevæg-
else, leg og læring, startede op i Randers, 
Frederiksberg og Vejle lokalforening. Og 
endelig var Hillerød lokalforening først 
til at tilbyde hygge og højtlæsning i ak-
tiviteten Historieklubben. Natur & Fami- 
lie og Historieklubben er begge støttet af 
Det Obelske Familiefond. Alle tre aktivi-

teter vil i 2017 blive tilbudt i flere af Mø-
drehjælpens lokalforeninger. 

Tiltag til forbedring af frivilligområdet
Med afsæt i arbejdet med Frivilligvisionen 
var frivilligafdelingen sammen med Mødre-
hjælpens chefgruppe repræsenteret på en 
3-dages studietur til London i april. Viden 
fra studieturen er anvendt som konkret in-
spiration til udfoldelsen af Mødrehjælpens 
satsning på det frivillige område. 
 Der er udarbejdet en ny regnskabs-
instruks for lokalforeninger med det 
formål at lette den økonomiske del af 
bestyrelsesarbejdet for Mødrehjælp-
ens frivillige. Regnskabsinstruksen blev 
implementeret i Mødrehjælpens lokal-
foreninger i efteråret 2016. Instruksens 
udgangspunkt er Mødrehjælpens grund-
værdi om sparsommelighed, med tanke 
på at midlerne skal komme flest mulige 
brugere til gavn.
 I 2016 er der udarbejdet manualer, 
så Mødrehjælpen kan starte nye lokal-
foreninger og butikker op i et helt andet 
tempo og langt mere gnidningsfrit end 
hidtil. 

Frivillighed med vokseværk 
Mødrehjælpen har i løbet af 2016 haft fokus på at udvikle og implementere 
Frivilligvisionen. Der er blandt andet stiftet fem nye lokalforeninger, og flere nye 
netværksskabende aktiviteter har set dagens lys.

767 
børn kunne i 2016 
holde fødselsdag med 
hjælp fra Mødrehjælp-
ens frivillige. Det er 37 
flere end sidste år

24%
SÅ MANGE FLERE HENVENDELSER har Mødrehjælpens 
frivillige imødekommet sammenlignet med 2015

MØDREHJÆLPEN 
har åbnet 5 nye lokalforeninger 
i 2016 i Holstebro, Silkeborg, 
Hedensted, Lyngby og Køge

167.702 
så mange timer har 
1337 frivillige lagt i 
Mødrehjælpen i 2016
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Mødrehjælpen på den 
politiske dagsorden
Vold i familien, abort og kontanthjælpsloft var blandt de mærkesager, som 
Mødrehjælpen både politisk og kommunikativt har haft fokus på i 2016.

Mødrehjælpen har i foråret arbejdet in-
tensivt på at få vold i familien med som 
et af regeringens mål for social mobilitet. 
Det lykkedes os at samle en række andre 
organisationer og i samarbejde få uddan-
nelse og beskæftigelse til personer udsat 
for vold i nære relationer med blandt de ti 
sociale mål. 
 I forbindelse med årets satspuljeaf-
tale blev der desuden med succes ar-
bejdet for at sikre midler til ambulant 
behandling af voldsudsatte familier. Lige-
som lovfæstet ret til ambulant behand- 
ling til voldsudsatte familier har været 
et behov, som Mødrehjælpen har frem-
hævet i årets løb – både i medierne og i 
direkte dialog med ansvarlige politikere. 
 
Underskrifter for uvildig 
abortrådgivning
Da årets satspulje skulle fordeles blev der 
arbejdet for at sikre midler til fortsættelse 
af Mødrehjælpens uvildige abortråd-
givning, som lukkede ned i juni 2016, da 
midler fra satspuljen ophørte. 

 I den forbindelse blev der gennem-
ført en digital underskriftsindsamling, der 
resulterede i, at Mødrehjælpen kunne 
aflevere flere end 10.000 underskrifter 
til sundhedsministeren.  Den målrettede 
kampagne med politisk fortalerarbejde, 
underskriftsindsamling og massiv til-
stedeværelse i medierne sikrede en ny 
bevilling til uvildig abortrådgivning ved 
efterårets satspuljeforhandlinger. 

