
 Et trygt sted for børn og deres familier 

Det nye Ronald 
McDonald hus
i Odense

Bliv 
sponsor



Ronald McDonald Børnefond 
støtter og samler familier 
med alvorligt syge børn

Når en familie træder ind i et Ronald McDonald Hus, er det 

vores ambition og ønske, at de føler sig hjemme. Et Ronald 

McDonald Hus er et fristed hvor familien kan slappe af og 

hente nyt overskud i en hjemlig atmosfære. Vi vil gerne 

hjælpe med, at samle hele familien tæt på det indlagte barn, 

i en særlig svær tid. 

Ronald McDonald BørneFond er en selvstændig fond, der etablerer og 

driver Ronald McDonald Huse i Danmark - samt støtter forskning og 

aktiviteter til fordel for alvorligt syge børn. 

Et Ronald McDonald Hus er et midlertidigt hjem, hvor familier med al- 

vorligt syge børn mellem 0 og 18 år, kan bo gratis så længe deres barn 

er indlagt. 

Direktør John Jacobsen
Ronald McDonald BørneFond



Et Ronald McDonald Hus ved
Nyt OUH i Odense
At have et barn der er ramt af alvorlig sygdom kræver meget af en familie.

Et ophold i et Ronald McDonald Hus kan gøre en forskel for hele familien,

når et barn er langtidsindlagt.

Siden det første Ronald McDonald Hus åbnede ved Rigshospitalet, har vi 

givet mere end 2300 familier trygge omgivelser i en svær periode. Nu er 

tiden kommet til at vi skal bygge Danmarks andet Ronald McDonald Hus, 

så vi kan hjælpe flere familier. Huset skal bygges i Odense ved Nyt Odense 

Universitetshospital. Vi forventer at tage imod de første familier i anden 

halvdel af 2024.

De indlagte børn har i 9 ud af 10 tilfælde søskende, som vi også tager 

hensyn til. Tryghed og nærvær øger chancen for, at et barn med en alvorlig 

sygdom klarer bivirkninger bedre, og netop samværet med søskende og 

forældre i Ronald McDonald Husets hjertevarme omgivelser, øger børnenes 

trivsel.

“Selve huset var som et legeland. Ligesom når man har 

siddet længe i en bil og endelig ankommer til legelan- 

det. Det er nok sådan, jeg bedst kan beskrive det fra 

et barns synspunkt. Det mig gav et lyspunkt, et frirum, 

selvom man havde det skidt. Der var ikke noget syge- 

hus over det. Det var et hjem!”

Køb maskotten Ronald Kanin

Overskuddet går til opførsel 

af legeareal i det nye Ronald

McDonald Hus i Odense. 

Køb din maskot på

rmbornefond.dk

Anisette Hvilsom blev som 6 årig
indlagt med kræft

Støt
os



Trygge rammer der inviterer
naturen indenfor

Alle værelser har udsigt til søerne med direkte adgang til private ude- 

rumszoner, så inde og ude smelter sammen. Der er lagt vægt på, at alle 

værelser har udsigt til regnvandssøerne og placeret længst muligt væk fra 

Hospitalsringen, så støjniveauet mindskes for familierne.

Husets beliggenhed i den omkringliggende natur har en vigtig betydning 

for formgivningen. Huset har én etage, så man som beboer og personale 

oplever en nær kontakt til landskabet, når man opholder sig i huset. Det 

omgivende landskab trækkes ind mellem længerne og giver god kontakt til 

både store vidder og mere intime, lægivende haver.

Ronald McDonald Huset i Odense bliver 1400 m2 og har plads til 12 

familier. Der er fælles køkken, stuer, indendørs opholds- og legearealer, 

udendørs ”legegård”, hvor børnene kan lære og lege, mens forældrene 

slapper af på afstand. Huset bygges på en 4000m2 stor grund nordvest for 

det nye universitetshospitals børneklynge. 

