2020
afrapportering
SÆ T LYS PÅ HÅBET

ET pusterum

FRA HVERDAGEN
Blå Kors Ferielejre 2020
I 2020 afholdt Blå Kors otte
sommerlejre og to julelejre.
2020 var også i Blå Kors et
særligt år, der var præget af
COVID-19. Vi lykkedes dog
suc
cesfuldt med at gennemføre ferielejre både i sommeren og julen 2020, og
det er vi meget glade for.

det har haft for de mange udsatte børn og unge.
Formålet med Blå Kors Ferie
lejre er fortsat at give udsatte
børn og unge en uforglemmelig oplevelse og et pusterum
fra en svær hverdag.
Vi tror og håber på, at vi med
lejrene kan være med til at give
Vi vil med denne rapport give børnene og de unge selvværd,
jer et indblik i, hvordan lejrene livsmod og håb for fremtiden.
er forløbet og hvilken effekt

KENDETEGN VED
BLÅ KORS’

ferielejre

Mere end blot en lejroplevelse
Blå Kors Ferielejre har igen i
år være kendetegnet ved at
børnene og de unge er blevet
mødt af engagerede frivillige,
der har brugt meget tid og
mange ressourcer på at planlægge en god lejruge for del
tagerne. Lejrugen har været
fyldt med afslappende, socialt
samvær og en tilpas mængde
aktiviteter og udflugter. Udflugterne i år har både gået
til diverse forlystelsesparker, men pga. COVID-19 har
lejrlederne også været opmærksomme på, hvordan de
kunne give deltagerne særlige
oplevelser på lejrstedet. Det
har blandt andet betydet
besøg af både Hjem-IS bil og
en hel aften med pølsevogn.

er trygge. Det gør vi blandt
andet ved at sikre, at lejren
har en fast struktur og døgnrytme, således dagen er forud
sigelig for børn med særlige
behov. Derudover er vi i år
blevet opmærksomme på, at
særligt børn fra to
sprogede
familier får mere end blot
en lejroplevelse ud af at del
tage på Blå Kors’ ferielejre.
Familiebehandleren Jeanette
fra Køge Kommune fortæller:

”I mit arbejde med tosprogede
familier kan jeg se, at lejrene
giver rigtig meget. Børne får
meget dansk kultur: Mindst tre
måltider om dagen, dansk mad,
oplæsning, sang og andre danske kulturaktiviteter. Forældrene
lærer samtidig at give slip på
På Blå Kors’ ferielejre gør vi børnene.”
meget for, at alle børn og unge

ET SÆRLIGT CORONA-ÅR
Et hårdt år for udsatte børn og unge
2020 var et særligt år for alle, og også et særligt hårdt år for
udsatte børn og unge fra hele Danmark. I Blå Kors har vi arbejdet hårdt for at skabe trygge rammer for både frivillige og del
tagere i en usikker tid. Vi har de mest fantastiske frivillige, som
hele foråret var forandringsparate og helt op til lejrens start
tilpassede programmet, aktiviteterne og gruppestørrelserne til
de på det tidspunkt gældende retningslinjer. Uden deres store
engagement havde det ikke været muligt at give så mange børn
og unge det frirum, de trængte så meget til.
Vi lærte noget nyt og blev endnu bedre til det, vi allerede gør
Med COVID-19-retningslinjerne i hånden var vi nødsaget til at
lave justeringer i den måde, vi laver lejr på. Deltagere og fri
villige kom i ”familiegrupper”, som spiste sammen og lavede alle
aktiviteter sammen. Disse grupper havde faste frivillige, som
hele tiden var opmærksomme på den samme, lille gruppe børn.
Dette medvirkede til, at vi næsten ikke oplevede konflikter på
nogle af lejrene, fordi de frivillige var ekstra opmærksomme, og
deltagerne var ekstra trygge ved, hvilke frivillige der var deres
nærmeste kontakter. Det betød for de frivillige, at de ikke skulle
forholde sig til op til 40 deltagere på én gang, men kunne give al
deres opmærksomhed til 6-8 deltagere. Den ro, som dette gav,
vil vi tage med på fremtidige lejre.
En lejrleder fra julelejren for børn forklarer det således:
”Et af corona-tiltagene var, at børnene var sammen med de samme
børn både på værelser, i bordhold og i hold til løb og lignende.
Min oplevelse var, at det gav børnene en kontinuitet og en social
tryghed, som forskellige hold med skiftende sociale dynamikker ikke
ville give. Det er naturligvis på bekostning af, at børnene alternativt
ville lære flere andre børn at kende – men jeg mener faktisk, at fordelene ved kontinuiteten opvejer ulemperne.”

DELTAGERNES

EVALUERING
Opsummering
”

JEG HAR FØLT MIG GLAD OG I GODT HUMØR

Hele tiden
Det meste af tiden
Lidt mere end halvdelen af tiden
Lidt mindre end halvdelen af tiden
Lidt af tiden

”

JEG HAR HAFT LYST TIL AT DELTAGE I DE
AKTIVITETER, DER HAR VÆRET PÅ LEJREN

Hele tiden
Det meste af tiden
Lidt mere end halvdelen af tiden
Lidt mindre end halvdelen af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

”

JEG HAR VÆRET SAMMEN MED VOKSNE, SOM
DET HAR VÆRET RART AT VÆRE SAMMEN MED

Hele tiden
Det meste af tiden
Lidt mere end halvdelen af tiden
Lidt mindre end halvdelen af tiden
Lidt af tiden

