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FORORD: 

Den 11. marts Kl. 20.00, hvor landets statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned, stod vores 

forening, Børnenes Lystfisker Akademi, fra det ene sekund til det andet, i en alvorlig eksistentiel krise! Skulle 

vi opgive at gennemføre vores sommerferieaktiviteter i år. 

• Hvilke økonomiske konsekvenser kunne der evt. blive tale om som følge heraf? 

• Skulle vi vente og se tiden and?  

• Havde vi råd til at betale kreditorer ved evt. aflysning af samarbejdsaftaler?  

• Skulle vi helt lukke foreningen?  

Det stod hurtigt klart for os, at vi blev nødt til at ændre vores lokation for vores familielejre, for at kunne 

overholde de sundhedsmæssige gældende retningslinjer omkring covid-19, som regering og 

sundhedsmyndigheder løbende kom med nye ændringer om!  Det var en meget svær periode, som krævede 

næsten overnaturlige evner at overskue og efterkommer i praksis!  

For at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for Covid-19, fandt vi det mest forsvarligt, at ændre 

ferielokation fra FDF-Klinteborg (lejrskole) til i stedet at blive familieferie i Skærbæk Feriecenter. Her havde 

man allerede udarbejdet retningslinjer for håndtering af Covid-19, hvilket på den måde blev vores løsning. 

Ud fra et forsigtighedsprincip, valgte vi kun at tilbyde ferielejre til børnefamilier. Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer umuliggjorde overnatning for uledsagede børn og unge, hvis de ikke var i familie med hinanden.  

Derfor blev løsningen til denne målgruppe, at der blev tilbudt dagsaktiviteter i form af kutterture på Øresund, 

fisketure til put and take sø, eller kystfiskeri.  

I hele processen har det for først og fremmest handlede om at kunne afvikle vores ferielejre på en sikker og 

tryghedsskabende måde for vores udsatte og sårbare målgrupper. Derfor lyttede vi også til 

Sundhedsstyrelsens vejledning de kom med. 

I samarbejde med vores partnerskaber (sagsbehandlere, pædagoger, familievejledere, Red Barnet) m.fl., 

besluttede vi i stedet at tilbyde ferieophold til socialt udsatte og sårbare familier i Skærbæk Feriecenter / 

Helsingør Ferieby. Ligeledes lykkedes det at opretholde sommerferieaktiviteter til vores uledsagede børn og 

unge i aldersgruppen 8 -18 år, som på grund af covid-19, havde ekstra brug for ferieoplevelser. Det bestod af 

kutterture fra København, Vedbæk og Helsingør samt kystfiskeri på dagsbasis, hvor børnenes kunne tilmelde 

sig dagsarrangementer. Der blev stillet gratis transport til rådighed, hvor frivillige stod for at koordinere 

kørsel for de børn og unge som havde brug for det.  Alt i alt lykkedes det os at tilbyde ferielejr og 

dagsaktiviteter for 600 udsatte og sårbare børn, unge og familier. 

 

 

 

 
l 
Angående: Sommerlejr projekt ved Storkesøen Ribe, 
2021. 
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Her var de sundhedsfaglige rammerne og forhold optimale, fordi det var muligt at 

opretholde afstand og sikre håndhygiejne. Alt i alt er vi meget stolte og tilfredse med 

processen og resultatet vi fik ud af vores anstrengelser – på trods af en meget begrænset tidsramme! Derfor 

er det også med stor ros og anerkendelse til alle vores frivillige, samarbejdspartnere, fonde og sponsorer, der 

alle har været med til at skabe løsninger – på et tidspunkt hvor det så allermest sort ud og hvor vi som 

forening var ved at gå i opløsning, hvis ikke andre havde trådt til og støttet os! Billedlig talt befandt vi os i en 

overfyldt robåd i rum sø uden årer, kompas eller redningsvest! Det eneste vi havde var en kop til at øse 

havvandet ud af båden med! 

Vores første prioritet blev derfor at opbygge en struktur og uge / dagsprogram, der både tog højde for 

sundhedsstyrelsens retningslinjer, antallet af deltagere og frivillige, der herefter skulle tilpasses en 

deltagerbegrænsning på 10 personer (senere blev den forhøjet til 50 personer) samt på kort tid at skabe 

gennemsigtighed, genkendelighed og tryghed for både deltagere og frivillige.  

 

Foreningens formål: 

 

• At tilbyde børn, unge og familier med særlig udsathed et “pusterum” i deres ofte pressede hverdag, 

via naturoplevelser, maritime oplevelser og fællesskab, samt ikke mindst tid og rum til blot at være 

menneske og skabe nye venskaber. At deltagerne får mulighed for at spejle sig i andre familier og 

danne nye relationer - både til de andre deltagere og til de frivillige. 

  

• At deltagerne får styrket deres sociale kompetencer, selvtillid og selvværd, og vender hjem med 

bevidsthed om deres egne ressourcer. 

 

• Vi tror på, at når vi arbejder med både det pædagogiske og det sociale, i naturomgivelser og maritime 

rammer, opnår deltagerne en bedre social forståelse, viden og lyst til at respektere både egne og 

andres meninger og adfærd. Med struktur og gennemsigtighed på kolonien skaber vi de bedste 

muligheder for, at deltagerne kan udvikle sig positivt. 

  

• Samtidig ønsker vi at formidle både leg, naturoplevelser, fiskeri, og ikke mindst nærhed og håb for 

livet. Alt dette, fordi vi tror på, at aktive børn, unge og familier får langt mere livskvalitet og tro på 

livet, når de vender hjem fra vores familielejr.  
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Projektets målgruppe: 

 

Gruppe 5: Børnefamilier, der modtager kontanthjælp, fordi de midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig 

selv eller deres familie - eller hvis indtægter ikke overstiger rådighedsniveauet for kontanthjælp, dog ikke 

studerende og alderspensionister. Ferieophold for børnefamilier der modtager kontanthjælp, fordi de 

midlertidigt er ude af stand til at forsørge sig selv eller deres familie, eller hvis indtægter ikke overstiger 

rådighedsniveauet for kontanthjælp, dog ikke studerende og alderspensionister. Børnenes Lystfisker 

Akademi skal i samarbejde med sagsbehandlerne i kommunerne sikre, at deltagerne, står til rådighed for 

arbejdsmarkedet, har tilladelse fra jobcentret til at deltage i ferieopholdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat: “Har fået mod på et forældrenetværk”. Far til 2 børn. 

 

Citat:  

“Det er så hyggeligt at være på fisketur - og så kan hele familien 

være med og lave noget sammen” – Mor til 3 børn 
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Børnenes Lystfisker Akademi’s familieferie / 

Skærbæk Feriecenter. 

 

Hvordan var vores Ferielejre struktureret? 

• Gratis bus fra Fredericia Station. 

• Aktiviteter. 

• Forebyggelse af Corona-virus. 

• Covid-19 test af alle frivillige. 

• Maden blev leveret ned til døren! 

• Vores frivillige er alt afgørende!  

• Program og struktur. 

 

Gratis bus fra Fredericia Station: 

I samarbejde med sagsbehandlerne blev der arrangeret fælles bustransport fra Fredericia Station til alle vores 

ferieophold. I forbindelse med ”Tjek ind” ved bussen fik deltagerne udleveret mundbind der skulle benyttes 

under hele transporten. Mange af deltagerne har efterfølgende nævnt i vores elektroniske evaluering, at de 

var meget glade for, at ferieopholdet var inkl. gratis transport.  

Forud for deltagelse i vores ferielejre har deltagerne mange barrierer der skal overskrides eller nedbrydes, 

før de takker ja til at tage med på en ferielejr. En af de barrierer er bla. de logiske udfordringer omkring 

transporten til og fra feriestedet. I ”fortællingen” om hvad vores ferieophold omhandler, er det samtidig 

vigtig for os at fjerne flest mulige bekymringer og negative handlemønstre hos forældrene. Jo, mere 

logistikken og fortællingen er ”Plug and play” – jo tryggere føler forældrene sig og overbevist om, at 

ferieopholdet er noget de kan overskue. Derfor var alle vores 5 dages ferieophold af en uges varighed, inkl. 

fælles transport. 
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Forebyggelse af Corona-virus: 

Det har først og fremmest været vigtigt for os at skabte tryghed og gennemsigtighed omkring håndtering og 

forebyggelse af Covid-19 over for både deltagere og frivillige.  

Vi fulgte Skærbæk Feriecenter og Helsingør Ferieby´s retningslinjer om forebyggelse af Covid-19 smitte. 

Retningslinjer gjaldt både indendørs og på udearealer. Alle vores familier fik ved ankomst udleveret håndsprit 

og håndsæbe, og alt fælles social aktivitet havde vi besluttet skulle foregå i det fri. Det var ikke tilladt at 

besøge hinanden i sommerhusene. Men vi accepterede mindre fællesskaber på terrasserne – dog max 10 

personer af gangen med mindst 1 meter imellem.  

Fælles beskeder blev givet i det fri på de to feriecenters græsareal. Det var også her vi samles til Geoquester 

byløb og stjerneløb. Løb vi havde sat i gang for at få deltagerne til at komme lidt rundt i lokalområdet og 

rundvisning på deltagernes center og se faciliteterne. Det var også her familierne mødtes for at følges ad på 

tur ud af huset.  

I det hele taget var vores fokus på, at ferieopholdet i videst muligt omfang, ikke skulle føles som en 

begrænsning i deltagernes personlige frihed. Men at det samtidig var vigtigt at Sundhedsstyrelses regler for 

begrænsning af Covid-19, blev overholdt!  

 

Covid-19 test af alle frivillige!    

Fordi der tilbage i juli måned var meget fokus på Covid-19, og hvordan man bedst muligt kunne forebygge 

smitte af Covid-19, stillede vi krav om til vores frivillige, at de senest 72 timer før ankomst til Skærbæk 

Feriecenter, samt frivillige på vores kutterture, kunne fremvise en negativ Covid-19 test.  

