Ole Kirk’s Fond
2020
Bevillingsoverblik

Ole Kirk Kristiansens
grundprincip

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

Indhold
Om Ole Kirk’s Fond

4

Forord

5

2020 i tal

6

Socialt

8

Uddelingsområder

Humanitært

12

Kirkeligt og kulturelt

14

Uddannelse

15

Lokalt – Billund

16

COVID-19

18

4

Om Ole Kirk’s Fond

Vi fremmer livskvaliteten
for børn og deres familier

Alle børn fortjener en tryg
barndom med hjerterum og
fællesskaber
Ole Kirk’s Fonds mål er at bidrage til, at børn får
de bedste forudsætninger for en positiv udvikling
i livet, og vi ønsker at gøre en forskel ved at støtte
projekter, indgå samarbejder og udvikle løsninger,
som styrker børnene og deres relationer.
I fonden har vi et særligt blik for de udsatte og sårbare børn og deres familier, dog uden at glemme
de brede og forebyggende indsatser, der styrker
børns trivsel og udfoldelsesmuligheder generelt.
Det sociale område er det største uddelingsområde
i Ole Kirk’s Fond og dermed omdrejningspunktet
for mange af vores aktiviteter. Vi støtter også

humanitære, kirkelige, kulturelle og uddannelsesmæssige formål.
Ole Kirk’s Fond blev stiftet i 1964 til minde om
LEGO® virksomhedens grundlægger, Ole Kirk
Kristiansen. Fonden er almennyttig og blev blandt
andet etableret for at gøre Billund attraktiv for
medarbejdere og deres familier.
Vi støtter stadig lokale ildsjæle og fællesskaber,
men fokuserer i særlig grad på at skabe tryghed,
trivsel og udfoldelsesmuligheder for børn –
primært i Danmark, men også globalt gennem
danske, humanitære organisationer.

Forord
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Forord
2020 blev året, hvor COVID-19 satte en ny dagsorden med store personlige og økonomiske konsekvenser for mange mennesker. For Ole Kirk’s Fonds
primære målgruppe – de sårbare og udsatte børn
og deres familier – er hverdagen blevet endnu
sværere. De alvorlige udfordringer og problemstillinger, de i forvejen kæmpede med, er blevet
forstærket under nedlukningen af Danmark.
For mange familier har hjemsendelser og hjemmeskoling lagt et øget pres, og nedlukningerne har
haft konsekvenser for børnenes læring og trivsel.
Særligt i de udsatte hjem, hvor der for eksempel
har været et højt konfliktniveau, psykisk sygdom,
vold eller misbrug som en del af hverdagen, har
nedlukningerne haft alvorlige følger. Her har børnene mistet dét frirum og pusterum, som et skoleeller fritidsfællesskab kan være for dem.
I Ole Kirk’s Fond har vi tilstræbt at tilpasse os den
nye dagsorden. Det har vi gjort med etablering af
en ekstraordinær pulje og et nyt partnerskab med
Mødrehjælpen. Begge initiativer har haft til formål
at afbøde nogle af de konsekvenser, som COVID-19
har haft for særligt de udsatte børn og deres familier. Fonden har samtidigt holdt fast i ambitionen
om at igangsætte flere større projekter inden for
temaet ”Børn og unge i mistrivsel”, der var udvalgt
som fokus for 2020 på det sociale område.
Inden for Ole Kirk’s Fonds øvrige uddelingsområder er der også i 2020 indgået samarbejder og
givet bevillinger til projekter og initiativer, som alle
understøtter vores ønske om også at bidrage på
de humanitære, kirkelige, kulturelle og uddannelsesmæssige uddelingsområder samt at holde fast i
den lokale forankring i Billund.

På de følgende sider har vi samlet et overblik over
året 2020 med beskrivelser af udvalgte projekter
inden for fondens uddelingsområder. Afslutningsvis sætter vi fokus på det ekstraordinære år med
fondens COVID-19 initiativer.
Vi håber, at denne udgivelse vil give en fornemmelse af året, der er gået i Ole Kirk’s Fond. Et år, som
har budt på gode projekter og samarbejder med
dygtige organisationer og med en fælles ambition:
At fremme livskvaliteten for børn og deres familier.

