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Evaluering af Sommeraktiviteter 2018. 
 

Børnenes Lystfisker Akademi´s intention med sommerkolonien – Enebærodde 2018 

har været, at give socialt udsatte børn og familier fra hele landet, en mulighed for at få 

sommeroplevelse i og med naturen, samt få mulighed for at skabe nye venskaber og 

relationer. Ud fra de tilbagemeldinger vi har fået, kan vi konkludere, at størstedelen af 

vores deltagere har været glade for opholdet. Nedenfor har vi inddelt vores 

afrapportering i afsnit, for bedre at kunne give et nuanceret billede af vores evaluering 

og fremadrettede overvejelser i projektet. 

 

Afrapporteringen er inddelt i følgende afsnit: 

 

• Planlægningsfasen. 

• Ansøgningsprocedure til ferieophold. 

• Samarbejde med kommuner / 

sagsbehandlere fremadrettet. 

• Dokumentation af afholdelse af ferie. 

• Evaluering af selve sommerlejren. 

• Evalueringsskema til AFF. 

• Hvad skal vi gøre bedre til næste gang? 

 

Planlægningsfasen: 

At betræde ukendt land er som udgangspunkt en spændende rejse fyldt med 

muligheder, nye tiltag, nye vinkler og nye samarbejdspartnere. Men bag hvert et skridt 

man tager ind i det ukendte, ligger der mange timers frustrationer, bekymringer og 

overvejelser gemt. ”Gør vi det rigtige?” Er det en klog arbejdsmetode vi benytter?” osv. 

Det har været en spændende udvikling vores 

projekt har været igennem i de seneste 8-10 

måneder. Vi har bla. gjort os den nyttige erfaring, 

at har man ikke den nødvendige resurse i ”eget 

hus”, er det langt mere tidsbesparende, at tilkøbe 

sig den resurse man står og mangler for at 

komme videre, indtil der er kommet styr på et 

givent behov, modsat det at spilde tid på selv at 

forsøge at løse opgaven, og derefter give op på 

halvvejen!  

 



  

Ansøgningsprocedure til ferieophold: 

Omkring marts / april måned måtte vi erkende, at 

vores ansøgningsprocedurer for børnefamilier ikke 

fungerede optimalt! Fra begyndelsen havde vi i 

styregruppen en strategi om, at det var deltagerne 

selv som stod for at kontakte deres sagsbehandler, 

som efterfølgende indstillede til ferieophold.  

Men ved flere lejligheder fandt vi ud af, at det var 

sagsbehandlerne / koordinatorerne ude i 

kommunerne, som stod for den del 100 %.   

Vi fandt ud af, at de store velgørende organisationer 

som fx Red Barnet, Ungdommens Røde Kors og 

Dansk folkehjælp, tildeler de enkelte kommuner x-antal pladser. Efterfølgende er det op 

til kommunerne selv at fremskaffe relevant dokumentation, som sendes til 

organisationen, som derefter skriver dem på deltagerlisten.  

 

Ansøgningsprocedure: 

• Fra d. 1. april – 30. maj 2019, er der mulighed for tilmelding til 

sommerferieaktiviteter. 

 

• Tilmelding kan udelukkende finde sted via sagsbehandler / resursepersonen, 

som på vegne af deltageren søger om ferieophold. 

 

• Når alt relevant dokumentation foreligger, fremsender sagsbehandler / 

resurseperson ansøgning til BLFA om ferieophold, som behandler ansøgningen. 

 

• Ansøger kan forvente svar på ansøgning fra d. 1. juni – 30 juni. 

 

• Tilmelding – www.blfa.dk 

 

http://www.blfa.dk/


  

Hvad synes I er vigtigt at vide omkring ferieophold for 

børn, der holder ferie uden deres forældre? 

  

Det ord som bedste kan beskrive, hvad der er vigtigt at vide, 

omkring børn, der holder ferie uden deres forældre er:  

• Struktur / rutiner. 

• Synlig ledelse fra frivillige voksne. 

• Tryghed / tillid til de frivillige blandt børn og forældre. 

• Hellere for mange end for få frivillige! 