Ronald McDonald Huset vil ikke bære præg af hospitalsstemning. Huset er 

et ”hjem udenfor hjemmet” hvor den trygge atmosfære er prioriteten. Hele 

familien inviteres til at bo i huset, så de kan være sammen og støtte 

hinanden. Det er den bedste betingelse for at passe på sit syge barn.

Jeg var mere tryg i huset, hyggede mig og legede.

Der var ingen sygeplejersker eller læger, der ville

stikke mig med nåle eller undersøge mig. 

Udendørs opholdszoner, hvor 
sanserne stimuleres af farver og 

dufte alle årstider.

Emil Hytting, der har boet i Ronald McDonald Huset 
ved Rigshospitalet, som barn



Det nye Ronald McDonald Hus er inddelt i
seks hovedzoner

Mellem værelsesfløjene
er der en legegård

4.Fælles spise-
og
opholdsrum

5.Andre 
fællesfunktioner

6.Servicerum

2.Administration

1.modtagelse

3.Værelser



Fælles spise- og opholdsrum er mod solen i syd og vest, når 

disse funktioner er mest i brug. Køkken- og spiserummet 

(med ekstra rumhøjde) er placeret i husets hjerte ved det 

store sydvendte glasparti.

”Når jeg er her, så tænker jeg 
faktisk slet ikke på at være syg” 
Lucas Olsen, 6 år



Facademæssigt består husets primære materialer af beton og 

træ. Betonfacaderne er valgt pga. sammenhængen med det 

øvrige OUH og OU. Træfyldinger i facaderne er med til at give 

en varm kontrast til betonen, og på samme tid er landskabet 

og de grønne tage med til at danne en rolig og harmonisk

ramme for børnepatienterne og deres pårørende familier.



Hjælp os med at holde 
familier samlet, når et barn 
rammes af alvorlig sygdom

Vi ved, hvor vigtige de pårørende er i behandlingen af en patient. 

Vi vil meget gerne have, at de er tæt på og en del af processen, 

ikke mindst når det gælder børn og unge. Derfor er vi utroligt 

glade for, vores samarbejde med Ronald McDonald BørneFond, 

som gør det muligt at stille en bolig til rådighed for nogle af de 

familier, som har et barn indlagt i længere tid og samtidig kan 

samværet med andre familier i samme situation være med til at 

hjælpe familierne igennem en svær tid.

Ronald McDonald Huset i Odense er en gave til Region Syddanmark. 

Budgettet for det kommende hus er på 41,5 millioner. Vi bruger alle 

fondens opsparede midler, men det er desværre ikke helt nok. Vi 

arbejder derfor på at få finansieringen for det kommende hus helt på 

plads, så vi kan hjælpe så mange familier som muligt. 

Ronald McDonald BørneFond opfører og driver efterfølgende det fyn-

ske Ronald McDonald Hus. Se mere om os i vores nye film her

Alle sponsorer markeres ved indgangen til selve huset, på vores hjem- 

meside og i de forskellige marketingkampagner vi kører op til, under 

og ved åbningen af huset. Vi inviterer alle sponsorer med til åbningen 

af huset, hvor vi håber at Kronprinsesse Mary har mulighed for at del- 

tage og officielt åbne huset.

Regionsrådsformand Stephanie Lose

Se vores filmklip her

https://vimeo.com/759443337
https://vimeo.com/759443337


Det nye Ronald McDonalds Hus kan
støttes på følgende måder 

En Fadderskabsaftale for et værelse
støttet af danske virksomheder 

Økonomisk bidrag til indendørs lege-
areal, fælles køkken, hyggestue
25.000+ Profil på hjemmeside

Økonomisk bidrag til nyt inventar; 
senge, køleskabe, borde og stole.

Økonomisk bidrag til udendørs legeplads

10.000+ Profil på
hjemmeside

50.000+ Profil på hjemmeside, navn ved
legeplads.

Et værelse, der står til ”evig tid” og som vil huse mange familier i årene fremover. 

Støtten går til opførelse af et værelse i det nye hus. Jeres navn vil blive markeret ved 

indgangen til huset og til selve værelset. Herudover profil på hjemmeside, SoMe 

dækning, besøg/event i huset, medlem af netværk.