”

JEG HAR VÆRET SAMMEN MED BØRN/UNGE, SOM
DET HAR VÆRET RART AT VÆRE SAMMEN MED

Hele tiden
Det meste af tiden
Lidt mere end halvdelen af tiden
Lidt mindre end halvdelen af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

”

JEG HAR FØLT, AT DET ER OK AT VÆRE MIG

Hele tiden
Det meste af tiden
Lidt mere end halvdelen af tiden
Lidt mindre end halvdelen af tiden
Lidt af tiden
På intet tidspunkt

HVAD
SIGER
pårørende?
Hvert år sender forældre, plejeforældre, socialrådgivere og
familiebehandlere børn og unge på Blå Kors’ ferielejre, og
når børnene og de unger kommer hjem, oplever de også den
forskel, det gør for den enkelte deltager. Derfor har vi også
rigtig mange sagsbehandlere og familierådgivere, der trygt
sender børn og unge på lejre hvert år.

”
”

FAMILIEBEHANDLER
Børnene kommer hjem med
armene oppe oppe over ho
vedet. De synes, det er fedt!
De er glade, har fået nye
venner og kan mange nye
sange. Jeg kunne godt ønske
mig, at oplevelserne var drysset lidt mere ud over året, for
de savner de unge ledere, de
savner nærværet og kammeratskabet.

FORÆLDER / VÆRGE
Det er et højdepunkt i hendes
liv, og hun ser ferm til næste
lejr.

”

FORÆLDER
De får en unik oplevelse af, at
verden bare venter på dem
derude, og at de er gode nok.

”

MOR
Jeg har fået den gladeste pige
hjem, som er vokset på alle
fronter. Hun har aldrig ville
afsted hjemmefra og hendes
første bemærkning, da jeg
hentede hende, var: ”Mor,
tror du nogensinde, jeg må
komme afsted igen?”. Det har
været fantastisk.

INGEN LEJRE

frivillige

UDEN

For både børn og frivillige var julelejrene
i år noget ganske særligt
Uden frivillige ville det ikke
være muligt at lave Blå Kors
Ferielejre. I 2020 havde vi 197
frivillige, hvoraf flere var på
både sommerlejr og julelejre.
Som en lejrleder sagde på et
tidspunkt: “Ellers er der simpelthen for langt imellem lejr
ene, hvis ikke man både laver
lejr til sommer og jul”.
Lejrlederne giver deltagerne
uforglemmelige
oplevelser,
men det giver også dem personligt rigtig meget at få lov

at give. Til julelejrene i 2020
gav flere udtryk for, at de var
meget gladr for, at de måtte få
lov til at lave julelejre på trods
af COVID-19. For både børn
og frivillige var julelejrene i år
noget ganske særligt. De blev i
“lejrboblen” og var samlet lige
knap 50 mennesker på hver
lejr. Det gav meget energi til
både voksne og børn, at de fik
lov at være sammen på denne
måde.

”
”

LEDER PÅ BETWEENLEJREN
Lejren er ikke kun et fri
rum for de unge, der var
med som deltagere, men
så sandelig også for de
voksne.

KØKKENLEDER PÅ MIDTJYLLANDSLEJREN
At jeg kunne gøre en stor flok
børn glade for ganske almind
elig mad, som vi serverede for
dem og oplevede deres taknemmelighed.

DIN BEDSTE
LEJROPLEVELSE I ÅR

frivillige

”

LEDER PÅ FYNSLEJREN
At se børnene have succes
oplevelser og at mærke deres
glæde over at få så mange
gode oplevelser.

”

LEDER PÅ SOMMER TIL SØS
Vi havde en dreng med udtalt
hjemve, som virkelig flyttede
på egne grænser og tro på
sig selv.

DIN BEDSTE
LEJROPLEVELSE I ÅR

deltagere

”
”

DELTAGER PÅ UNGDOMSLEJR JYLLAND
At man ikke har følt sig ensom på noget
tidspunkt.

DELTAGER PÅ FYNSLEJREN
At være sammen med dem på værelset, få god
mad, vores værelsesleder og kammerater.

”

DELTAGER PÅ UNGDOMSLEJR JYLLAND
At få et break fra livet derhjemme, som
er fyldt med selvstændighed og ansvar.
At være omgivet af mennesker, som jeg
er tryg ved, og som griber mig, når ting
ene bliver svære.

”

DELTAGER PÅ SOMMER TIL SØS
At være ude og prøve noget nyt
og lære nye mennesker at kende.

TAK FOR
JERES
gavmildhed
Til slut vil vi sige TUSIND TAK for jeres støtte. Vi er i fuld gang med fund
raisingen til 2021, og vi håber endnu engang at få jeres støtte.
Vi er også allerede i gang med planlægningen af sommerens lejre, hvor vi i år
udvider med en børnelejr på Sjælland og endnu et Sommer til Søs med Skibet
Agape, så vi i 2021 får tre togter med Agape.

Mange glade lejrhilsner
Karen Klemmed Hviid

Anna Nees

Sandra Trampedach Junget

Frivilligchef
kkh@blaakors.dk
23 33 44 65

Faglig konsulent
aes@blaakors.dk
30 55 96 62

Projektleder
stj@blaakors.dk
61 24 14 60

2020
nøgle tal
197

frivillige

225.000

287

deltagere

bidrag fra
Blå Kors Danmark

41.400

frivilligtimer

1.438.000
donationer
fra fonde

