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Forord

Vi tror på, at børnene
og deres familier ofte
selv har gode bud
på, hvordan deres
problemer kan løses.

I Ole Kirk’s Fond er vi optaget af at bidrage til
indsatser, der fremmer livskvaliteten for børn og
deres familier – særligt dem der er sårbare. Vi tror
på, at børnene og deres familier ofte selv har gode
bud på, hvordan deres problemer kan løses. Derfor
prioriterer vi at involvere dem, når vi indgår i samarbejder og giver støtte til forskellige indsatser.
I 2021 gik Mary Elizabeths Hospital – Riget for
børn, unge og gravide ind i en ny fase i projektet,
hvor udviklingen af brugeroplevelsen blev løftet
i samskabelse med brugerne. Ole Kirk’s Fond
bevilligede yderligere 85 millioner kr. til netop det
formål. Vores fælles ambition er, at Mary Elizabeths
Hospital skal være et banebrydende hospital, hvor
der skabes plads til familiers liv i en tryg og hjemlig
atmosfære. Fra begyndelsen har det derfor været
vigtigt for os, at børnehospitalet udvikles sammen
med dem, det bygges til: Børn og unge, de gravide, familierne og personalet.
Børnenes stemme har også fyldt i udviklingsprojekter på det sociale uddelingsområde i fonden,
hvor vi bl.a. har fokus på børn som pårørende til
forældre med psykisk sygdom og børn i familier
med vold.

Sammen med Børns Vilkår og Psykiatrifonden
lancerede vi i 2021 et femårigt partnerskab med en
fælles ambition om at støtte børn, hvis mor eller
far har psykisk sygdom. Partnerskabet har i løbet
af året offentliggjort to rapporter på hjemmesiden
spørgmere.dk. Rapporterne tager udgangspunkt i
en række børneundersøgelser, hvor børn har delt
deres oplevelser og råd til, hvordan vi kan hjælpe
børn som pårørende bedre i fremtiden. Deres input
bidrager også til grundlaget for partnerskabets
politiske anbefalinger.
På voldsområdet er der igangsat flere indsatser,
der skal hjælpe de tusindvis af børn, som vokser op
i et hjem med vold. I løbet af året har vi aktiveret
midler fra ’Stop vold mod børn’-puljen, som blev
etableret i samarbejde med Mødrehjælpen i forbindelse med COVID-pandemiens start tilbage i 2020.
I partnerskabet arbejder vi på at afbøde konsekvenserne af den eskalerede vold i de danske hjem.
Indsatserne er udviklet med afsæt i et børnepanel,
som peger på, hvilke behov og hvilken hjælp de
voldsudsatte børn har brug for.
2021 var også året, hvor COVID-19 fortsatte med at
bide sig fast i det danske samfund med yderligere
nedlukninger. Man så en forværring i mistrivslen

Forord
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Ole Kirk’s Fonds
mulighed for at
agere hurtigt, når
en krise opstår,
bygger på langvarige
samarbejder.

blandt børn og unge og nu også en risiko for
læringstab – særligt blandt de udsatte og sårbare
børn. En ny COVID-pulje blev derfor etableret i
begyndelsen af året med det formål at bidrage til
at genstarte børnenes fællesskaber og mindske
læringstabet hos de mest sårbare børn i vores
samfund. Det har været inspirerende at se, hvordan
organisationer og ildsjæle rundt omkring i Danmark
endnu engang har arbejdet hårdt for at omstille sig
i en vanskelig situation til gavn for børnene.
Ole Kirk’s Fonds mulighed for at agere hurtigt, når
en krise opstår, bygger på langvarige samarbejder.
I august opstod også en helt ekstraordinær situation, da Afghanistan stod i en humanitær krise som
følge af Talibans magtovertagelse. Der blev meldt
om overgreb, drab på civile og mange sårede
samt mangel på alle slags forsyninger, da landet
kollapsede. Der kom et ekstraordinært pres på
hospitalerne, og en ødelagt infrastruktur besværliggjorde adgang til livsvigtige forsyninger i et land,
der i forvejen kæmpede med alvorlig tørke. På få
dage lykkedes det Ole Kirk’s Fond at bidrage til at
afhjælpe den humanitære krise med en ekstraordinær bevilling på 50 millioner kr. til den afghanske
befolkning gennem fondens mangeårige samarbejdspartner Røde Kors.

Den samlede bevillingssum endte i 2021 på
292 millioner kr., og vi håber, at denne rapport
giver både overblik og indblik i de projekter og initiativer, som blev støttet med midler fra Ole Kirk’s
Fond i året.
Vi glæder os til fortsat at støtte lokale ildsjæle og
fællesskaber samt organisationer, som deler vores
ambitioner, så vi sammen kan skabe tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn.

Karin Skjødt Hindkjær
Direktør
Billund, februar 2022

Kjeld Kirk Kristiansen
Bestyrelsesformand
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Om Ole Kirk’s Fond
Vi fremmer livskvaliteten for
børn og deres familier
I Ole Kirk’s Fond arbejder vi for
at styrke børn og deres familier,
så børnene får bedre forudsætninger for en positiv udvikling i
livet. Vi har et særligt blik for de
sårbare og udsatte børn og deres
familier, dog uden at glemme de
brede og forebyggende indsatser, der styrker børns trivsel og
udfoldelsesmuligheder generelt.

Vi værdsætter det langsigtede
samarbejde med andre
organisationer, hvor
fællesskabet gør os stærkere
Ole Kirk’s Fond er en ansøgningsbaseret fond,
og vi støtter mange forskellige typer af projekter til gavn for børn og familier. Vi udvikler
også større projekter og løsninger sammen
med partnere.
Gensidig tillid er en forudsætning for vores arbejde – uanset om der er tale om store, komplekse projekter eller om mindre donationer
til mennesker med noget særligt på hjerte.

