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Opsummering
Årets ferielejre og aktiviteter for udsatte børn, unge og deres familier er i år gennemført med afsæt i 3
antal lokationer: Enebærodde (Nordfyn), Ungdomsøen (Middelgrundsfortet), Helsingør Ferieby.

I det følgende vil hver lejr/aktivitet blive afrapporteret:
●
●
●

Enebærodde - uge 28
Ungdomsøen - uge 29
Helsingør Ferieby - uge 42

Datakilderne til afrapporteringen består af spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne, skriftlig
evaluering fra de frivillige, opfølgende diskussion og refleksion blandt de frivillige, samt
tilbagemeldinger fra visitatorer.
Til sidst opsummeres der kort på de samlede aktiviteter.

Foreningens formål
Foreningens har blandt andet til formål at tilbyde børn, unge og familier med en særlig udsathed
et pusterum i deres, ofte pressede, hverdag. Dette ved hjælp af naturoplevelser, maritime
oplevelser og fællesskab, samt ikke mindst til og rum til bare at være menneske og skabe nye
relationer. Her får familierne samtidig en mulighed for at spejle sig i andre familier, og danne
nye relationer den vej – både med de andre deltagende familier, men også til de frivillige.
Noget andet er, at familierne får mulighed for at få styrket deres sociale kompetencer, deres
selvtillid og selvværd – og vender hjem med en ny bevidsthed om deres egen ressourcer.
Vi tror på, at når vi arbejder med både det pædagogiske og det sociale aspekt, i naturomgivelser
og maritime rammer, så opnår deltagerne en bedre social forståelse, viden og lyst til at respektere
både egne og andres meninger og adfærd. Med en struktur og gennemsigtighed på lejren skaber
vi de bedste muligheder for, at deltagerne kan udvikle sig i en positiv retning.
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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 opnår langt mere livskvalitet
og tro på livet, når de vender hjem fra en af vores familielejre.
Alle børn har ret til gode minder.

Enebærodde - uge 28
Deltagere

I dette afsnit opsummeres fakta om deltagerne på lejren på Enebærodde. Årets deltagerantal var 20
børn og unge mellem 8-17 år, målet for årets lejr var max 30 deltagere. Der var på lejren 13
medhjælpere, hvor AFF betaler for 6 ud 13 frivillige.

Foto: Robert Wengler
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Frivillige

I dette afsnit opsummeres fakta om de frivillige på Enebærodde lejren.
Der var ikke nævneværdigt frafald blandt de frivillige og faldet i planlagte deltagere betød derfor at
lejren var rigtig godt normeret med frivillige hjælpere. På lejren deltog 13 frivillige. Heraf et fast
køkkenhold på 3 personer.
Kompetencerne på årets lejr har været brede og både talt en dyrlæge, en havnekaptajn,
socialpædagoger, studerende, en lærer, pædagoger, en kok, faglærte osv. Dvs. at der hele tiden har
kunnet sættes et hold med flere kompetencer, når aktiviteterne skulle afholdes.
Forud for lejren tog 6 af årets frivillige i et kombineret førstehjælps- og åbentvand-kursus for at kunne
sikre badeforholdene på stranden på lejren. Kurset var et heldagskursus og med afsluttende prøve for
at opnå certifikat. 4 ud af de 6 frivillige deltog på de resterende ferielejre i uge 29 + 42.

Pædagogiske målsætninger - sunde og udviklende fællesskaber
Den pædagogiske målsætning for årets lejre var at skabe sunde og udviklende fællesskaber mellem
deltagerne og de frivillige. Den gode normering for lejren betød, at de frivillige havde tid og ro til at
fokusere på nærvær og kontakt med deltagerne i løbet af hele ugen. Vi havde som frivillige bedre
mulighed for at dele deltagerne op i mindre grupper og det gav mere tid for de voksne til at engagere
sig i børnene. De konkrete aktiviteter under lejren (fx fisketure, badning, stenmaling osv.) er bare
redskaber til at komme ind på børnene og se dem, høre dem og modellere, hvordan ligeværdige
fællesskaber kan se ud - på den måde var den en stor fordel at have mange muligheder for at dele ind i
grupper og bemande med flere voksne. Samtidig var det nemmere for de frivillige at beholde
overskuddet hele ugen og aflaste og hjælpe hinanden undervejs.
Blandt de frivillige kan vi se ud af deres evaluering, at deres oplevelse var at børnene følte sig set og
taget af – og det gav til gengæld børnene overskud og tryghed til at rykke sig, fx i forhold til større mod
til at deltage i aktiviteter og etablere nye relationer til både børn og voksne. Man kan derfor
argumentere, at den gode normering blev vekslet til øget nærvær og ro.
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I tilbagemeldingerne fra deltagerne kan vi netop se at der var noget, som fungerede i kontakten
mellem de frivilllige og deltagerne – et overvældende flertal rapporterer at relationen til de frivillige
var enten rigtig god eller god. Tilbagemeldingen viser dermed at der er en god overensstemmelse
mellem deltagernes faktiske egen rapporterede oplevelser og den opfattelse de frivillige står tilbage
med efter lejren.
De frivillige havde et godt fællesskab på lejren - til trods for at de færreste kendte hinanden eller lejren
på forhånd. Så snart der var opgaver at tage fat på, var der straks frivillige, der bød ind på at løse dem.
Det betød at børnene kunne opleve et stærkt og energifyldt fællesskab mellem de voksne på lejren og
der blev modelleret, hvordan man får et fællesskab til at fungere, selv under temmelig primitive
forhold på en lejr.

Underbyggende kan vi også ud af spørgeskemaundersøgelsen se at over 80% af deltagerne med høj
sandsynlighed gerne vil deltage i næste års lejr – hvilket må tages som udtryk for en stor tilfredshed
med ferieopholdet.
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Fakta om fællesskaber
Ud fra deltagernes egen evaluering i den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse kan vi se at
deltagerne i overvejende grad opfatter sig selv som havende et lille eller mindre netværk i deres liv.
Det kan altså konkluderes at det er den helt rette målgruppe, som har deltaget i årets ferielejr. Og at
det har været væsentligt for deltagerne at sætte ind med netop et fokus på at skabe fællesskaber med
inkluderende aktiviteter, som skaber relationer både mellem deltagerne internt og til de frivillige.

6

I den samme spørgeskemaundersøgelse rapporterer deltagerne på hvilke parametre deres
forventninger til lejren er blevet indfriet. Det er værd at hæfte sig ved at over en fjerdedel har oplevet
at være en del af et fællesskab - og ikke mindre end 10% peger på at de har følt sig god nok som de er.
Samtidig fortælles en tredjedel at de har fået oplevelser som de kan fortælle om efter ferien. Det
opfatter vi som en stor succes, eftersom denne målgruppe af deltagere ikke kan forventes at rumme
mange nye relationer eller på kort tid at engagere sig i fællesskaber. De frivillige fornemmer selv at der
i årets lejr var overskud til at spotte og dernæst opsøge og engagere de unge, som havde en tendens
til at trække sig, fordi der var voksne nok til at dække ind for de aktiviteter, som skulle afholdes.
Samtidig var der mellem de frivillige en ongoing sparring om hvilke deltagere, som trak sig, havde
brug for ekstra opmærksomhed osv. og hvordan vi bedst fordelte de opgaver mellem os, så vi kunne
få hjælp af at fokusere på hvor kemien mellem deltager og frivillig var bedst.
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Note: det var muligt at vælge flere svarmuligheder til spørgsmålet om forventninger.