 

Vi mener det er yderst vigtigt, at der er RIGELIGT MED FRIVILLIGE voksne, til at drage omsorg 

for børn, som deltager uden deres forældre. Konkret havde vi nogle oplevelser med børn, hvor vi 

ikke var blevet informeret om, at barnet fx havde sukkersyge, ADHD eller var sengevæder. 

Situationer som disse kan ikke undgås, hvorfor det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med frivillige 

til at støtte op, så barnet ikke bliver negativt påvirket i den konkrete situation. Alt i alt er det 

vigtigt at drage omsorg og skabe tryghed hos de udsatte børn.  

Målgruppen har brug for at føle, at de ikke overladt til sig selv, men at der hele tiden er en ”primær 

person”, som tager sig af dem og præsenterer og fastsætter dagsprogrammet for dem.  

Da børnene ankom til lejren, hang der udvendigt på hvert telt, en lamineret ”grønspættebog”, 

hvori de mest basale informationer stod opført. (Navneliste + alder, navn og billede af 

kontaktperson + dags / ugeprogram) Struktur og forudsigelighed er altafgørende for om børnene 

føler sig værdsat og anerkendt.  

Næste år vil vi have langt mere fokus på at vores velkomstbrev er henvendt til en specifik 

målgruppe, og ikke som i år, hvor informationerne var tiltænkt alle deltagere.  – Vi har erfaret at 

børnefamilier ikke har samme behov for informationer, som en forælder der sender sit barn alene 

på et sommerferieophold. Jo yngre barnet er, jo vigtigere er det at informere forældrene om, 

hvorledes struktur og lederskab bliver varetaget.  

For mange børns vedkommende var det første gang 

at de var på ferie og det var tydeligt både at se og 

høre, at mange af dem aldrig før havde sovet i telt.  

En somalisk dreng på ca. 10 år udtalte:  

” Hvor det et bare totalt fedt! Jeg skal sove i telt med 

5 andre drenge, der er PRÆCIS lige som mig selv – 

hvor heldig har man lov at være?  

 

 

 

 



  

 

En dansk pige på ca. 8 år spurgte en frivillige:  

Pigen: ”Lone, må jeg godt sove hos dig, jeg er bange for at sove i telt.” 

Den frivillige: ”Hvad er du bange for?” 

Pigen: ”Det er fordi, jeg ved ikke hvor lyskontakten er i teltet.” 

 

Dagplan: 

 07:00 Vækning. 

 08:00 Morgenmad. 

 09:00 Samling. 

 09:30 Aktiviteter starter. 

 12:00 Frokost. 

 13:00 Aktiviteter genoptages. 

 15:00 Snack (aktiviteter). 

 16:30 Fri leg og samvær. 

 18:00 Aftensmad. 

 19:00 Aftensamling. 

 19:15 Fri leg og samvær. 

 21:30 Vi gør klar til godnat. 

 22:00 Ro i lejren – God nat. 

 

 

Ugeplan: 

 Mandag: Ankomst og teltinddeling. 

 Tirsdag:  Aktiviteter (Fiskeri og Naturvejleder, Kreativ Værksted). 

 Onsdag: Aktiviteter (Fiskeri og Naturvejleder, Kreativ Værksted). 

 Torsdag: Udflugt ud af huset. 

 Fredag:   Aktiviteter (Fiskeri og Naturvejleder, Kreativ Værksted). 

 Lørdag:  Hjemrejse. 



  

 

Hvad betyder ferieopholdene for børnene? 

Et ferieophold for børnene betyder blandt andet, at de 

får udvidet deres sociale netværk, lærer om andre 

etniske baggrunde og lærer nye måder at se sig selv og 

andre på, tolerance og fællesskab.  

Tolvårig somalisk pige siger til en frivillig:  

” Når man står og fisker er man altid kammerater 

med de andre der fisker – lige meget hvem det er!”  

 

Men i særdeleshed er det også praktisk viden om dagligdagsrutiner, så som ritualer i forbindelse 

med tilberedning af morgen, middagsmad og aftensmad samt morgen / aftenssamling, som er 

vigtige. Børnene har hver dag haft små ansvarsområder, som var fordelt ud på alle teltene. De 

første to dage var der enormt meget modstand på at skulle hjælpe til. Men som dagene skred 

frem, blev gruppen af børn som ville bidrage til fællesskabet større og større. 