Mødrehjælpen aktiv i den offentlige 
socialpolitiske debat hele året 
Mødrehjælpen var repræsenteret i social-
politiske debatter på årets Folkemøde på 
Bornholm. Og 2016 var i det hele taget 
et år, hvor Mødrehjælpen har haft stort 
fokus på at forbedre vilkårene for Mødre-
hjælpens målgrupper og tale deres sag i 
både medier og politiske kredse.  
 Det gælder ikke mindst efterårets 
store socialpolitiske tema – kontant-
hjælpsloftet, der ramte enlige forsørgere 
særligt hårdt. Uddannelsesloftet arbej- 
dede vi også for at rulle tilbage, mens 

"For at få disse kvinder og familier til at fungere igen 
efter år med vold er det nødvendigt at sætte målrettet ind 

og komme rundt om hele situationen." 
– direktør Mads Roke Clausen om behov for behandling til voldsudsatte, Jyllands-Posten juni 2016

børnefattigdom og skilsmisse var andre 
centrale temaer i 2016. 
 I forhold til skilsmisse har Mødre-
hjælpen blandt andet gjort opmærksom 
på de udfordringer, der er med det nu-
værende system, samt bidraget til at 
kvalificere det forslag, regeringen frem-
lagde i september 2016. Sammen med 
en lang række faglige, humanitære og 
interessevaretagende organisationer i 
'Netværk om børnefattigdom' arbejdede 
vi i årets løb også for at synliggøre kon-
sekvenserne af den fattigdom, mange 
børn uforskyldt rammes af. 
 I Egmont Fondens initiativ 'Småbørns-
alliancen' har Mødrehjælpen sammen 
med en lang række offentlige og private 
aktører på familieområdet bidraget til at 
sætte fokus på vilkår for børn i alderen 
0-6 år. 

2017-2020
SÅ LANG TID er Mødrehjælpens abortrådgivning sikret med midler fra 
årets satspuljeaftale

REGERINGENS 
MÅL NR. 5 for 
social mobilitet 
blev: Flere person-
er udsat for vold 
i nære relationer 
skal i uddannelse 
og beskæftigelse

10.069 
skrev under på, at gravide 
med tvivl om abort bør sikres 
uvildige støttesamtaler

ANTALLET AF GANGE 
Mødrehjælpen blev nævnt i 
landets medier, er steget 29 % 
sammenlignet med 2015. I alt blev 
Mødrehjælpen omtalt 1941 gange 
i 2016
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"Det var så vigtigt for mig at holde 
skansen overfor Milo. Han måtte bare 

ikke mærke, at jeg havde stress og 
var syg. Og jeg ville gøre alt for at give 

ham en god jul."
– Kristina om at søge og få julehjælp af Mødrehjælpen,

Århus Stiftstidende december 2016

Danmark engagerer sig i 
Mødrehjælpens sag
Mødrehjælpen har i 2016 oplevet stor opbakning til Mødrehjælpens arbejde blandt 
privatpersoner og virksomheder – både i form af økonomisk støtte og opbakning til 
mærkesager. Læs også om sidste års tiltag og initiativer internt i organisationen.

I 2016 sagde Mødrehjælpen velkommen 
til mange nye faste støtter og støttemed-
lemmer. Flere tusinde personer takkede 
ja til at støtte Mødrehjælpens arbejde. 
Ved udgangen af året havde Mødrehjælp-
en 22.587 faste støtter, hvoraf de fleste 
støtter med et månedligt beløb. 
 I 2016 arbejdede vi desuden aktivt på 
at udbygge antallet af samarbejder med 
virksomheder. Indsatsen resulterede 
blandt andet i en udbygning af samar-
bejdet med Irma og med By Little Hand, 
mens der blev etableret nye samarbejds-
aftaler med Wiking Meat, BabySam, Euro-
florist og OK.