Og videre i samme tema fortæller deltagerne at knapt 80% af deltagerne har haft et rigtig godt eller
godt sociale liv under ferieopholdet.
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Tilbagemeldinger fra visitatorer
Fra tilbagemeldingerne fra de visiterende sagsbehandlerne/kontaktpersoner kan vi se at børnene er
kommet rigtig glade hjem og at de har været glade for opholdet. yderligere at de har været glade for
at komme i kontakt med vand bagefter. Samt at det at have fået et afbræk fra hverdagen har været
vigtigt, fordi det har været gladere børn der er kommet hjem og skulle starte skole igen. De giver også
udtryk for at de gerne vil fortsætte samarbejdet.
Derudover ved vi også, at flere af børnene har bevaret kontakten efter lejren og deres netværk dermed
at blevet bredere efter lejren.

Citat #1:
En dreng på 17 år i vandet på paddle board - efter at have
kæmpet sig fra usikkert til sikkert stående oprejst på
boarded: “Er der ikke een af jer, der vil tage et billede af
mig - det vil jeg have op på væggen derhjemme.”

Citat #2:
Pige på 9 år: “Jeg har lært at svømme i denne her uge.”
Det var to af de andre piger på lejren, der lærte hende at
svømme - de frivillige på lejren sørgede bare for at putte en
redningsvest på hende og at hun var tryg i aktiviteten.

Citat #3:
“En mor til en dreng på lejren fortæller efterfølgende, at
hendes søn har haft sådan en fed tur og fået mange
venner - han har snakket om det hele vejen hjem.”

Citat #4:
Deltager: “hver gang jeg spurgte om hjælp blandt frivillige,
var der altid kun positive svar tilbage.”
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Vi havde bragende solskin fra deltagerne kom til de gik - det krævede sin del solcreme at holde
deltagerne beskyttet for solen. Her er de lige stået af bussen og lige om lidt får de en sodavand og
en klapsammen, inden der er gåtur ud til Enebærodde.
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Alle dage startede med
morgensang og
flaghejsning.
Hvor dagens program
blev gennemgået og
man kunne vælge sig
på aktiviteter.
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Dagens program blev skrevet på tavlen, så det
var nemt at holde overblikket.

Vi lagde et landkort
over hele Danmark
frem i spiseteltet - der
blev brugt meget tid
på at deltagerne viste
hinanden, hvor de
boede. Det var en god
måde at bygge bro
mellem deltagerne,
selvom de kom fra
forskellige landsdele.
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Især to af
drengene
startede ugen
med at have
fobi for vand og
badning - der er
jo fisk i vandet:)
Som dagene gik
blev de
vandhunde og
var ude at bade
flere gange
dagligt - i
starten med
redningsvest og
til sidst uden.

Der var altid høj aktivitet på stranden. Deltagerne måtte kun bade, når der var strandvagter på plads
til at holde øje. Tit blev vi hentet og bedt om at ‘åbne’ stranden, så de lige kunne nå en ekstra
badetur.
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Hver aften var der hygge omkring bålet - pandekager, popcorn. Alle var trætte efter lange dage.
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Fiskeudflugterne fik en fast skare af fans, som gerne
ville med både tidligt og sent, når der var fisketure i
udsigt.
Første fangst nogensinde.
Han var med på alle fisketure derefter.
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Ugeprogram for lejren
Deltagerne kunne frivilligt vælge at være med i køkkenet. Det var få der havde tid til det, eftersom
badning, paddleboard og kreating ting og fisketure trak mere. Efter hvert måltid stod deltagerne selv
for at vaske deres service op og gemme det i teltet til næste spisning.
Anekdote: en af de frivillige fortæller om en pige på 10 år, der havde lyst til at tage hjem fra start.
Men det ændrede sig til at hun ikke lyst til at tage hjem til sidst. Den frivillige havde en ordentlig
snak med pigen om det, hvor hun viste hende programmet for ugen, for at hun kunne vide hvad hun
skulle forvente. Og så fandt pigen noget hver dag hun godt kunne lide.

Børnenes badesten.
Vi brugte bade-stenene til
at holde øje med hvem af
børnene, der var i vandet på den måde checkede
børnene ud og ind af
vandet.
Der var flere, der gerne ville
have deres sten med hjem.

Dagsprogram for Camp – Enebærodde.
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Dag 1.

Dag 2.

Kl. 12.00 – Ankomst.

Kl. 08.00 – Morgenmad

Kl. 13.00 – Infomøde / frugt og snacks / let
frokost i fællestelt.

Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info. Om
dagens program. (de af deltagerne som er ude af huset
skal lave en solid madpakke til hele dagen)

Kl. 14.00 – Skattejagt
Kl. 16.00 – 17.30 / Fiskeri + kreativt
værksted * rundboldkamp + badning.
Kl. 18.00 – Aftensmad (Max 4 pers. pr.
bord)
Kl. 20.00 – Fælles lejrbål med afstand.
Kl. 22.00 – Godnat.

Kl. 10.00 – * Kreativt værksted *Førstehjælpskursus *
Kutterfiskeri * Kystfiskeri * Snitteværksted *bålaktivitet
* badning.
Kl. 12.00 – Frokost.
Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.
Kl. 17.00 – Værksteder lukker.
Kl. 18.00 – Udlevering af madkasser / tilberedning af
dagens fangst over bål som pædagogisk måltid.
Kl. 20.00 – Fælles bål
Kl. 22.00 – Godnat.

Dag 3.

Dag 4.

Kl. 07.30 – Udlevering af madkasser

Kl. 07.30 – Udlevering af madkasser

Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info.
Om dagens program. (de af deltagerne som er
ude af huset skal lave en solid madpakke til hele
dagen)

Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info.
Om dagens program. (de af deltagerne som er
ude af huset skal lave en solid madpakke til hele
dagen)
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Kl. 10.00 – * Kreativt værksted *
Førstehjælpskursus * Kutterfiskeri * Kystfiskeri *
Snitteværksted + bålaktivitet + badning.

Kl. 10.00 – * Kreativt værksted *
Førstehjælpskursus * Kystfiskeri *
Snitteværksted + Bålaktivitet + badning.

Kl. 12.00 – Frokost.

Kl. 12.00 – Frokost.

Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.

Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.

Kl. 17.00 – Værksteder lukker.

Kl. 17.00 – Værksteder lukker.

Kl. 18.00 – Udlevering af madkasser /
tilberedning af dagens fangst over bål som
pædagogisk måltid.

Kl. 18.00 –Aftensmad over bål - tilberedning af
dagens fangst over bål som pædagogisk måltid.

Kl. 20.00 – Natløb.

Kl. 20.00 – Fælles bål
Kl. 22.00 – Godnat.

Kl. 22.00 – Godnat.

Opsummering Enebærodde
Konkluderende for årets ferielejr på Enebærodde står både deltagernes og de frivilliges oplevelse af
en meget vellykket lejr – hvor tilbagemeldingerne fra både visitatorer og deltagerne stemmer godt
overens med det indtryk de frivillige har fra lejren. Der er dermed bred enighed om, at årets lejr kunne
noget med nærvær og overskud - og at det lykkedes at skabe både de ferieminder, som deltagerne
kan berette om derhjemme, og skabe et fællesskab som bar en god stemning hele ugen igennem.
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Ungdomsøen / Uge 29:
Forberedelser
På grund af covid-restriktioner blev alle vores planlægningsmøder / kurser m.m. afholdt online
via Teams. Det fungererede rigtig fint. Dog manglede den sociale kontakt og relationer de
frivillige imellem. Men fordi de flest af de frivillige kendte hinanden fra tidligere års ferielejre gik
planlægningen og orienteringen omkring fælles retningslinjer uden problemer.
Tilbage i maj 2021 fik vi bevilget førstehjælp / kystlivrednings kursus via Trygfonden til 6 af
vores frivillige. Det har vi været meget glade for, da vi på den måde kunne give både deltagere,
sagsbehandlere samt frivillige vished for at sikkerheden i forbindelse med vandaktiviteter var
optimale. På hver ferielejr deltog 2 frivillige der var uddannet i førstehjælp / Kystlivredning.