To 10 årige drenge til køkkenansvarlig:  

”Må vi godt hjælpe i køkkenet de to sidste dage, som vi har gjort de andre dage?” 

 

Børnenes Lystfisker Akademi er af den grundholdning, at alle mennesker har noget at bidrage 

med, uanset socialt ophav eller indtægtsgrundlag. Vi har afviklet ferielejre, hvor børn med og 

uden særlige behov har deltaget i f.eks. fiskeri, friluftsliv, havbadning, lejrbål under 

stjernehimmelen, sport, spil, filmaften, under rammer hvor alle kunne deltage.  

Vores ferielejre er kendetegnet ved et enestående fællesskab. Her bidrager alle, med det de kan 

og børnene får øje på egne og andres kompetencer. Børnene lærer at stå på egne ben. De bliver 

accepteret som de er og lærer at bidrage til fællesskabet. Her kan alle finde nogen at spejle sig i 

og få nye venner og det giver selvtillid / selvværd!  

Børn fra dårligt stillede familier kommer nemmere til at 

isolerer sig socialt og det kan have negative konsekvenser 

for deres opvækst. Derfor giver vi børn og forældre 

mulighed for at komme afsted på en ferielejr, hvor de kan få 

gode oplevelser og danne nye relationer. 

 

”Ved du hvad, Klaus? Jeg har mere plads her, end der 

hjemme i Århus. Til daglig deler jeg værelse med 2 af 

mine brødre i et værelse, som er halvt så stort som det 

helt telt! Hvor er det bare vildt, man! Det bliver bare SÅ 

MEGA fedt det her!!!” 

 



  

For mange børn i Danmark er det at holde ferie, forbundet med rejser, ferie i sommerhus eller 

kortere ferieophold langt væk fra hvor man lever sit liv til daglig, ikke en selvfølgelighed. Vi 

hjælper børn og familier, hvor forældrene ikke har råd eller overskud til, at give deres børn de 

samme ferieoplevelser, som de fleste af deres kammerater får.  

Alle børn har ret til gode minder!  

” Vi fik i sidste øjeblik en henvendelse fra en sagsbehandler, som fortalte os, at hun havde 

en familie med en mor og to børn på 4 og 6 år som på grund af økonomiske 

omstændigheder, ikke selv havde mulighed for at arrangerer ferie. Derfor tilbød vi dem et 

ferieophold på vores ferielejr.” 

   

8 årig pige udtaler:  

 ”Hvor er det fedt at vi kunne komme med på lejr! Ellers skulle vi bare have været der 

hjemme!” 

 

Kutterture på Øresund  

Vores kutterture på Øresund var en stor succes! Vi sejlede fra Lautrupskaj i København, hver 

fredag i ugerne 27-31, hvor vi på hver tur havde plads til 25 deltagere + 4-6 frivillige.  

Turen foregik fra kl. 08.00 – 13.00. og undervejs på turen serverede vi lune pølser m. brød samt 

en kold sodavand til. Når deltagerne kom ombord på skibet blev skibets sikkerhedsregler 

gennemgået. Skipper var flink til at lade deltagerne prøve at styre hans skib, andre blev inviteret 

med i kabyssen, hvor fangst og frokost blev tilberedt, så alle fik mulighed for at smage. 

Det har været fantastisk at opleve, hvordan ganske almindelige mennesker, som intet kendskab 

havde til fiskeri, voksede med opgaven mentalt for hver gang de fik en succesoplevelse! Ofte 

mødte vi deltagere som var meget forsigtige, og decideret bange for at røre ved en fisk. Men fordi 

at vores frivillige var gode til, ved hjælp af faglige termer at skabe interesse for naturfagets 

spændende univers, oplevede vi at børnene selv også fik lyst til også selv at give deres viden videre 

til andre på båden.  

Det varme sommervejr gjorde det på nogle ture svært at fange torsk, så 

imens der blev sejlet imellem hvert ”stop”, havde vi forberedt mini-oplæg, 

hvor deltagerne overfor hinanden skulle vise, hvordan man fx bandt en 

fiskeknude, montering af fiskegrej eller kunne artsbestemme forskellige 

fisk. 

Deltagerne kom primært fra boligsocial bebyggelse i københavnsområdet. 

