
 

   

 

 

Tusind tak - i år kan vi give 569 børn en dejlig sommeroplevelse! 

 

Takket være en fantastisk opbakning kan vi med stor glæde imødekomme ALLE 

ansøgningerne til sommerhjælp. I alt 569 børn kan nu sammen med deres familier 

få en sommeroplevelse, som de kan fortælle om i skolen eller børnehaven efter fe-

rien - ligesom deres kammerater. 

 

Helt konkret får de sårbare familier, der ansøger, 350 kr. pr. barn, til eksempelvis at 

tage i sommerland, zoologisk have eller hvad de forskellige børn nu drømmer om. 

  

Så tusind tak for jeres hjælp! 

 

Dårlig økonomi påvirker børns trivsel 

Mødrehjælpens undersøgelse af børnefattigdom i Danmark viser, at forældre, der le-

ver under eller tæt på fattigdomsgrænsen, oplever manglende overskud til deres børn 

og er bekymrede for børnenes trivsel. Antallet af fattige børnefamilier er desværre 

stigende - lige nu lever 64.500 børn under eller tæt på fattigdomsgrænsen. 

 

Det er børn, hvor forældrene er ramt af kontanthjælpsloftet, er alvorligt syge, hvor 

den ene forælder er død, eller familien på anden vis har haft en hård skæbne - som 

eksempelvis denne far fra artiklen, der udtaler: 

  

"Jeg synes, jeg er en usædvanlig dårlig forælder. Men jeg synes på den anden side 

også, at jeg gør det bedste jeg kan, inden for de givne rammer. Rammerne er bare 

vanvittigt begrænsede." / Enlig far, 47 år. 

https://moedrehjaelpen.dk/forside/nyheder/ny-undersoegelse-daarlig-oekonomi-har-alvorlige-konsekvenser/


 

 

 

  

 

 

Inspiration til billige og gratis oplevelser 

Sommerferie behøver ikke koste en bondegård - der er nemlig masser af billige el-

ler gratis oplevelser at begive sig ud på. 

 

Hos Mødrehjælpen har vi samlet en oversigt over oplevelser der kan skabe gode 

sommerferieminder - uden at tømme pengepungen. Her får du blandt andet viden 

om sommerlejre for børn og voksne, samt inspiration til børnevenlige, billige en-

dagsudflugter. 

Læs mere her 

 

 

Jeres støtte er uundværlig 

Den støtte Mødrehjælpen får hver måned, er derfor altafgørende for vores arbejde 

med at mindske børnefattigdom i Danmark. Vi arbejder både på at påvirke situationen 

politisk, samtidig med at vi hjælper familierne her og nu, med eksempelvis rådgivning 

og sommerhjælp. Det er dét din støtte går til. 

  

Hav en forrygende sommer og nyd tiden med dem I holder af. 

  

Ninna Thomsen 

Direktør i Mødrehjælpen 

 

 

 

https://moedrehjaelpen.dk/holdepunkt/viden-og-raad/sommerferie-billige-og-gratis-oplevelser-raadgivning/