En uventet start!
Da vi ankom til øen blev vi hurtigt klar over, at Ungdomsøens daglige ledelse, der bor fast ude
på Ungdomsøen, ikke havde forberedt sig på at skulle gæste os! Det på trods af at der forud for
opholdet havde været meget koordinering mellem koordinator fra Undomsøen og vores
lejrledere.
Vi blev præsenteret for en Foodlab (skolekøkken), hvor borde, stole, skabe og skuffer var i
uorden eller på anden måde havde fejl og mangler. Der lå kloaktslam på gulvet, som var
kommet ind i lokalet via kloakafløb! Det samtidig med at vi skulle forsøge at overholde de
påkrævede corona-restriktioner på gældende tidspunkt. (Vi var tæt på at aflyse!)
Ungdomsøens ledelse beklagede naturligvis mange gange, at vi havde fået en rigtig ærgerlig
start på vores ferielejr, hvorfor vi fik lov til at benytte deres industrikøkken i stedet for. Alt det
skete samtidig med at både deltagere og frivillige ankom til Ungdomsøen, og samtidig med at
teltene skulle sættes op. Heldigvis havde vi dejlig solskinsvejr, dygtige frivillige der var parate til
at tage fat - og ikke mindst nogle meget forstående, søde og hjælpsomme familier, der var
indstillet på at hjælpe til hvor de kunne. De to første dage blev derfor ikke som vi havde
forventet, men på trods af en kaotisk start lykkedes at holde den planlagte struktur og
dagsprogram hele ugen igennem.
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Beskrivelse af målgruppen:
Målgruppen af familier kan beskrives som meget ressourcesvage, hvor nogle forældre havde
brug for meget guidning og støtte / aflastning, for at kunne holde. En stor del af målgruppen
kæmpede med fysisk eller psykiske helbredsmæssige sygdomme, der over tid havde gjort at en
eller begge forældre var havnet på kontanthjælp. Det har vi ikke set i samme udstrakt en grad
tidligere år!
Jo længere hen vi kom i løbet af ugen, fik forældrene selvtilliden tilbage, hvor vi kunne se at de
var begyndt at genfinde egne ressourcer, selvværd og selvtillid. De første to dage gik med at
akklimatisere deltagerne, få deltagerne til at føle sig hjemme ude på øen. Der var en række
sikkerhedsmæssige forskrifter vi selvfølgelig dagligt skulle italesætte og det viste sig hurtigt, at
de sikkerhedsmæssige retningslinjer vi havde sat på, gav mening for alle.
Retningslinjerne var:
●
●
●
●
●

Fortæl en voksen eller frivillig hvor du går hen.
Alt vandaktivitet foregår iført redningsvest.
Gå aldrig alene rundt på øen.
Hold dig altid til de afmærkede stier.
Gå aldrig ud til kanten af en skrænt / skråning.
Smid dit affald i en skraldespand.

Fælles aktiviteter med fokus på etablering af relationer:
Aktiviteterne var tilrettelagt på sådan en måde, at deltagerne selv kunne vælge hvilke aktiviteter
de ville prøve. Hvert hold havde et begrænset antal pladser og alt efter temperament og
interesse blev aktiviteterne afholdt i moduler af 2 - 3 timers varighed af gangen.
Vores aktiviteter var alle sammen, store fælles aktiviteter, forældre hjalp deres børn, vi
superviserede og havde fingeren på pulsen i forhold til, hvornår interessen og trætheden blandt
deltagerne var opbrugt.
Alle aktiviteter havde faste frivillige med ansvaret for en bestemt aktivitet. Det var med til at
skabe struktur og forudsigelighed i løbet af ugen.
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Hver dag kunne man tilgå følgende aktiviteter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kreativt værksted. (Krea-telt)
Stenmaling.
Fiskeri.
Bålaktivitet.
Snitteværksted.
“Tryg med vand” - (Svømmeundervisning for begyndere)
Køkkenhjælp.
Skattejagt i fortets kanon-gange.
Førstehjælpskursus.
Kuttertur. (tirsdag)
m.m.

Fællestrækket for hele ugen var, at der var god energi og stemningen. Deltagerne har givet
udtryk for, at generelt havde været var en dejlig oplevelse og dejlig mad de havde fået.
Alt i alt var det meget glade familier og smil på læben der var taknemmelige for at få
ferieoplevelser sammen med andre i samme situation.

Kuttertur for hele familien:
Vores fisketur med kutter var en kæmpe succes!
Mange forældre valgte ikke at deltage i turen, så de fik mulighed for et velfortjent pusterum fra
deres børn. Efter at alle var iført redningsvest, solcreme og solhat gik turen ud til møllerne ud for
Kastrup Lufthavn. Fiskene var glade for at se os hvorfor vi efter en time havde fanget ca. 30
torsk. Herefter blev der skiftet om så børnene fik mulighed for at prøve at fange fladfisk. Det
blev til ikke mindre en 78 fladfisk! Middagen var reddet! :)
Hver gang en fisk kom på dæk skulle børnene selv være med til at afkroge fisken og slå fisken
ihjel. For nogle børn var det meget grænseoverskridende. Det gav nogle oplagte samtaler om
dyreetik, naturgenopretning og ikke mindst hvordan vi mennesker lokalt kan være med til at
passe bedre på miljøet.
Tilbagemeldingerne var meget positive. “Fantastisk tur”, “Se hvad jeg har fanget, mor!”, “Fed
oplevelse” osv. “Den heldige lystfisker” fik mulighed for at præsentere sin ret for alle de andre
familier, hvilket vi kunne se både gav selvtillid og beundring hos de andre familier.
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Tilbagemeldinger fra sagsbehandlere:
Over hele linjen har vi fået positive tilbagemeldinger fra sagsbehandlere der havde borgere med
på vores ferielejre. Generelt havde familierne som deltog ikke været på ferie i op til 5 år. Dertil
kom at deltagerne havde været ramt af corona nedlukninger, hvor de ikke har kunnet komme
nogen steder pga dårlig økonomi. Sagsbehandlerne siger de gerne vil bruge tilbud næste år. De
to corona nedlukninger har taget ekstra hårdt på disse sårbare familier.
Vi har lavet aftale med Fredericia Kommune + Den Sociale Helhedsplan samt Struer Kommune,
om at vi sammen planlægger i alt 3 ferielejre i henholdsvis 2 x sommerferie + 1 x efterårsferie.
Hvilke kommuner der skal have hvilke ferielejre i 2022, er endnu ikke aftalt endeligt.