Rekvireringen af deltagere skulle vise sig at være mere besværlig end først 

antaget. Til at starte med havde vi tilbudt vores fisketure til Københavns 

Kommunes´ Børne- og unge område, hvor planen var at sagsbehandlerne 

i kommune, var dem der skulle indstille deltagerne til kutterturen.  

 



  

Men i begyndelsen af maj måned kontaktede Københavns Kommune os og meddelte, at man i 

ikke havde mulighed for at varetage opgaven med indstillingen af udsatte til vores kutterture. 

Det skyldes mangel på resurser. Men at man selvfølgelig stadig gerne ville bakke op om vores 

flotte initiativ. 

I noget tid var vi i tænkeboks, og overvejede reelt at aflyse vores kutterture. Men vi ville jo gerne 

gøre en forskel for udsatte børn og familier, hvorfor vi i stedet valgte at hænge opslag op i udsatte 

boligområder fx Mjølnerparken, Egedalvænget i Kokkedal, Danmarksgården i København m.fl.  

For at kunne specificere hvem vi kunne tilbyde gratis kutterture, skrev vi i opslaget, at familier 

med indtægter svarende til kontanthjælpsluftsniveau – eller anden offentlig forsørgelse, havde 

mulighed for at deltage gratis i vores arrangementer. Det eneste man skulle gøre var, at kunne 

dokumentere sin lønindtægt. På grund af den skærpede persondatalov har deltagerne skulle 

fremsende dokumentation i brevform til os. Det var overskueligt for deltagerne og en erfaring vi 

havde positive erfaringer med vil gøre brug af fremover ved lignede arrangementer.  

 

Hvad er tankerne bag, den måde vi har valgt 

at evaluere på? 

Vi havde oprindeligt planlagt at evalueringen skulle foregå elektronisk via hjemmelavede 

spørgeskemaer, som deltagerne skulle udfylde inden de tog hjem fra ferielejen. Men på grund af 

logistiske omstændigheder, herunder svigtende internetforbindelse, måtte vi i 11. time ændre 

evalueringsmetode.  

Vi valgte i stedet at udpege en frivillig til at varetage opgaven med at afholde en mundtlig 

evaluering sammen med deltagerne. Dette foregik i mindre grupper. Vi er selvfølgelig klar over 

at det ikke var den optimale måde at evaluere på, men det var en nødløsning og den bedste 

mulighed vi havde under de givende omstændigheder.  

Fremadrettet vil vi printe evalueringsskemaerne ud og få deltagerne til at udfylde dem på lejren. 

(evt. med hjælp fra de frivillige) På den måde tager vi højde for den svigtende net-forbindelse. 

 



  

Hvordan har vi udviklet 

os / hvor er vi på vej hen? 

Dette år har været et opstartsårs, med alle de uforudsete 

omstændigheder og små vanskeligheder det fører med 

sig, når man starter noget nyt op.   

Vi har måtte forkaste ideer vi oprindeligt fandt gode, 

men som vi erfarede ikke kunne fungere i praksis. 

Omvendt har vi fået god sparring fra etablerede 

organisationer på området, såsom Dansk Røde Kors, 

Familienet dk, Dansk Folkehjælp /Lolland) samt diverse 

sagehandlere og andre fagpersoner, der har været villige 

til at deler ud af deres mangeårige erfaring med 

organisering og afholdelse af ferielejre.  

Denne sparring har været guld værd, da vi har fået indsigt i, helt lavpraktisk hvordan vi bedst 

muligt kunne strukturere og udføre de opgaver der krævedes, for at kunne afholde vores 

ferielejre.  

I august / september måned afholdte vi evaluering af sommerferieaktiviteter 2018. En af de ting 

som var et gennemgående tema hos vores tre ferieaktiviteter (Sommertogt, sommerkoloni samt 

kutterture på Øresund) var behovet for, selv at have ejerskabet af den enkelte aktivitet – fremfor 

at indholdet / struktur blev bestemt oven fra.   

På baggrund af de erfaringer vi i år har fået, har vi brug for en effektiv adskillelse af administration 

og ledelse, for at uddelegere opgaverne ud på flest mulige hænder – og derved undgå at ledelsen 

sidder med for mange arbejdsopgaver og risiko for dobbeltroller.  

