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DEN EUROPÆISKE UNION

Den Europæiske Socialfond

Det sociale formål
Arbejdsgrundlaget på Møltrup: Møltrup er et hjem, hvor mænd (som for 
kortere eller længere tid har brug for støtte i deres liv) kan finde hjælp til 
at tage livet op på ny. I overensstemmelse med stifteren Johannes Muncks tanker bygger Møltrup på et kristent grundlag og betragter sig selv som 
en del af det frivillige folkekirkelige diakonale arbejde. Mændene betragtes ikke som klienter, men som mennesker, der kommer til Møltrup for at 
være med til at drive gården. Enhver, som har brug for den hjælp, Møltrup kan yde, bydes velkommen, så længe der er plads.

Den sociale metode
Samværet på gården bygger på et arbejdsfællesskab, hvor alle kan være med. Gennem arbejdet kommer beboerne i berøring med det omgivende 
samfund, hvilket er med til at skabe den inklusion i samfundet, som Møltrup stræber efter at bibringe beboerne. Vi fokuserer desuden på at levere 
varer af høj kvalitet og god service. Dermed forbinder kunderne beboerne med noget positivt, og det styrker beboernes følelse af at have værdi.

Forretningsområde 
Der produceres tjenesteydelser og varer til salg fra gartneri, savværk, emballageindustri, køkken, cafe, slagteri, gårdbutik, montageværksted og 
landbrug. Kunderne er væsentligst private kunder og virksomheder.

Organisation og drift
Der er en bestyrelse for Møltrup Optagelseshjem, som ansætter forstanderen, som ansætter medarbejderne, som leder den daglig drift på værk-
stederne, som bemandes af beboerne, der er indskrevet efter servicelovens §107, § 108 eller §110.
En del af arbejdskraften er fleksjobansatte.

INDTÆGTSKILDER

Andre indtægtskilder:

Fundraising og projektmidler supplerer 
salg af varer og ydelser til private og det 
offentlige.

Møltrup Overtagelseshjem

Adresse: 
Møltrupvej 70, 
7480 Vildbjerg

Antal ansatte: 
40 ordinært ansatte, 
30 på særlige vilkår. 
Dertil kommer de 110 beboere, 
der alle indgår i produktionen 
i det omfang, de kan. 

Etableret: 1912

Virksomhedsform: 
Selvejende Stiftelse

Målgruppe: 
Socialt udsatte

Salg på det private marked:

Madvarer
Cafevarer
Underproduktioner fra savværk
Montage- og pakkeydelser

Salg af ydelser til det offentlige:

Der er plejehjemsdrift i samarbejde 
med Herning Kommune


