
Mødrehjælpen får Kronprinsparrets Sociale Pris 

Mødrehjælpen blev hædret med den Sociale Pris, da Kronprinsparret lørdag aften uddelte priser i Vejle. 

Lørdag aften uddelte Kronprinsparret de årlige sociale og kulturelle priser ved et stort DR-transmitteret 

show i Vejle Musikteater. Der var stor hæder til Mødrehjælpen, der fik Kronprinsparrets Sociale Pris 2021. 

Kronprinsparrets begrundelse for at tildele Mødrehjælpen prisen er det 100 år lange virke for at hjælpe 

sårbare gravide og fremme børnefamiliers vilkår, samtidig med at Mødrehjælpen har fulgt med tidens 

behov og udviklet sig med de skiftende syn på graviditet, moderskab, fædre og familie. 

Det var en stolt og taknemmelig Ninna Thomsen, der som direktør for Mødrehjælpen modtog prisen. Med 

sig på scenen havde hun de to unge kvinder, Anne og Lari, der begge selv har fået hjælp af Mødrehjælpens 

tilbud På Vej, samt socialrådgiver Anette Jonassen, der er ansvarlig for På Vej. 

 

Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen, siger: 

”Af hjertet tak. Vi har i Mødrehjælpen hjulpet og støttet sårbare forældre og enlige mødre i over 100 år. 

Mødre og fædre, som samfundet har set ned på. Ringeagtet. Dis-respekteret. I dag ranker vi ryggen.” 

”Jeg ser Kronprinsparrets Sociale Pris som en meget vigtig anerkendelse af, at de fattige familier og de 

sårbare gravide og alle de andre, som Mødrehjælpen har hjulpet, faktisk har reelle problemer, som der er 

brug for hjælp til at løse.” 

”Jeg er meget taknemmelig over at, at Mødrehjælpen har modtaget prisen, for det er også en anerkendelse 

af det store arbejde, som Mødrehjælpens 2.000 frivillige og mange dygtige rådgivere og ansatte laver. Det 

er helt almindelige mennesker, der hjælper med det de kan i Mødrehjælpens butikker og lokalforeninger 

over hele Danmark, og som gør en kæmpe forskel for børnefamilier her i landet.” 

Yderligere henvendelser rettes til Ninna Thomsen på telefon 2910 2910. 

 

Fakta om Kronprinsparrets Sociale Pris 

Formålet med prisen er at hædre og synliggøre en banebrydende indsats med internationalt format inden 

for det sociale område. Prismodtageren får overrakt 500.000 kr. samt et kalejdoskop skabt af Olafur 

Eliasson. Kronprinsparrets Priser blev indstiftet af Bikubenfonden i 2004 som en bryllupsgave til 

Kronprinsparret. 

Hvert år uddeles tillige Kronprinsparrets Kulturpris samt kulturelle og sociale Stjernedryspriser. 

 

Fakta om Mødrehjælpen 

Mødrehjælpen blev etableret som en socialhumanitær fond i 1983, men har en over 100 år lang historie. 

Mødrehjælpen arbejder for følgende tre hovedformål: 

• At yde social, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til mødre for at sikre deres børn bedre 

opvækst og levevilkår. 



• At arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for de vanskelige vilkår, der bydes børnefamilier 

og enlige forsørgere. 

• At virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for social og uddannelsesmæssig støtte 

til disse familier. 

Mødrehjælpen har over 2.000 frivillige og 41 lokalforeninger i hele Danmark. Foreningerne driver også 

Mødrehjælpens genbrugsbutikker, der sælger børnetøj og -udstyr. Overskuddet går til at styrke arbejdet 

med sårbare børnefamilier og gravide. 

For at sikre lokal forankring og helhedsorienterede indsatser indgår Mødrehjælpen partnerskaber med 

både kommuner, regioner og samarbejder med andre NGO’er. 


