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INSPIRATION TIL

DIAKONALE PARTNERSKABER,  
DER GØR EN FORSKEL

FAMILIENETVÆRK

LOKALE KIRKER
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INDHOLDSFORTEGNELSE

Familienetværk er et diakonalt arbejde, hvor kris-
ten næstekærlighed udleves i mødet med men-
nesker i udsatte og sårbare livssituationer. Part-
nerskabet bygger på en fælles tro på, at ethvert 
menneske er skabt unikt og uendeligt værdifuld, 
og at Gud ønsker at møde den enkelte med en 
kærlighed, der giver livsmod og håb.

I Familienetværket har vi fundet et koncept,  
hvor det lykkes at komme i kontakt med mange  
sårbare familier og enlige voksne og tilbyde  
dem et fællesskab, som er med til at øge deres 
livskvalitet og forebygge ensomhed, vold,  
misbrug, fattigdom og anden udsathed. Mange 
mennesker, som kommer i et Familienetværk, 
har aldrig før oplevet et omsorgsfuldt fællesskab, 
hvor man bliver accepteret, som man er, hvor 
man bliver set, og hvor man har værdi.

Undersøgelser viser, at livskvaliteten øges med  
op til 75% for de regelmæssige deltagere i  
Familienetværket. Familienetværk er et partner-

skab, hvor de lokale kirker og Blå Kors Danmark 
bidrager med det, de hver især er bedst til. Blå 
Kors hjælper bl.a. med fundraising, kommunika-
tion, administrativt arbejde og faglig sparring, 
mens de lokale kirker står for frivillige, lokaler  
og alt det, der foregår til og omkring arrange- 
menterne.

For kirken kan Familienetværket blive et redskab 
til at få en ny kontaktflade med byens udsatte og 
sårbare. I hele Danmark rækker kirker ud og tager 
del i deres lokalsamfund gennem Familienetvær-
ket. Over tid skabes stærke relationer, og der byg-
ges bro til kirkens øvrige aktiviteter, til faglige og 
kommunale instanser og det omgivende samfund. 
Overvejer du, om din kirke – evt. i samarbejde 
med flere kirker – skal lave et Familienetværk?  
Så læs med i dette hæfte.

Kig med på  
blaakors.dk/vores-arbejde/familienetvaerk
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Dette inspirationshæfte er udarbejdet til kirker, der overvejer at bruge Familienetværk til at  
række ud og hjælpe udsatte familier og voksne via et diakonalt partnerskab med Blå Kors Danmark.



54

HVAD KAN FAMILIENETVÆRKET?BAGGRUND
I Familienetværket møder vi mennesker med mange forskellige udfordringer og baggrunde. En af 
dem er Anemone, som har oplevet, hvordan fællesskabet og menneskesynet i Familienetværket 
har gjort en markant forskel i hendes liv. Det her er hendes historie.

Jeg hedder Anemone, og jeg er 34 år gammel. Min datter er fem år. På kommunen 
er de meget bekymrede for min datters trivsel. Jeg har lige været i et forhold med en 
voldelig mand, og der har været udøvet så meget vold på mig, at kommunen ind-
kalder mig med stor bekymring. Mødet slutter med, at sagsbehandleren siger til mig: 
”Du må og skal finde et sundt miljø at komme i. Undersøg mulighederne i dit net-
værk.” 
Min veninde samler mig op lige efter mødet og siger, at hun vil tage mig med hen til  
et sted, der hedder Familienetværket. Det foregår i en kirke, og hun mener, det vil 
være godt og sundt for mig. 

MEN: 

 Hvem vil omgås mig, når jeg er tatoveret over det  
 meste af min krop?  

 Hvem vil omgås mig, når min overlæbe er flækket  
 og syet på grund af en masse tæsk?

 Hvem vil omgås mig, når jeg har været i psykiatrien  
 det meste af mit liv? 

 Hvem vil omgås mig, når jeg ikke har noget familie  
 overhovedet at henvise til? 

 Hvem vil omgås mig, når jeg bliver så hurtigt vred? 

Jeg har forsøgt at få hjælp af kommunen og psykiatrien i flere år, men det er ikke 
lykkedes dem at komme igennem til mig. Den dag står jeg over for en kirkelig med- 
arbejder ved dette såkaldte Familienetværk. Hun omfavner mig og giver mig et kram. 
Jeg begynder at græde og græde og græde og kan ikke holde op igen. Det tager mig 
faktisk syv dage at sunde mig oven på mødet med Guds kærlighed! 
Jeg siger højt til medarbejderen: ”Hvad er det her for  
et fantastisk sted, og hvad er det, der sker med mig?” 