Kjeld Kirk Kristiansen
Bestyrelsesformand

Billund, februar 2021

Karin Skjødt Hindkjær
Direktør
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2020 i tal
Uddelingsniveau 2020

Uddelingsniveau 2017-2020

mio. kr.

200

190

100

190 mio. kr.

133

134

2018

2019

90

0
2017

Socialt

Humanitært

87 mio. kr.

66 mio. kr.

Kirkeligt og kulturelt

Uddannelse

27 mio. kr.

10 mio. kr.

2020

2020 i tal

Uddelinger 2020
Fordelt på område

7

Gennemsnit
2018-2020
5%
14%

6%
13%

46%
59%

Socialt
Humanitært*
Kirkeligt og kulturelt
Uddannelse**

22%

35%

Gennemsnit
2018-2020

Uddelinger 2020
Geografisk fordeling

35%
25%

51%
64%
11%

National
Lokal
Global

14%

Noter
* I 2020 blev to partnerskaber på det humanitære område fornyet (se mere på
side 12). Det har betydet,
at Ole Kirk’s Fonds støtte til
det humanitære område i
2020 udgør en større andel
af de samlede uddelinger
end sædvanligt.
** Indeholder udvalgte forskningsprojekter.

Antal ansøgninger

Antal bevillinger

684

212
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Socialt

Det sociale område er det største uddelingsområde i Ole Kirk’s Fond. Fonden støtter både
brede, trivselsfremmende projekter og projekter,
der har et særligt fokus på børn i sårbare og udsatte livsforhold. Det kan være børn, der vokser
op i udsatte familier eller under omstændigheder, der udfordrer deres livskvalitet og udfoldelsesmuligheder.
I Ole Kirk’s Fond har vi udvalgt fem temaer under
det sociale uddelingsområde, hvor vi særligt ønsker at bidrage, og hvor vi også har flere af vores
større udviklingsprojekter. De fem temaer er:
•
•
•
•
•

Børn som pårørende
Børn i familier med misbrug
Sårbare småbørnsfamilier
Børn og unge i mistrivsel
Børn i familier med vold

I 2020 har Ole Kirk’s Fond haft et særligt fokus
på temaet ”Børn og unge i mistrivsel”
Et stigende antal danske børn og unge oplever mistrivsel som
for eksempel ensomhed, selvværdsproblemer og stress-symptomer. Psykisk mistrivsel påvirker ikke kun deres livskvalitet her
og nu, men øger også risikoen for, at de får mentale helbredsproblemer i voksenlivet. Det er derfor vigtigt at sætte ind med
forebyggende indsatser.
Vores særlige fokus på mistrivselstemaet i 2020 har ført til to
større udviklingsprojekter, som på hver deres måde skal bidrage til at styrke børn og unges mentale trivsel.

Styrkelse af danske børns trivsel
Komitéen for Sundhedsoplysning
Med projektet ”Sammen om trivsel” vil Komiteen for Sundhedsoplysning forebygge mistrivsel hos børn i 7.-10. klasse
med redskaber, der styrker barnets tro på egne evner og
evnen til at forstå sig selv og andre. Redskaberne skal klæde
børnene på til at kunne indgå i positive børnefællesskaber og
til at håndtere hverdagens pres og udfordringer. Målet er at
give børnene redskaber til at kunne håndtere svære udfordringer, så mistrivslen ikke vokser sig for stor og slår rod i
ungdomslivet.
I projektet vil komiteen udvikle én samlet værktøjskasse, som
lærerne kan tage i brug som en del af deres undervisning
om trivsel. Værktøjskassen vil både bestå af en række nye
redskaber, men også af velafprøvede redskaber fra komiteens
andre trivselsprogrammer. Derudover udvikler de også en
app, så børnene kan øve sig derhjemme med fokus på de
særlige udfordringer, som kendetegner deres liv – for eksempel venskaber, præstation, usikkerhed og bekymringer. Når
projektet afsluttes, forventes det, at ”Sammen om trivsel” er
i drift i cirka 40 kommuner med et sekretariat som tovholder
for indsatsen.

→ Bevilling på 11.080.000 kr. over 3 1/2 år.