Desværre kunne vi ikke stille samme krav til vores deltagere, men kun opfordre dem til at lade sig teste. Vi 

havde brug for at kunne sikre os, i tilfælde af at et smittetilfælde blandt vores deltagere, skulle vise sig at 

have Covid-19, at kunne afvise, at smitten var bragt videre via vores frivillige. På den måde udviste vi 

samfundssind og gav vores bidrag til at begrænse Covid-19 smitten.  (Se vedlagte Beredskabsplan) 

 

Maden blev leveret til døren! 

Som en forebyggende konsekvens af retningslinjer for Covid-19, hvor vi skulle holde afstand til hinanden og 

kun måtte forsamles 10 personer ad gangen, besluttede vi i samråd med Skærbæk Feriecenter og Helsingør 

Ferieby, at maden skulle leveres ned til husene. Vi lavede madkasser hvor der blev taget højde for kulturelle 

og religiøse madvaner. De frivillige kørte ud med madkasserne til feriehusene, så familierne selv kunne lave 

morgenmad, frokost, smøre en tur-madpakke og lave lidt eftermiddagshygge. Familierne kunne selv 

bestemme hvornår der var spisetid. Aftensmaden blev leveret fra centret og blev bragt ud af de frivillige, så 

der ikke kom for mange mennesker ind i køkken-området.  
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Det var også her de frivillige havde dagenes program med ud til familierne så de 

sammen kunne tale om hvad børn og voksne skulle være med til dagen efter. Der blev 

knyttet tætte bånd mellem de frivillige og familierne. For vi havde aftalt det sådan at det var den samme 

frivillige der havde kontakt til de samme to familier hverdag. Det betød også at de frivillige kunne sætte de 

børn og familier samme i aktiviteterne som havde samme interesse, nu hvor vi ikke måtte blande os i for 

store forsamlinger.  

Fordi der i fællesspisning ligger en stor (positiv) social økonomisk værdi der i den sammenhæng gik tabt, 

betyder det meget for os, at ferielejren havde en synlig struktur og organisering, når det kom til aktiviteter 

dagen igennem. Derfor indførte vi fælles lejrbål, hvor alle deltagere + frivillige mødtes kl. 20.00 her blev bagt 

snobrød, pandekager, pizza på pind og vi fik mulighed for at høre og fortælle hinanden om dagens oplevelser. 

Det viste sig at fungere rigtig godt.  De familiær – og alle aktiviteter som foregik på Skærbæk Feriecenter, 

Helsingør Ferieby, Thy-Camp samt kystture og put and take fiskeri samt kutterture, skete i overensstemmelse 

med sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer.   

 

Vores frivillige er guld værd! 

Vores frivillige har i samarbejde med styregruppen formået på rekordtid at tilpasse vores tidligere 

aktivitetsprogram de ny covid-19 restriktioner, udarbejde nye madplaner, gruppeinddelinger samt 

uddelegering af ansvarsområder m.m. Det obligatoriske intromøde for de frivillige blev afløst af fællesmøder 

via Microsoft Teams. Det viste sig at der i denne mødeform super gode og spændende refleksioner og 

værktøjer gemt, der samtidig skabte overskuelighed i forhold til struktur og ansvarsfordelingen. Fra at folk 

havde haft svært ved at afsætte en weekend til at deltage i et intromøde, kunne styregruppen nu sikre at alt 

relevant kommunikation kom ud til alle på rette tid og sted!  

Den digitale mødeform har ligeledes været med til at skabe en tættere relation mellem de frivillige, fordi de 

nu var en del af et digitalt mødested. Tidligere år har vi brugt Facebook og Messenger og i visse tilfælde også 

E-mail´s, til at kommunikere med de frivillige. Det har ikke været en optimal kommunikationsform. Med 

Covid-19´s indtræden der har tvunget vores som samfund til at finde andre kommunikative løsninger, for at 

kunne overholde deadlines, da har Videosamtaler for alvor fået sin berettelse!  

De frivillige havde hver ansvaret for programsatte aktiviteter på udvalgte tidspunkter for både børn og 

voksne, hvor hver aktivitet havde plads til 10 deltagere pr. aktivitet. – og faktisk var vores aktiviteter så 

eftertragtede, at der var feriegæster, som ikke var en del af vores arrangement, der henvendte sig til os, for 

at høre om de også måtte deltage i vores aktiviteter. Her kan nævnes vores bål aktiviteter, skattejagter, 

kreative værksted og ikke mindst vores daglige fisketure. 

Uden for det tidsrum hvor der ikke foregik fællesaktiviteter, havde familierne mulighed for at deltage i fælles 

udflugter til Vadehavet, en bytur i Ribe eller udforske området på egen hånd. De frivillige boede også i 

sommerhuse og tæt på deltagernes huse og havde ansvaret for aktiviteter og forskellige gøremål samt 

tilknytning til familierne.  Inden lejren blev alle frivillige kontaktet pr telefon og fik en forklaring på hvad lejren 

gik ud på og hvad deres rolle var.  
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Pga den korte tid fra lejren blev gendannet med retningslinjer for covid-19 til lejren 

skulle finde sted, havde vi ikke mulighed for at mødes så forberedelserne foregik via 

Microsoft Teams og en arbejdsgruppe på Facebook. Blandt vores frivillige havde vi 4 personer udvidet 

førstehjælpskursus. Inden lejren havde de frivillige været med til at byde ind med ideer og forslag til 

aktiviteter og de rekvisitter vi skulle anskaffe, har de frivillige indkøbt eller anskaffet som sponsorgaver eller 

taget med hjemmefra.  

På lejren stod de frivillige for at klargøre aktiviteterne og de ture der var. Så skulle de skabe relationer til 

børnene og fordele dem alt efter hvad børnene ønskede. Der blev også skabt relationer mellem børnene og 

familierne og et par familier fandt ud af at de kom fra samme by men kendte ikke hinanden så de vil fremover 

holde kontakten. 

Familierne kunne frit benytter badelandet. Vi arrangerede ture hvor frivillige deltog og tog sig af de børn som 

var utrygge i vand og hvor forældrene der ikke selv kunne løfte opgaven. Et par børn havde aldrig rigtig været 

i et badeland før og havde vandskræk, der blev skabt tryghed og tillid mellem de børn og en frivillig, med 

flere omgange i badelandet endte ugen med at børnenes vandskræk blev overvundet og de kunne hoppe i 

fra kanten og svømme så godt at de var glade og trygge i vandet. Vi fik en god aftale med centret om at booke 

alle bowlingbanerne et par timer en eftermiddag og der blev lavet en turnering, for alle de børn der havde 

lyst. Det var stort set alle børn! 

 

 

 

 

Program og struktur: 

 

Vi havde struktureret os sådan at de frivillige boede i hytter af 4 

personer, hver hytte havde 4 eller 5 familiehytter som de var 

kontaktperson for. De frivillige skulle videregive info og dagenes 

program, hjælpe til hvis familien havde brug for det, tage mod 

tilmeldinger, sørge for at levere mad nok til hytten og tage del i 

børnenes aktiviteter. Derudover fordelte de frivillige sig på de 

forskellige aktiviteter og praktiske opgaver. Det vi hele tiden 

skulle have i tankerne ifht det vi satte i gang var at familierne var på ferie, og fik mulighed for at få et afbræk 

fra deres vante hverdag, som oftest består af problem der er forbundet med lavt selvværd, dårlig økonomi, 

fysiske og psykiske udfordringer m.v. Ligeledes var det vigtigt for os,  at de fik mulighed for at møde andre i 

samme situation, skabe nye relationer, få kulturelle oplevelser, og komme hjem igen og at børnene havde 

noget at fortælle om deres ferieoplevelser, når de kom til bage til klassen efter sommerferien. 

Citat:   

“Vi har mødt en ny familie fra vores egen by som vi gerne vil 

holde kontakt med når vi kommer hjem!” – Far til tre børn 
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Program for ugen: 

 

Dag 1. 

 

Kl. 12.00 Afgang med bus fra Fredericia Station til Skærbæk Feriecenter / Helsingør Ferieby. 

Kl. 15.00  Indkvartering. Vi mødes ved trappen til hovedindgangen til centret.  

Frivillige viser familierne til rette i hytterne. 

Kl. 16.30  Velkomst, præsentation og info. Mødestedet på græsplænen mellem hytterne. 

Kl. 17.00  Udlevering af aftensmad. 

Kl. 19.00  Brætspil og boldspil og bålhygge med Pizza på pind. Mødestedet mellem hytterne og   

bålpladsen ved den store legeplads. 

Kl. 22.00  Ro ved hytterne. 

 

Citat: 

 “Ville ønske vi kunne komme med fremadrettet, da det 

virkelig gør godt for vores børn.” – Mor til tre børn. 

Citat:  

“Det styrker selvtilliden at være med på sådan en lejr.” – Pige 12 år. 
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Dag 2. 

 

Kl. 10.00 Fisketur hvor vi kører fælles. Husk madpakke og godt med tøj og tilmelding til jeres 

kontaktperson. Rense fisk uden for hytte 47 når man kommer hjem fra fisketur. 

Kl. 14.00    Geoquester byløb med mobil 1 km. Mødested græsplæne ved garage. 

Kl. 16.00    Mødes frivillige og planlægger næste dagsprogram. 

Kl. 17.00    Udlevering af aftensmad. 

Kl. 19.00    Brætspil og boldspil og bålhygge og tilberede de fangede fisk. Mødested, mødelokalet og 

bålpladsen ved den store legeplads.  

Kl. 22.00    Ro ved hytterne.  

 

Dag 3. 