Julehjælp til flere børn end nogensinde
Igen i 2016 slog Mødrehjælpens jule-
indsamling rekord. Privatpersoner, lokal-
foreninger, fonde og virksomheder valgte 
i stort omfang at støtte årets indsamling, 
så flere børn kunne få en god jul. I alt støt-
tede 210 virksomheder juleindsamlingen, 
mens den 10.780 gange blev støttet af 

privatpersoner. Indsamlingen er primært 
foregået digitalt, gennem henvendelse til 
eksisterende støtter og ved aktivt at tale 
om behovet for julehjælp i pressen. Støt-
ten satte Mødrehjælpen i stand til at give 
julehjælp til 5321 børn fra 2627 familier 
– det er knap 10 % flere børn end året før. 
Udover julehjælp genererede juleindsam-
lingen også midler til Mødrehjælpens råd-
givningsarbejde. 

Flere brugere på mødrehjælpen.dk
Mødrehjælpens tilstedeværelse digitalt – 
herunder også på sociale medier – blev 
markant udbygget i 2016. Antallet af bru-
gere, der besøgte Mødrehjælpens hjem-
meside steg fra 288.624 brugere i 2015 til 
408.657 i 2016. Stigningen skyldes blandt 
andet  flere besøg i det digitale rådgivnings- 
univers og på sider, der leder til Mødre-
hjælpens chat- og telefonrådgivning. Men 
også donationssiden modtog markant 
flere besøg i 2016 sammenlignet med 
2015, og underskriftsindsamlingen for 

uvildig abortrådgivning var med til at føre 
nye brugere ind på Mødrehjælpens hjem-
meside.
 Der blev i efteråret lavet en undersøg-
else af brugernes tilfredshed med Mød-
rehjælpens rådgivningsunivers. 86 % af de 
adspurgte svarede, at de var tilfredse eller 
meget tilfredse med rådgivningsartiklerne. 

Facebook som interesseskaber
40.232 – så mange nye følgere fik Mødre-
hjælpens Facebookside i 2016. Ved årets 
udgang var der således 57.106 personer 
og organisationer, der fulgte med i opdate- 
ringerne fra Mødrehjælpen på Facebook. 
Følgerne på siden tæller brugere, støtter, 
frivillige, medarbejdere og andre inter-
esserede i Mødrehjælpens sag. Mange af 
følgerne har vist deres interesse og op-
bakning til Mødrehjælpens sag ved at del-
tage i en underskriftindsamling eller ved 
at være med i debatter på Facebooksiden. 
 Mødrehjælpen var også aktiv på an-
dre sociale medier, og flere har i 2016 

valgt at følge Mødrehjælpen på Twitter, 
LinkedIn og Instagram.
 De sociale medier har sammen med 
en vellykket presseindsats, der løbende 
skabte omtale af Mødrehjælpens natio-
nale og lokale aktiviteter, været med til at 
markedsføre Mødrehjælpens tilbud. 

Udvikling af partnerskabsmodel og 
mere viden om vold i familien
Mødrehjælpen har gennem årene skabt 
gode resultater ved at indgå i partnerska-
ber med kommuner, regioner og andre 
aktører, og det er en ambition, at denne 
organisering i fremtiden skal videreud-
vikles og udbredes til andre projekter og 
indsatser. Som et led i den målsætning 
er der i årets løb udviklet en ny og mere 
fleksibel partnerskabsstrategi. 
 2016 er også blevet brugt på – med 
finansiering fra Egmont Fonden – at udar-
bejde tre undersøgelser om voldsudsatte 
familier og konsekvenserne for børn, der 
vokser op med vold i familien. To af un-
dersøgelserne – en registerundersøgelse 
af omfang og konsekvenser af at vokse 
op med vold i hjemmet udarbejdet af 
SFI – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd samt en interviewundersøgelse 
gennemført af Mødrehjælpen blandt 
børn i Ud af Voldens Skygge – forventes 
at udkomme i forbindelse med en konfer-
ence om børn og vold planlagt til afhold-
else i starten af 2017. Alle undersøgelser 
havde til formål at supplere en sparsom 
viden om konsekvenserne for børn, der 
vokser op i familier med vold. 