Socialt

Det digitale
forældrekørekort
Forbrugerrådet TÆNK
Børn og unge vokser i dag op med adgang til læring, kreativitet, nye fællesskaber, udsyn og underholdning via digitale
kanaler, som deres forældre aldrig havde
drømt om, da de var børn. Det åbner en
masse nye muligheder og sociale arenaer,
som børn og unge færdes i. Men det
digitale univers åbner også for en række
slagsider: digital mobning, deling af billeder og hackerangreb. Det er derfor vigtigt
at skabe bedre sikkerhed for børn, når de
færdes online.
Undersøgelser viser, at mange forældre
ikke ved, hvordan de skal støtte og vejlede deres børn i deres digitale liv – også
selvom deres rolle i denne sammenhæng
er helt essentiel. Forbrugerrådet Tænk vil
derfor sammen med eksperter på området udvikle og varetage et digitalt kørekort til forældre, således at forældrene
får de fornødne kompetencer til at kunne
forstå de problemer, deres børn møder.
Det digitale forældrekørekort skal være en
platform, hvor allerede eksisterende viden
på området samles, så det bliver nemmere for forældrene at få adgang til relevant
viden. Platformen skal også indeholde
træningsøvelser, der klæder forældrene
på til at kunne understøtte deres børns
digitale liv. Målgruppen er forældre med
børn i alderen 0-18 år.

→ Bevilling på 21.988.000 kr.
over 3 1/2 år.
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På de følgende sider ses et udvalg
af andre projekter og initiativer
på det sociale område, som har
modtaget en bevilling fra Ole Kirk’s
Fond i 2020. Fælles for de udvalgte
projekter er, at de på hver deres
måde understøtter vores ønske om
at bidrage til at styrke danske børns
trivsel og udfoldelsesmuligheder.

Trivsel gennem fritidsfællesskaber
DRC Dansk Flygtningehjælp
At være en del af et fællesskab er vigtigt for alle børn.
For børn med flygtningebaggrund er en aktiv deltagelse i fritidslivet en oplagt mulighed for at blive en
integreret del af de danske børnefælleskaber. I dette
projekt arbejder DRC Dansk Flygtningehjælp med at
undervise og motivere forældrene og styrke deres forståelse for fritidsfællesskaber – og give dem en introduktion til det danske foreningsliv med dets uskrevne
regler, frivillighed og forældreinvolvering. Erfaringer
fra tidligere projekter viser nemlig, at forældrenes
opbakning er afgørende, hvis børnene skal fastholdes
i fritidsfællesskaberne. Ambitionen for projekt ”Trivsel
gennem fritidsfælleskaber” er at nå 500 familier med
flygtningebaggrund og derigennem kvalitetssikre
fremtidige indsatser på området.

→ Bevilling på 4.639.000 kr. over 3 år.

Ferielejre for udsatte børn
og deres familier
Røde Kors, Dansk
Folkehjælp, Blå Kors m.fl.
I mere end 10 år har vi støttet organisationer, der afholder ferielejre rundt omkring i Danmark for udsatte og sårbare
børn og deres familier. Lejrene giver børnene et tiltrængt pusterum med plads
til fællesskab og ferieminder på lige fod
med andre børn i Danmark. Organisationerne bag bruger også ferielejrene som
afsæt for et mere langsigtet samarbejde
med børnene og deres familier.

→ Samlet bevilling i 2020 på
2.900.000 kr.

FritterSport
Dansk Skoleidræt
Dansk SkoleIdræt vil med projektet ”FritterSport”
hjælpe udsatte indskolingsbørn med at udvikle
sociale kompetencer og indgå i positive fællesskaber
gennem leg og bevægelse i fritidsordningen. Projektet uddanner pædagoger og udvikler materialer til
temabaserede bevægelsesforløb for alle indskolingsbørn. Projektet har et særligt fokus på at få de børn,
der har svært ved at finde og indgå venskaber, ind i
de eksisterende børnefællesskaber.

→ Bevilling på 1.300.000 kr. over 2 1/2 år.