Om Ole Kirk’s Fond
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Rødder i LEGO® virksomheden
Ole Kirk’s Fond er en almennyttig fond, som blev stiftet
i 1964 til minde om LEGO virksomhedens grundlægger,
Ole Kirk Kristiansen, for at gøre Billund attraktiv for
LEGO medarbejdere og deres familier.
Vi støtter stadig lokale ildsjæle og fællesskaber i og
omkring Billund, men fokuserer i særlig grad på at skabe tryghed, trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn i
hele Danmark. Globalt støtter vi humanitære indsatser
gennem danske partnere.

Vores fundament
Mission

Inspire and develop the builders of tomorrow

Formål

At fremme livskvalitet for børn og deres familier – primært i Danmark

Mål

Barnet
Støtte barnets handlekraft og forudsætninger for en positiv udvikling i livet

Værdier

Imagination – Creativity – Fun – Learning – Caring – Quality

Ånd

Man er forpligtet til at forvalte det betroede så godt som muligt

Støtte
områder

Socialt

Fokus

Børn i
familier
med vold

Børn i
familier
med
misbrug

Børn i
familier
med
psykisk
sygdom

LEGO® og KIRKBI
medarbejdere muliggør
bevillinger
Fælles for alle fondens bevillinger er, at de
er muliggjort af det overskud, som medarbejderne i LEGO Koncernen og KIRKBI er
med til at skabe.
Den totale bevillingssum består primært af
midler fra LEGO Fonden og derudover midler fra Kirk Kristiansen familiens holding- og
investeringsselskab, KIRKBI A/S samt afkast
fra Ole Kirk’s Fonds egen grundkapital.

Familien
Støtte de nære relationer i at
understøtte barnets trivsel

Småbørn
i sårbare
familier

Børn i
mistrivsel

Fællesskabet
Støtte initiativer som underbygger positive
fællesskaber og oplevelser for børn

Humani
tært

Lokalt –
Billund

Uddan
nelse

Kirkeligt –
kulturelt

Mary
Elizabeths
Hospital

Puljer
gennem
danske
partnere

Lokale
ildsjæle
og fælles
skaber

Legater til
pædagogstuderende

Projekter
udviklet
til børn og
unge

Separat
program

Midler fra LEGO Fonden

(25% ejerskab af LEGO Koncernen)

Midler fra KIRKBI A/S

(75% ejerskab af LEGO Koncernen)

Investeringsafkast
fra egen grundkapital

Vi støtter projekter og indgår i sam
arbejder, hvor fællesskabet gør os
stærkere, så vi kan fremme livskvali
teten for børn og deres familier.
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2021 i tal
Uddelingsniveau 2021

Uddelingsniveau 2017-2021

mio. kr.

300

292

292 mio. kr.

200

190
100

133

134
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2017

2020

Socialt

Humanitært

208 mio. kr.

55 mio. kr.

Kirkeligt og kulturelt

Uddannelse

16,5 mio. kr.

12,5 mio. kr.

2021

2021 i tal

Uddelinger 2021
Fordelt på område
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Gennemsnit
2018-2021
6%

4%
5%
11%

19%

71%

Socialt
Humanitært
Kirkeligt og kulturelt
Uddannelse

21%
63%

Gennemsnit
2018-2021

Uddelinger 2021
Geografisk fordeling
19%

8%

23%

Lokal
National
Global

73%

10%

67%

Antal ansøgninger

Antal bevillinger

608

186
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Et blik på 2021

Maj
April

Januar

Ny COVID-pulje
En åben pulje, der gav organisationer i hele landet mulighed for
at søge støtte til indsatser, der
bl.a. skulle mindske læringstab
hos udsatte børn og genstarte
børnefællesskaberne.

Første spadestik til Mary
Elizabeths Hospital
I april blev første spadestik taget til et nyt,
banebrydende hospital.

→ Læs mere på side 13

→ Læs mere på side 26

Løft af bruger
oplevelsen på Mary
Elizabeths Hospital
Ole Kirk’s Fond støttede Mary
Elizabeths Hospital med yderligere 85 millioner kr. dedikeret
til udvikling af brugeroplevelsen
på hospitalet.

→ Læs mere på side 13

Maj-juni

Det første
virtuelle
Skole OL

Marts

Ole Kirk’s
Fond
kommer på
LinkedIn
www.linkedin.com/
company/ole-kirks-fond

Maj

Uddeling af 2.100
rygsække til børn på
krisecentre
I samarbejde med Mary Fonden
og LOKK – Landsorganisation af
Kvindekrisecentre blev der pakket 2.100 rygsække til børn på
krisecentre. Rygsækkene bruges
i bearbejdningen af voldsudsattes børns oplevelser og traumer.

→ Læs mere på side 16

30.000 børn fra
0.-8. klasse rundt
omkring i Danmark
dyrkede klassefællesskabet til
De Virtuelle Skole
Olympiske Lege. I
tre uger konkurrerede skolerne, og
det kulminerede i
et virtuelt finaleshow transmitteret
fra vores hjemstavn Billund.
Fonden har støttet
Billund Kommunes
værtskab til og
med 2024.

Juni

Indvielse af
Strandbakkehuset
Strandbakkehuset –
Vestdanmarks første hospice for
børn – blev indviet. Nu kan flere
alvorligt syge børn og deres
familier få lindring, omsorg og
øget livskvalitet i en svær tid.
Opførelsen af Strandbakkehuset
er muliggjort af donationer fra
flere fonde, virksomheder og
privatpersoner.

Et blik på 2021
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Juli

Pusterum og
ferieminder

Juni

’Spørg mere – så
fylder det mindre’
Det er titlen på Ole Kirk’s Fonds
partnerskab med Børns Vilkår
og Psykiatrifonden, som blev
offentliggjort i 2021 sammen
med partnerskabets første to
rapporter og anbefalinger. I
fællesskab arbejdes der på,
at børn, hvis mor eller far har
psykisk sygdom, får den rette
hjælp hurtigt og dermed har
mindre risiko for selv at udvikle
en psykisk sygdom i fremtiden.