“Vil du være den kirkelige medarbejder,  
der kan omfavne en potentiel Anemone  
i fremtiden? Det kunne være dig!”

I dag er Anemone i uddannelsesforløb 
og kommer i kirke med sin datter.

4

I 2017 modtog  
Familienetværket Aarhus Vest  

Kristeligt Dagblads Initiativpris

Ethvert menneske  
er skabt unikt og  

uendeligt værdifuldt

Familienetværket havde en succesfuld opstart  
ved Kirkeibyen i Kolding i 2012. Herfra voksede 
der nye Familienetværk frem flere steder i landet. 

Denne udvikling blev der sat yderligere skub i 
ved dannelsen af partnerskabet med Blå Kors 
Danmark. I sin grundessens er Familienetværket 
regelmæssige samlinger med kaffe, aktiviteter for 
børn og voksne, fællesspisning og frivillig andagt.  
I sin effekt er det så meget mere.

I 2017 modtog Familienetværket Aarhus Vest  
Kristeligt Dagblads Initiativpris. Siden har det 
bredt sig med mange flere Familienetværk i hele 
Danmark. I sommeren 2021 åbnede det 24.  
Familienetværk, og der er stadig flere på vej.

Familienetværket som koncept er inspireret af Frelsens Hærs familiearbejde. 
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ÅNDELIG
Relation til Gud

Relation til andre Relation til sig selv

Relation til naturen
FYSISK

SOCIAL PERSONLIG

HVORFOR FAMILIENETVÆRK? DIAKONI OG RESULTATER

SOCIAL
Fællesskabet med andre: Venner, familie  
og kolleger.

FYSISK
Kroppens fysiske behov: Sund kost, motion  
og hygiejne.

PERSONLIG
Følelserne: Selvværd, selvtillid og glæde.

ÅNDELIG
Forholdet til Gud: Kærlighed og tilgivelse.

6

Udsatte mennesker får håb om forandring. Her 
bliver ”du” til ”vi”. De får nye relationer og  
venskaber, og de får praktisk hjælp til konkrete 
problemer.

Målet er også at bygge bro til lokalområdet, til 
byen og til faglige instanser, så familierne får 
hjælp og mere livskvalitet i dagligdagen.

I Familienetværket møder børn og voksne 
masser af varme, medmenneskelighed og 
næstekærlighed. De møder nogle, som tror på 
dem og bakker dem op, og så begynder de selv  
at tro på det, og små skridt tages dagligt hen  
imod et bedre liv. Efter et stykke tid får mange  
lyst at give næstekærligheden videre. 

Nogle af familierne har ingen eller næsten ingen 
familie, men får det igennem Familienetværket. 
Her hjælper deltagerne og de frivillige hinanden. 

Man bruger sig selv og hinanden som ressourcer. 
Mange familier finder styrke og motivation til 
at ændre deres livssituation gennem den fami-
liefølelse og energi, som de netop får i Familienet-
værket. Ofte bliver Familienetværket og kirken 
deres tætteste familie.

Mange familier, som kommer i Familienetvær-
ket, er i store livsvanskeligheder. Faktorer som 
ensomhed, misbrug, vold, psyko-sociale vanske-
ligheder eller fattigdom er en stor del af deres liv. 
Familienetværket bliver for mange af disse fam-
ilier grunden til, at de kommer ud ad døren og 
bryder med isolation og ensomhed, at de arbe-
jder på nye værktøjer og modeller for, hvordan de 
kan løse deres udfordringer, at de bryder gamle 
mønstre, starter på uddannelse, afholder sig fra 
misbrug osv.

Målet med Familienetværk er, at trængte familier kommer ud ad døren, at de oplever et  
pusterum og næstekærlighed i praksis, og at de bliver motiveret og inspireret til at tackle  
deres udfordringer anderledes. I BLÅ KORS ER DIAKONI: 

 Kristen næstekærlighed i handling

 At møde sit medmenneske, hvor det er 

 At udvise respekt, værdighed og omsorg  
 for medmennesker

 At hjælpe her og nu med konkrete problemer  
 (misbrugsproblematik, hjemløshed,  
 samtalebehov, ferieoplevelser)

 At give langsigtet livshjælp gennem  
 behandling, terapi, netværksopbygning  
 og udvikling af egne livsværdier

 At være protesterende og et talerør for  
 de mennesker, der ikke er i stand til at  
 tale egen sag

Deltagernes uDbytte

DIAKONISYN
I Familienetværket ser vi det hele menneske. Alle 
mennesker har fire relationer, som alle er af stor  
betydning for mennesket.