Socialt
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Børn som pårørende til syge forældre
Børn, Unge & Sorg
Hvert år oplever tusinder af børn og unge, at en
forælder rammes af alvorlig sygdom. De bliver ofte
overset som pårørende og overlades til egne forestillinger om, hvad der sker med deres mor eller far.
Organisationen Børn, Unge & Sorg vurderer, at op
mod 15 ud af 100 børn, som er pårørende til syge
forældre, udvikler behandlingskrævende psykiske
problemer. Børn, Unge & Sorg vil derfor udvikle og
implementere en model, hvor fagpersoner omkring
familien tidligt kan finde de børn og unge, der
udvikler særlige problemer. På denne måde kan
en tidlig indsats sættes i gang, og barnet eller den
unge kan få den rette hjælp til at håndtere sorgen og problematikkerne omkring mors eller fars
sygdom.

→ Bevilling på 3.500.000 kr. over 4 år.

Skolestartshjælp
Dansk Folkehjælp
Dansk Folkehjælp står bag projektet ”Skolestartshjælp”, som giver børn fra økonomisk trængte familier
mulighed for at møde op til første skoledag med nyt
skoleudstyr, som minder om dét, deres klassekammerater har. Med støtten fra Ole Kirk’s Fond har Dansk
Folkehjælp hjulpet cirka 300 børn med en pakke
bestående af blandt andet en skoletaske, penalhus,
madkasse og gavekort til tøj. Dansk Folkehjælp bruger
også anledningen til at nå ud til familierne med andre
sociale tilbud.

→ Bevilling på 500.000 kr.

Eksempler på andre bevillinger i 2020. Projekterne understøtter fondens fem udvalgte temaer
eller repræsenterer fondens generelle trivselsfremmende initiativer på det sociale område
Bevillingsmodtager

Projektbeskrivelse

Bevillingsbeløb i kr.

Røde Kors, Dansk Folkehjælp, Frelsens Hær m.fl.

Julehjælp til udsatte familier

2.675.000

DRC Dansk Flygtningehjælp

Mødregrupper for mødre med flygtningebaggrund

1.859.000

Læs for Livet

Biblioteker og bogpakker til krisecentre

750.000

Landsforeningen af Kvindekrisecentre – LOKK

Program for systematisk hjælp til voldsudsatte børn på krisecentre

600.000

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – VIVE

Trivselsundersøgelse blandt danske børn

500.000

Blå Kors

Stjernestunder – aktivitetsture for udsatte børn fra misbrugsfamilier

150.000

DGI

Idrætstilbud for børn med autisme/ADHD

150.000

TUBA

Kampagne- og informationsfilm til børn af alkoholmisbrugere

100.000

Foreningen Fri af Misbrug

Rådgivning til småbørnsforældre med misbrug

99.900

Børnesagens Fællesråd

Fritidsstipendier til børn

50.000

Langelinjeskolen

Landslejr for børn og unge med høretab

15.000
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Humanitært

Ole Kirk’s Fond støtter primært humanitært
arbejde gennem to globale puljer i samarbejde
med DRC Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors.
Puljerne adresserer begge de akutte behov,
der opstår i forbindelse med menneskeskabte
katastrofer eller naturkatastrofer. Akutpuljen
skal hjælpe i humanitære flygtningekriser, og
Katastrofepuljen skal hjælpe mennesker, når en
naturkatastrofe pludselig 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 er et grundigt forarbejde, høj grad af tillid og løbende tæt
dialog mellem os og vores partnere.

Akutpuljen
DRC Dansk Flygtningehjælp
Siden 2017 har Ole Kirk’s Fond og DRC
Dansk Flygtningehjælp samarbejdet omkring
Akutpuljen. Akutpuljen giver DRC Dansk
Flygtningehjælp adgang til fleksible midler,
som kan aktiveres hurtigt, når krisen opstår,
eller en eksisterende flygtningekrise eskalerer.
Midler fra Akutpuljen kan frigives til, at DRC kan
etablere en platform for en ny nødhjælpsindsats
i et område. Erfaringen viser nemlig, at denne
første, etablerende og hurtige indsats kan være
afgørende for at tiltrække finansiering fra andre
større donorer til den aktuelle krise. Midlerne fra
puljen kan også anvendes til konkret at hjælpe
fordrevne mennesker med at få dækket basale
behov som husly, mad, vand og lægehjælp.
I januar 2020 fornyede Ole Kirk’s Fond
samarbejdet om Akutpuljen for en ny 3-årig
periode (2020-2022).