 

 Kl. 10.00    Fisketur hvor vi kører fælles. Husk madpakke og 

godt med tøj. Tilmelding til  

jeres kontaktpersonen. 

Kl. 10.00 Spille, male på sten, tegne i mødelokalet. 

Kl. 13.00 Fælles tid i svømmehallen – Max 10 personer på hvert hold.  

Kl. 15.40    Mødes frivillige og planlægger næste dags program. 

Kl. 17.00    Udlevering af aftensmad. 

Kl. 19.00    Brætspil i mødelokalet. 

- Boldspil ved den store legeplads. 

- Bålhygge med pandekager 

- Ryge eller stege de fangede fisk  

Kl. 22.00    Ro ved hytterne. 

 

   Citat: 

“At have tid til mine børnene har været 

fantastisk for mig” – Far til 2 børn 
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Dag 4. 

 

Kl. 10.00    Fisketur hvor vi kører fælles. Husk madpakke 

og godt med tøj. : Tilmelding til jeres 

kontaktpersonen. 

Kl. 10.00   Spille, male på sten, tegne i mødelokalet. 

Kl. 14.30    Stjerneløb Mødes ved sorte garage. 

Kl. 15.40   Mødes frivillige og planlægger næste dags program. 

Kl. 17.00  Udlevering af aftensmad. 

Kl. 19.00    Boldspil, Bålhygge med Fiskepakker og skumfiduser og kiks 

Kl. 22.00    Ro ved hytterne. 

 

Dag 5. 

Kl. 10.00    Fisketur hvor vi kører fælles. Husk madpakke og godt med tøj. Tilmelding til jeres 

kontaktpersonen. 

Kl. 10.00 Spille, male på sten, tegne i mødelokalet. 

Kl. 14.00 Bowling for børn 

Kl. 15.00 Bowling for børn 

Kl. 16.15    Mødes frivillige og planlægge næste dags program 

Kl. 17.15    Udlevering af aftensmad. 

Kl. 19.00    Billede aften i mødelokalet 

- Kahoot battle 

-  Brætspil   

Kl. 22.00    Ro ved hytterne. 

 

 

 

 

Citat: 

“Det har været en god ferie.” 

- Dreng 6 år 

Citat: 

“Det styrker selvtilliden at være med på 

sådan en lejr. Jeg vil gerne med næste år 

igen.” - Pige 14 år. 

Citat: 

“ Vi har mødt en ny familie fra vores egen by 

som vi nu kan besøge.” – Far og mor til 3 børn 
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Dag 6. 

Kl. 10.00    Hytterne være rengjorte og nøglerne skal afleveres. 

Kl. 11.30    Fælles afslutning på græsset ved hovedindgangen og tak for denne gang. 

Kl. 11.00    Afgang med bus til fra Skærbæk Feriecenter til Fredericia St. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat: 

“Ville ønske vi kunne komme med en anden gang også! Det har været 

virkelig godt for vores børn. Min mand og jeg har i den uge der nu er 

gået - ikke skulle bekymre os om økonomi. Det har været fantastisk 

ikke at skulle bekymre sig om vi nu også havde råd til at give vores børn 

en ferie-is. Det var der sørget for her! Tusind tak” – Mor til 4 børn 

Citat: 

“Min angst har ikke været så 

voldsom i denne uge.” – Far til 3 

børn 

Citat: 

“ Ikke at blive afvist, denne her uge 

har givet mig mod på at møde andre 

mennesker igen” – Dreng på 15 år 

Citat: 

“ Mine børn har fået nye venner.” 

Citat: 

“ Har følt, at være en del af et 

fællesskab og her er et godt 

sammenhold.” – Mor til 3 børn 
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Hvordan skulle ferielejren oprindelig have set ud? 

Oprindelig havde vi booket FDF-Klinteborg Koloni ved Fårevejle, hvor der på hver ferielejr var plads til 150 

deltagere + frivillige. Men da Danmark d. 11. marts blev lukket ned for at forebygge Covid-19, skulle vi på 

kort tid forsøge at finde løsninger ud fra vage sundhedsfaglige gisninger fra regering og Sundhedsstyrelsen. 

Klinteborg – lejren var tiltænkt for både uledsagede socialt udsatte og sårbare børn og unge fra 8 - 17 år + 

børnefamilier. Men ret hurtigt stod det klart for os, at vi ikke havde de nødvendige resurser til, at afholde 

ferielejre for børn og unge + familielejr, ud fra de sundhedsmæssige restriktioner vi havde på daværende 

tidspunkt som vi skulle følge fra regeringen og Sundhedsstyrelsen. 

Derfor valgte vi at aflyse vores planlagte “Klinteborglejr”, simpelthen fordi vi var bange for at stå tilbage med 

en flosset økonomi, der i sidste ende kunne resultere i personlige konkurser for bestyrelsen og at foreningen 

måtte lukke. Derfor valgte vi, ud fra et forsigtighedsprincip, at aflyse alle vores ferielejre 2020.   

- Samtidig meddelte AFF, at man undtagelsesvis ville dække evt. tab ved en aflysning. Sidstnævnte kom ikke 

på tale for os da det lykkedes os, at få kreditorerne til at frafalde deres krav om indgåede samarbejdsaftaler. 

På grund af regeringens og sundhedsstyrelsens retningslinjer for Covid-19, valgte vi kun at tilbyde ferieophold 

til socialt udsatte og sårbare børnefamilier på offentlig forsørgelse svarende til kontanthjælpsloft, i Skærbæk 

Feriecenter. Derfor fravalgte vi ferieophold for uledsagede børn / unge. Vi håber selvfølgelig at kunne 

gennemføre vores ferielejre for uledsagede socialt udsatte og sårbare børn og unge i 2021, når Covid-19 igen 

er nedkæmpet! 

 

Med tiden imod os! 

I samarbejde med vores partnerskaber i kommunerne, Arbejdsmarkedets Feriefond, Red Barnets ferielejre 

koordinator, virksomheden Diversey, Ribe Turistinformation samt Skærbæk Feriecenter, fandt vi brugbare 

veje igennem en usikker corona-tid, hvor ferieophold og aktiviteter kunne imødekomme regeringens og 

Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det skete på under 3 måneder at vi her skulle sætte os ind i 

retningslinjerne omkring Covid-19, skaffe værnemidler, re-tænke struktur og aktiviteter, re-tænke 

spisesituationen osv. Alle måltider blev indtaget i familiernes feriehuse, hvor hver familie ved ankomst til 

Skærbæk Feriecenter fik udleveret en daglig madkasse sammen med en personlig flaske med håndsprit.  

 - Til særligt fysisk sårbare og udsatte familier stillede vi her mundbind til rådighed. Alt aktivitet foregik i 

grupper med max 10 personer i hver gruppe - og hvor det hele ugen var de samme personer man havde 

kontinuerlig kontakt med. Alt aktivitet foregik med god afstand imellem deltagerne. Alle deltagere fik 

ligeledes udleveret personligt fiskegrej, efter endt brug blev grundigt sprittet af. Det skal siges at der gik 

mange resurser fra til at stå for afspritning af fælles materialer fx. fiskegrej, tegne- malematerialer og 

brætspil. – Ligeledes blev alle overflader i vores fællesrum og i hytterne sprittet af mindst 2 gange pr. dag. 

Med hjælp fra virksomheden Diversy fik vi finansieret håndsprit. Det var en stor hjælp at kunne spare penge 

til rengøringsmidler. 
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Fordi lejren oprindeligt var organiseret indeholdende fælles morgensang, fælles 

madlavning, fællesspisning, fælles ansvar for dagligdagens struktur og afvikling - og 

ikke mindst fællesskaber på tværs af alder og køn, fik vores ferielejr i Skærbæk Feriecenter af samme årsag, 

et nyt og utilsigtet / uforudset udtryk og indhold, fordi familierne boede i egne feriehuse, og derved ikke fik 

samme muligheder for at indgå i sociale relationer i lige så stort i omfang, som vi i første omgang havde håbet 

på.  

Vores forening består af dygtige og passionerede frivillige, hvor vi i fællesskab fik udarbejdet nye strukturer 

og aktiviteter, som både imødekom sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring Covid-19 og 

forsamlinger - og samtidig kunne tilbyde sociale aktiviteter, inkluderende fællesskaber i Skærbæk 

Feriecenter. Det synes vi selv at vi er lykkedes rigtig godt med! 

 

 

 

 

 

 

Hvilke typer positive forandringer har vi iagttaget hos vores 

målgrupper under ferieophold?  

 

Vores familier havde brug for synlighed, en struktureret og forudsigelig hverdag, hvor rammen på forhånd 

var tydelig for både børn og voksne. Vi var ikke bange for at stille krav om at både børn og voksne skulle 

deltage i dagens aktiviteter eller hjælpe til i forbindelse med praktiske opgaver – som fx hjælpe til med at 

tømme skraldespande, som vi havde sat op imellem feriehusene. Eller runde vores krea-rum en eller flere 

gange hver dag. At isolerer sig i sit feriehus var ikke en mulighed!  
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En af de mest i øjenfaldende positive forandringer vores ferieophold har gjort for 

vores målgrupper er, at deltagerne ved ankomst var meget anspændte og 

indelukkende. Mange havde mistro eller flovhed over at have taget imod et gratis ferieophold. Ved 

ferieopholdets afslut var det nogle glade og åbne familier vi tog afsked med. Der blev grædt mange 

afskedstårer med forvisning om, at vi selvfølgelig skulle holde kontakten når alle var hjemme igen.  