22.587
SÅ MANGE FASTE STØTTER 
havde Mødrehjælpen ved årets udgang

238 % 
så mange flere 
følgere fik 
Mødrehjælpen 
på Facebook

210 
virksomheder støttede 
juleindsamlingen i
2016

5321 
børn fik julehjælp 
af Mødrehjælpen
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Øget fokus på kompetenceudvikling 
og læring på tværs
Internt i organisationen er der arbejdet 
målrettet med at tiltrække højt kvalifice-
rede medarbejdere, ligesom der i 2016 
har været stort fokus på kompetenceud-
vikling blandt både frivillige og ansatte i 
Mødrehjælpen, blandt andet gennem af-
holdelse af kurser samt oprettelsen af en 
uddannelsespulje for medarbejdere. 
 Flere af Mødrehjælpens personale-
politikker er desuden blevet revideret i 
2016 for at sikre en høj standard, og der er 
arbejdet på at skabe et godt læringsmiljø 
på tværs af hele organisationen.
 Tiltag og fokusområder, som alle har 
til formål at opretholde et professionelt 
og fagligt stærkt tilbud til gravide og 
børnefamilier med behov for hjælp.

Mødrehjælpen i eget hus
I 2016 flyttede Mødrehjælpen i Køben-

"Jeg har via 
rådgivningen (…) 
fået et kompas, 

jeg kan styre efter 
– og styre uden 

om ham." 
– Anne om rådgivning i 'Ud af Voldens 

Skygge', Jyllands-Posten juni 2016

"En mor skal ikke presses ud på arbejdsmarkedet. Hun 
skal have ro til at koncentrere sig om at skabe omsorg, 

skabe tryghed og få amningen på plads for sit barn."
– direktør Mads Roke Clausen om, at kontanthjælpsloftet rammer mødre på barsel, DR december 2016

havn i eget hus i Abel Cathrines Gade på 
Vesterbro. En fredet ejendom fra 1885, 
som i sin tid blev bygget til fattige kvinder 
fra københavnsområdet. Huset er done-
ret og renoveret af Liljeborg i samarbejde 
med Oak Foundation. 
 Mødrehjælpen har selv placeret en del 
af sin bundne kapital fra et tidligere ejen-
domssalg i ejendommen. Der er således 
ikke anvendt penge fra rådgivning og fri-
villige aktiviteter i finansieringen af huset.  
Dette takket være de to donorer. 
 Det nye hus giver Mødrehjælpen et 

stabilt fundament for vores arbejde og 
skaber mulighed for at vokse og hjælpe 
endnu flere i fremtiden. Huset har også 
skabt mulighed for forbedrede samtale-
rum til børn og forældre og nye aktiviteter 
såsom kokkeskole og traume-yoga. 
 Mødrehjælpens protektor Hendes 
Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary 
forestod åbningen af det nye rådgiv-
ningshus. Begivenheden trak overskrifter 
i pressen og ugebladene og markerede 
en historisk dag for Mødrehjælpen.  

10 %
så mange flere børn 
fik julehjælp af Mødre-
hjælpen i 2016 i 
forhold til 2015

ANTALLET AF 
BRUGERE på 
Mødrehjælpens 
hjemmeside steg 
fra 288.624 i 2015 
til 408.657 i 2016 57.106 

Synes godt om 
Mødrehjælpen på 
Facebook i 2016

86 % 
af brugerne var tilfredse 
med Mødrehjælpens 
rådgivningsartikler
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Mødrehjælpen opfordrer til at 
stille op for børnefamilierne
Mødrehjælpen afsluttede i 2016 en 4-årig strategiperiode. Fremover skal der fornyet fokus 
på sårbare og udsatte børnefamiliers vilkår – sammen med alle, der vil gøre en forskel.