Efter endt ferieophold bad vi deltagerne om at besvare et spørgeskema til intern brug i
BLFA, hvor vi nedenfor har forsøgt at uddybe resultatet af de enkelte besvarelser:

1. Forventninger til ferieopholdet:

Generelt kan vi uddrage af dette spørgsmål, familierne havde fokus på det at være en del af et
fællesskab samt at have oplevelser man kunne fortælle om til andre, når man kom tilbage i
skole / eller talte med andre i sit netværk. Tallene på 26 % og 22% understøtter denne
konklusion.
Vi gjorde meget for at skabe tid og rum til at forældrene fik mulighed for at kunne være sammen
med andre forældre, uden at skulle have ansvar for sine børn. Derfor var der sat en pavillon op,
hvor man som forælder kunne søge hen efter kl. 21.00 når børnene var lagt i seng. Det var
rigtig fint besøgt, hvor man sad og spillede kort, spillede brætspil eller fik sig en kop kaffe. Det
var også her at de lidt tungere problemstillinger blev vendt. - og forældrene var meget
selvkørende om hvor og hvornår disse emner skulle bringes op!
Børnene deltog i ferielejren for at få nye venner, de voksne holdt sig i deres grupper, som de
kendte i forvejen, familien der boede på sovesal snakkede ikke med ret mange andre.
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1) Forventning indfriet/reelle udbytte have noget at fortælle bagefter:
8 % af deltagerne melder tilbage at de på baggrund af ferieopholdet har fået følelsen af at være
god nok. Det synes vi selv er en flot score. Det tal skal ses på baggrund af, at målgruppen
generelt i forvejen har svært ved at indgå i nye relationer de ikke i forvejen har kontakt med. For
mange udsatte og sårbare børn og voksne kan det ligefrem være angstprovokerende, at skulle
indgå i relation til personer de ikke kender i forvejen. De vil langt hellere isolere sig end fordi de
er bange for at blive afvist / føle sig anderledes osv.
31% svarer på spørgsmålet, at de har en oplevelse af at have noget relevant og konkret at
kunne fortælle om når de kommer hjem. Køkken folkene fortæller bla. at de ofte blev tilbudt
hjælp fra både børn og forældre, der gerne ville give en hånd med i køkkenet. Det skyldes bla.
at opgaverne i køkkenet var håndfast og konkrete - og samtidig et sted med få mennesker
samlet på en gang. Det gjorde det overskueligt og trygt for denne gruppe af deltagere.
Familier der badede sammen, fandt sammen, “du tager lige en pause, så tager jeg en pause
bagefter.” og omvendt!
Deltagerne fortalte ofte at de følte sig ligeværdige, at ingen så ned på dem, iogmed man var på
kontanthjælp og arbejdsløs. Fra start til slut var vores målsætning ikke at stemple vores
deltagere som værende “anderledes / mindre værd” bare fordi man ikke har et job!
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14 % svarer at de under ferielejren har fået et pusterum fra hverdagen. Tilsvarende har 26 %
svaret at de har følt sig som en del af et fællesskab.
Citat fra en frivillig:
“Når man er på en ø, er der både fordele og ulemper, man kan ikke bare lige trække sig væk på
øen, og så komme tilbage med ny energi, det eneste sted de har haft som deres eget sted var
teltet, men der var for varmt, det var vigtigt. positivt du er nødt til at lære de andre at kende,
negativt når det er børn og voksne med særlige behov så har de behov for at kunne trække sig,
pige med hovedtlf og ipad, autisme, sad sådan i fællesskaber, forældrene spurgte om det var
ok, selvfølgelig var det ok, en af de piger der blomstrede på lejren, fangede flest krabber, hun fik
hurtigt en succes med at fange krabber, det gjorde det fedt for hende, det var sjovt, moren
pakkede hende ind i ipad og hørebøffer for at hun ikke får nederlag, havde mange diagnoser,
jeg pressede hende lidt for at være med i fiskeriet, nogle nye øjne og så kan man pludseligt
noget nyt.”

2) beskrive sociale liv på opholdet
14 % har angivet at de har haft et mindre godt socialt samvær med andre under ferieopholdet.
Det kan bla. skyldes personlige diagnoser, som sandsynligvis har været med til at bremse deres
sociale udfoldelse. Samtidig har 55% svaret, at de har haft et rigtig godt socialt samvær med
andre under ferieopholdet.
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56% svarer at de har et mindre netværk. Til sammenligning har 31% svaret at de har et lille
eller slet intet netværk. På ferielejren kom det blandt andet til udtryk ved, at børn / voksne fra
familier med et lille netværk havde sværere ved at indgå i relationer med andre, end de børn /
voksne som trods alt havde et mindre netværk.
Målgruppen af deltagere der havde svaret, at de havde et lille eller slet intet netværk, havde
tilsyneladende sværere ved at indgå i relationer de ikke kendte i forvejen. Dette billede er det
samme som sagsbehandlerne giver udtryk for ved tilmelding til ferieopholdet.
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3) Relation til frivillige:

Den generelle oplevelse blandt deltagerne har været, at 70% af de adspurgte havde en rigtig
god relation til de frivillige. Det kan blandt andet skyldes at de frivillige hver var kontaktperson
for 1-3 familier. På den måde fik familierne mulighed for at have en “relations-person” - de
kunne bruge som lynafleder i forhold til at lære andre relationer at kende.
Ud fra tallene fremgår det også at 27% af de adspurgte havde en god relation - hvilket kan
skyldes at de var mere selvkørende end gruppen på 70 % der havde en Rigtig god relation til
frivillige. Spørgsmålet tager ikke højde for hvilke frivillige den enkelte refererer til.

●

Citat 1. “Det har været dejligt at se mine børn glade. De har fået nye venner som vi helt
klart skal se mere til når vi kommer hjem.”

●

Citat 2. “Det er mega skægt at at fange krabber!”

●

Citat 3. “Mange tak fordi min familie og jeg fik mulighed for at deltage! Det har været en
fantastisk ferie. Det er meget længe siden at jeg har følt mig så glad og lykkelig over at
se mine børn så glade som de har været på den her ferie.. Tak for en fantastisk
sommerferie!”

●

Citat 4. (Hørt af en frivillig) Dreng 10 år: “Tænk at holde sommerferie på en øde ø!”

●

Citat 5. Mor: “Hvem skulle have troet at jeg kunne lære at rense en fisk jeg selv har
fanget? - Kæft, hvor er jeg altså sej!”
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4) Hvor sandsynligt er det at du vil deltage på vores ferielejr næste år?

66% fortæller at de med meget stor sandsynlighed gerne vil deltage på en af vores ferielejre i
2022. Til sammenligning er der 17% som siger at der er stor sandsynlighed for, at de vil deltage
på en af vores ferielejre 2022. Alt i alt er det en fin tilbagemelding vi her har fået der fortæller, at
deltagerne finder indholdet af vores ferielejr relevant og værd at komme tilbage til en anden
gang.

Camp – Ungdomsøen:
Ugeprogram - uge 29

** Hver dag er der et madhold som hjælper til i køkkenet ved alle måltider.
Dag 1. (Madhold 1 – 2)
Kl. 10.00 – Bustransport fra udvalgte byer.
Kl. 13.00 – Ankomst Lautrupskaj / Kalkbrænderihavnen i København.
Kl. 14.00 – Ankomst til Ungdomsøen (Indkvartering)
Kl. 16.00 – 17.30 – Udforskning af Ungdomsøen.
Kl. 18.00 – Aftensmad.
Kl. 20.00 – Fælles lejrbål med afstand.
Kl. 22.00 – Godnat.
Dag 2. (Madhold 4 – 5)
Kl. 08.00 – Morgenmad
Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info. Om dagens program.
Kl. 10.00:
* Kreativt værksted.
* Rappelle aktivitet.
* Kystfiskeri.
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* Snitteværksted.
* Bålaktivitet.
* Badning.
* Kuttertur.
Kl. 12.00 – Frokost.
Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.
Kl. 17.00 – Værksteder lukker.
Kl. 18.00 – Udlevering af madkasser / tilberedning af dagens fangst over bål som
pædagogisk måltid.
Kl. 20.00 – Fælles bål.
Kl. 22.00 – Godnat.