En ud af mange forandringer vi konstaterede under ferieopholdet i Skærbæk Feriecenter var blandt andet 

denne fortælling, som rigtig fint beskriver hvilke positive forandringer ferieopholdet konkret har haft for 

nedenstående familie: (Lejrleder Hanne Sohn) 

”På vores ferielejre havde vi en mor med to børn – en på 8 og 12, en dreng og en pige. Moderen havde 

social angst og depression, og sønnen på 12 år havde diagnosen ADD / ADHD, med en tildens til at være 

udadreagerende. Moderen var kommet dertil, at hun overvejede at sætte sine børn i familiepleje på fuld 

tid. Men det kunne hun ikke overskue, og ville langt hellere bo på et opholdssted for familier. – så alt i alt 

havde vi her med en familie at gøre, der var traumatiseret på mange planer.” 

På dag 3 under ferieopholdet, blev der arrangeret en ”mandefisketur – kun for drenge og fædre”. Det gav os 

mulighed for at komme ind på livet af pigerne og deres mødre. – Og man må sige at det lykkedes! Imens 

drengene og fædrene var på fisketur, afholdte de kvindelige frivillige kreativt værksted, hvor der midt på 

dagen var indlagt en fælles gåtur i den lokale skov. Dagen blev afsluttet med en tur i badelandet. 

Da drengen kom retur efter endt fisketur, var det første han 

gjorde da han så sin mor, at styrte hende i møde, for at give 

moderen en kæmpe krammer! ”Se mor, jeg har fanget 4 fisk, 

er jeg ikke bare sej!”, sagde drengen. Fiskene blev tilberedt 

over bål samme aften ved fællesbålet kl. 20.00, hvor de andre 

deltagere også fik mulighed for at smage drengens fisk. 

Moderen kom dagen efter og fortalte, at familien den aften 

havde fundet glæden ved at være sammen som familie. Fordi 

alle parter havde noget spændende og positivt at bidrage med 

fra dagens forskellige oplevelser hver for sig.  Så derfor havde 

de besluttet at skulle på fisketur sammen næste dag! Det kom 

de!  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blfa.dk/


 

Børnenes Lystfisker Akademi. 
Flintemarken 29. 2. Th. 
2950 Vedbæk. 
Tlf. 52 11 15 48 
www.blfa.dk 
info@blfa.dk 

De små succeser! 

Ligeledes oplevede vi børn som blev fortrolige med vand - og til og med fik overtalt en mor eller far til at tage 

med i badelandet. Vi oplevede at der var familier der fandt ud af, at deres børn gik på den samme skole, men 

på forskellige klassetrin! - og at de derfor gerne ville fastholde kontakten når de kom hjem. De to familier var 

udfordret med langtidssygemelding og kontanthjælp, lavt selvværd og skilsmisser i kølvandet. Børnene i 

begge familier kunne man tydeligt konstatere havde det svært med at indgå i nye relationer, fordi de var 

bange for afvisning og udskamning. Forældrene i de to familier var begge praktiske / musiske personer som 

havde et naturtalent for kreativitet - leg og læring. Det faldt helt naturligt at invitere forældre ind i 

fællesskabet - og lade dem stå for formidlingen. Begge familier har efterfølgende meldt sig som frivillige til 

vores ferielejr i 2021. Hvordan har vi tilrettelagt ferieopholdet med henblik på, at deltagerne bliver 

motiverede til at skabe positive forandringer i deres livssituation? 

Først og fremmest var vores mål med vores ferielejr, at give deltagerne et medejerskab af ferieopholdet. Det 

er vores erfaring, at glæden for ferieopholdet udspringer af at blive stillet overfor nogle udfordringer, som er 

med til at bryde gamle hverdagsmønstre. Vi oplever desværre ofte udsatte børn og familier er bange for at 

træde uden for deres ”comfort zone”, hvorfor de ej heller får nye input. Det var vigtigt for os, at vores 

deltagere fik mulighed for at tilegne sig mentale / praktiske færdigheder, der gjorde dem i stand til at tage 

ansvar for eget liv og læring, så de fremadrettet oplever mere værdifulde i deres liv.  

Deltagernes ”comfort zone” skulle brydes ved at de kom ud i naturen og deltog aktivt i fx at fiske sammen 

med andre, undersøge indholdet af en fisk, tilberede mad over bål, tage med på tur til Vadehavet m.m. 

En væsentlig forudsætning for et vellykket ferieophold er, at deltagerne i forvejen er velinformerede om, 

hvad der kommer til at foregå under ferieopholdet. – relevant information vil fremgå af vores hjemmeside / 

facebookside. Deltagerne modtog pr. e-mail deltagerbrev samt andre praktiske informationer vedr. deres 

ferieophold samt restriktioner vedr. Covid-19. Vores aktiviteter var inddelt i relevante alderstrin, hvor der var 

mulighed for at tilpasse indholdet af aktiviteten til en given gruppe børn og forældres interesser og behov.  

Til alle aktiviteter er der en instruktør tilknyttet. Vores ferieophold byder på mange spændende aktiviteter, 

som er tilpasset de relevante alderstrin. Der var rig mulighed for at gå til og fra aktiviteterne. ”Glæde under 

ferieopholdet” handler for os om, nærvær og at føle sig velkommen i et fællesskab. At have en oplevelsesrig 

ferie behøver nødvendigvis ikke handle om, at have haft et presset ugeprogram! – Vores ferieophold har 

fokus på de nære relationer, hvor leg og læring har høj prioritet.  

Dagsprogrammet var synligt tilgængeligt i fællesrummet, samt med en oversigt over hvilke instruktører der 

er ansvarlige for de enkelte aktiviteter den pågældende dag. Alle deltagere skal hver dag placere sit 

portrætbillede med navn, ud for den aktivitet man ønsker at deltage i. På den måde er der hele tiden styr på 

hvor vores deltagere er henne. (Tavlen indgår i vores beredskabsplan, så vi hele tiden har styr på hvor folk er 

henne.)   
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Social trivsel og læring  

Når børn – og voksne – trives socialt lægges grunden til at kunne mestre de udfordringer, man møder. Det 

betyder overskud, livsmod, ressourcer og den kreativitet, der skal til, for at det kan lykkes. Modsat hvis der 

ikke er trivsel men usikkerhed, så sættes overlevelsesreaktioner i gang. De handler om at undgå fejltagelser, 

undgå at blive skammet ud og gjort til grin eller direkte mobbet. 

Mestring over for overlevelse, det er to reaktioner, der tidligt bliver en mulighed for et barn og formes 

afhængig af det miljø og de tilknytninger og relationer, der ligger som muligheder for det enkelte barn. Den 

ene reaktion er den aktive og udfoldende – den anden den defensive og beskyttende. Nogle børn kæmper 

altid med en lav selvfølelse / selvværd, de har psykologisk og socialt ”ryggen mod muren”, for dem bliver 

overlevelsen ofte første valg – hvis der ikke sket noget uforudset. For andre børn er mestring en fast del af 

deres repertoire, de har fået den ind med de tidlige erfaringer, den er blevet en del af dem, de fortsætter – 

og de styrkes af de sociale samspil i daginstitutionen, skoler m.m. 

For alle børn er hverdagen ensbetydende med at være på ”socialt arbejde”. De konkurrerer med andre om 

pædagogens / lærerens / kammeraternes opmærksomhed, om en plads i gruppen og om at være med på 

holdet. ”Mestringsbørnene” scorer hver dag succeser i den sociale turbulens – ”overlevelsesbørnene” 

derimod lever med en risiko for at hente endnu et nederlag, der forstærker de negative spiralprocesser. 

At der er en sammenhæng mellem læring og trivsel er noget, de fleste ved. Børn der ikke trives er på vagt for 

at beskytte sig selv, de er defensive – og uden mod til at forsøge med noget nyt. De kan være overforsigtige 

og ængstelige eller motorisk ukoncentrerede, støjende og socialt forstyrrende. Reaktionsmåderne er mange 

– men fælles for disse børn er en vis mental lukkethed. Det betyder barrierer mod indtryk og manglende 

parathed til at give plads for nye erfaringer. Modsat er mestring en holdning, der bygger på åbenhed og 

parathed, derfor også læring.  
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Børnenes Lystfisker Akademi gør en stor social indsat for at rumme den gruppe af 

børn, unge og familier, hvor mistrivsel og negative spiralprocesser, er med til at 

fastholde og forstærke de negative sociale reaktioner / relationer over for omverdenen.  En af vores 

grundprincipper for at føle sig som en del af et socialt fællesskab er, at man mestrer en eller flere positive 

færdigheder. Altså færdigheder man så at sige kan ”omveksle” til anerkendelse og venskaber med andre. 

Ikke kun lærer vi vores børn, unge og familier, at mestrer en færdighed – vi er også meget bevidste om, at 

signalerer, at social ansvarlighed er en ud af mange færdigheder man skal kunne for at blive respekteret af 

andre. 

 

Hvordan indgår ferieopholdet i jeres samlede sociale indsats? 

Formålet med vores ferielejr er bl.a. at bidrage med nye sociale oplevelser, som tager udgangspunkt i 

maritime oplevelser fx undervisning i fiskeri, svømmeundervisning i svømmehal eller havet, madlavning, 

social trivsel og udvikling.  Vi har en målsætning om at få flere børn og unge skal væk fra computerskærmen 

og ud i naturen og ind i alderssvarende fællesskaber. Derfor bruger vi vores ferielejre som en positiv 

motivation og inspiration til at skabe positiv forandring i deltagernes liv og hverdag. 

Vores sommerferieophold er vores tilbagevendende begivenhed i vores årshjul, og er genstand for stor 

bevågenhed blandt vores deltagere og netværk. Det er i lige så høj en grad også en begivenhed vores frivillige 

ser frem til at være frivillig hos os. Ferieopholdet er en unik mulighed for at vi som forening kan tilbyde vores 

målgrupper et pusterum fra en hverdag med økonomiske og sociale udfordringer Ferieopholdet danner 

grundlag for at skabe forandring for det enkelte individ, hvorved de opnår en ny selvindsigt og få styrket 

deres sociale kompetencer  

Tiden på opholdet giver dem mulighed for at træne og opbygge evnerne til at skabe relationer og netværk 

med andre Vi har som frivillige gode chancer for at styrke og iværksætte vores sociale indsats, når vi er 

sammen med deltagerne en hel uge.  
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Hvordan har I arbejdet / arbejder I med at 

etablere netværk for deltagerne før, under og efter 

ferieopholdet? 