Ole Kirk’s Fond har
støttet ferielejre
for udsatte børn i
mere end 10 år –
og 2021 var ingen
undtagelse. Flere
hundrede børn
kom på ferielejre,
hvilket gav dem et
tiltrængt pusterum
i et trygt fællesskab. Bag ferielejrene står dygtige
organisationer
og deres mange
frivillige, der brænder for at gøre en
forskel.

November

Prisvinder
August

Ekstraordinær
bevilling til
Afghanistan
Afghanistan stod i en humanitær krise som følge af Talibans
overtagelse af magten i landet.
Det kaldte på hurtig handling og
resulterede i en ekstraordinær
bevilling på 50 millioner kr. i
hjælp til den afghanske befolkning gennem Røde Kors.

Ole Kirk’s Fond og
M2 Film vinder sølv
til Cannes Corporate Media & TV
Awards i kategorien ’Medical Films’
med en etablerende film om
Mary Elizabeths
Hospital.

→ L æs mere på
side 13

→ Læs mere på side 21

September

Er du okay?
Juni

Børns stemme på Folkemødet
Ole Kirk’s Fond muliggjorde to debatter på
årets Folkemødet. Psykiatrifonden stod bag
debatten ’310.000 børn i familier med psykisk
sygdom: Hvor er hjælpen?’. TUBA og Mødrehjælpen debatterede indsatsen over for børn
fra misbrugsramte og voldsudsatte familier.
Fælles for begge debatter var, at børn og
unge bidrog med deres personlige erfaringer
og holdninger.

Mødrehjælpen gik i luften med
et nyt tilbud til voldsudsatte
børn på erduokay.dk, som giver
mulighed for at børnene kan få
hjælp og spejle sig selv i andre
børns historier.

→ L æs mere om vores indsats
på voldsområdet og om
projektet på side 15

December

Hjerterum og
juleglæde i december
Traditionen tro blev der endnu
en gang givet en håndsrækning til økonomisk pressede
familier gennem vores dygtige
julehjælpspartnere. Udover at
børnene får en god, fælles juleoplevelse med deres familier, så
fungerer julehjælpen også som
en døråbner til organisationernes øvrige tilbud.
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Mary Elizabeths
Hospital
Riget for børn, unge og gravide
Ole Kirk’s Fond, Region Hovedstaden
og Rigshospitalet er gået sammen
om at bygge et banebrydende hospital, der sætter helt nye standarder
for behandlingsforholdene for børn,
unge, fødende og deres familier.

Det bidrager
Ole Kirk’s Fond
med
I partnerskabet bidrager Ole Kirk’s
Fond med cirka en tredjedel af
det samlede projektbudget – 700
millioner kr. – heraf 85 millioner kr.
til udvikling af brugeroplevelsen.
Udover den økonomiske støtte
bidrager Ole Kirk’s Fond også med
de kompetencer, vi har i fonden
såvel som i andre dele af det
LEGO® økosystem, som fonden er
en del af.

Mary Elizabeths Hospital

13

Fakta
Hvor stort bliver Mary Elizabeths Hospital?
60.000 m2 fordelt over 7 etager og med teknik
på 8. etage.
Hvor mange medarbejdere?
Hospitalet vil have cirka 1.200 medarbejdere.

Livet skal leves
– også når vi er syge

Hvor mange enestuer, ambulatorier og
operationsstuer kommer der til at være?
Hospitalet kommer bl.a. til at rumme 179 ene
stuer, 79 ambulatorier og 15 operationsstuer –
og med plads til 900 patienter og deres familier.

Mary Elizabeths Hospital er et hospital, hvor der bliver
gået nye veje for at skabe plads til familiers liv og behov
i en sårbar livssituation. Med forskning i verdensklasse
og højt specialiseret personale behandles børn, unge
og gravide på højeste, internationale niveau – og på en
måde, hvor leg og sammenhæng i behandlingen skaber
livskvalitet før, under og efter et ophold på hospitalet.

Hvor kommer hospitalet til at ligge?
Mary Elizabeths Hospital er en del af Rigshospitalet i K
 øbenhavn og opføres som en ny bygning
ved det nuværende Rigshospital.

På det kommende hospital vil der være fokus på:
•
•
•
•

En tryg og hjemlig atmosfære.
Behandlerne kommer til patienten – ikke omvendt.
En legende tilgang.
Der skal deles, inspireres og søges ny viden om den
bedste og nyeste behandling.

85 mio. kr. skal løfte brugeroplevelsen
I 2021 bevilligede Ole Kirk’s Fond yderligere 85 millioner kr.
til at løfte brugeroplevelsen på hospitalet, så vi sammen
med vores partnere sikrer patienter og familier den bedst
mulige livskvalitet.
Én af de afgørende veje til at skabe gode brugeroplevelser
er at inddrage dem det hele handler om, hvilket har været et
fokus siden projektets begyndelse. Patienter, deres familie
og personale har delt deres erfaringer og drømme for det
kommende hospital.
I 2021 gik Mary Elizabeths Hospital ind i en ny fase, hvor der
blev skruet yderligere op for samskabelse med brugerne.
Udover løbende test i de eksisterende rammer på Rigshospitalet, bruges den ekstra bevilling fra Ole Kirk’s Fond bl.a.
på at teste nye løsninger i en 1:1 model af et lille udsnit af
bygningen, som Rigshospitalet står bag. Her skal patienter,
familier og personale teste forløb, design og situationer,
indtil de er stærke nok til at blive implementeret på det
nye hospital.