Hvert år evalueres Familienetværket og deltag-
erne får mulighed for at fortælle om, hvorfor de 
kommer, og hvad de får ud af det.

De fleste giver udtryk for, at det er mødet med 
andre og relationerne, som betyder noget.

De får hjælp til konkrete problemer og møder nye 
og andre måder at være sammen på. De oplev-
er at kunne gøre en forskel og får øget glæde, 
selvværd og livskvalitet. Gennem netværket får de 
større kompetence til at leve et godt liv, og flere 
bliver mønsterbrydere med bedre tilknytning til 
uddannelse/job, mindre misbrug, vold og psykisk 
sygdom.
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Intet af ovenstående kan ske, medmindre man 
opbygger en relation. Tillid og gode relationer er 
det altafgørende fundament for alt godt arbejde. 
Den personlige relation er hele tiden i fokus. Ved 
at møde medmennesker i svære livssituationer 
med næstekærlighed, varme, omsorg, aktiv lyt-
ning og praktisk hjælp i forskellige former, åbnes 
en dør til udvikling af deres livsduelighed.

Relationerne opstår, når man begynder at være 
nysgerrig på historien bag det enkelte menneske 
eller familie, som træder ind ad døren. Man skal 
blive ved med at være opsøgende og invitere dem 
ind i fællesskabet og have positiv interaktion med 
dem og deres børn.

Smil, varme og medmenneskelighed tiltrækker,  
og relationerne fastholder.

CONNECTEDNESS
At opleve sig 

forbundet med 
andre

HOPE
Håb

IDENTITY
At man får  

bevidsthed om 
egen identitet  
og selvfølelse

MEANING
At have et mål  
i livet gennem  

fællesskab, aktivitet  
og eksistens 

EMPOWERMENT
At få styrke til 

at have magten 
over eget liv

C.H.I.M.E.

De tilbagemeldinger deltagerne giver, er i overensstemmelse med tidens varmeste tendenser i  
socialt arbejde. I socialt arbejde taler man om CHIME-mekanismerne.  

DET ER VIGTIGT, AT INDSATSER GIVER BRUGERNE:

HVAD LAVER  
FAMILIENETVÆRKET? 
Familienetværk er stedet, hvor man inviterer udsatte familier og møder dem  
som sin ”næste” i forskellige vanskelige livssituationer.

frivilligbriefing

Drop-in. Man tager imod ved føren, byder varmt velkommen.

Aftenleder byder velkommen og præsenterer dagens program

Aktiviteter opdelt efter alder – børn, unge og voksne

Oprydning

Bordsang og aftensmad

Aktiviteter og samvær med børn, som er færdige med at spise 

Pause og fælles oprydning. Mulighed for at få madrester med hjem.

Annoncering af mulighed for andagt

Andagt for dem, som har lyst 

Aftenlederen siger tak for i aften

Opsamling, fælles sparring og slutrengøring, inden vi går hjem,  
for frivillige og lederteam

15.30

16.00

16.20

16.30

17.25

17.30

18.00

18.10-18.30

18.20

18.30

19.00

19.00-19.30

EKSEMPEL PÅ PROGRAM FOR EN AFTEN:

FÆLLESSKAB, HÅB, MENING OG 
EMPOWERMENT
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• Gratis fællesspisning – med frivillige  
familier og omstændighedsramte/udsatte  
familier. Fast tilbud, typisk hver anden uge  
i tidsrummet 15.30-19.30 (familierne er der  
fra 16.00-19.00)

• Forskellige aldersopdelte aktiviteter i 
forbindelse med fællesspisningen

• Fokus på at opbygge netværk for familier  
og enlige med svagt netværk

Familienetværket har vist sig at kunne nå ud til  
mennesker, som det er svært for systemet og andre 
at hjælpe. Det kan være mennesker med store  
sociale problemer; familier med børn, der er fjer-
net fra hjemmet, enlige, familier med meget små 
rådighedsbeløb, familier kommunen har svært ved 
at få kontakt til, familier på krisecenter, ensomme fra 
forsorgshjem, familier uden oplevelser og netværk, 
familier med børn med flere diagnoser, familier  
med  psyko-sociale vanskeligheder osv.