I perioden med strategien ’Mere og bedre 
Mødrehjælp’ er antallet af imødekomne 
henvendelser i Mødrehjælpens rådgiv-
ninger, partnerskaber og frivillige aktivi-
teter steget fra 11.582 i 2012 til 16.506 i 
2016. Det svarer til en stigning på 43 %. 
Årsagen til stigningen kan findes i en 
vækst på Mødrehjælpens frivilligområde, 
hvor flere nye lokalforeninger og bruger-
rettede aktiviteter er kommet til.
 Mødrehjælpen lancerede i 2014 et 
digitalt rådgivningsunivers på hjemme-
siden med viden og råd til brugerne, og i 
2015 åbnede vi en ny rådgivning i Aalborg. 
I perioden er der også etableret partner-
skaber i Københavns Sydhavn, Odense, 
Aarhus og Aalborg, og der er åbnet 13 nye 
lokalforeninger og 11 butikker med gen-
brug til børn. Det svarer til, at antallet af 
lokalforeninger og butikker er fordoblet. 
 Mødrehjælpens læringsmodel er ble-
vet fuldt implementeret, så vi kan doku-
mentere og lære af den udvikling, vores 
brugere opnår, når de får rådgivning og 
støtte hos os. Mødrehjælpens økono-

miske og organisatoriske fundament er 
som ønsket blevet mere bæredygtigt på 
centrale områder. Mødrehjælpens ind-
tægter er steget fra 53,5 mio. kr. i 2012 
til 73,3 mio. kr. i 2016, hvilket særligt skyl-
des en vækst i midler fra faste bidrag- 
ydere, virksomheder og fonde samt bi-
drag fra lokalforeninger og butikker. Der 
er med etableringen af en HR-afdeling, 
kompetenceafklaring og nye kursustiltag 
taget væsentlige skridt i forhold til at re-
kruttere og udvikle de mest kompetente 
profiler i alle dele af organisationen. Sam-
tidig er der etableret en selvstændig fri-
villigafdeling, som driver den prioriterede 
udvikling på frivilligområdet.

Stil op for børnefamilierne!
I den næste strategiperiode, der løber 
frem til 2020, fortsættes arbejdet med 
at styrke og udbrede Mødrehjælpens ak-
tiviteter. Mens Mødrehjælpen har været 
i en positiv udvikling, har vi også kunnet 
konstatere, at sårbare og udsatte børne-
familier i Danmark i tiltagende grad har 

brug for nogen, der stiller op for og med 
dem. Derfor vil man i den kommende 
strategiperiode opleve Mødrehjælpen 
markere sig mere tydeligt i den socialpo-
litiske debat. Vi vil engagere Danmark i 
børnefamiliernes sag og række ud mod 
nye samarbejdspartnere, der ligesom os 
brænder for at skabe gode rammer og 
tilbud til familier, der er kommet i svære 
situationer. 
 Vi vil også række ud mod nye mål-
grupper og gøre det endnu mere tydeligt, 
at Mødrehjælpen også er til for far og for 
familier, der er flygtet til Danmark. Høj 
faglighed og kvalitet har været Mødre-
hjælpens kendetegn de sidste 100 år. 
Det forpligter. Derfor vil vi på baggrund 
af egne erfaringer, forskning og digitale 
muligheder blive ved med at udvikle nye 
metoder, modeller og tilbud, så vi kan 
hjælpe vores brugere endnu bedre. Sam-
tidig vil vi fortsætte det vigtige arbejde 
med at rekruttere dygtige frivillige, der 
gør en værdifuld forskel for børnefami-
lier lokalt.

"Trivsel og velfærd begynder ude i familierne, og det er 
helt fra barnet bliver sat i verden, vi som velfærds- 

samfund skal stå parat med en indsats, så forældre kan 
blive støttet i at være gode forældre for deres børn." 