Hvornår åbner Mary Elizabeths Hospital
for patienter?
2019

2021

2024

2025

Klargøring
af byggeriet

Byggeriet
startede

Bygningen
står færdig

Første patient
forventes at kunne
modtages på
hospitalet

Kortfilm og
postkorthilsner
– vinder en pris

Byggeriet er i
gang – første
spadestik

I 2021 lancerede vi vores første
kortfilm og film-postkorthilsen.
I filmene går vi bag om Mary
Elizabeths Hospitals kulisser og
får indsigt i tilblivelsen af det
nye hospital, der skal blive til et
hospital i verdensklasse for børn,
unge, fødende og deres familier.
Bag filmene står Ole Kirk’s Fond og
filmselskabet M2 Film. I efteråret
kunne vi fejre, at den etablerende
film om Mary Elizabeths Hospital
vandt sølv til Cannes Corporate
Media & TV Awards i kategorien
’Medical Films’.

I april hjalp to børn,
der tidligere har været
indlagt på Rigshospitalet, med at tage første
spadestik til hospitalet
og markerede dermed
det officielle startskud
til byggeriet. Siden da
er der blevet arbejdet
på højtryk på byggegrunden i den vestlige
del af Rigshospitalets
matrikel, så bygningen
efter planen kan åbne
dørene i 2025.
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Socialt
Vi har et blik for projekter,
der hjælper udsatte børn, dog
uden at glemme de brede,
forebyggende indsatser, der
styrker børns trivsel og ud
foldelsesmuligheder generelt.

Fem fokusområder
Det sociale område har en særlig plads i Ole Kirk’s
Fond og er også det største uddelingsområde.
Fonden har fem fokusområder, hvor vi særligt ønsker at bidrage. Det gør vi ofte gennem langvarige
samarbejder og partnerskaber med andre organisationer, hvor fællesskabet gør os stærkere. De fem
områder er:

•
•
•
•
•

Børn i familier med vold
Børn i familier med misbrug
Børn i familier med psykisk sygdom
Småbørn i sårbare familier
Børn i mistrivsel

Børn i familier med vold …

Socialt

… var et udvalgt fokus i 2021. Vold er et udbredt problem i
Danmark, og det estimeres, at der i hver skoleklasse sidder
2-4 børn, som er udsat for vold i deres nære relationer.
I Ole Kirk’s Fond ønsker vi at bidrage til at forebygge vold
mod børn – og at igangsætte indsatser, der kan opspore
og hjælpe børnene.

’Stop vold mod børn’-puljen
Coronakrisen og de mange nedlukninger gennem de seneste to år har haft alvorlige konsekvenser for de børn, der lever i hjem med vold:
Volden er forværret og eskaleret. Derfor indgik
vi tilbage i 2020 et partnerskab med Mødrehjælpen og etablerede en pulje med fleksibel
finansiering.
I 2021 blev følgende indsatser igangsat med
midler fra puljen:

1
2

Udvidelse af programmet ’Ud af voldens
skygge’, der giver voldsudsatte børn mulighed for at indgå i individuelle terapi- og
gruppeforløb.

Børneundersøgelse som afdækkede kon
sekvenserne af nedlukningerne for voldsudsatte børn. Det førte til anbefalinger til beslutningstagere og fagpersonale om, hvordan de
bedst kan hjælpe børnene.

4

Mødrehjælpen og Ungdommens Røde Kors
igangsatte et samarbejde om undervisning
til deres frivillige, der har en relation til
sårbare familier, så de er godt klædt på til at
kunne opspore og hjælpe voldsudsatte børn.

5

3

Kommunikation i øjenhøjde og direkte
til børn er et vigtigt redskab i opsporingen af
voldsudsatte børn. Derfor blev Mødrehjælpen
en del af platformen erduokay.dk – der nu
også rummer informationer om vold og hjælp
til voldsudsatte børn. Her kan børn spejle sig
i andre børn og få bekræftet deres følelser og
oplevelser. Og de kan skrive direkte med en rådgiver hos Mødrehjælpen og få hjælp og støtte.

→ Bevillinger fra ’Stop vold mod børn’-puljen i 2021: 7.258.536 kr.
Partnerskabet med Mødrehjælpen løber til og med 2022.

Nye former for samtalegrupper: Den første børneundersøgelse viste, at der er behov for
forskellige indsatser, for at Mødrehjælpen når en
større gruppe af voldsudsatte børn. Derfor blev
to nye typer gruppeforløb etableret:
• Virtuelle samtalegrupper for de 11-15-årige
voldsudsatte unge, der mangler et netværk af
jævnaldrende, de kan spejle sig i. Det virtuelle
mødeformat imødekommer også dem, der
bor langt fra rådgivningshusene.
• Gruppeforløb i naturen for de voldsudsatte
børn, der ikke kan finde sig til rette i ’almindelige’ børnegruppeforløb. Det kan f.eks. være
børn med meget udadreagerende adfærd, og
som har svært ved at sidde stille i længere tid
og koncentrere sig.

15
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Hjælp til børn
der kommer på
krisecentre
Vi har i en årrække støttet projekter, der
hjælper børn på krisecentre rundt omkring
i Danmark; Så børnene bliver set, hørt og
hjulpet. Det er lige så skadeligt for et barn at
opleve vold mellem forældre som selv at være
udsat for volden – derfor skal alle børn på
krisecentre have hjælp.

FACE:IT – bearbejdning af børns
følelser efter vold
Ole Kirk’s Fond har støttet, at Esbjerg Krisecenter kan
videreudvikle det terapeutiske samtaleværktøj FACE:IT,
så det målrettes børn på krisecentre. Voldsudsatte
børn kan have svært ved at sætte ord på deres følelser.
FACE:IT er et dialogværktøj, som netop kan hjælpe med
at få talt om det, der gør ondt og er svært at tale om.
Erfaringerne fra Esbjerg Krisecenter skal herefter udbredes til 10 krisecentre i Region Syddanmark.

→ Bevilling på 498.672 kr. til Esbjerg Krisecenter.