Fra 1. januar har vi opstillet en ny og mere effektiv hierarkisk opdeling af ansvarsområder og 

forretningsgange i vores forening. Det sker for at sikre effektive og gennemskuelig adskillelse af 

de ledelsesmæssige og administrative opgaver. – og herved lette arbejdspresset for bestyrelsen i 

vores forening.  

 

 



  

Følgende led i vores kommende organisationsopbygning er allerede fungerende udvalg 

under bestyrelsen: 

 

Bestyrelsen: 

- Klaus Mariager Wagner 

- Hanna Charlotte Nørgaard 

- Vera Rasmussen 

 

Administration:  

– Ann Regitze Thorup Rasmussen (Bogholderuddannelse) 

 

Koordinerende Team: 

Klaus Mariager Wagner – Bestyrelse / materialelogistik. 

Pia Svendsen – Ferielejr / frivilligkoordinator. 

Christian Riis – Kutterteam. 

Hanne Knudsen – Sommertogter. 

XXXX – pressekoordinator. 

 

Lejrledelse: 

Pia Svendsen – Lejrchef 

Kevin Stavski – Lejrchef. 

  

Webadministration: 

Jarl Lyng – Webmaster 

 

Partnerskaber / Sponsorer: 

XXX – Kutterteam. 

 

Skoleskib: 

Hanne Knudsen – Teamkoordinator. 



  

 

Vores organisation kommer til at bestå a: 

 

 

 

BLFA har fået sin første lokalforening 

Den 1. oktober 2018 fik BLFA sin første rigtige lokalforening. Den hedder BLFA – Falster og drives 

af en gruppe ildsjæle bestående af lokale erhvervsdrivende, lystfiskerkuttere samt frivillige 

lystfiskere, som er gået sammen om at ville tilbyde ferielejre, fisketure og fællesspisninger for 

lokale børn, unge og familier – heriblandt udsatte grupper. I den forbindelse er vi gået i dialog 

med Broen – Falster / Lolland, så vi på den måde kan gavne hinandens sociale indsatser. – Vi ser 

store muligheder og glæder os til at kunne byde velkommen til spændende fisketure og 

fællesskaber!  😊  

  

 

 

 

 

 

 



  

Samarbejde med kommuner: 

Vores tilbud om ferielejre med fokus på friluftsliv og fiskeri, er blevet taget godt imod blandt 

kommunernes sagsbehandlere og resursepersoner. Vores projekt har skabt nye 

samarbejdspartnere og netværk der i de kommende år gør det nemmere at udbrede kendskabet 

til vores forening og de muligheder, der for kommunerne ligger i, at kunne henvise deres borgere 

til lige netop vores ferielejr.  

 

Helt konkret har det ført til, at der i Januar 2019 bliver afholdt et samarbejdsmøde for diverse 

sagsbehandlere i kommunerne. Mødet har til hensigt at sætte fokus på, hvordan vi forenkler 

forretningsgangen i forbindelse med tilmeldingsprocessen. På nuværende tidspunkt møder vi 

stor opbakning og ser frem til at få rammen for det kommende samarbejde på plads. 

Omdrejningspunktet for mødet bliver temaet ”Fælles Børn – fælles ansvar!” – Hvordan kan 

sagsbehandlere / BLFA støtte op om borgerens zone for nærmeste udvikling?  

 

 

Mødet bliver afholdt d. 16.01.2019 på Rådhuset i Vejle Kommune. 

 

Liste over kommuner, som i år har vist interesse for vores projekt:  

• Køge Kommune. 

• Roskilde Kommune. 

• Københavns kommune. 

• Odense Kommune. 

• Nordfyns Kommune. 

• Middelfart Kommune. 

• Vejle kommune. 

• Fredericia Kommune.   

• Århus Kommune.  

• Skagen Kommune. 

• Esbjerg Kommune. 

• M.fl. 

 

 

 



  

IT & kommunikation: 

Da vi startede op med planlægningen af ferielejre 2018 sidste år, havde vi en hjemmeside, som vi 

i første omgang fandt anvendelig og funktionel.  Vi har fra første færd været bevidste om, at det 

er utrolig vigtigt at vi har en hjemmeside, hvor indholdet og budskabet, er klart og tydeligt 

beskrevet. Den nye persondatalov har været en af det helt store udfordringer for os.  

