
Organisation Beløb Formål

Beats by Girlz

15.000

Støtte til afvikling af elektronisk musik-
camp for piger i alderen 13-16 år i Roskilde. 
Deltagerne skal findes i udsatte områder i 
Roskilde og give dem værktøjer, så de får 
mulighed for at udvikle deres musiktalent 

på egen hånd.

L.A. Rings Venner

69.875

Støtte til udgivelse af bog om Sigrid Ring, 
der belyser Sigrid Rings kunstneriske 

karriere før hendes ægteskab med  
maleren L.A. Ring.

Region Hovedstaden,  

Sektion for Tværsektoriel Forskning

1.557.505

Støtte til forskningsprojektet ’Det Første 
Skridt’, der skal afprøve og evaluere et nyt 

screeningsværktøj for depression og psyko-
sociale sårbarheder hos mødre i Danmark. 
Støtten er givet under forudsætning af, at 
der etableres et samarbejde med Profes-
sions Højskolen København og projektet 

’Usynlig Sårbar’, som Fonden allerede 
støtter, således at der kan generes ny og 

bredere viden om, hvordan man bedst kan 
opspore og tilbyde støtte og behandling til 
gravide med psykosociale sårbarheder, for 
at opnå øget fysisk og mental sundhed hos 
barnet samt bedre trivsel hos forældrene.

Mødrehjælpen

600.000

Støtte til ansættelse af ekstra rådgiver til 
rådgivningstjenesten Holdepunkt for at 
opretholde kapaciteten og afhjælpe det 
øgede pres, der er på rådgivningen som 

følge af Covid-19, således at der fortsat kan 
ydes den ønskede hjælp og støtte til dem, 

der henvender sig. 

Bryd Tavsheden

300.500

Støtte til opstart af nye UngForum råd-
givningsforløb, hvis formål er at give volds-
udsatte børn og unge et trygt og anonymt 
rum, hvor de kan tale om deres oplevelser 

og bearbejde de følelsesmæssige og  
mentale konsekvenser af volden.

Donationsoverblik 2021
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Mødrehjælpen

100.000
Donation til Mødrehjælpens julehjælp,  

der støtter familier, som ikke har råd til at 
fejre julen.

Børn, Unge & Sorg

5.847.000
Støtte til implementering og evaluering af et 
familie- og gruppebehandlingstilbud til børn 

fra 7 til 14 år, der har mistet en forælder. 

Joannahuset

2.987.600

Støtte til konsolidering af Joannahuset 
som professionel organisation, herunder 

skabe et stærkt koncept for huset og 
dets fremtidige organisering og etablere 

instanser, der kan være med til at generere 
og formidle viden om kriseramte børn.  
Projektet skal være med til at sikre et  
permanent nationalt børnekrisecenter  

i Danmark af høj kvalitet. 

Forælder Fonden

1.869.114

Støtte til projektet ’Vejen til livsmestring’, 
der skal være med til at forankre og udvik-
le Forælder Fondens rådgivnings- og frivil-
ligtilbud, så der kan tilbydes et betydeligt 
større antal rådgivnings- og støttetilbud til 

målgruppen af enlige mødre.

Forælder Fonden

407.574

Donation til projektet ’Viden til livsme-
string’, der skal sikre indsamling af rele-
vant data på tværs af Forælder Fondens 

indsatser for at øge organisationens viden 
om indsatsernes effekter og de afledte 

muligheder for at justere og udvikle dem 
fremadrettet, så målgruppen sikres den 

bedst mulige hjælp.

Haver til Maver

971.800

Donation til opstart af skolehaver på 
Møllegård i Roskilde. Projektets fokus er 

at styrke børn og unges mentale sundhed 
gennem fællesskabsoplevelser og læring 

i naturen. 

Fri af Misbrug

723.140

Støtte til projektet ’Graviditet og barsel fri 
af misbrug’, hvis overordnede formål er at 

afprøve forskellige opsporingsmetoder 
til at få fat i mødre med en misbrugende 
partner, for at yde rådgivning og brobyg-

ning til øvrig hjælp, således at ufødte samt 
børn i alderen 0-3 år får en tryg opvækst.

Københavns Professionshøjskole

265.000
Tillægsbevilling til Usynlig Sårbar til dæk-
ning af meromkostninger ifm. samarbejdet 

med projektet ’Det første Skridt’
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UDDELT AF COVID-19 NØDRESERVE Støtte til igangværende indsatser til 
afbødning af den akutte indvirkning og 
efterdønningerne efter Covid-19. (Hensat i 
2020 og administreres af Liljeborgfonden).

Hensat nødreserve pr. 31.12.20 3.371.269

Projekt S

1.318.957

Støtte til dækning af indtægtstab, ekstra-

udgifter og projektforlængelse pga. corona. 

Herudover er der givet midler til bl.a. koordi-

nering og markedsføring af onlinetilbuddet 

Mindzone, så flere børn kan nås, uanfægtet 

coronaomstændighederne. 

Børn, Unge & Sorg

307.000

Støtte til dækning af projektlederløn, idet 

corona har været en uforudset faktor i op-

nåelsen af projektmålet og projektperioden 

dermed er forlænget. 

Københavns Professionshøjskole 

31.820
Støtte til projektet Usynlig Sårbar til dæk-

ning af ekstraaktiviteter grundet corona.

Statens Institut for Folkesundhed

90.428

Støtte for at afhjælpe konsekvenserne af 

coronasituationen i forbindelse med effekte-

valueringen af den udvidede opfølgning på 

Julemærkehjemmet Liljeborg.

Hensat nødreserve pr. 31.12.21 1.623.064
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Liljeborgfonden

725.000
Støtte til styrkelse af allerede  

bevilgede indsatser.  
(Administreres af Liljeborgfonden).

Liljeborgfonden

-1.601.922 Regulering af tidligere års bevillinger

Årets ordinere uddelinger i alt 14.837.186