Dag 3. (Madhold 6 – 7)
Kl. 07.30 – Udlevering af madkasser
Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info. Om dagens program. (de af deltagerne
som er ude af huset skal lave en solid madpakke til hele dagen)
Kl. 10.00:
* Kreativt værksted.
* Førstehjælpskursus.
* Kystfiskeri.
* Snitteværksted.
* Bålaktivitet.
* Badning.
Kl. 12.00 – Frokost.
Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.
Kl. 17.00 – Værksteder lukker.
Kl. 18.00 – Udlevering af madkasser / tilberedning af dagens fangst over bål som
pædagogisk måltid.
Kl. 20.00 – Natløb.
Kl. 22.00 – Godnat.
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Dag 4. (Madhold 1-2)
Kl. 07.30 – Udlevering af madkasser
Kl. 09.00 – Fællessamling ved flagstangen + info. Om dagens program. (de af deltagerne
som er ude af huset skal lave en solid madpakke til hele dagen)
Kl. 10.00:
* Kreativt værksted.
* Førstehjælpskursus.
* Kystfiskeri.
* Snitteværksted.
* Bålaktivitet.
* Badning.
* Kuttertur.
Kl. 12.00 – Frokost.
Kl. 14.00 – Værksteder åbner igen.
Kl. 17.00 – Værksteder lukker.
Kl. 18.00 –Aftensmad over bål - tilberedning af dagens fangst over bål som pædagogisk
måltid.
Kl. 20.00 – Fælles bål
Kl. 22.00 – Godnat.
Dag 5. (Madhold 3-4)
Kl. 08.00 – Morgenmad.
Kl. 09.00 – Fælles afslutning.
Kl. 14.00 – Afgang fra Ungdomsøen.
Fællesregler:
•
Det er ikke tilladt at nyde alkohol som feriegæst / frivillig på vores ferielejr.
•
Rygning må kun foregå uden for og på afstand af børn.
•
Der må ikke tages billeder af andre uden samtykke.
•
Upassende og stødende sprogbrug kan føre til hjemsendelse, hvis en deltager
ikke efterlever B LFA´s regelsæt.
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Opsummering Camp - Ungdomsøen:
På trods af en meget kaotisk start på denne ferielejr lykkedes det at få alt til at fungere. Der var behov
for at tænke i kreative løsninger, ændre en lille smule i dagsprogrammet - dog uden at ændre selve
indholdet.
Alt i alt er det vores opfattelse at deltagerne har haft et rigtig fint og godt ferieophold, og at mange af
deltagerne har fået et stort personligt udbytte af opholdet.. For mange af familierne der deltog, var
det første gang de prøvede at sove i telt. Aktiviteterne vi tilbød havde et passende niveau i forhold til
kvalitet og tidshorisont for den enkelte aktivitet.
Valget af lokation var blevet truffet på baggrund af at fiskeriet rundt om Ungdomsøen er rigtig godt
fiskefarvand.
Alt i alt har deltagerne haft et fantastisk ferieophold hvor størsteparten af de interne
spørgeundersøgelser vi selv har foretaget viser, at målgruppen af socialt udsatte børnefamilier, har
været meget positive og glade for at have været deltaget i vores ferielejr.
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Uge 42 Helsingør Ferieby

Lejrens målgruppe
Gruppe 2: Ferieophold for børnefamilier, der modtager kontanthjælp, fordi de midlertidigt er ude
af stand til at forsørge dem selv og deres familie – eller hvis deres indtægter ikke overstiger
rådighedsniveauet for kontanthjælp, dog ikke studerende og alderspensionister.
Børnenes Lystfisker Akademi skal i samarbejde med sagsbehandlere i kommunerne sikre, at
deltagerne, står til rådighed for arbejdsmarkedet, har tilladelse fra jobcenteret til at deltage i
ferieopholdet.
Alt i alt deltog 121 socialt udsatte og sårbare personer. Men AFF skal kun betale for 29
deltagere.

De frivillige
På Helsingør Feriebylejren var vi 14 frivillige afsted (AFF betaler for 0 frivillige) – alle med
forskellige baggrunde, for at kunne bidrage med mest muligt. Blandt andet pædagoger, en
sygeplejerske, kok, skibsfører – og meget andet. Samtidig har nogle af vores frivillige fra denne
lejr, været afsted som frivillig hos os før – blandt andet på Ungdomsøen og på Skærbæk
feriecenter. Så flere af de frivillige benyttede også muligheden for at se ”gamle venner” igen.
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De frivillige har haft en planlægningsweekend på stedet, for at kunne se stedet an, og planlægge
ugen ud fra dette. Det var en fordel, så de frivillige ikke stod et sted de ikke havde været før – og
pludselig havde udfordringer med at skulle facilitere det de havde planlagt på forhånd.
Alle frivillige har haft forskellige ansvarsområder. Nogle har stået i køkkenet, har stået for
menuplanlægning, hensyn til allergier etc. – og gjorde et kæmpe stykke arbejde, som alle nød
godt af.
Nogle stod for fiskeri – andre for kreativt værksted og brætspilscafé – mens andre stod for
biografen. Vi var et stærkt team afsted, og vi var rigtig gode til at hjælpe udenfor vores
ansvarsområder, når vi fornemmede at der var brug for dette.
Dog er det værd at tilføje, at vi helt klart kunne have haft gavn af flere frivillige hænder.

Helsingør Ferieby – hvordan var det struktureret?
·

Gratis bus fra Fredericia til Helsingør Ferieby

·

Aktiviteter for børn – og barnlige sjæle

·

Fælles aftensmad fra erfarne frivillige i køkkenet

·

Håndsprit og flere daglige rengøringer af fælles arealer af hensyn til Covid-19**

·

Program og struktur

·

Vores frivillige er altafgørende
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**På grund af de gældende restriktioner i forhold til Covid-19 der kom fra SSI på pågældende
tidspunkt, opfordrede vi deltagerne til at lade sig teste senest 72 timer før ankomst til Helsingør
Ferieby, for at forebygge coronasmitte. Dog havde vi krav om, at alle de frivillige kunne
fremvise en negativ test / coronapas.
Yderligere tiltag om forebyggelse af coronasmitte var i form af håndsprit ved mad uddelingen,
og ved brætspilscafé og kreativt værksted m.m. Derudover blev overflader tørret af flere gange
dagligt samt toilet etc.
Vi havde struktureret det sådan, at hver familie fik tildelt egen hyttet – og til hver hytte var der
tilknyttet en frivillig, så familierne havde mindst én de vidste, de kunne søge hjælp hos. 2
frivillige deltes om 8 hytter.
Da familierne ankom, blev de tilknyttet et ”makkerpar” af de frivillige, fik udleveret en
måltidskasse, og fulgt ned til deres hytte. Her fik de få informationer, som hvilke hytter de
frivillige, boede i, hvis de havde behov for os. Herefter var der infomøde en times tid efter, så
familierne også havde en chance for at komme lidt på plads inden.