 

I vores velkomstbrev har vi tilføjet et link til en lukket Facebook gruppe, som kun er 

oprettet til vores målgruppe. Som deltager får man mulighed for på forhånd at få 

kendskab til de andre deltagere. I praksis viste det sig igen i år, at vores ide med at 

oprette en facebookgruppe inden ferielejren, hvor deltagerne kunne lære hinanden 

at kende, ikke var brugbar. Deltagerne kunne ikke se formålet med gruppen, fordi de 

endnu ikke havde en personlig relation til de andre deltagere.  

Strukturen og organiseringen under selve afviklingen af ferieopholdet gav mulighed 

for, at de frivillige i situationer med spidsbelastninger, havde mulighed for at ”bryde 

op i dagsprogrammet” og arrangere spontane aktiviteter sammen med deres 

familiehuse. – og ud fra de tilbagemeldinger vi har fået kan vi se, at vores 

pædagogiske tænkning omkring afvikling af aktiviteter i mindre grupper, for at 

forebygge smittespredning af Covid-19, sideløbende har haft en positiv effekt på deltagernes trivsel og lyst 

til at indgå i sociale relationer med andre i samme situation. Ved at have en positiv og anerkendende tilgang 

til deltagerne, støttede vi deltagerne i, at fokusere på de gode ressourcer i dem selv, og italesætte deres 

styrker over for resten af fællesskabet.  

En af de aktiviteter vi har haft stor succes med har været vores ”Online Corona-bingo”. Det blev afholdt i 4 

gange, hvor der hver gang var sat præmier på højkant fra lokale sponsorer. De to første gange var der ca. 150 

personer der deltog.  I den forbindelse skal der lyde en stor og hjertevarm tak til det lokale erhvervsliv i Assens 

kommune. Her samlede man gaver ind for de lokale butikker til en samlet værdi af 15.000kr. Mange af 

gaverne blev uddelt på vores ferielejr, imens en mindre del blev brugt til opfølgende arrangementer og 

netværksgrupper. Alt online aktivitet foregik udelukkende via invitation via Microsoft Teams og fastholdelsen 

og kommunikationsformen har bevirket, at vi i år har haft langt flere deltagere, som ønsker at være frivillig 

til sommer, end vi har oplevet de tidligere år.  
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Familieferie / Camp-Thy – Uge 30. 

 

Det bærende element i Camp-Thy var fra starten af at skabe en ferielejr der havde natur og friluftsliv i 

centrum, for at give deltagerne en oplevelse af hvad naturen har at byde på. At være tilstede og aktiv i 

naturen har mange helende effekter på os mennesker, det giver ro og balance i en hverdag der ellers kan 

føles uoverskuelig og stressende for mange af de familier der deltager på vores ferielejre. Vi ønskede at skabe 

en lejr hvor fokus var på aktiv tilstedeværelse i naturen og nærvær blandt de frivillige og deltagerne. Derfor 

var det grundlæggende for os at mobiltelefoner og tablets forblev slukkede i løbet af dagen, og kun blev 

tændt for at tjekke eventuelle vigtige beskeder eller blev tændt på fly mode for at tage billeder. Dette gjaldt 

både frivillige såvel som deltagere. Dog havde mindst én frivillig altid en tændt mobiltelefon på sig på turene, 

i tilfælde af en nødsituation hvor vi skulle kunne ringe efter hjælp.  

Den oprindelige plan for Camp-Thy var at vi skulle bo i en interimistisk teltlejr som blev opsat på stranden 

ved Agger Tange ud for Høfde 72. Her skulle vi opbygge en lejr med udendørs gas køkken, pavilloner hvor vi 

kunne søge ly for solen, fællesbål og meget mere, for at skabe et godt lejrmiljø i den fri natur. Vi havde indgået 

en aftale med Nationalpark Thy om at måtte opstille lejr på stranden ud for Høfde 72, desværre blev denne 

aftale annulleret af Nationalpark Thy få uger før vi skulle afsted grundet en overset booking af området til et 

hold af ornitologer. Med den verserende Corona-virus og de strenge restriktioner heraf, valgte vi at indlogere 

os i et lokalt beboerhus i Agger by i stedet. Dette betød samtidig at vi havde langt bedre muligheder for at 

overholde Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og sikre ordentlige og trygge forhold for vores deltagere.  

At omstille os til en markant anderledes destination og omgivelser for ferielejren, med få ugers varsel, havde 

ikke været muligt hvis ikke det var for de frivilliges gåpåmod og ihærdighed. Der blev hurtigt trukket på 

lokalkendskab og netværk for at stable et nyt lejrområde på benene. De frivillige udviste stor 

omstillingsparathed ift. at ændre struktur og planlægge ud fra de nye omgivelser. Vores familier var meget 

positivt stemt overfor ændringerne der dog betød, at vi gik fra at skulle bo midt i naturen, til at bo i en mindre 

by tæt ved Vesterhavet. En af de væsentligste årsager til at vores familier tog godt imod ændring af lokation 

skyldes især de frivilliges engagement i at få skabt en stemning af lejr- og friluftsliv i og omkring beboerhuset. 

Der blev besluttet at deltagerne fortsat skulle indlogeres i store familietelte på grunden omkring 

beboerhuset, der blev arrangeret et lejrbål, hentet materialer fra naturen og stranden ved Agger til at pynte 

lejren og skabe en stemning af Vesterhavet.  

Netop Vesterhavet spillede en central rolle i Camp-Thy, da det var vigtigt at give de deltagerne familier en 

oplevelse af den specielle og særprægede natur der findes i området. Vesterhavets voldsomme kræfter og 

store vider, det omfattende marskland der er kendetegnet ved Thy området samt den lokale fisker kultur der 

har formet byerne og livet ved Vesterhavet.  
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Aktiviteter og dagsprogram for ugen 

 

Dag 1  

Kl. 13.00  Afgang med bus fra Fredericia Station til Agger Beboerhus . 

Kl. 16.00-17.00 Ankomst og indkvartering i de opstillede telte. 

Kl. 17.00-17.30 Velkomst, præsentation og information til deltagerne.  

Kl. 18.30-19.30 Aftensmad i fælles spisesal, tilberedt af vores dygtige kokke. 

Kl. 20.00-22.00 Socialisering og fælles hygge. 

 

Dag 2 

Kl. 07.00-08.00 Forberede fiskegrej. 

Kl. 08.00-09.00 Fælles morgenmad tilberedt af vores dygtige kokke. 

Kl. 09.00-12.00 Fisketur til den lokale å, hvor Aborren var vores mål. 

Kl. 13.00-14.00 Frokost: hjemme i Agger Beboerhus. 

Kl. 14.00-17.00 Limfjordssafari: vi besøger Limfjorden iført waders og grej til at indfange og 

inspicere de små dyr der gemmer sig under overfladen. 

Kl. 18.30-19.30 Aftensmad i fælles spisesal, tilberedt af vores dygtige kokke. 

Kl. 20.00-22.00 Socialisering og fælles hygge. 

 

Dag 3 

Kl. 08.00-09.00 Fælles morgenmad tilberedt af vores dygtige kokke. 

Kl. 09.30-12.00 Rundtur i Agger by, hvor vi blandt andet besøger den lokale rock butik ’Heavy 

Agger’. 

Kl. 12.00-14.00 Bunkertur: vi besøger gamle bunkere fra 2. Verdenskrig på stranden ved Agger 

og oplever Vesterhavet for første gang. 

Kl. 14.00-15.00 Frokost: hjemme i Agger Beboerhus. 

Kl. 15.00-16.30 Besøg ved Agger Feriecenter og legeplads. 

Kl. 18.30-19.30 Aftensmad i fælles spisesal, tilberedt af vores dygtige kokke. 
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Kl. 20.00-22.00 Gåtur til Agger By og spise is samt fælleshygge i Agger 

Beboerhus. 

Dag 4 

Kl. 08.00-09.00 Fælles morgenmad tilberedt af vores dygtige kokke. 

Kl. 09.00-12.30 Fisketur ved Vesterhavet: vi forsøger os med at fange Havbars, Hornfisk og 

Makrel. 

Kl. 13.00-14.00 Frokost hjemme i Agger Beboerhus. 

Kl. 13.00-14.00 Fiskeprøve: Alle deltagere gennemfører en fiskeprøve. 

Kl. 14.00-15.00 Overrækkelse af fiskebevis samt fiskestang med hjul og blink som gave. 

Kl. 15.30-18.00 Fælles rundboldkamp på det grønne område ved Agger Beboerhus. 

Kl. 18.30-19.30 Aftensmad i fælles spisesal, tilberedt af vores dygtige kokke. 

Kl. 20.00-22.00 Fælles hygge og krea værksted hvor vi laver smykker og lignende af ting vi har 

indsamlet fra stranden ved Agger by. 

 

Dag 5 

Kl. 08.00-09.00 Fælles morgenmad tilberedt af vores dygtige kokke. 

Kl. 09.30-12.00 Fælles nedpakning af lejren. 

Kl. 12.00-13.00 Afrunding og tak for denne gang. 

Kl. 13.00-16.00 Hjemrejse med bus til Fredericia Station. 
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Afsluttende kommentarer 

 

Til trods for de fornødne ændringer i den oprindelige plan blev Camp-Thy en stor succes, hvilket der skal lyde 

en stor tak for til de frivillige i både planlægningen og udførslen af ferielejren. Det havde ikke kunne lykkes 

uden den store indsats fra de frivillige og deres omstillingsparathed samt engagement. Der blev på tværs af 

de deltagende familier knyttet tætte bånd og nye venskaber opstod blandt børn og unge samt hos 

forældrene.  