Omkring håndtering af personfølsomme oplysninger, valgte vi tilbage i februar måned at indføre, 

at sagsbehandlere / kommuner udelukkende kunne fremsende dokumentation via NemID – 

sikker postkasse. – Almindelige henvendelser med opklarende spørgsmål vedr. vores 

arrangementer kan stadig foregå via foreningens officielle e-mailadresse. Men alt følsom 

kommunikation foregår via NemID-sikkerpost. 

Dokumentationen blev efterfølgende printet ud, og sat i et fysisk ringbind som bliver opbevaret 

i et aflåst metalskab, i et hensiddes andet lokale, end der hvor selve administrationen foregå. Alle 

elektroniske data bliver ligeledes opbevaret på eksterne harddiske, der ligeledes efter brug bliver 

lagt i vores sikringsskab. – Som en ekstra sikkerhed har vi investeret i en ekstra firewall, samt har 

installeret automatisk opdatering af backup. Alle data bliver slettet efter endt ferieophold. 

 

Erfaringer om aktiviteter: 

Meget var vi herre over, men ikke vejret. På grund af den 

varme sommer og afbrændingsforbuddet, var der planlagte 

aktiviteter vi måtte aflyse, og i stedet korrigere programmet i 

forhold til vejret. Det betød en del mere aktivitet ved vandet 

og ingen bål til madlavning og hygge. Vi havde skrevet i 

programmet, at vi tilbød kuttertur, men på grund af 

manglende tilladelse fra søfartsstyrelsen, måtte vi aflyse 

denne aktivitet. På baggrund af denne erfaring har vi allerede 

nu booket to skibe til godkendt passagersejlads. De vil indgå 

som en væsentlig del af vores planlagte aktiviteter for 

ferielejren 2019.  

Fiskeridelen kom ikke til at fylde nær så meget som vi oprindeligt havde planlagt. Dette var først 

og fremmest på grund af det alt for varme vejr. Deltagerne kunne ikke fastholdes i aktiviteten i 

længere tid af gangen, men ville hellere bade og hygge i strandkanten. Derfor valgte vi i stedet at 

udvide vores krible/krable aktivitet med mere reje-krabbefangst og kanosejlads. Næste år håber 

vi på mere fiskerioptimale vejrforhold.  

Dog erfarede vi, ud fra de kommentarer vi fik fra deltagerne, at lysten og interessen for fiskeriet 

blev vagt hos mange. Vi opdagede hurtigt at der var et behov vi ikke havde taget højde for. Nemlig 

behovet for at kunne købe lidt ”snoller” til ekstra hygge. Derfor oprettede vi en lille kiosk, der 

blev drevet af børnene og en frivillig på ferielejrerene.  

Vi indså hurtigt at der var børn, der ikke havde penge med til at købe for. Dette løste den 

ansvarlige frivillige lynhurtigt, ved at lave en ”skylde-ordning”. Det gik i al sin enkelhed ud på, at 

man kunne få varer og ”bare skulle betale tilbage inden 10 år” (blink blink)…Det blev på ingen 

måde misbrugt, og børnene der stod i kiosken, adopterede hurtigt denne betalingsmåde som fuld 

retfærdig. 

 



  

Forberedelse af frivillige: 

Vi havde under vores planlægnings-forweekend for frivillige, 

arrangeret et to timers pædagogisk oplæg, der omhandlede social 

trivsel, pædagogiske handlemetoder og tankesæt omkring anden 

etnisk kulturelle baggrunde. Fremadrettet vil vi udvide det 

pædagogiske oplæg, så vi bliver klar på hvilke menneskelige 

og/eller faglige kompetencer de frivillige besidder, så vi bedst 

muligt kan udnytte den samlede erfaringsbase.  

Vi har ligeledes planlagt en brand og evakuerings øvelse, både en 

dag før deltagerne ankommer og under selve lejren. Da vi har 

ansvaret for deltagerne under ferielejren, var der ligeledes 

obligatorisk førstehjælpskursus. Vi har fået bemidlet penge fra 

Augustinus fonden, til indkøb af hjertestarter, der selvfølgelig vil 

befinde sig i lejren under hele opholdet.  