50.000 årligt - 3, 5 eller 10 års aftale

Har I andre forslag til hvordan I kan støtte 

det nye Ronald McDonald Hus i Odense 

f.eks. i form af produktdonationer, hører

vi meget gerne fra jer.

Bliv 
sponsor



Hvad siges der om Fonden
og huset 

Fra Børnekræft området ved vi, at det er vigtigt at være 

sammen med ligesindede, venner og familie hvilket Ron-

ald McDonalds Husets arrangementer og indretning giver 

mulighed for. Jeg har aldrig været i tvivl om den store værdi, 

det er for familierne at kunne benytte Huset - i måske den 

sværeste tid i deres liv.

At kunne tilbyde familierne den mulighed, at bo i Ronald 

McDonald Huset, er en gave. Det er et fristed, hvor de er 

væk fra hospitalet – og alligevel helt tæt på. Vi kan udeluk- 

kende give vores varmeste anbefaling til et Ronald 

McDonald Hus ved OUH – mener faktisk kun det kan gå 

for langsomt.

Det er med en følelse af ydmyghed og forpligtelse, at 

Alumeco Group har valgt at bidrage til det kommende hus 

i Odense.

Børnecancerfonden har støttet Ronald McDonald 
BørneFond siden det første hus blev opført, både 
gennem sponsorater af værelse og støtte til den 
årlige drift.

Direktør Marianne Benzon Nielsen 
Børnecancerfonden

Patientkoordinator Malene Rosborg
 og Rikke Karlsen, Rigshospitalet

Direktør Per Thanning Johansen, 
Alumeco Group



Ronald McDonald BørneFond 
er en selvstændig almennyttig 
fond 

Hjælp os med at bygge ét mere

Vores mission er at bygge og drive Ronald McDonald Huse i Danmark, og vi

har igennem vores hus på Rigshospitalet siden 2002 hjulpet mere end 2.300

familier med alvorligt syge børn.

Fonden er stiftet i 1991

McDonald’s Danmark er stifter, men 
Ronald McDonald BørneFond er en 
selvstændig fond

Fondsbestyrelsen har 7 medlemmer der 
alle arbejder ulønnet  

Det er gratis for familierne at bo i 
Ronald McDonald Huset  

Der er p.t. 377 Ronald McDonald Huse 
på verdensplan



RONALD MCDONALD BØRNEFOND
Juliane Maries Vej 12 

2100 København Ø 

CVR-nr. 19 37 99 81

Direktør 

John Jacobsen

Tel: 93 50 83 83

Mail: jj@rmbornefond.dk

Det betyder alt, at man har sådan et sted. At man kan træk- 

ke sig tilbage og lade op og have en hverdag. At man kunne 

tage sine andre børn med, så de også kunne være sammen 

med Emil, eller Emil kunne komme over i huset og lege. Det 

er jo fantastisk, at de syge børn kan komme med i huset. 

Det har betydet så meget. 

Jyske Bank:

Reg. 7854

Konto 109930-1

Ronald McDonald BørneFond er godkendt efter ligningslovens §8A

og dermed er alle donationer til fonden fradragsberettigede.

Privatpersoner kan fratrække op til kr. 17.200 i skat i 2022.

Virksomheder har ubegrænset fradragsret.

Fonden indberetter automatisk donationer til SKAT, når giveren ifm

indbetaling af donationer, oplyser CPR eller CVR-nr.

 

Ronald McDonald BørneFond er godkendt efter ligningslovens §8A 

Indsamlingstilladelse.

Ronald McDonald BørneFond har indsamlingstilladelse fra Indsamlings- 

rådet, Civilstyrelsen. Fonden er medlem af ISOBRO der er oplyst om 

vores indsamlingsaktiviteter, og lever op til ISOBRO’s etiske 

retningslinjer.

 

Fradrag

Donationer

Donationer kan indbetales til

MobilePay
204 202

Karina Hytting, Emils mor