Enlige forældre der har svært ved at skabe gode oplevelser for og sammen med deres børn i en udfordrende 

hverdag, fik skabt fantastiske øjeblikke sammen med deres børn som blev til fælles minder for dem. De 

deltagende familier fik udover de sociale gevinster ved ferielejren også en kultur- og naturoplevelse. De fik 

oplevet Nationalpark Thy fra dens bedste side i kraft af ture ud i det flotte marsklandskab, badet i og gået 

ture ved Vesterhavet, oplevet bunkere fra krigens tid samt oplevet Agger by som er skabt af en fiskerkultur. 

Tilbagemeldingerne fra deltagerne var rigtig gode og mange af dem udtalte at de håber de kan komme med 

igen til næste års tur. En positiv tilbagemelding fra deltagerne som vi oplevede igennem hele ugen.  

 

Pædagogiske tanker og successer historier 

 

Det underliggende tema som ferielejren ’Camp-Thy’ var planlagt efter var sloganet at; ”Alle børn har ret til 

gode oplevelser”. Det var vigtigt at skabe gode oplevelser for en gruppe af børn og unge, samt deres forældre. 

Oplevelser som disse mennesker ikke har adgang til i deres dagligdag. Ydermere, var der fokus på at disse 

oplevelser skulle forbindes tæt til naturen i form af lystfiskeri og friluftsliv for at skabe stærke forbindelser 

mellem deltagerne og naturen.  

For at kunne skabe forbindelse mellem deltagerne og naturen, så vi det vigtigt at blive afkoblet fra hverdagen 

og livet derhjemme. Dette opnåede vi ved at begrænse brugen af mobiltelefoner og tablets til et absolut 

minimum og kun i nødstilfælde. Både for voksne og for børn, da vi prioriterede nærvær og oprigtig 

tilstedeværelse imellem børnene og deres forældre. Vi havde fokus på at se og anerkende hvert enkelt barn 

i løbet af dagen, for at sikre os de havde en oplevelse af nærvær og tilstedeværelse fra de frivillige. Ligeledes 

havde vi øje for forældrenes relation til deres børn for at højne kvaliteten af deres samvær samt at sikre gode 

barn-forældre oplevelser.  

Det var vigtigt for os at barn-forældre relationerne blev styrket på ferielejren og at de tog derfra med 

oplevelser og minder de havde knyttet i fællesskab. Især kan her nævnes en far der var afsted med sine to 

drenge på 6 og 8 år. De to drenge var meget generte og knyttede sig derfor meget til deres far, som trods 

dette var udfordret på selv at skabe rammerne for gode relationelle oplevelser sammen med sine drenge.  
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Faren fortalte at han selv tidligere havde været glad for at fiske, men ikke havde 

dyrket det siden han fik børn. På én af vores fisketure til den lokale å, oplevede vi at 

de to drenge synes det var meget spændende at man kunne fange fisk. De så hvordan andre fangede fisk, 

men havde desværre ikke mod på selv at prøve kræfter med det. Faren fiskede lystigt og forsøgte at fange 

hans drenges opmærksomhed, som var rettet på de andre der fangede fisk. Da faren fangede sin første fisk, 

lød der en stor jubel fra drengene og de fik nu blod på tanden til selv at fiske. Der gik ikke længe før den ene 

af drengene fangede en fisk, som faren hjalp ham med at få på land og afkroge.  

Resten af turen fiskede faren sammen med sine børn, og det var tydeligt at de havde knyttet et nyt bånd til 

hinanden igennem den fælles oplevelse med at fange fisk. Faren fortalte senere hvor glad han var for at 

kunne dele oplevelsen med at fiske sammen med sine børn, og at han ville tage dem med på fisketur når de 

kom hjem. 

For at opnå de pædagogiske målsætninger prioriterede vi til enhver tid de forhåndenværende sociale 

situationer samt pædagogiske overvejelser, fremfor at nå et tidsprogram for dagens aktiviteter. Det gjorde 

vi ved at have planlagt et fleksibel dagsprogram for ugen, så der let kunne rykkes rundt på de forskellige 

begivenheder hvis der var brug for det. Dette gav os et råderum til at være kreativ i vores planlægning som 

da vi tog de store børn og unge med på en aften fisketur til den lokale å, tænke pædagogiske overvejelser 

ind i dagen så som en spontan fællesbegivenhed som en rundboldkamp samt gav os mulighed for at prioritere 

nærvær til det enkelte barn når dette behov opstod ved f.eks. uledsagede børn der havde hjemve eller på 

anden vis følte sig sårbar.  

For at sikre os at de fornødne pædagogiske kompetencer var tilstede på ferielejren, var det hold af frivillige 

der deltog nøje sammensat og planlagt. Det var vigtigt for os at forskellige pædagogiske erfaringer samt 

kompetencer var tilstede blandt de frivillige, for at sikre at vi var ordentligt udrustet til at varetage de 

pædagogiske opgaver der måtte opstå. Ydermere havde vi prioriteret relevant erfaring inden for lystfiskeri 

og friluftsliv for at sikre en høj kvalitet heraf. Derfor havde vi blandt de frivillige sikret os erfaring med og 

kompetencer inden for; særlig psykisk udfordrende børn og unge, almen pædagogik, skolelærere med daglig 

kontakt og håndtering af børn og unge, uddannede friluftsvejledere samt andre med en lang erfaring inden 

for lystfiskeri og friluftsliv.  

Derudover havde vi valgt at have et par unge frivillige med, to piger på henholdsvis 9 og 15 år, som begge var 

utroligt stærke psykiske, socialt kompetente og meget udadvendte. Dette viste sig at have positive 

indflydelser på de sociale dynamikker blandt de børn og unge der deltog i ferielejren, da de to unge frivillige 

var gode til at skabe sociale og inkluderende fællesskaber. Det viste sig at være en stor styrke at have unge 

mennesker med blandt de frivillige da de kunne indgå i fællesskabet blandt børn og unge på lige fod, møde 

dem i øjenhøjde på en måde vi voksne ikke ville kunne samt fremstå som rollemodeller i kraft af deres stærke 

sociale ressourcer overfor en gruppe af børn og unge der netop er udfordret på dette punkt.  
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Det var tydeligt at vores fokus på at prioritere de sociale situationer der udspillede 

sig i det daglige, fremfor at nå i mål med en tidsplan for dagens aktiviteter, gav godt 

udbytte. Vi var i stand til at imødekomme løbende ønsker og behov for de enkelte børn samt deres forældre, 

hvilket var med til at sikre at alle følte sig set og hørt og vi derved kunne skabe gode oplevelser for deltagerne. 

Her kan især nævnes to tvillingedrenge på 10 år der var afsted på egen hånd. De havde let en tendens til at 

falde i baggrunden i det sociale rum da de havde svært ved at indgå i større forsamlinger, hvilket især én af 

vores frivillige hurtigt opfangede. Vi besluttede derfor at hun (den frivillige) skulle have særlig 

opmærksomhed på disse to drenge og fokuserede på at skabe gode oplevelser sammen med dem. Hun tog 

dem bl.a alene med på badeture til Vesterhavet, sørgede for at møde dem hver morgen så de følte sig set og 

sikre sig de var klar til dagens ture m.m. Derudover sørgede hun for at få dem inkluderet i sociale aktiviteter 

med andre børn og havde et skarpt øje til at sammensætte dem med ligesindede børn hvori de kunne skabe 

gode relationer. Vi håber at få mulighed for at gentage succesen i 2021 også. 

 

Opfølgende arrangementer for vores målgruppe: 

Julebrev: 

• Traditionen tro har vi igen i år udsendt et julebrev til vores deltagere. Det gør vi for på at signalere over for 

vores sårbare og udsatte målgrupper, at Børnenes Lystfisker Akademi stadig er der for dem. I julebreve har vi 

bla. beskrevet tanker og visioner for 2021. Herunder også en kort beskrivelse af kommende ferielejre i 2021. 

Tur til Ungdomsøen: 

I Efterårsferien 2020 blev der afholdt en 3 dages telttur til Ungdomsøen. Med på turen deltog socialt udsatte og 

sårbare deltagere fra tidligere og dette års ferielejr i Skærbæk Feriecenter. Turens formål havde fokus på etablering 

af fællesskaber på tværs af kutterture, men med en fælles interesse for fiskeri og friluftsliv. Vi havde ekstremt 

dårligt vejr på den tur! Alt i alt deltog 38 deltagere. De fleste af deltagerne havde var med på Skærbæk Feriecenter. 

Hertil var der 6 frivillige til at lede og fordele arbejdet og aktiviteter.  

På grund af ekstremt dårligt vejr blev det desværre ikke til så meget fiskeri som forventet!  To telte blev slået i 

stykker af de hårde vindstød og betød at vi måtte rykker over i 2 store shelters. I stedet for fiskeri gik der mange 

timer med at udforske de mange kanongange som Ungdomsøen består af. Ungdomsøen som er det tidligere 

Middelgrundsfort, som ligger ud for Københavns Havn i Øresund, er et tidligere fort som blev bygget under 1. 

Verdenskrig, der havde til formål at forsvare København imod en tysk fjende. Alle gange står uberørt og rundt 

omkring i fortet kan man se skrift på væggene, som kan dateres helt tilbage til 1916. 

Transporten ud til Ungdomsøen forgik med et lystfiskeriskib, hvor vi undervejs fangede fisk der skulle tilberedes 

over bål til aftensmaden samme aften. Der blev både fanget fladfisk, torsk og makrel.  

På trods af de mange udforinger med vejret, som bød på vindforhold af kulingstyrke på en ø uden mulighed for at 

gå i læ, havde alle drenge og piger på trods af det, en fantastisk naturoplevelse og skøn tur til Ungdomsøen.  