Måltidskasser
Vores frivillige brugte mandag formiddag på at pakke måltidskasser til alle familierne. Hver
måltidskasse indeholdt morgenmadsprodukter, mælk, yoghurt, rugbrød, toastbrød, pålæg, smør,
chokoladekiks, kaffe, chokolade, chips mm. Vi tog hensyn til alles religion, allergi etc. Alle
kasser var pakket efter familiens størrelse, så hver familie havde nok til at spise morgenmad og
frokost i deres hytter.
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En stor tak til Fødevarebanken
En af grundene til, at vi kunne uddele så fyldte måltidskasser som vi gjorde var, skyldes hjælp
fra Fødevarebanken i København. Et par dage forinden lejren startede fik vi lov til at komme
forbi, og hente overskudsmad, som de havde været så søde at donere. Hvad vi ikke havde regnet
med, var at tage af sted derfra med en trailer, der var tæt pakket med alt lige fra økologisk mælk,
yoghurt, chips., juice, kaffe, og hel masse morgenmadsprodukter til økologisk chokolade m.m.
Vi fik så meget udleveret af blandt andet chips og chokolade, at vi endda også kunne bruge dette
til hyggestunder i kreativt værksted og til de to biograf aftener som vi holdt.
Vi er ovenud taknemmelige for deres store støtte, i form af denne donation til vores lejr.

Gratis bus fra Fredericia til Helsingør Ferieby
En del af stressen ved, at skulle afsted på ferie er oftest transporten frem og tilbage – hvordan er
tog/bustiderne? Er der flere skift? Hvad koster det? Er nogle af de problemstillinger der kan
opstå. Derfor valgte vi at stille fælles transport til rådighed for alle familierne, så ingen skulle stå
med disse problemstillinger – da vi netop ønsker at disse familier skal slippe for bekymringer
etc. når de er afsted med os. To busser samlede familierne op på Fredericia Station – og satte
dem af ved Helsingør Ferieby. De samme busser kom til Feriebyen fredag, og sørgede for, at
familierne kom godt hjem igen.
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Fælles aftensmad
Vi havde 4 frivillige med, udelukkende til at lave lækker aftensmad til hele lejren.
Køkkenet udtrykte selv, at der var meget lidt plads, i forhold til at skulle lave mad til så mange
mennesker – men de fik det til at lykkes med lidt godt mod.
Første aften havde vi faciliteret at hytte x til x skulle spise i bygning A og de resterende skulle
spise i bygning B – her var familierne lidt uforstående overfor, hvorfor de ikke måtte spise med
dem de kendte etc., så her valgte vi at lave det om, så familierne selv måtte bestemme hvor de
spiste henne. Dette fungerede rigtig godt – og især i bygning B, kunne man se, at familierne
begyndte at blande sig meget med hinanden, og komme hinanden lidt mere ved – hvilket var rart
at se.
Maden blev taget rigtig godt imod – og det fungerede rigtig godt, at 2 fra køkkenet samt 2
frivillige stod og serverede i begge bygninger. Dog havde det været bedst, at alle kunne spise
samlet, så man ikke havde den ”deling” – men trods alt fungerede det godt.
Der var rigtig meget uro ved spisningen, og det var svært at få ro, når der skulle gives de daglige
beskeder. Her var særligt en deltager rigtig god til at hjælpe med at få ro. Samtidig har to søstre
hjulpet i køkkenet fra første aften, både med madlavning, borddækning, oprydning og opvask –
hvilket vi var meget taknemmelige for. Pigernes mor var også sød at hjælpe, med at få tørret
borde osv. Af efter spisningen. Pigerne var også inde og kramme farvel i køkkenet, og fik taget
et billede sammen med de frivillige.
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Aktiviteter for børn – og barnlige sjæle
Kreativt værksted
Kreativt værksted var rigtig godt besøgt, af både børn og forældre. Her kunne man tegne, male,
male sten, lave kastanjemænd, lave kranse – kun fantasien satte grænser. Grundet for få hænder i
det kreative værksted, tog vi et valg om, ikke at tilbyde at man kunne male, andet end på sten,
fordi der simpelthen ikke var hænder nok, til at guide børnene, og sikre at der kun blev malet på
papiret. Da vi fjernede dette, oplevede vi at antallet af hænder på kreativt værksted passede godt.
Familierne har udtrykt at det var hyggeligt og rart at komme i kreativt værksted – og det var også
meget brugt, hver gang vi åbnede det. Nye venskaber opstod familier imellem, fordi forældrene
her kunne få en kop te eller kaffe mens børnene var underholdt – samtidig blev det stedet for
man mødtes.
Vi formåede også at nå nogle af de børn, som vi ikke forventede. Fx nogle af de lidt ældre børn.
Samtidig så vi en stor udvikling hos nogle af børnene der besøgte vores kreative værksted. Især
én pige på omkring 7-8 år. Hun var meget tilbageholdende og genert i starten, men hun
blomstrede en del i det kreative værksted. Så meget at hun på eget initiativ en dag efter
aftensmad i bygning A begyndte at rydde bordet for alle familier og frivillige der spiste der.
Samtidig oplevede vi at hun dag for dag blev mere åben og fik mere tro på sig selv i det sociale.