– direktør Mads Roke Clausen, mødrehjælpen.dk/debat-trivsel november 2016

ANTALLET AF 
FRIVILLIGE 
i Mødrehjælpen er 
steget med 66 % 
fra 2012 til 2016 43 %

Så meget er antallet af 
imødekomne henvendelser 
steget fra 2012 til 2016 

MØDREHÆLPENS 
INDTÆGTER 
er steget fra 53,5 
mio. kr. i 2012 til 
73,3 mio. kr. i 2016

ANTALLET AF 
STØTTEMEDLEMMER 
er steget 186 % fra 
7907 i 2012 til 22.587 
i 2016 186 %



Stabil økonomi bag brugerrekord
Ved årsregnskabets afslutning kunne der fremvises stigning i både indtægter og egenkapital.

Mødrehjælpens indtægter er steget 
fra 67.809 t.kr. i regnskabsåret 2015 til 
73.269 t.kr. i 2016, en samlet stigning 
på 5.460 t.kr. Indtægtsstigningen skyl-
des især øgede donationer og kampag-
neindtægter fra private – såvel faste som 
engangsdonationer, samt bidrag fra virk-

somheder og fonde. De stigende indtæg-
ter har været en medvirkende faktor til, 
at endnu flere brugere har fået hjælp af 
Mødrehjælpen i årets løb. Mødrehjælp-
ens samlede egenkapital udgør 63.603 
t.kr. pr. 31. december 2016, hvoraf den
bundne egenkapital udgør 48.935 t.kr.