Turen blev finansieret af BLFA + private bidragsydere.  
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Lektiehjælp: 

Siden den 11. marts 2020 og frem til nu, har vi hver anden tirsdag i måneden tilbudt lektiehjælp til vores 

målgrupper. Det har i praksis fungeret på den måde at vi har sendt en mail ud til vores målgrupper, med 

tilbud om lektiehjælp sammen med et videolink og med et tidspunkt for, hvornår lektiehjælpen finder sted. 

Lektiehjælpen har en varighed af 1 – 2 timer alt efter hvor koncentreret og motiverede børnene er den 

pågældende dag. 

Det skal dog siges at det ikke har været muligt at gennemføre alle lektiecafeer, på grund af manglende 

interesse. Men på trods af det har der været god opbakning til vores initiativ. I gennemsnit har der være 3-

4 børn pr. gang. Lektiehjælpen er i væsentlig grad blevet brugt som et pusterum, blandt vores socialt udsatte 

og sårbare børn og unge, hvor vores frivillige har fået mulighed for, at få et fint og uddybende indblik ind i 

børnenes og de unges trivsel. Tankerne bag lektiehjælpen er at motivere og støtte socialt udsatte og sårbare 

børn og unge i at være tilknyttet sunde relationer og rollemodeller, der på sigt kan være med til at sikre 

gennemførsel af en ungdomsuddannelse. 

Corona – Bingo: 

• På grund af store afstande mellem deltagerne, samt opretholdelse Convid-19 restriktioner og sikring af 

begrænsning af smitte fandt vi på, at afholde Corona-Bingo via Microsoft Teams. Det skulle vise sig at være 

et kæmpe hit, og har været en oplagt måde at holde kontakten og relationer på tværs af landet. Det 

lykkedes os at afholde 4 x online bingoaftener. Disse aftener er gået hen og blevet en stor succes, og vi er 

begyndt at få henvendelser fra andre facebookgrupper for udsatte familier der gerne vil være med i vores 

fællesskab.  

Ideen opstod i kølvandet på første nedlukning, hvor alt undervisning skulle foregå via digitale platforme fx 

Teams. Konkret oplevede vi at blive kontaktet af familier som havde brug for at have nogen at tale fortroligt 

med! – og i den forbindelse oplevede vi, at vores målgruppe (både børn og forældre) fandt det let og 

relevant at holde kontakten til både frivillige og tidligere deltagere. Ud fra en spontan tanke opstod ideen 

om at afholde en fælles online bingoaften. Arrangementet blev afholdt i et lukket forum. 

”En ide som opstod spontant, blev grebet af vinden, og plantede et håb og glæde i andre!” 

 

Programmet var følgende: 

Kl. 18.00 - Fælles online spisning – Hver for sig! 

Kl. 19.00 - Corona – Bingo. 

Kl. 20.00 - Tak for i aften.   
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Kuttertur på Øresund: 

En af de mange maritime fritidstilbud vi tilbyd som sommerferieaktivitet og opfølgende aktiviteter var 

vores kutterture på Øresund. Turene forgik fra Københavns Nordhavn, Helsingør Havn, eller Vedbæk Havn. 

Turene blev afviklet i overensstemmelse med retningslinjerne for Covid-19. Hver tur havde plads til 25 

pers. For at komme med på vores gratis kutterture, stiller vi krav om dokumentation via sagsbehandler 

resurseperson om udsathed. 

    

Formål: 

Formålet med turene var at skabe rammen for en anderledes eftermiddag med fokus på social træning, 

friluftsliv og fiskeri. Turen er arrangeret af foreningen Børnenes Lystfisker Akademi, som tilbyder ferier og 

fisketure til udsatte børn, familier og institutioner rundt om i Danmark. Børnenes Lystfisker Akademi (BLFA) 

stiller med 8 frivillige, fiskegrej samt redningsveste til alle børn. Turen har fokus på at skabe natur- 

fiskeoplevelse samt sociale fællesskaber, hvor man som deltager samtidig bliver undervist i fiskeri fra en båd. 

Med på vores kutterture i uge 29+30+31 deltog en kok fra Hotel Scandic Glostrup, som underviste deltagerne 

i filetering og tilberedning af fangst Alle deltagere fik efterfølgende en opskrift med sig hjem, så de selv en 

anden gang kan tilberede deres egen fisk. Et af turens famøse formål er at styrke deltagernes bevidsthed om 

personlig succes og udholdenhed Mange af disse børn og unge er kendetegnene ved lavt selvværd, bogligt 

svage, problematiske familiekonstellationer og adfærdsmønstre Det at opleve personlig succes hvor man 

mestrer en kompetence, kan bruges som træde sten i deltagerens videre udvikling I processen har vi fokus 

på at deltagerne kan italesætte formålet med fiskeriet, hvorfor vi lige netop benytter en speciel metode til 

fiskeri, og hvad man som individ får ud af at hjælpe andre med deres fiskeri. 

 

 

 

Kyst- & Put and Take fisketure: 

Blandt nogle af vores deltagere og frivillige er der over tid skabt en venskabelig relation, som har været 

starten til et langt og gensidigt venskab. Ud af en gensidig interesse for kystfiskeri samt Put and Takefisker 

i er der blandt førnævnte personer opstået et fællesskab som gerne ringer til hinanden og inviterer andre 

med på en fisketur.  

På den måde har vi i Børnenes Lystfisker Akademi nu fået en interessegruppe af lystfiskere, bestående af 

udsatte børn og familier samt frivillige, der er fundet sammen om at planlægge og afholde fisketure uden 

indblanding fra hverken styregruppe eller bestyrelse. - Så kan det ikke blive bedre! 
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Fra Hav til Maver!  

En obligatorisk del af at deltage i vores kutterture var, at man også 

skulle rense de fisk man fangede! Her stod Børnenes Lystfisker 

Akademi klar til at vise hvordan man renser en fisk, og samtidig foregik 

der undervisning i hvordan fiskens anatomi var opbygget og fungerer. 

(Vi medbragte handsker til formålet.) Med på nogle af turene deltog 

en kok fra Hotel Scandic, som undervejs viste, hvordan man let og 

enkelt kunne tilberede nogle af de fisk, der bliver fanget i løbet af 

turen. 

 

Struktur og uddannelse: 

Med på alle vores kutterture deltager der som minimum 4-6 frivillige 

fra Børnenes Lystfisker Akademi. Alle vores frivillige har gennemgået 

vores BLFA-uddannelse, hvor man får introduktion i vores livsfilosofi 

og pædagogiske tilgang til vores børn og familier Ligeledes bliver man undervist i håndtering af børn og unge 

med forskellige diagnoser fx ADHD, social angst, lavt selvværd eller manglende alderssvarende færdigheder. 

Undervisningen varetages af vores pædagogiske koordinator, som selv er uddannet specialpædagog og har 

12 års erfaring i branchen Der tages udgangspunkt i den narrative og holistiske tænkning hvor vi har fokus på 

zonen for nærmeste udvikling. 

 

Faglighed og venskaber 

Når deltagerne ankommer til skibet foregår der en fælles præsentation af turens formål. De frivillige forestår 

en gennemgang af skibets sikkerhedsprocedure Herefter gennemgår en frivillig montering af fiskegrej, 

hvorefter hvert makkerpar selv skal forsøge at gøre den frivillige kunsten efter! Ved at deltagerne selv skal 

samle deres fiskegrej får de en taktil og metodeerfaring, som gør dem selvkørende Det skaber selvtillid hos 

deltagerne. 

 

Traditioner: 

Når man fanger sin første torsk, har vi som tradition, at man skal kysse sin fisk som man har fanget Det gælder 

både børn og voksne Har man ikke mod på at kysse sin fangst, skal man i stedet for holde sin fangst med to 

hænder, imens der bliver taget et billede som evigt minde! Vi har endnu ikke haft nogen børn med, som ville 

have det hængende på sig, at de var pivet og ikke turde kysse eller røre ved en fisk! Formålet med denne 

måske for nogen grænseoverskridende handling er, at lære børnene at man skal have respekt for liv og ved 

at kysse sin første fangst viser det via den fysiske berøring, at der ligger naturlig refleksion om naturens bio 

system, og at man ikke skal fange flere fisk end man selv kan spise.  
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Det at kunne ”stå distancen” hærder og er med til at opbygge elevernes selvbillede, 

og herigennem er det dem selv som har flyttet sig Alt i alt kan man sige, at det at 

opleve personlig succes, er med til at skabe respekt. for andre og ikke mindst sig selv! 

 

Samarbejde med Julemækehjemmet Kildemose / Liljeborg 

De sidste fire år har vi i sommerferien tilbudt gratis kutterture 

til Julemærkehjemmene Kildemose samt Liljeborg Turene er 

nøje tilrettelagt i samarbejde med julemærkehjemmene med 

fokus på matematik, dansk, Natur Teknologi samt 

madkundskab. Samarbejdet har som socialpædagogisk sigte at 

styrke den enkelte elevs sociale og faglige kompetencer, ved at 

gøre brug af praktisk undervisning på turene En af de 

væsentligste grundpiller i vores tilgang til vores gæster er, at 

tage eleverne ud af deres komfort zone hvor der samtidig er 

fokus på faglig læring og gensidig dialog Vi stiller spørgsmål som 

inddrager eleverne i turen, ved at eleverne i mindre grupper fx 

skal vise hinanden, hvordan man klargør sit fiskegrej klar til brug 

på turen Eller hvordan man renser og fileterer en fisk. 

 

Hvordan vurderer I værdien af ferieopholdet som del af jeres 

samlede indsats for vanskeligt stillede: 

Ferieopholdet er vores bærende grundpille i opbygningen og udførelsen af vores formål og målsætning. 