37

Brætspils cafe
Brætspils cafeen fungerede rigtig godt. Dog skulle der have været medbragt flere spil til de yngre
børn. Mange af de spil der var medbragt, var med spørgsmål fx trivial pursuit – hvilket ikke
fungerede supergodt, i og med rigtig mange ikke kunne snakke/læse dansk særlig godt. Men et
spil som ”hvem er hvem” var meget brugt – og var med til at styrke sprogforståelsen lidt hos de
små.
Kystfiskeri
På grund af vejret var der ikke en kæmpe interesse. Men tager man det i betragtning, var det
stadig fint besøgt. Der var 7 børn med første dag – og flere anden dag. Børnene var gode til at
holde modet oppe, på trods af, at der ikke rigtig kom noget på krogen – og på trods af det våde
og kolde vejr, som vi desværre havde med os. Ikke alle havde fået pakket overtøj til at klare det
Danske efterårsvejr, der desværre har det med at være lidt vådt. Men børnene lånte på tværs af
hinanden, og var også godt til at holde humøret oppe, blandt frivillige og børn der deltog på
fisketurene. Vi havde også nogle som gerne ville med, men som ikke måtte for deres forældre.
Mandag eftermiddag, efter familiernes ankomst, blev der trænet i at kaste med fiskestang på græs
(uden krog) – for at dem der skulle med ud og fiske kendte teknikken. Dette var meget populært,
også hos dem som ikke var interesseret i at komme på fisketur.
Dette tiltag viste sig at have været rigtig effektivt, da vi ankom til Molen, hvor der blev fisket fra.
Børnene vidste lige hvad de skulle gøre, og udviste stor selvstændighed i deres fiskeri. Dog, ville
et par stykker gerne lige have hjælp til maddingen, hvilket der blev grinet lidt af.
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Det var tydeligt at se, at der faldt en vis ro over børnene, som var svær at finde for nogle på selve
lejren, fordi der altid var så mange omkring en. Børnene udtrykte også, at de havde hygget sig
med det – også fordi, det er noget, hvor de nødvendigvis ikke skal være på hele tiden, men der er
mulighed for selv at sidde eller stå og reflektere over nogle ting. Det var rigtig dejligt at se,
hvordan nogle af de ”vilde” drenge udviklede sig på fisketurene, og at se hvordan de fandt en
form for indre ro.
Vi valgte, på baggrund af ustadigt blæsevejr, at aflyse de fire kutterture, der skulle have været
afsted tirsdag og onsdag. Dette var super ærgerligt, da kutter turene var meget populære, og vi
havde endda måtte oprette en venteliste, til at komme med ud og sejle – fordi efterspørgslen var
så stor. Beslutningen for os, var ikke svær, da vi simpelthen ikke turde risikere noget, og havde
det bedre med at finde et alternativ for børnene og deres forældre. Dog, var der også stor
forståelse for vores beslutning, og alternativet blev også taget godt imod.
Tur til Kronborg Slot
Turene til Kronborg Slot var godt besøgt. Vi gik i samlet flok fra Feriebyen til Kronborg Slot –
hvor mange stoppede op undervejs og tog nogle flotte billeder, så de havde noget at huske turen
på. Da vi ankom til Kronborg Slot, delte familierne sig ud, og gik selv rundt og så de forskellige
ting. I forbindelse med Halloween havde Kronborg Slot et event, hvor børnene skulle finde ud af
om Kronborg var forbandet – de fik udleveret et lille hæfte og en blyant, og skulle så gå rundt til
flere historiske personer, og høre historier om deres oplevelser på Kronborg Slot. Dette var
børnene virkelig glade for – og syntes det var rigtig sjovt at skulle gå rundt og finde personerne,
og lytte til historierne.
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Tur til Søfartsmuseet
Turene til Søfartsmuseet blev brugt som en erstatning til de aflyste kutterture – hvilket blev taget
godt imod. Her valgte vi at tage toget, hvilket familierne var glade for. Mange havde ikke prøvet
at køre i tog før, så det var en helt ny oplevelse for dem – og de var meget begejstrede.
Museet havde meget at byde på, både for de helt små og for de voksne.
Træklatring
Træklatringen var det godt besøgt, og rigtig mange deltagere fik en succesoplevelse ud af det.
Instruktører var der 2 dage - hver af 3 timers varighed.
Biograf
Vi afholdte 2 biografaftener – der var et lærred og en projekter i bygning B, og her satte vi så
stole op, så alle så vidt muligt kunne se, samt gjorde plads til de børn, som ville sidde på gulvet.
Første aften så vi ”Fedtmule og søn” – og udlevede en Sun Lolly juice og et bæger popcorn til
alle deltagende. Det var mere populært end vi havde forestillet os det ville være, da der kom 74
børn og voksne. Vi havde fornemmelsen af, at mange ikke havde prøvet at være i ”biografen” –
så her var endnu en første gangs oplevelse. Filmen var især populær blandt forældrene, som
morede sig rigtig meget.
Anden aften så vi ”Toy Story”, her serverede vi chips, små flødeboller og Sun Lolly juice - og
havde omkring 50 besøgende. Men da der også blev tændt bål, forsvandt lidt også i løbet af
aftenen, for at deltage derude. Forældrene var super glade for muligheden for at hygge sig med
de andre familier uden at skulle være ”på”.
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Udendørsleg
Grundet vejret blev vores udendørsleg ændret til, at det ikke var faciliteret af de frivillige, hvilket
set i bakspejlet, faktisk fungerede godt. Børnene kunne gå til/fra de ting der var opsat til rådighed
– og det var meget brugt, på trods af vejret.
Gåtur med Nicolai Aagaard
En af lejrlederne kender Nicolai privat, og havde spurgt om han ikke ville komme og gå med os.
Nicolai er blandt andet kendt fra YouTube og TikTok – og fra at han i sommers gik Danmark
rundt, baglæns, mod mobning. Onsdag klokken 9, mødtes dem der ville deltage mellem bygning
A og B – og gik så sammen lidt over en kilometer baglæns. Flere fik snakket med Nicolai, som
udtrykte at han var glad for, at vi ville gå sammen med ham.
Særligt populært var det, at Nicolai efter, kom på besøg i vores Kreative værksted, hvor mange
børn kendte ham fra TikTok – her blev der snakket meget, taget billeder med ham og tegnet
tegninger til ham.
Banko
Vi havde nogle præmier der skulle uddeles, så derfor valgte vi at afholde banko for alle. Det var
rigtig godt besøgt – og ideen var rigtig god – men i og med de fleste familier var af anden etnisk
herkomst, skulle vi have faciliteret det på en lidt anden måde. Der var problemer med at forstå,
hvilket tal der blev råbt op, og ikke alle kunne se skærmen, men her var tallet også meget lille. Vi
var ikke nok frivillige til at sidde og hjælpe alle, med at få krydset de rigtige tal af. Men her kan
man sige, at alle lærte noget nyt – alle fik lært tal. Alle familier gik rigtig meget op i det, og
syntes at det var hyggeligt at være med. Samtidig blev der brudt en barriere i forhold til sproget,
hvor alle lærte noget nyt.
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Program for ugen
Mandag
14:00 – Familierne ankommer til Helsingør Ferieby
14:15 – Indkvartering af familier, samt uddeling af måltidskasser
15:00 – Infomøde for forældre – udendørsaktivitet for børn
17:30 – Aftensmad
19:00 – Brætspilscafé
21:00 – Tak for i dag

Tirsdag
9:00 – Afgang til Kronborg Slot
9:00 – Afgang til kystfiskeri + (kuttertur blev aflyst p.g.a. dårligt vejr.)
9:00-12:00 – Kreativt værksted og brætspilscafe´
12:00-13:00 – Frokostpause for de frivillige
13:00-16:00 – Træklatring, kreativt værksted og brætspilscafe
17:30 – Aftensmad
19:00 – Biograf
21:00 – Tak for i dag
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Onsdag
9:00 – Gåtur med Nicolai Aagaard (Tourettedk)
10:00 – Afgang til Kronborg Slot
10:00 – Afgang til kystfiskeri + Kuttertur (blev aflyst p.g.a. dårligt vejr)
10:00 – 12:00 – Træklatring, kreativt værksted og brætspilscafe
12:00-13:00 – Frokostpause for de frivillige
13:00-16:00 – Kreativt værksted og brætspilscafe
17:30 – Aftensmad
19:00 – Bålhygge og biograf
21:00 – Tak for i dag

Torsdag
9:00 – Kreativt værksted og brætspilscafe
11:30 – Afgang til 1. besøg på Søfartsmuseum (erstatning for kuttertur)
12:00-13:00 – Frokostpause for de frivillige
13:00 – Afgang til anden kuttertur (aflyst pga. vejr)
13:00 – Kreativt værksted og brætspilscafe
13:30 – Afgang til 2. besøg på Søfartsmuseum (erstatning for kuttertur)
17:30 – Aftensmad
19:00 – Banko
21:00 – Tak for i dag
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Fredag
9:30 – Fælles afgang til bussen
10:00 – Farvel og tak for denne gang

Opsummering:
Note til ugeprogram:
På grund af det ekstreme dårlige vejr vi havde i uge 42 med meget regn og blæst, var det desværre
nødvendigt at foretage løbende ændringer i ugeprogrammet. Heldigvis blev ændringerne taget godt imod
af familierne og vi positive løsninger fx. gå baglæns sammen med Nicolai Aagaard samlede kastanjer

i skoven, bålaktivitet i det omfang hvor vejret tillod dette.