→ Bevilling på 40.000.000 kr. over 3 år.
Indsatser i 2020
1. COVID-19 indsatser for flygtninge i Djibouti,
DR Congo, Burkina Faso, Ukraine, Afghanistan,
Libanon og Tyrkiet (10.000.000 kr.)
2. Indsats for flygtningefamilier i Beirut efter
eksplosionen (3.534.000 kr.)
3. Hjælp til flygtninge, som er flygtet til Sudan fra
Etiopien pga. borgerkrig (2.034.900 kr.)
4. Hjælp til internt fordrevne i Etiopien pga.
borgerkrig (2.578.000 kr.)

Katastrofepuljen
Røde Kors
I 2018 indgik Ole Kirk’s Fond samarbejde med Røde
Kors om Katastrofepuljen. Puljen var en udspringer af
samarbejdet med DRC Dansk Flygtningehjælp. Kernen i
samarbejdet er, at Ole Kirk’s Fond med få timers varsel
kan frigive midler til Røde Kors i forbindelse med en
naturkatastrofe. På den måde giver samarbejdet Røde
Kors mulighed for at respondere globalt med kort varsel, og Røde Kors kan med midler fra puljen yde hurtig,
livreddende katastrofehjælp, der er skræddersyet til de
faktiske behov.
I marts igangsatte Røde Kors tre særlige COVID-19 relaterede indsatser i henholdsvis Bangladesh, Syrien og
Libanon. Grundet det store behov for midler i forbindelse med COVID-19 pandemien valgte Ole Kirk’s Fond
i juni at forhøje puljen med 3 mio. kr. I december 2020
blev samarbejdet om Katastrofepuljen forlænget for en
ny 3-årig periode (2021-2023).

→ Bevilling på 15.000.000 kr. over 3 år.
Indsatser i 2020*
1. COVID-19 indsats i Cox Bazar (250.000 kr.)
2. COVID-19 indsatser i Bangladesh, Syrien og Libanon
(4.500.000 kr.)
3. Nødhjælp til familier ramt af oversvømmelser i
Myanmar (200.000 kr.)

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 indsamlingen gennem
fysiske aktiviteter, der udløser en donation fra
fonden til Danmarks Indsamling.
Med en donation til Danmarks Indsamling støtter fonden en bred vifte af danske humanitære
organisationer, som alle arbejder for at hjælpe
nogle af verdens mest sårbare og udsatte.

→ Bevilling på 1.818.800 kr. til Danmarks
Indsamling 2020, hvor temaet var ”Børn på
flugt”.

4. Nødhjælp til familier ramt af oversvømmelser i Sudan
(538.000 kr.)
5. Nødhjælp til familier efter kraftig regn og
oversvømmelser i Niger (753.000 kr.)
6. Støtte til familier efter græshoppesværmes hærgen i
Etiopien (237.000 kr.)

* Baseret på hovedbevilling fra 2018 samt forhøjelsen på
3.000.000 kr. i 2020.

Kirkeligt og
kulturelt
”Da Gud lærte at tale dansk”
Viborg Museum
De kirkelige og kulturelle områder er mindre
støtteområder i Ole Kirk’s Fond. Fonden
støtter sædvanligvis kulturelle og kirkelige
projekter, som har bredde og er til glæde
for mange. Projekterne skal skabe rammen
for positive fællesskaber, oplevelser og
formidling. Vi prioriterer projekter, som er
udviklet til og for børn.

I de gamle retsbygninger i domkirkekvarteret i
Viborg er Viborg Museum ved at etablere Nyt
Viborg Museum, som forventes at åbne i 2023. I en
af udstillingsfløjene skabes en udstilling for børn
om kirkens og reformationens historie med støtte
blandt andet fra Ole Kirk’s Fond. Formålet med
udstillingen er at give børn viden om denne hjørnesten i Danmarks kulturhistorie og skabe grundlaget
for en forståelse for et unikt kulturfællesskab.

→ Bevilling på 2.000.000 kr.