Vores tilbagemeldinger fra deltagerne i forbindelse med dette års ferielejre har været yderst positive, og vi 

har fået tilkendegivelser fra deltagere, der har meldt sig som frivillig til ferielejren 2021. Samtidig vurderer vi, 

at værdien af ferieopholdet er med til at skubbe til vores målgrupper i en positiv retning. Det at tilbyde 

fritidsaktiviteter som fx friluftsliv og fiskeri, hvor der står passionerede lystfiskere klar til at give en fantastisk 

oplevelse ved den lokale sø, å, kyst eller på en kutter – er alt sammen med til at sikre, at deltagerne får lyst 

til at komme med på næste tur! Uden mulighed for at tilbyde ferieophold til vores målgrupper ville det ikke 

være muligt at fastholde og styrke de sociale relationer vores forening består af. Det er bla. på vores ferielejre 

at nye og gamle deltagere har mulighed for at udveksle erfaringer omkring vores foreningsarbejde.  

Det er vigtigt at få mulighed for at mødes og gense relationer fra tidligere års ferielejr, fordi afstanden mellem 

relationerne har altafgørende betydning for, om man holder kontakten til hinanden.  

Julemærkehjemmet – Kildemose 2020. 
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Ensomhed - Oplevelsen om egne faglige kompetencer! 

 

Efter endt ferieophold har alle børn og unge fra 6 – 14 år skullet besvare en spørgeundersøgelse omkring 

deres trivsel, nye relationer, positive og negative oplevelser under deres ferieophold, samt ferieopholdets 

relevans for deltagerne.  

I år har vi valgt at have et særligt fokus på at bekæmpe ensomhed blandt socialt udsatte og sårbare børn og 

unge i alderen 6 – 14 år. BLFA har igennem en årrække kunnet dokumentere, at børn og unge fra socialt 

udsatte og sårbare familier på offentlig forsørgelse, i langt højere grad end familier med fast indkomst, 

kæmper med ensomhed, manglende socialøkonomi, fysisk og psykiske livsstilssygdomme samt lavt selvværd 

og lav faglighed, som forhindrer børn og unge fra socialt udsatte og sårbare familier i, at bestå folkeskolens 

afgangsprøve og efterfølgende at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. Selv om at vores 

spørgeundersøgelse i omfang og indhold er væsentligt mindre end den undersøgelse Børns Vilkår har lavet, 

kan vi i vores egen undersøgelse se nogle af de samme træk som Børns Vilkår påpeger i deres 

spørgeundersøgelse. 
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Udbredt ensomhed blandt socialt udsatte og 

sårbare børn og unge: 

Ensomhed er en følelse, som mange børn og unge vil opleve på tidspunkter i deres liv. For de fleste vil følelsen 

være forbigående og kortvarig. Men for en lille gruppe forekommer følelsen ofte, og den kan gå hen og blive 

langvarig og sætte dybe spor i børne og ungdomsliv. Størstedelen af de adspurgte børn og unge fra vores 

ferielejr begrundede deres ensomhed med, at de oplever social og faglig usikkerhed i skolen, og derfor ofte 

oplevede, at blive valgt fra i forbindelse med gruppearbejde og klassens generelle trivsel.  Ligeledes 

begrunder 22 pct. af forældrene deres sociale isolation eller fravalg af sociale relationer og 

klassesammenkomster, direkte var forbundet med flovhed over ikke at havde et arbejde, på grund af psykiske 

eller fysiske opretholdende faktorer. Et adfærdsmønster som desværre er med til at forstærke barnets og 

resten af familiens sociale sårbarhed. 

Når vi spørger børnene, om de mener, de klarer sig fagligt godt i skolen, angiver 19 pct. af de adspurgte børn, 

de tit eller meget tit føler sig ensomme, og at de er uenige i, at de klarer sig fagligt godt i skolen. For 7 pct. af 

de adspurgte børn angiver, at de sjældent eller aldrig føler sig ensomme. I vores spørgeundersøgelse kunne 

vi konstatere, at børn, som sjældent oplever interesse fra deres forældre, oftere følte sig mere ensomme end 

de børn, hvor forældrene aktivt forsøgte at bidrage positivt til deres børns trivsel, i form af selv at deltage i 

foreningsliv og social kontekst. Dette faktum kan vi se er proportionelt med barnets faglige formåen i skolen.  

35 pct. af de børn der har deltaget på vores ferielejre, dagsaktiviteter m.m. angiver, at de sjældent eller aldrig 

oplever, at deres forældre interesserer sig for dem, føler sig ensomme. Til sammenligning gælder det kun for 

8 pct. af de børn, hvor forældrene tit eller meget tit interesserer sig for dem. For en del børn findes 

ensomhedsfølelsen både i skolen og i hjemmet.  
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I følgende afsnit har vi har vi bedt vores målgruppe om at angive, hvilken positiv betydning ferieopholdet har 

været for dem:   

 

Via vores spørgeundersøgelse kan vi konstatere, at børn i en særlig sårbar 

situation, hvor en af mange værktøjer for at påvirke børn og forældre i en 

positiv retning er, at skabe tillidsskabende sociale aktiviteter med vægt på 

synlige og nærværende voksne der er i stand til at skabe positive og gode 

relationer med barnet eller den unge. Derfor har det også været vigtigt for os, 

at benytte frivillige der ud over en social velvillighed, også var fagligt robuste 

inden for det felt de skulle bidrage til vores ferielejr med. Den strategi har vist 

sig at være den helt rigtige for vores virke på denne ferielejr. Ud fra de 

tilbagemeldinger vi har fået kan vi se at vores frivillige arbejde er med til at gøre 

en stor positiv forskel. Fordi vores aktiviteter har fokus på tillæring af praktiske 

færdigheder og samtidig synligere betydningen af at kunne skabe positiv 

forandring sammen med andre i samme situation som en selv!  

30%

20%18%

12%

9%

11% Tale fortroligt med en voksen

Brug for hjælp til at løse konflikter

Brug for tydelige og nærværende voksne

Brug for aktiviteter indeholdende læring

Brug for deltagelse i aldersopdelte aktiviteter

Brug for hjælp til at strukturer dagen

Oversigt over den samlede sociale indsats for 

socialt udsatte og sårbare børn og unge.  

Dækk 
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Evaluering af ferieophold - Målgruppe 0 - 19 år.

Dreng 0-14 år Mænd 15-19 år Pige 0-14 år Kvinde 15-19 år
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• 84 pct. af de børn, som angiver, at de har været glade for ferieopholdet i Skærbæk Feriecenter, 

tilkendegiver 51 pct., at de i løbet af ferieugen, har fået nye venner de gerne vil holde kontakten 

med når de kommer hjem.   

 

• 17 pct. af de børn, som angiver, at de har fået nye venner, siger at de har fået det lettere med at 

holde relationen til andre jævnaldrende børn.   

 

• 94 pct. af de børn, som angiver, at de godt kunne lide de aktiviteter vi havde arrangeret siger 62 

pct., at de ”i mellem eller høj grad”, gerne vil deltage i lignende aktiviteter sammen med Børnenes 

Lystfisker Akademi, hvis aktiviteten bliver afholdt i nærheden af hvor de bor. 

 

Børn fra ressourcesvage familier føler sig oftere ensomme: 

I dette afsnit har vi undersøgt ligheder og forskelle mellem de af vores deltagere med indkomster svarende 

til kontanthjælpsloftsniveau – kontra de af vores familier med fast indtægt, der deltager i vores aktiviteter 

og ture i løbet af de seneste 12 måneder. Ud fra vores spørgeundersøgelse kan vi se at familier med 

indkomster svarende til kontanthjælpsloftsniveau, har en dårligere livskvalitet og selvværd, der udmønter sig 

i større risiko for at havne i social og økonomisk isolation.  

23 pct. af de børn, der angiver, at deres familie har færre penge end andre, føler sig tit eller meget tit 

ensomme. Til sammenligning gælder dette for 10 pct. af de børn og unge, som angiver, at deres familie har 

den samme mængde penge som andre familier med faste indtægter. Ud fra spørgeundersøgelsen kan vi se, 

at der er en sammenhæng mellem forældrenes indtægtsgrundlag og barnets oplevelse af ensomhed. 

Ligeledes kan vi se, at 16 pct. af de børn, hvor begge forældre er uden beskæftigelse, føler sig tit eller meget 

tit ensomme og føler mindreværd i forhold til at indgå i et fællesskab med andre fra ressourcestærke miljøer. 

Af de børn, hvor begge forældre er i beskæftigelse, gælder det til sammenligning kun for 6 pct. som føler sig 

ensomme eller føler mindreværd i forhold til at indgå i et fællesskab med andre ressourcestærke personer. I 

diagrammet neden for kan man se hvorledes indtægtsgrundlaget for familier der har deltaget på AFF´s 

ferielejr Skærbæk Feriecenter for udsatte og sårbare familier med børn fordeler sig. 
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Lille indtægtsgrundlag = stor risiko for social isolation

Dreng 6-14 år Mænd 15 -19 år Pige 6 -14 år Kvinde 15 - 19 år
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Familiernes indtægtsgrundlag:

Længerevarende kontanthjælp

Integrationsydelse

Førtidspension gældende for to forældre
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Diverse - SOME 

Læs mere:  

 

• Børnenes Lystfisker Akademi https :://www blfa dk/  

• Børnenes Lystfisker Akademi på Facebook https :://www 

facebook com/blfa dk/ 

 

Børnenes Lystfisker Akademi har i dag over 3 000 følgere på 

Facebook. 

”Alle rettigheder og brug af billeder tilhører Børnenes Lystfisker Akademi. Arbejdsmarkedets Feriefond har 

lov til at benytte førnævnte billeder, når der er tale om omtale af Børnenes Lystfisker Akademi ´ s ferielejre 

skal i den forbindelse altid krediteres.” 
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