Hvilke positive forandringer har vi iagttaget, hos familier under
ferielejren?
De familier der deltog på vores ferielejr, var familier der havde behov for en synlig og
struktureret hverdag – det handler om at dagen forude er forudsigelig.
Sagt på den måde, var vi dog ikke bange for, også at stille krav til familierne, børn som voksne,
om at være deltagende i dagens aktiviteter, i det omfang de ville – eller hjælpe til, i form af de
praktiske ting. Dette kunne være at hjælpe med opvasken efter aftensmaden, hjælpe med at rydde
op efter kreativt værksted – eller at hjælpe med at samle stole ind og smide skrald i
skraldespanden, efter der var afholdt biograf. Og det var familierne heldigvis, rigtig søde til – så
vores frivillige ikke stod med alt alene. Familierne var rigtig taknemmelige for den mulighed de
havde fået, så de så det som en lille mulighed for at give noget tilbage, ved at hjælpe os, efter
eller under diverse aktiviteter.
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Vi så en positiv forandring hos mange – hvor de i starten var meget tilbageholdende, eller måske
lidt flove over, at være med på et ophold som dette, men de åbnede sig hurtigt, og fandt også ud
af, at de andre der er med, er folk i samme båd som dem – der også bare har brug for et lille
afbræk i deres ellers svære hverdag – og der opstod rigtig mange venskaber på tværs af familier i
løbet af ugen, hvilket jo kun er godt.
Da forældrene skulle svare på et spørgeskema, hvor et af spørgsmålene lød ”Har du fået slappet
af?” udtrykte alle, at de havde i hvert fald fået slappet af, og de havde haft det så dejligt mens de
havde været afsted. En mor sagde grinende, at hun nærmest ikke har fået slappet så meget af,
siden før børnene blev født.
Mange børn fik også prøvet nye ting af, om det så var at køre i tog, at fiske – og måske sågar
fange en fisk (om end det var en lille en) – så har rigtig mange af børnene blomstret på lejren, og
det har været så dejligt at få lov at være vidne til.

● Citat 1. Pige ca. 12 år: “Det er rigtig god mad I laver! Må jeg hjælpe jer med at skrælle
kartofler i morgen?”

● Citat 2. En gruppe mødre sidder i krea-rummet og drikker kaffe imens deres børn spiller
“Klodsmajor”. En af mødrene der har anden etnisk baggrund end dansk spørg en frivillig:
“Jeg kunne godt tænke mig at lære at sige tallene på dansk. Vil du hjælpe mig?” Det blev
efterfølgende aftalt at vedkommende mor kunne hjælp til med, at råbe tallene op til vores
bankoaften sammen aften. Det blev gjort med støtte fra den frivillige. Det blev en stor
succes.
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● Citat 3. En frivillig står sammen med tre børn og fisker i Helsingør Havn. En af børnene
spørg den frivillige:
Dreng 12 år: “Når jeg bliver stor vil jeg også lære andre børn at fiske.”
Den frivillige: Nå, hvordan kan det være?
Dreng 12 år: Jo, for så kan jeg være med til at vise de andre børn hvor fedt det er at være
med på fisketur.

● Citat 4. Pige 9 år: “Selv om at det var en lang bustur helt fra Jylland og til Sjælland, så
synes jeg at det var turen værd. På kun to dage har jeg fået ikke mindre end 8 nye venner.
Det er flere end dem jeg har på min skole!”

Hvordan indgår ferieophold i jeres samlede sociale indsats?
Ligesom tidligere år har vi sendt mails og sms´er ud til vores deltagere om information
omkring, hvilke aktiviteter og ture vi kan tilbyde. Fordi vi er en lille forening har vi desværre
ikke mulighed for at dække lokalt i hele landet. Men opfordre til, at hvis man har mulighed
for, at man da møder om på lokale lokationer når der bliver afholdt fisketure.
I hele 2021 har vi igen i år tilbudt online lektielæsning, online banko arrangementer, hvor man
som deltager selv skulle møde op med en gevinst som BLFA stod for at få sendt til den
heldige vinder.
Ligeledes har vi fra august og frem til uge 40 afholdt 2 shelterture - en på Sjælland ved
Roskilde samt en i Jylland ved Vejle. Begge arrangementer har været gratis for deltagerne at
deltage i. Dog har vi ikke haft mulighed for at tilbyde kørsel. Alt i alt ved disse to
arrangementer har der sammenlagt deltaget 22 børn / forældre, der har deltaget på en af
vores ferielejr i 2021.
Vi er gode til at fastholde forbindelsen til dette års deltagere ved hjælp af Facebook Grupper,
dog er det ikke alle der har ønsket at være en del af dette fællesskab. Men vi holder da
kontakten via infobreve via e-mail eller telefon.
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Hvordan har I arbejdet / arbejder med at etablere netværk for
deltagerne før, under og efter ferieopholdet?
Etablering af netværk FØR ferielejr:
LIgesom tidligere år har vi i forbindelse med accept af tilmelding af deltager til en ferielejr,
fremsendt et link til en lukket Facebook Gruppe, som udelukkende er henvendt til en specifik
ferielejrs deltagere. Dette har af flere omgange desværre vist sig ikke at have den store
interesse. Sådan har det desværre også været i 2021.
Det primærer for en førstegangs familie der søger om et ferieophold hos os, vil det for største
parten af ansøgere gælde, at man først og fremmest har et brændende ønske om blot at
komme på ferie! Derfor gør vi opmærksom på via vores informationsmateriale via web og
Facebook, hvilken ramme og fælles forventninger vi har at tilbyde vores deltagere.
Som noget nyt har vi afholdt informationsaftener online via TEAMS, hvor deltagerne har
kunnet få mere direkte information om, hvad vores ferielejre tilbød.
Tilbagemeldingerne fra bla. sagsbehandlerne har vist sig at være utrolige positive, da
deltagerne ofte har store udfordringer med at tale og forstå dansk. Derfor var
sagsbehandlerne glade for at kunne deltage i vores online møder, fordi at deres borgere ofte
ikke selv har kunne tale eller forstå dansk.
I kølvandet på disse online informationsmøder har det samtidigt været en stor pædagogisk
læring i forhold til deltagernes almene forståelse omkring brugen af IT i deres dagligdag. - og
via denne kompetence har vi ladet os fortælle fra såvel deltagere samt sagsbehandlere, at
den pågældende deltager er startet med at danne sociale netværk enten med andre
deltagere fra ferielejre i 2021 eller deltagelse i sit barns skolegang i forbindelse med skole /
hjemsamtaler, der kunne foregå online - og på den måde være med til at skabe mere tryghed
og mening for den pågældende forælder.
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Etablering af netværk UNDER ferielejr:
Under selve afholdelsen af vores ferielejre opfordre vi vores deltagere til fx. at holde
kontakten til de andre deltagere via vores Facebook grupper når de kommer hjem. Ligeledes
har deltagerne mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev via e-mail, hvor vi løbende i år
har sendt invitationer ud til kommende arrangementer, der alle har taget højde for covid-19
restriktionerne.
Da vi i foreningen har en regel om at en deltager højst kan få tildelt et gratis ferieophold tre år
i træk, er der i stedet mulighed for at komme med det 4. år, hvis man er frisk på at melde sig
som frivillig. Det kan samtidig være oplagt mulighed for den pågældende deltager at etablere
nye venskaber og netværk.

Etablering af netværk EFTER ferielejr:
Når et ferieophold er overstået fremsender vi et aktivitetsprogram, hvoraf det fremgår hvad vi
kan tilbyde af aktiviteter. I 2021 har vi haft mulighed for at tilbyde følgende aktiviteter:
●
●
●
●
●

Shelterture ( Roskilde / vejle)
Online lektiecafe (Hver 2. torsdag)
Dagsarrangementer i form af kystfiskeri.
Online Banko.
Fælles online arrangement d. 26. dec. 2021 med fokus på social sammenkomst med
fokus på hvordan året var gået.
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