
 

Kære Landsbyråd i Favrskov Kommune  

Vi ser et potentiale for et samarbejde med jer i jeres lokalområde. Hele Danmarks Familieklub opretter 

familieklubber i samarbejde med frivillige som et gratis tilbud til børnefamilier. I den sammenhæng kan vi 

se en mulighed for at styrke fællesskabet i jeres lokalområde, hvor børnefamilier gennem familieklubben 

får et styrket netværk og bygget bro til det lokale foreningsliv.  

Hele Danmarks Familieklub er et partnerskabsprojekt mellem KFUM’s Sociale Arbejde, FDF og KFUM 

Spejderne. Vi har modtaget en bevilling fra Den AP Møllerske Støttefond til etablering af familieklubber 

rundt omkring i Danmark med et særligt fokus på, at familier som traditionelt set har svært ved at blive en 

del af et netværk, får adgang til et sådant.  

Som familie forsøger vi altid at gøre vores bedste. Vi bøvler alle indimellem eller i længere tid med 

forskellige udfordringer, som hverdagen giver os. Vi kan have børn, der mangler gode kammerater eller af 

andre årsager har det svært. Vi kan være presset af arbejde, økonomi eller sygdom. Vi kan være nye i en by 

og derfor mangle netværk – og andre voksne at tale med og være sammen med. En familieklub i jeres 

lokalområde er derfor en oplagt mulighed for at skabe fællesskabet mellem børnefamilier og styrke deres 

tilknytning til foreningslivet og lokalområdet.  

I familieklubberne er der plads til alle. Familieklubberne består af omkring 9 familier, og et team af frivillige 

står for aktiviteterne, som vil være målrettet børn i aldersgruppen 2-12 år. Dog er yngre eller ældre børn 

mere end velkommen. Deltagelse i familieklubben er GRATIS for alle familier.  

I familieklubben mødes man hver anden uge i 4-6 måneder omkring:  

- Måltidsfællesskabet    
- Lege og aktiviteter  
- Brobygning til lokalsamfundet (lokale foreninger, fritidsaktiviteter mv.) 

 

HVAD GØR MAN SÅ, HVIS MAN ØNSKER AT FÅ EN LOKAL FAMILIEKLUB? 

Egentlig er det ret enkelt! Hvis I er i stand til at samle en flok på 4-6 frivillige, så kommer vi med resten!  

Vi har erfaring, økonomi, uddannelse og koncept klar – og de nærmere detaljer om beliggenhed, 

mødetidspunkt og andre lokale hensyn kan aftales helt konkret med jer. I mange mindre byer giver det 

mening at placere familieklubben på fx skolen, i forsamlingshuset eller aktivitetshus/foreningslokaler.   

I er meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål og er interesserede i at høre mere om 

familieklubber i jeres lokalområde. Jeg kommer gerne på besøg hos jer.  

Med venlig hilsen 
Hele Danmarks Familieklub 
Hannah Tappe Clemmensen 
Projektkoordinator 
21792352 / htc@kfumsoc.dk  
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