En fyldt rygsæk
– en lille hjælp i en svær tid
Siden 2008 har Ole Kirk’s Fond sammen med
Mary Fonden og LOKK – Landsorganisation af
Kvindekrisecentre uddelt mere end 30.000 rygsække til børn, der kommer på krisecenter med
deres mor. Børnene, der kommer på krisecenter,
får en rygsæk med bl.a. toiletsager, bøger og
legetøj. Rygsækkene fungerer som en praktisk hjælp, da børnene ofte kommer helt uden
noget. Samtidig fungerer rygsækkene også som
et pædagogisk dialogværktøj, de ansatte kan
bruge i snakken med børnene omkring deres
oplevelser. I 2021 blev 2.100 rygsække sendt ud
til landets krisecentre (inkl. Grønland og Færøerne). Rygsækkene pakkes i samarbejde med
LEGO Charity, hvor tidligere LEGO medarbejdere
pakker taskerne.

→ Bevilling på 3.000.000 kr. over 3 år til
Mary Fonden.

Socialt

Vi ønsker at styrke
børns trivsel og
udfoldelsesmuligheder
Herunder er et udvalg af brede indsatser på det
sociale område, som Ole Kirk’s Fond har støttet i
2021. Projekterne understøtter vores fem udvalgte
fokusområder eller repræsenterer generelle trivselsfremmende initiativer på det sociale område.

En bedre start på livet
– uden vold
Den helt tidlige og forebyggende indsats
er afgørende for at sikre, at ingen børn
vokser op med vold. Vold mod gravide
kan have store konsekvenser for det
ufødte barn.
Mary Fonden etablerede i 2020 projektet
’Sammen uden vold’ i samarbejde med
bl.a. Fonden Østifterne og Amager og
Hvidovre Hospital. Her screener jordemødre for vold blandt par, der venter
sig, med det formål at kunne tilbyde hjælp
tidligt i forløbet. Det hjælper ikke kun
parrene, men også det ufødte barn til en
bedre start på livet.
Sammen med Mary Fonden ønsker vi nu
at udbygge de gode erfaringer fra ’Sammen uden vold’ til sundhedsplejersker i
hele landet ved at arbejde for at:
• Sundhedsplejersker skal screene for
vold i alle familier, som de møder gennem hjemmebesøg i barnets første to
leveår.
• Personale skal uddannes og trænes i at
følge op med indsatser for de voldsudsatte familier, der findes i screening
erne.

→ Bevilling på 5.300.000 kr. over 3 år til
Mary Fonden.

En håndsrækning
Lige siden fonden blev etableret, har det været et
særligt ønske at støtte projekter, der giver sårbare og
økonomisk trængte familier en håndsrækning.
Gennem mange år har Ole Kirk’s Fond bl.a. støttet
børns mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter og
komme på et ferieophold, ligesom vi også har støttet
jule-, konfirmations- og skolestartshjælp. I 2021 indgik vi
et samarbejde med Foreningen til Støtte for Mødre og
Børn, der gennem legater til enlige forældre bidrager
til at give børnene adgang til noget af det, som mange
andre tager for givet. Legaterne går bl.a. til:
• Fritidsaktiviteter.
• Indkøb af udstyr – f.eks. i forbindelse med efterskolestart.
• Indkøb af f.eks. møbler eller andet der bidrager til, at
hjemmet gøres til en tryg base for barnet.
• Markering af højtider – f.eks. fødselsdage, konfirmation eller jul.

→ Bevilling på 500.000 kr. til
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn.
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Fif til fødsel og forældreskab:
Den bedst mulige start på livet
Mange nye forældre føler sig uforberedt på, hvordan de skal håndtere
de praktiske ting omkring spædbarnet – og i det hele taget, hvad de
kan forvente. Det skaber en usikkerhed, der i værste tilfælde kan give
mistrivsel for barnet. Det er problemer, som viser sig tydeligst hos
udsatte familier, der får endnu sværere ved at klare den nye livssituation med børn.
’Fif til fødsel og forældreskab’ er derfor et nyt, digitalt program, der
har det overordnede formål at give alle børn den bedst mulige start
på livet. Det gøres ved at give kommende forældre mulighed for at
overveje, afprøve og tage stilling til, hvad det kan betyde for dem, at
de meget snart skal være forældre. Programmet kan både bruges af
de kommende forældre derhjemme, og når de mødes med fagpersoner. Projektet indgår som en del af vores fokusområde ’Sårbare
småbørnsfamilier’.

→ Bevilling på 3.386.500 kr. over 2 år til Center for F orældreskab.

Sisterhood: Øger trivslen for piger på
ungdomsuddannelserne
Mistrivslen blandt børn og unge er stærkt stigende i
disse år – og årsagerne er mangeartede og komplekse. I særdeleshed blandt unge piger ses en præstations- og perfekthedskultur.
Girltalk.dk står bag projektet Sisterhood, hvor piger
fra ungdomsuddannelser i seks kommuner afprøver
et gruppe- og mentorforløb, som skal være med til at
øge pigernes trivsel. På sigt er det målet, at Sisterhood skal udrulles til endnu flere ungdomsuddannelser og dermed hjælpe endnu flere piger på vej til
en bedre trivsel. Projektet indgår som en del af vores
fokusområde ’Børn og unge i mistrivsel’.

→ Bevilling på 4.000.000 kr. over 3 år til GirlTalk.dk.

Rådgivning til børn og unge
med spiseforstyrrelser og
selvskade
I Danmark lever cirka 75.000 med en
spiseforstyrrelse. Og 25% af alle unge
kvinder mellem 14 og 21 år har risiko for at
udvikle en spiseforstyrrelse. Selvskade er
også et stigende problem, og mere end
hver femte ung i 9. klasse har skadet sig
selv.
I kølvandet på corona-nedlukningerne har
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser
og selvskade (LMS) oplevet ekstra mange
henvendelser i deres rådgivningstilbud.
Samtidig er indholdet af samtalerne
blevet mere kompliceret, og konflikterne
i familierne fylder langt mere. Det kalder
på et større behov for hjælp, som denne
bevilling skal være med til at understøtte
gennem midler til rådgivningsfunktionen
hos LMS og en ny brevkassefunktion på
deres hjemmeside. Projektet indgår som
en del af vores fokusområde ’Børn og
unge i mistrivsel’.