I 2015 var egenkapitalen 40.606 t.kr. 
og den bundne egenkapital 20.690 t.kr. 
Stigningen i den bundne egenkapital 
skyldes, at Mødrehjælpen i regnskabs-
året 2016 har modtaget en gave til er-
hvervelse af det nye rådgivningshus i Abel 
Cathrines Gade 13.
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Fonde og legater Arbejdsmarkedets Feriefond, Asta og Jul. P. Justesens Fond, Avnedefonden, Bikubenfonden, Birthe Justesens Fond, Bygma Fonden, C.A. Tesch´s og Hustrus Fond, Civilingeniør H. C. 
Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond, Cold Stores Fond (I C Møllers Legat), D/S Orients Fond, Dansk Sygeplejeråds Solidaritetsfond, Den A. P. Møllerske Støttefond, Den Lille Færge, Det Obelske 
Familiefond, Direktør J. P. Lund og hustru Vilhelmine Bugges Legat, Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond, Direktør K. Steinmanns Fond, Direktør Werner Richter og Hustrus Legat, 
Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond, Egmont Fonden, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Enkefru Sophie Fonnesbech, født Maag´s Legatfond, Fabrikant Chas. Otzens Fond, Fabrikejer, 
ingeniør Valdemar Selmer Trane og Hustru, Elisa Trane's Fond, Fijoloca Fonden, Fionia Fond, FLS Industries A/S Gavefond, Fonden af 24. december 2008, Frantz Hoffmanns Mindelegat, Frederik og Emma 
Kraghs Mindefond, FrederiksbergFonden, Fynske Frimureres Fond, Generalkonsul Jens Olsens Fond, Gerda Laustsens Fond, Gerda og Hans Frederiksens Mindefond, Grosserer Andreas Collstrop og søn 
Rudolf Collstrops Mindelegat, Hempel Fonden, Konsul Grosserer Osvald Christensens Mindefond, Købmand af Aalborg Vagn Larsen og Hustrus Fond, Lemvigh-Müller Fonden, Liljeborg, Linexfonden (Frede 
Duelund Nielsens Fond), Louis Petersens Legat, Magister Richard Nordhuus ny Legat, Mogens Juel Jacobsens Legat, Nordea Fonden, Nordea Fonden – region København, Nordea Fonden – region Midtsjælland, 
Nykredit, Mary Fonden, Foreningen Østifterne, OAK Foundation, Oticon Fonden, Otto og Gerda Bings Mindelegat, Paula og Axel Nissens Legat, Politiken-Fonden, Poul Due Jensens Fond, Simon Spies Fonden, 
Solar Fonden af 1978, STG's Gavefond, Susi og Peter Robinsohns Fond, Tage & Claudine Lund-Larsens Fond, The Robertson Trust, Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond, Torben Vejs Fond, Tuborg-
fondet, Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, Vanggaard Fonden, Varelotteriet, Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger, Velux Fonden, Vinhandler N.O. Andersens Legat, William og Hugo Evers Fond, 
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Aage og Ulla Filtenborgs Fond af 8. november, Aase og Ejnar Danielsens fond Foreninger, organisationer og virksomheder 3F Transport, Logistik & Byg, Adviva ApS, 
Advokatfirmaet Erritzøe I/S, B. Nygaard Sørensen A/S, BabySam A/S, BabySam Aalborg C, Backe & Kompagni ApS, Beiersdorf A/S, Boligselskabernes HUS' medarbejdere, By Little Hand ApS, Børnehjælpsdagen 
i Odense, Børnesagens Fællesråd, Caldic Ingrediens Denmark A/S, CellPoint Mobile, Centerforeningen Vestsjællandscentret, Christian J. Linde ApS, Computo ApS, Dansk Niro Teknik, Dansk Sygeplejeråd, Kreds 
Midtjylland, Datarevision FRR, Dinitrol Center Glostrup ApS og D1 bilsyn ApS, Dolle Nordic A/S, EPA Regnskab, Euler Hermes Danmark, Filial Af Euler Hermes S.A., Belgien, Euroflorist Group, Fhn Holding ApS, 
Football-Scouting & Consulting ApS, Georg Wohlers A/S, HagemannGruppen, Halling-Overgaard, Advokatfirma, Henrik Tofteng A/S, Heraldyne ApS, Irma A/S, Jauer Designlab ApS, Karsten Mortensen A/S, Klub 
LASA, Novo Nordisk, LG Ejendomsinvest A/S, Læge Joachim Frølund, Løve Apotek Nykøbing F, Marselis Rotaract Club, Mette Holm Psykologerne, Middelfart Sparekasse, Mondo Kaos, MS-Team Hosting ApS, 
Munthe A/S, Murermester Jørgen Christiansen ApS, Nash ApS, NATURSUTTEN® by EcoBaby ApS, Nomeco A/S, Nordjyske Medier A/S' medarbejdere, Odder Spildevand A/S, OEM Consult, PRAHL – Rådgivende 
Ingeniører A/S, Privatpraktiserende Psykolog Ida Kran, QIS ApS, Qmed Consulting ApS, R L H Invest ApS, Rederiet Høj A/S, S. Højlund Rasmussen & Co A/S, Salling Starbucks, Sanderhage ApS, Svenstrup Skole, 
T.J. Transmission A/S, Tandlæge Frederikke Köhler, Tandlæge Stine Martoft ApS, Tid & Tanke, Topp Holding A/S, UBRO A/S, United Production ApS, Wind And Water ApS, Zolidtal Regnskabsservice, Zonta 
Danmark, Odense, Zonta Danmark, Silkeborg, Zonta Danmark, Aarhus II, Aalborg kommune, Aktivitet Vest, Aalborg Produktionsskole, Århus Blikkenslageri A/S Bidrag fra lokalforeninger Amager, Esbjerg, 
Frederiksberg, Hillerød, Horsens, Kalundborg, Kerteminde-Langeskov-Munkebo, Maribo, Næstved, Nørrebro/Nordvest, Randers, Roskilde, Slagelse, Vejle, Viborg, Aalborg.

Private donationer og kampagneindtægter 38 %

Fonde, virksomheder og arv 9 %

Øremærkede projektindtægter 32 %

Indtægter fra offentlige midler 14 %

Frivilligområde 7 %

Rådgivning herunder øremærkede projekter 62 %

Politik og analyse 2 %

Frivilligområde 7 %

Information og indsamling 15 %

Direktion og økonomi 7 %

IT, HR og etablering af nyt domicil 7 %

Sådan tjener vi pengene Sådan bruger vi pengene


