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Merrild øger støtten til børn med muskelsvind 
Når uge 28 skydes i gang, bliver det med et brag for 16 familier, der alle har fået en af de eksklusive pladser på årets 

’Velkommen til familien – aktiv familieuge’, som foregår på Musholm i Korsør. Ugen er arrangeret af 

Muskelsvindfonden og støttet af Merrild, som i forhold til sidste år har valgt at skyde 100.000 kr. ekstra i puljen. 

 

I en tid, hvor det er blevet mere normalt at tage på højskole og lignende med sin familie, arrangerer 

Muskelsvindfonden og Merrild Kaffe igen i år aktiv familieuge. Ugen har til formål at skabe stærke venskaber på tværs 

for både børn med muskelsvind og deres familier. Merrild har valgt at øge deres bidrag til med 100.000 kr. og giver 

dermed 350.000 kr. til familielejren.  

”Vi startede samarbejdet med Muskelsvindfonden omkring ’Velkommen til familien -aktiv familieuge’ sidste år, og det 

er meget inspirerende og bevægende at følge, hvordan familierne til børn med muskelsvind arbejder sammen om at 

skabe rammer, hvor alle kan være med i aktiviteterne, og hvor der skabes dybe venskaber. Det er derfor, vi bakker op, 

og vi synes, det passer godt til os, for til gode samtaler og hyggeligt fællesskab hører kaffe” fortæller Peter Falk, 

administrerende direktør for Merrild Kaffe. 

 

Det er Muskelsvindfonden, der står for familielejren. Merrild Kaffe, der i forvejen støtter Muskelsvindfonden gennem 

kaffesalg på Grøn Koncert, støtter lejren med en krone for hver solgte pakke Merrild Økologisk Formalet i butikkerne 

og dækker dermed størstedelen af udgifterne. 

 

Det handler om fællesskab 

Netop styrken ved fællesskab og muligheden for at skabe venskaber er noget af det, som hele familielejren tager 

udgangspunkt i. Både i forhold til de voksne og søskende, men i særdeleshed også det enkelte barn med muskelsvind, 

som får en stor ballast fremad i livet ved at få etableret netværk og gode venskaber med ligesindede. 

 

Muskelsvindfondens erfaringer viser, at denne ballast ruster dem til et mere selvstændigt liv samtidig med, at de også 

får mod på at deltage i andre af Muskelsvindfondens tilbud på egen hånd, uden mor og far. Og det er vigtigt.  

 

”Vi oplever, at forældre til børn med muskelsvind, ligesom forældre generelt, er blevet mere ’beskyttende’ og har 

svært ved at sende deres børn alene afsted på lejr. Men på familielejren oplever de, at børnene trives med 

fællesskabet, og det er også med til at gøre forældre mere modige på deres børns vegne,” fortæller Jens Spanfelt, som 

er teamleder for Muskelsvindfondens medlemsafdeling. 

 

Fakta om familielejren Velkommen til familien – aktiv familieuge 

 Det er et tilbud til familier, der har et barn med muskelsvind i alderen 7-11 år. 

 Familieugen finder sted fra 8. juli 2018 til 15. juli 2018 på Musholm – Ferie, Sport, Konference. 

 Der er plads til 16 familier, og pladserne bliver tildelt efter først til mølle-princippet. 

 Tre erfarne aktivitetsledere vil lægge et alsidigt program for hele familien. 

 

Fakta om partnerskabsaftalen mellem Muskelsvindfonden og Merrild Kaffe 

 Aftalen er indgået mellem Muskelsvindfonden og Merrild Kaffe. 

 Aftalen gælder fra april 2016 til oktober 2019. 

 Merrild donerer i perioden 1 kr. til Muskelsvindfonden pr. pose Merrild Økologisk Formalet Kaffe, der sælges i detailhandlen. 

 På selve Grøn Koncert er Merrild også med, og her går omsætningen fra salg af kaffe ubeskåret til Muskelsvindfonden. 

 

For yderligere oplysninger kontakt kommunikationsmedarbejder Simon Toftgaard Jespersen på 20 76 77 63. 