→ Bevilling på 3.850.000 kr. over 3 år til
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser
og selvskade.

Socialt
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Frirum til en hverdag præget af
misbrug
Tusindvis af børn vokser op i et hjem, hvor mor eller far
har et misbrug. Og selvom forældrene ønsker det bedste for deres børn, er børnene mange gange overladt til
sig selv. De bliver små voksne.
Blå Kors oplever, at flere børn og deres familier har
behov for hjælp. Bl.a. i Vejle Kommune og omegnskommunerne er der et udækket behov for støtte til børn
og familierne. Derfor etableres nu et Barnets Blå Hus i
Vejle, der skal tilbyde terapeutisk behandling til børn sideløbende med sociale aktiviteter, hvor forældrene kan
deltage. Aktiviteterne kan fungere som en træningsbane for et godt samspil i familien. Ved at komme i huset
får børn hjælp til en svær hverdag, og familierne får
redskaber til bedre at håndtere konflikter og misbrug i
hverdagen. Projektet indgår som en del af vores fokusområde ’Børn i familier med misbrug’.

→ Bevilling på 7.369.285 kr. til Blå Kors Danmark.

Eksempler på andre bevillinger i 2021
Bevillingsmodtager

Projektbeskrivelse

Bevillingsbeløb i kr.

Julemærkefonden

Efterværnsindsats der sikrer langtidseffekten af børns ophold på et Julemærkehjem

18.105.328 over 4 år

Mary Fonden

Skolestyrken – trivselsprogram til landets folkeskoler

4.968.238 over 3 år

BørneTelefonen

Videreudvikling og forankring af konceptet ’Børn Hjælper Børn’

4.830.281 over 3 år

Fri af Misbrug

Opsporing af og hjælp til familier med misbrug

3.498.130 over 3 år

Skyggebørn

Etablering af sorggrupper for børn i alderen 5-18 år i Aarhus

1.354.500 over 3 år

Junk Food

Kompetence- og udviklingsforløb for unge hjemløse

150.000

Dansk Folkehjælp

Konfirmationshjælp til økonomisk trængte familier

150.000

TUBA

Kortfilmen ’Mit barn’ om at vokse op i en misbrugsfamilie

100.000

Indvandrerkvindecentret

Fællesskabsaktiviteter for børn og unge med minoritetsbaggrund

100.000

Foreningen Drug Rebels

Oplysningsmaterialer til foredrag på ungdomsuddannelser

83.650
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Humanitært
Vi støtter primært humanitært arbejde gennem to puljesamarbejder. Puljerne adresserer begge de akutte behov,
der opstår i forbindelse med
menneskeskabte katastrofer
eller naturkatastrofer.

To puljer
Akutpuljen har vi etableret med Dansk Flygtningehjælp. Den skal hjælpe i humanitære flygtningekriser.
Katastrofepuljen har vi etableret med Dansk
Røde Kors. Den skal hjælpe mennesker, når en
naturkatastrofe rammer.
Grundprincipperne bag puljerne er hastighed
og agilitet, der gør, at midlerne i puljerne med
meget kort varsel kan frigives til akut og livsvigtig humanitær hjælp. Forudsætningen for hurtig
handling er et grundigt forarbejde, høj grad af
tillid og løbende, tæt dialog mellem os og vores
partnere. Herunder ses indsatserne i 2021
under Katastrofepuljen og Akutpuljen:

Katastrofepuljen

Libanon
Drift af hospitaler
i flygtningelejre
efter eksplosion.
682.625 kr.

Akutpuljen

Katastrofepuljen

Afghanistan

Bangladesh

Hjælp til afghanere i nød efter
nyt magtstyre.
3.000.000 kr.

Oversvømmelser
i flygtningelejr.
700.000 kr.

Katastrofepuljen

Guinea
Forebyggelse
mod ebola.
240.000 kr.
Katastrofepuljen

Akutpuljen

Sydsudan

Bangladesh

Oversvømmelser.
1.000.000 kr.

Større indsats efter massive brande
i flygtningelejr.
2.150.000 kr.

Katastrofepuljen

Katastrofepuljen

DR Congo

Kenya

Vulkanudbrud.
1.000.000 kr.

Oversvømmelser.
1.000.000 kr.

Udover fondens pulje
samarbejder hænder
det også, at vi giver
ekstraordinære bevil
linger, når behovet for
en fælles eller hurtig
indsats kalder.

Humanitært

Støtte til den afghanske befolkning
– en ekstraordinær bevilling til
Røde Kors
Befolkningen i Afghanistan befandt sig i en kritisk
humanitær situation, da Taliban overtog magten.
Der blev meldt om overgreb og drab på civile, et
ekstraordinært pres på hospitalerne, og en ødelagt
infrastruktur besværliggjorde distribution af nødhjælp.
Derudover kæmpede afghanerne med tørke, og
hundredtusindvis havde i forvejen brug for akut,
livsvigtig hjælp. Hurtig hjælp var afgørende, og derfor
bevilligede fonden i løbet af få dage 50 millioner
kr. til Dansk Røde Kors til brug for indsatser i det
krigshærgede og tørkeramte land. Støtten blev primært
anvendt til at sikre fortsat livsvigtig hospitalsdrift,
psykosocial hjælp til børn og unge samt distribution af
generel nødhjælp.

→ Bevilling på 50.000.000 kr. til Røde Kors Danmark.