Eksistentielle behov og tanker
Forskningsenheden for
Almen Praksis
Forskningsenheden for Almen Praksis vil med
et forskningsprojekt undersøge de åndelige og
eksistentielle behov og tanker hos børn, der er
pårørende til alvorligt syge og døende. Børn, som
oplever alvorlig sygdom og døden tæt på, får ofte
behov for at få svar på livets store spørgsmål om
for eksempel kærlighed, tro og livet efter døden.
Forskningen skal bidrage til en større viden på
området og skabe et fundament for oplysning og
træning af fagpersonale og andre omsorgsgivere,
så de bedst muligt kan understøtte børnenes trivsel og forbygge senere udfordringer i livet.

→ Bevilling på 2.500.000 kr. over 4 år.

”Design with Nature”
Økolariet
I Vejle by findes et oplevelsescenter, der sætter fokus på bæredygtighed. Her kan borgere gratis få et
indblik i, hvordan menneskers handlinger er med til
at forme vores verden på godt og ondt. Senest har
Økolariet med projektet ”Design with Nature” haft
fokus på udviklingen af bæredygtige byer, og hvordan naturen her spiller en vigtig rolle. Ole Kirk’s
Fond har støttet workshops for børn, hvor de med
LEGO® klodser har bygget deres bud på fremtidens
bæredygtige by. Målet har været formidling og at
inspirere børn til at interessere sig for bæredygtig
byudvikling. Projektet sætter fokus på, hvordan
børn med fordel kan inddrages i planlægningen af
de miljøer, de selv færdes i til daglig.

→ Bevilling på 150.000 kr.

Uddannelse
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Uddannelse
Ole Kirk’s Fond støtter pædagogstuderende,
der, som en del af deres studie, skal i praktik
i udlandet og arbejde med børn. Fondens
støtte til disse studierejselegater har dog
haft et begrænset omfang i 2020 på grund
af COVID-19.
Hvert år støtter Ole Kirk’s Fond også et mindre antal projekter inden for uddannelsesområdet generelt. Ofte vil der være tale om
projekter, som har et overlap til det sociale
område eller projekter, som har potentiale
til at komme en bred gruppe af børn og
unge til gode.

Udrulning af FIT FIRST
Syddansk Universitet, Danmarks
Idrætsforbund og Team Danmark
Skoleeleverne bliver mindre aktive, jo længere op
i årgangene de kommer. Med konceptet FIT FIRST
– der allerede med succes bruges hos de mindre
elever på mange skoler i Danmark – skal intens,
sjov og inkluderende forskningsbaseret bevægelses- og idrætsundervisning hjælpe med til at få
mere bevægelse i kroppen hos de større elever i
folkeskolen. Ambitionen er, at det også skal give
eleverne lyst til mere idræt og bevægelse i fritiden.

→ Bevilling på 3.000.000 kr. over 5 år.

Computere til anbragte børn
Fonden Børnehjælpsdagen
I Danmark er næsten 14.000 børn og unge anbragt
uden for hjemmet, og for mange af dem er det ikke
en selvfølge at have en computer. Undersøgelser
viser også, at de i langt mindre grad gennemfører
en uddannelse. Gennem Børnenes IT-Fond uddeler
Fonden Børnehjælpsdagen computere til anbragte
børn, så de har bedre forudsætninger for at deltage
i undervisningen og gennemføre en uddannelse.
Med bevillingen fra Ole Kirk’s Fond er det muligt at
uddele ca. 400 computere.

→ Bevilling på 2.000.000 kr. over 2 år.

DrengeAkademiet 2021-2023
Løkkefonden
DrengeAkademiet er et 14-dages intensivt læringsforløb i skolernes sommerferie for drenge på vej i
8. og 9. klasse, som er fagligt, personligt og socialt
udfordret. Opholdet efterfølges af et obligatorisk
etårigt gruppementorforløb, der også inddrager
drengenes forældre. Mentorforløbet fokuserer på
at give drengene nye vaner og handlemønstre og
fastholde de mestringsværktøjer, som de introduceres for på akademiet.

