
Ny koncert og fest for anbragte børn og unge - ser dagens lys 
 
Anbragte børn og unge bliver nu inviteret gratis til koncerten ’Cool Days’ i Vanløse den 21. og 22. maj i år. 
Her kommer de til at høre og møde nogle af landets mest eftertragtede kunstnere som Artigeardit, 
Icekiid, Toko og Jimilian. Journalist og plejemor Jette Hill Ludvigsen, som står bag koncerterne, ønsker at 
give de unge en tiltrængt kulturel oplevelse, og en mulighed for at møde og være sammen med andre 
anbragte i samme situation. Koncerterne er støttet af Spar Nord Fonden, CoolUnite Fonden og 
Børnehjælpsdagen. 
 
Koncerterne er en hjertesag for Jette Hill Ludvigsen, der selv er biologisk mor til 5 og plejemor til 4 børn & 
unge. Hun ved, at anbragte børn oftere oplever at være mere alene og ensomme end andre børn. Det 
ønsker hun at ændre med Cool Days koncerterne. 
”Musik kan noget særligt. Den giver en følelse af fællesskab og sammenhold, og det har de mange 
anbragte børn og unge i dén grad brug for. Anbragte børn har sjældent mulighed for at komme til en 
koncert, da det det vejer tungt i budgettet på institutionerne og i plejefamilierne. Så jeg er dybt taknemlig 
for at Spar Nord Fonden, CoolUnite og de mange frivillige hjælper mig med at gøre en forskel med mine 
koncertdage. Jeg er sikker på, at det vil give børnene en skøn oplevelse og styrke deres tro på dem selv”, 
siger Jette Hill Ludvigsen.  
Koncerterne kommer til at foregå i hende og hendes mands have i Vanløse, da hun gerne vil have at 
børnene og de unge oplever det som et nært og trygt miljø. Hun har holdt mange koncerter i 
haven, hvor der er plads til cirka 250 børn og unge. 
Jettes mangeårige drøm om at lave havekoncerter for anbragte børn og unge kom i stand med hjælp fra 
Malene Brandt, konservativt byrådsmedlem i Gentofte. Malene Brandt, der både sidder i Spar Nord 
Bankråd og i CoolUnite Fondens bestyrelse kunne straks se muligheden for, at Jettes drøm kunne blive til 
virkelighed igennem støtte og hjælp fra de to fonde. Jette og Malenes mål er, at gøre Jette´s koncerter til 
tilbagevendende og landsdækkende begivenheder, og med donationerne tager koncerterne i Vanløse nu 
form. 
”I Spar Nord Fonden støtter vi fællesskaber der mærkes, og det må siges at være tilfældet med Cool Days, 
der kan give børnene et pusterum, uforglemmelige oplevelser og i det hele taget være med til at sikre 
trivsel. Vi er stolte over at bidrage til, at sårbare børn og unge også bliver set og får mulighed for at indgå i 
et fællesskab og føle sig som en del af noget betydende,” fortæller Bo Uggerhøj, Fondsdirektør for Spar 
Nord Fonden. 
”I CoolUnite Fonden vil vi rigtigt gerne være med til at give anbragte børn og unge en berigende dag med 
kulturelle input. De anbragte børn har brug for en pause fra deres ofte udfordrende hverdag. En dag der er 
deres egen, som er fyldt med glæde, nærvær og samvær. Det at kunne komme til koncert med en eller flere 
af de unges store stjerner, håber vi, vil være en minderig oplevelse, der kan skabe nye bånd og sociale 
relationer for dem”, siger formand i CoolUnite Fonden, Jacob Risgaard. 
Det er Børnehjælpsdagen, der hvert år har kontakt med over 9.000 anbragte børn og unge, som står for 
invitationerne til koncerterne. Her glæder projekt- og arrangementschef Ida Jacobsen sig over, de 
muligheder, som koncerterne kan give de anbragte børn og unge. 
”Vi kender rigtigt mange børn og unge, som kun meget sjældent får mulighed for at få kulturelle oplevelser, 
og vi ved fra forskningen, at gode, nære relationer har stor indflydelse på børnenes voksenliv. Derfor er det 
vigtigt at skabe grobund for, at disse relationer kan udvikle sig positivt. Det kan Jettes gode koncert 
oplevelser være med til”, siger hun. 
Der er kun adgang til koncerterne for inviterede anbragte børn og unge, der får mulighed for at komme helt 
tæt på deres store idoler med hygge, snak, leg - og få autografer og billeder sammen med dem.  
Lørdag er for børn & unge i alder 10 - 18 år; Optrædende; Artigeardit, Icekid, Jimilian & Toko 
Søndag er for børn og unge i alder 2 - 10 år; Optrædende; Dissing, Dissing & Las med "Mormor`s gebis". 
 



 
Spar Nord Fonden støtter fællesskaber inden for kultur, social og fritid med 
donationer, der kan mærkes. Donationer som gør en reel forskel for mennesker,  
for foreninger og for fællesskaber. Spar Nord Fonden ønsker at styrke 

fællesskabsfølelsen og samhørigheden mellem mennesker, så det mærkes og får betydning for hver enkelt. 
Derfor har Fonden med sine donationer særligt fokus på projekter og initiativer, som ideudvikles, 
gennemføres og opleves i fællesskab. Lokalt, regionalt og nationalt. I 2021 støttede Spar Nord Fonden 815 
projekter med i alt 50 mio. kroner. Gode fællesskaber er dem, der mærkes. Læs mere om Spar Nord Fonden 
og ansøg her: https://sparnordfonden.dk// 
 

CoolUnite Fonden er stiftet i december 2017 af de to ejere af Coolshop – Jacob 
Risgaard og Mark Nielsen. CoolUnite har til formål at støtte, udvikle og styrke 
sygdomsramte og udsatte børn. Fonden ønsker at give udsatte og 
sygdomsramte børn gode oplevelser og bidrage til at gøre hverdagen bedre for 
disse børn.  
Fonden yder donationer til andre organisationer med almenvelgørende eller på 

anden måde almennyttige formål, der er i overensstemmelse med CoolUnite Fondens formål. CoolUnite 
Fonden samarbejder med andre hjælpeorganisationer, relevante offentlige myndigheder og 
erhvervsdrivende virksomheder om at indsamle og støtte det fælles formål. 
 

        Børnehjælpsdagen er en dansk, almennyttig 
hjælpeorganisation, der er organiseret som en 
erhvervsdrivende fond. Vi arbejder med at styrke de 
personlige og sociale kompetencer hos anbragte børn og 

udsatte unge i Danmark. Formålet er at gøre de unge mennesker mere robuste og give dem bedre 
forudsætninger for at mestre deres eget liv. Denne livsmestring skal i sidste ende bidrage til, at de får en 
uddannelse, kommer i arbejde og bliver selvforsørgende. 
 
For yderligere oplysninger kontakt:  
Jette Hill Ludvigsen, arrangør, journalist og plejemor – jettehillludvigsen@hotmail.com , tlf: 20996006  
Henriette Dalby, Donation- og projektleder i CoolUnite – hedm@coolunite.dk, tlf: 25275030 
Lise Berendt, Projektleder i Spar Nord Fonden – lise@sparnordfonden.dk, tlf: 25270881 
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