’Hjælp coronakrisens børn’
– Danmarks Indsamling 2021
Ole Kirk’s Fond har gennem en lang årrække
støttet Danmarks Indsamling. I de seneste år
har vi engageret LEGO Koncernens medarbejdere i at samle ind til Danmarks Indsamling
gennem aktiviteter, der udløser en donation fra
fonden.
Med en donation til indsamlingen støtter
fonden en bred vifte af danske humanitære
organisationer, som alle arbejder for at hjælpe
nogle af verdens mest sårbare og udsatte.

→ Bevilling på 2.228.000 kr. til Danmarks
Indsamling 2021.

Mundbind – Røde Kors sendte
mundbind afsted
Ole Kirk’s Fond støttede transportudgifter, så 20
millioner mundbind kunne sendes afsted til bl.a.
Nepal, hvor der var akut brug for værnemidler til at
bremse spredningen af COVID-19. Røde Kors stod bag
indsamlingen af mundbindene med støtte fra flere
danske virksomheder.

→ Bevilling på 150.000 kr. til Røde Kors Danmark.
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Kirkeligt og
kulturelt
Vi støtter kulturelle og kirkelige
projekter, som kommer mange til
glæde. Vi prioriterer projekter, der
er udviklet med og for børn, og som
skaber gode rammer for formidling
og positive fællesskaber.

Udbredelse af sangkraft
centre til hele Danmark
Sangens Hus

Nyt museum sætter fokus på
psykisk sygdom
Middelfart Museum
Hvert år rammes tusinder af en psykisk
sygdom. Og netop dét vil det nye museum ’MIND’ i Middelfart kaste lys over. Her
ønsker de at åbne op for viden om den
menneskelige psyke og give de besøgende et sprog til at tale om psykisk sygdom
– noget som stadig er tabubelagt i dagens
samfund. Formidlingen skal skabes i tæt
samarbejde med dem, der har erfaring
med psykisk sygdom. Museet åbner også
op for at forskellige organisationer, som
arbejder for fokus på psykisk sygdom, kan
bruge det nye museum til møder, gruppeforløb m.v.

→ Bevilling på 2.000.000 kr. til
Middelfart Museum.

Sangens Hus i Herning skal stå for
udbredelsen af 16 nye sangkraftcentre i
Danmark, således at der i 2025 vil være
etableret et landsdækkende netværk af
sangkraftcentre, der arbejder for sangfællesskaber og kunstnerisk udvikling af
sangtalenter. Et sangkraftcenter består af
et lokalt samarbejde mellem flere aktører,
hvor der er fælles fokus på at støtte op
om udbredelsen af sangen generelt, men
i særdeleshed også om at endnu flere
børn og unge får mulighed for at tage del
i sangfællesskaber.

→ Bevilling på 5.000.000 kr. over 4 år til
Sangens Hus.

Fokus på trivsel i
konfirmationsforberedelsen
mindU
Det Sociale Netværk står bag undervisningskonceptet ’mindU’ til konfirmander.
Med bevillingen udbredes undervisningskonceptet, så det fremadrettet vil blive
tilbudt i hele Danmark. mindU adresserer
den stigende mistrivsel blandt unge ved
at skabe et rum i konfirmationsundervisningen, hvor de unge får hjælp og
mulighed for at sætte ord på de ting i
livet, der er udfordrende. Undervisningen
faciliteres af præsten og unge frivillige,
som skaber rammen for et fællesskab,
hvor man kan dele og samtidig spejle sig i
andres erfaringer.

→ Bevilling på 3.913.174 kr. over 3 år til
Det Sociale Netværk.

Uddannelse
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Uddannelse
Vi støtter pædagogstuderende,
der, som en del af deres studie, skal
i praktik i udlandet for at arbejde
med børn.* Vi støtter også projekter, der har fokus på formidling til
børn og unge.

Mediekonkurrencen 2022
JP/Politikens Hus
I Mediekonkurrencen, der i 2022 finder
sted for tiende gang, skal elever i 6.-10.
klasse landet over dykke ned i de journalistiske genrer og agere nyhedsredaktion
med et udvalgt tema. Eleverne deltager i
konkurrencen ved bl.a. at lave deres egen
avis, der både laves som en online avis og
trykkes i 500 eksemplarer, som kan uddeles i lokalområdet. Temaet, der udvælges
hvert år, skal få eleverne til at reflektere
– oftest over noget, som de bliver mødt
af i deres hverdag. I 2022 er overskriften
for mediekonkurrencen ’Du er god, som
du er’.

→ Bevilling på 996.500 kr. til
JP/Politikens Hus.

UNF ScienceCamp 2022
Ungdommens
Naturvidenskabelige
Forening
Børnenes U-landskalender
Folkekirkens Nødhjælp
U-landskalenderen har i over 50 år været
en fast tradition i månederne op til jul og
hvert år engageret danske børn i at hjælpe børn i udviklingslande. De har åbnet
kalenderlåger, de har set julekalender i tv,
og de har lært noget om andre børn og
lande verden over. Projektet har to formål:
Overskuddet fra salget af julekalenderen
går til et godt projekt for børn i et udviklingsland. Og alle aktiviteterne omkring
U-landskalenderen fungerer som folkeoplysning i børnehøjde.

→ Bevilling på 997.788 kr. til
Folkekirkens Nødhjælp.
* Antallet af bevillinger til studieophold har
været begrænset i 2021 på grund af COVID-19.
Ole Kirk’s Fond uddelte 50 legater á 5.000 kr.
til studerende i 2021.

Ungdommens Naturvidenskabelige
Forenings (UNF) ScienceCamp er en
landsdækkende sommeraktivitet for unge
af unge med interesse for naturvidenskab.
På en UNF ScienceCamp bruges en uge
på at fordybe sig i et emne gennem et
tætpakket fagligt program. Foruden at
være lærerigt skal det faglige program
også anspore deltagernes nysgerrighed
og give indblik i, hvad det indebærer at
studere på en videregående uddannelse. Det sociale aspekt er desuden helt
centralt – og forhåbentlig knyttes nye
venskaber.