→ Bevilling på 2.000.000 kr. over 3 år.
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Lokalt –
Billund

Ole Kirk’s Fond blev stiftet i 1964 til minde om
LEGO® virksomhedens grundlægger, Ole Kirk
Kristiansen, og for i hans minde at gøre Billund
attraktiv for LEGO medarbejdere og deres familier.
I dag støtter vi stadig lokale ildsjæle, der gennem deres idérigdom, gåpåmod og lokale engagement bidrager til fællesskabet til glæde for
mange i lokalområdet – i særdeleshed kommunens børn og unge. Det fører hvert år til en bred
vifte af projekter i Billund Kommune.

Lokalt – Billund
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Skole OL 2021-2024
Billund Kommune

Fornyelse af svømmehal
Billund Bad

Skole OL er OL i børnehøjde, der skal
være med til at skabe mere og bedre
idræt i skolerne, og hvor skoleklasser fra
hele landet konkurrerer mod hinanden.
Fra efteråret til foråret konkurrerer de i
lokale stævner, og de bedste klasser kvalificerer sig til finalen, som afvikles over
flere dage. De sidste fire år har finalen
været afholdt i Aarhus. Nu er finalen
rykket videre til Børnenes Hovedstad,
Billund, da Billund Kommune har værtskabet i de kommende 4 år.

Billunds svømmehal, Billund Bad, har i de
sidste 37 år budt velkommen til vandglade
borgere og været et lokalt samlingssted. Dog
har de mange år sat sine spor, og svømmehallen trængte derfor både til renovering og
fornyelse. Billund Bad modtog i 2019 en bevilling på 10 mio. kr. til renoveringen. I 2020 fik
Billund Bad en tillægsbevilling, som også gav
mulighed for etablering af et nyt cafeteriaområde og foyer. Billund Bad forventes at åbne
dørene for byens borgere igen i sommeren
2021.

→ Bevilling på 8.000.000 kr. over 4 år.

→ Bevilling på 6.000.000 kr.

Driftsstøtte til Headspace Billund
Det Sociale Netværk
Headspace Billund er ét ud af 28 centre i Danmark,
der drives af foreningen Det Sociale Netværk. Her
tilbyder de børn og unge i Billund Kommune anonym og gratis rådgivning. Oftest er det til børn og
unge, der har brug for hjælp til at håndtere en svær
hverdag. Headspace Billund har også forskellige

gruppeforløb, hvor børn og unge kan møde andre,
der står i samme situation som dem selv samt
brobygningsforløb med lokale virksomheder og
uddannelsesinstitutioner.

→ Bevilling på 1.073.000 kr. over 2 år.

Eksempler på andre lokale bevillinger i 2020
Bevillingsmodtager

Projektbeskrivelse

Bevillingsbeløb i kr.

MAGION

Tilbygning af sportsmulticenter ved MAGION i Grindsted

5.000.000

Idrætsakademi Kolding (IKA)

Talentudviklingsprojektet ”Talent Billund” for børn og unge

3.000.000

Frivilligcenter Billund

Digitale og fysiske mødesteder for ensomme unge i kommunen

120.000

Billund Idrætsforening

Beach Arena ved Billund Idrætscenter

100.000

Dansk Folkehjælp

Julehjælp til udsatte børnefamilier i Billund Kommune

55.000

Lions Club Billund-Grindsted

Oplæg om misbrug for 6.-7. kl. elever og forældre i Billund Kommune

20.000

Ungeafdelingen, Billund Kommune

Juletur for udsatte og sårbare unge

19.000

KFUM Spejderne, Hejnsvig

Driftsinventar til spejdernes hal

11.000
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COVID-19

I Ole Kirk’s Fond kaldte den globale pandemi på
både fleksibilitet, hurtig stillingtagen og et øje
for de særligt udsatte og sårbare børn. Pandemien medførte nye behov for støtte og måder at få
hjælp på. Mange af vores partnere måtte omstille sig til en helt ny virkelighed, og deres projekter måtte gennemføres på nye måder og vilkår.
Konsekvenserne var vidtrækkende og alvorlige
for mange børn og deres familier. Problematikker, de i forvejen kæmpede med, blev forværret,
og nye problematikker opstod. Derfor igangsatte
Ole Kirk’s Fond flere initiativer for at afbøde de
afledte konsekvenser af COVID-19 situationen –
især blandt sårbare og udsatte børn og familier i
Danmark.