 

Struktur er en væsentlig faktor: 

Vi har under hele forløbet har stor fokus på struktur. Dette er for at gøre det så overskueligt som 

muligt for deltagerne og de frivillige. Vi havde i vores planlægningsfase inddelt de frivillige i 

ansvarsgrupper med en tovholder for hver gruppe og vi vil fremadrettet bestræbe os på at vælge 

nye frivillige, der besidder de rette kompetencer der er brug for, til at løse de forskellige opgaver. 

Vi har erfaret at vi skal være mere selektive i vores udvælgelse af frivillige. 

 

Fokusområder 2019: 

- Aftaler skal være på plads så tidligt som muligt. 

- Grundig forberedelse af frivillige til ferielejren – Alle frivillige SKAL deltage i for lejren -

d. 3-5. maj 2019. (Afholdelse i Odense) 

  

- Struktur før/under/efter afholdelsen ferieaktivitet er altafgørende for at ferielejren bliver 

en succes for både børn og voksne. (herunder uddelegering af ansvarsområder) 

- Forventningsafstemning med samarbejdspartnere 

- PR. - optimering 

- Tydeliggørelse af vores ”historie” blandt kommuner / intuitioner. 

- Udbredelse af hvem vi er og hvad vi kan tilbyde.  

 

 



  

Hvordan indgår ferieopholdet i jeres samlede 

sociale indsats? 

Vi er en forening der arrangerer enkeltstående 

sejltursoplevelser, fisketure og ferielejre og altså ikke en 

paraplyorganisation der arbejder i et lokalsamfund, med 

de medfølgende muligheder det giver, for at "fungere i 

det daglige".  

Men vi vil nævne, at vi, i samarbejde med bla. Kofods 

skole, Julemærkehjemmet - Kildemose og 

Julemærkehjemmet Skælskør, af flere omgange har 

arrangeret gratis kutterture på Øresund og vi har fra 

August til oktober haft yderligere 4 ture for socialt 

udsatte børn og forældre. Primært fra Kbh. kommune. 

Til de ture var deltagerne fra ferielejrene også inviteret.  

Desværre måtte vi erfare, at den geografiske afstand besværliggjorde det for de fleste, men der 

har været ferielejr deltagere med på turene. Ud over det, er vi ,ved hjælp fra Dansk Folkehjælp 

(Lolland), ved at etablere kontakt til en fiskegruppe fra Falster, der har ytret ønske om, at tilbyde 

tilsvarende kutterture for socialt udsatte børn og forældre i deres lokal samfund. 

 

Hvordan har I arbejdet / arbejder I med at etablere netværk for deltagerne før, under og 

efter ferieopholdet? 

Under ferielejren opfordrer vi til, at man tilmelder sig vores forening og Facebook gruppe, så man 

kan holde sig orienteret om kommende tiltag og bibeholde de kontakter, man har fået skabt 

under opholdet. Vi har derudover forsøgt at samle deltagerne til en fælles spise/hyggeaften. Her 

var det desværre igen de geografiske udfordringer der stod vejen. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Klaus Mariager Wagner  

– Formand for BLFA. 

 

  

 

 

 



  

 

Presseomtale: 

 

• https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/fiskecamp-

hjaelper-boern-fra-trange-kaar-det-giver-et-aandehul-fra-en-

stram-og 

 

• https://www.fyens.dk/indland/Naar-der-ikke-er-raad-Saadan-

kan-sommerferien-blive-reddet/artikel/3243492 

 

• https://www.fyens.dk/nordfyn/Udsatte-boern-holder-gratis-

ferie-paa-odden/artikel/3248920 

 

• https://www.fyens.dk/nordfyn/Gratis-ferie-paa-odden-

Frivillig-arbejde-bag-de-gode-oplevelser/artikel/3248922 

 

• https://www.facebook.com/helesydfynsradio/videos/3394066

26662135/ 

 

 

ÅRETS FORENING 2018: 

 

• http://rudersdal.lokalavisen.dk/kultur/2018-12-21/-Børnenes-

Lystfisker-Akademi-kåret-til-årets-forening-af-Goon-

3798629.html 
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