→ Bevilling på 50.000 kr. til Ungdommens
Naturvidenskabelige Forening.
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Lokalt –
Billund
Vi støtter lokale ildsjæle, der
gennem deres idérigdom,
gåpåmod og lokale
engagement bidrager til
fællesskabet til glæde for
mange i og omkring Billund
– særligt børn og unge.

Udvalgte bevillinger i 2021

Grindsted
Etablering af ny efterskole
2.500.000 kr. til Efterskolen
PLAY.
Julehjælp til udsatte familier i
kommunen
20.375 kr. til Cafe Jydepotten.
Opførsel af ny børnehave
500.000 kr. til Grindsted
Privatskole.
Inventar til Musikcentralen
1.000.000 kr. til Billund
Kommune.
Nyt klokkespil til kirken
2.500.000 kr. til Grindsted
Menighedsråd.

Hejnsvig
Salmebøger til byens
plejecenter
8.300 kr. til Hejnsvig Pleje
center.
Nyt samlingssted til borgerne
som en integreret del af ny
Hejnsvig Skole
3.000.000 kr. til Billund
Kommune.

Lokalt – Billund
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Billund
Padeltennisbaner ved Billund Idræts
center
400.000 kr. til Billund Idrætsforening.
Nyt lys til Billund Stadion
200.000 kr. til Billund Idrætsforening.

Filskov
Opførsel af nye undervisnings
lokaler – ’Det kreative hus’
5.000.000 kr. til Filskov Friskole
og børnehave.

Aktiviteter i kunstforeningen
15.000 kr. til Billund Kunstforening.
’Den Store Kunstjagt’ for børn og
familier
100.000 kr. til Trekantsområdet
Danmark.
LEGOLAND Billund Garden
150.000 kr. til Billund Kulturskole.
Sommerferie-aktiviteter for udsatte
unge
60.000 kr. til Ungeafdelingen, Billund
Kommune.
Pop-up pumptrack til bymidten
198.000 kr. til Skatepark Billund.

Vandel
Bosætningskampagne
30.000 kr. til Vandel
Udviklingsråd.

Baldersbæk
Teaterforestillingen
Baldersbæks Stemmer
75.000 kr. til Teaterforeningen
Grummes Teater.
Kortdata ©2022 Google
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COVID-19
I 2021 kaldte pandemien
igen på fleksibilitet, hurtig
stillingtagen og et øje for de
særligt udsatte og sårbare
børn. COVID-19 har medført
nye behov for støtte og måder
at få hjælp på.

COVID-19
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COVID-19 puljen
Konsekvenserne af pandemien var fortsat vidtrækkende og alvorlige
for mange børn og deres familier i 2021. Problematikker, de i forvejen
kæmpede med, blev forværret med endnu en nedlukning. Fonden startede
derfor året ud med at introducere endnu en COVID-pulje.
En pulje på op til 10 millioner kr., som blev øremærket til indsatser, der
skulle afbøde konsekvenserne som følge af nedlukningerne i Danmark.
Puljen gik primært til projekter inden for det sociale uddelingsområde:
Genstart af børnefællesskaberne: Fokus på trivselsfremmende aktiviteter
for udsatte børn og deres familier – både online aktiviteter under
nedlukning og fællesskabsaktiviteter, som blev igangsat, da samfundet
åbnede op igen.
Forebyggelse og afhjælpning af læringstab: Fokus på projekter, der
forebyggede eller afhjalp læringstab for særligt sårbare og udsatte børn.
Støtte til rådgivningstilbud og drift: Fokus på støtte til organisationer, så
de kunne fastholde rådgivningsindsatser og programmer.

Bevillinger fra COVID-19 puljen i 2021
Bevillingsmodtager

Projektbeskrivelse

Bevillingsbeløb i kr.

TUBA Danmark

Terapi til børn fra familier med misbrug

2.333.100

Red Barnet

Landsdækkende trivselsdag – genstart af fællesskaber i grundskolen

1.588.266

Løkkefonden

Ekstra læringscamp for fagligt udfordrede drenge i efteråret 2021

675.000

Røde Kors

Udvikling af app til brug i familieindsatser

595.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Fritidslegater til børn

540.000

Bryd Tavsheden

Digitale ungefællesskaber og rådgivning for voldsudsatte børn og unge

500.000

Teach First Danmark

Særudddannelse af lærere på udsatte folkeskoler

490.000

Lær for Livet

Ekstra pladser på læringsprogram for anbragte børn

490.000

Ungdommens Røde Kors

Online lektiehjælp

353.100

Børns Vilkår

Drift af BørneTelefonen

250.000

Blå Kors Danmark

To ekstra sommerlejre og udvidelse af efterværnsindsats

250.000

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Rådgivning til unge og pårørende

245.000

Pårørende Netværket – Misbrugsportalen

Videreudvikling af individuelle samtaleforløb til misbrugsramte børnefamilier

200.000

Turning Tables Danmark

Kreative aktiviteter for børn og unge i udsatte boligområder

150.000

Foreningen Den Boligsociale Fond

Digital rådgivningsplatform for udsatte og sårbare unge

100.000

DRC – Dansk Flygtningehjælp

Ekstrabevilling til projekt ’Ny mor i Danmark’

88.955

Børneulykkesfonden

En særlig COVID-19 indsats for indlagte børn

85.000

Girltalk.dk

Ekstrabevilling til projekt ’Sisterhood’

80.000

SIND Ungdom

Kickstart af lokale fællesskaber for unge psykisk sårbare

60.000

Fonden Settlementet på Vesterbro

Undervisning af frivillige for at imødekomme øget behov for rådgivning

22.500

Red Barnets Familieoplevelsesklub

Sommerlejr 2021 for udsatte børnefamilier

20.000

Koldingvej 2
7190 Billund
+45 26 87 00 00
olekirksfond.dk