COVID-19
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COVID-19 pulje
Kort efter nedlukningen i marts etablerede vi en
COVID-19 pulje på 15 millioner kroner, som blev
øremærket indsatser, der skulle afbøde krisens
konsekvenser som følge af nedlukningen i hele
Danmark. Puljen gik primært til projekter inden for
det sociale uddelingsområde.
I Ole Kirk’s Fond støttede vi blandt andet en
opnormering af børnefagligt personale på landets
kvindekrisecentre gennem et samarbejde med
Landsorganisation af Kvindekrisecentre – LOKK.
Fondens samarbejdspartnere kunne også søge
om støtte til blandt andet omlægning af fysisk
rådgivning til online rådgivning, udvidelse af
eksisterende online rådgivningstilbud, igangsættelse af nye initiativer, uddeling af legater, ekstra
omkostninger forbundet med krisen samt støtte til
daglig drift, så organisationerne kunne fastholde
deres indsatser og programmer.
Puljen blev fordelt således:
• Dækning af meromkostninger og driftsstøtte til
samarbejdspartnere (28 %)
• Omlægning til digitale aktiviteter og rådgivning
(13 %)
• Nye indsatser og initiativer for børn og udsatte
familier (54 %)
• Legater til udsatte børn og familier (5 %)

”Stop vold mod børn”-puljen
Partnerskab med Mødrehjælpen
Nedlukningen af det danske samfund fik alvorlige
konsekvenser for de børn, der lever i hjem med vold.
Myndighederne meldte om flere husspektakler. Fagfolk
i rådgivningstjenester for voldsudsatte meldte om, at
omfanget af volden eskalerede, og at den var grovere
end normalt – men ingen havde et overblik over, hvad
de voldsudsatte børn var udsat for. Derfor indgik vi i
Ole Kirk’s Fond et partnerskab med Mødrehjælpen, der
skal sikre, at børn, der har overværet eller været udsat
for vold, hurtigt opspores og får den rette hjælp.
Rammen for samarbejdet, som løber over 18 måneder,
er en pulje på 10 millioner kroner, som Mødrehjælpen
løbende kan tage i brug, i takt med, at de får mere
viden om, hvad de voldsudsatte børn har oplevet, og
hvordan de bedst hjælpes. Puljen giver dermed Mødrehjælpen adgang til midler, som kan aktiveres hurtigt
uden lange ansøgningsprocesser. På den måde kan
hjælpen skræddersys til de faktiske behov og iværksættes hurtigt – en tankegang fra vores humanitære
uddelingsområde om forudsigelighed og fleksibilitet i
finansieringen, som vi nu har overført til det nationale,
sociale område.

Udvalgte eksempler på bevillinger fra COVID-19 puljen
Bevillingsmodtager

Projektbeskrivelse

Bevillingsbeløb i kr.

Landsforeningen for Kvindekrisecentre – LOKK

Midler til ekstra børnefagligt personale på krisecentre

Julemærkefonden

Ekstra rengøring og driftsstøtte i 2020

945.000

Det Nationale Sorgcenter – Børn, Unge & Sorg

Driftsstøtte – psykologer til sorgbehandling af børn og unge

850.000

Foreningen til Støtte for Mødre og Børn

Legater til enlige forsørgere, bl.a. til indkøb af computere til børnene

520.000

Danske Hospitalsklovne

Omlægning til nye digitale indsatser for indlagte børn og unge

400.000

Dansk Folkehjælp

Drift af Familielinjen

300.000

Fonden for Socialt Ansvar

Oplysning om COVID-19 målrettet børnefamilier

565.000

Ventilen Danmark

Udvikling og afholdelse af webinarer om ensomhed for unge

173.000

Lær for Livet

Omlægning af læringscamps for anbragte børn

150.000

Blå Kors

Ekstraudgifter til afvikling af sommerlejre for udsatte familier

150.000

Børneulykkesfonden

Legeheltenes aktiviteter for indlagte børn og udvikling af nye materialer

85.000

30 krisecentre

Midler til indkøb af aktivitetsting til børnene

75.000

Røde Kors

Ekstraudgifter til ferielejre for børn og unge

60.000

5.000.000

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