Familienetværket bliver deres fristed, hvor de deler 
alt og oplader. Et sted, hvor de føler sig trygge, elsket 
og accepteret.

Familienetværket klæder deltagerne på til at tage 
ansvar for eget liv og gør dem medansvarlige 
både for egen og andres trivsel. De bliver ofte 
rollemodeller for nye, der kommer ind i fælless-
kabet. Familienetværket hjælper deltagerne til 

at finde ud af deres interesser og finde steder at 
udleve dem. Ofte opstår et samarbejde med kom-
muner og forskellige lokale samarbejdspartnere, 
som hjælper udsatte. Erfaringer viser, at dette 
samarbejde kommer de trængte familier til gode.

DET AFGØRENDE RELATIONSARBEJDE

• Eventuelt supplerende støttende indsatser, fx:

  / Bisidderhjælp/mentorfunktioner

  / Gældsrådgivning og økonomisk workshop

  / Konkret praktisk hjælp til tøj, oprydning m.m.

  / Foodbank, tøjuddeling el.lign.

• Tilknyttede, men frivillige, trosrelaterede  
temaer så som andagt, forkyndelse og snak  
om eksistensrelaterede spørgsmål

Nogle Familienetværk tilbyder et udvalg af funktion-
erne, andre tilbyder hele pakken. Det afhænger af, 
hvilke ressourcer, der kan rekrutteres lokalt.

KONCEPTET I FAMILIENETVÆRKETS 
AKTIVITETER BESTÅR AF:
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Når idéen og lysten til at iværksætte et familienetværksarbejde opstår i den lokale kirke,  
er det betydningsfuldt at arbejdet forberedes fornuftigt. Familienetværket kan give vækst  
i kirkens aktiviteter og nye familier, som måske stikker lidt ud i forhold til hjemmevante  
kirkegængere. Derfor er opbakning fra kirkens ledelse og præster vigtig.

OPSTART AF  FAMILIENETVÆRK HVEM GØR HVAD?

10

FASE 1
Inspirationsmøde om Familienetværket v. Blå 
Kors samt afklaring af den lokale kirkeledelses 
opbakning til projektet og rekruttering af en 
projektleder og minimum fire kernefrivillige, 
der sammen med projektlederen vil udgøre et 
lederteam.

FASE 2
Møde mellem Blå Kors og kirken om partner- 
skabets indhold og rollefordeling. Under-
skrivning af partnerskabsaftale og etablering 
af en styregruppe for partnerskabet bestående 
min. af projektleder, nøglepræst, Blå Kors’ gen-
eralsekretær og en familienetværkskonsulent.

Det enkelte Familienet-
værks succes afhænger  
i stor grad af, at der er  
et ressourcestærkt lokalt 
lederteam, der kan  
varetage den daglige  
ledelse og planlægning  
af Familienetværket.

FASE 3
Infomøde med hjælp fra Blå Kors til rekruttering 
og udrustning af frivillige. Konsolidering af led-
erteamet, frivilliggrupper og den lokale struktur. 
En familienetværkskonsulent fra Blå Kors står til 
rådighed med hjælp til den videre opstartsproces 
og efterfølgende drift.

FASE 4
Pressemeddelelse og udarbejdelse af info- 
materialer i samarbejde med Blå Kors.

Forberedelse og afholdelses af opstartsfest.

PROJEKTLEDEREN 
Projektlederen skal sætte min. 10 timer om ugen 
af til opgaven. Det er en opgave med både socialt, 
kommunikativt og administrativt ansvar. Man 
fungerer som det primære kontaktled til Blå Kors, 
og man har en Familienetværkskonsulent til spar-
ring. Familienetværket bruger Microsoft Teams til 
registrering af fremmøde til aktiviteterne, deling 
af idéer, kontaktoplysninger og meget andet. 
Som projektleder har man ansvaret for at være 
opdateret. Man møder op til de halvårlige sam-
lingerne med de øvrige projektledere, div. kurser 
og deltager i den årlige lederevaluering.

Lokalt er man tovholder i Familienetværket. Dvs. 
at man rekrutterer kernefrivillige til sit lederteam 
og sørger for, at der afholdes de nødvendige 
møder for lederteamet og de frivillige. Sammen 
med den lokale styregruppe sætter man retningen 
og leder Familienetværket. Man har ansvar for, 
at der er styr på tilmeldte til Familienetværksak-
tivteterne, og at de frivillige er registreret korrekt.

Projektlederen skal arbejde på et godt samar- 
bejde med kommunen og andre lokale aktører.  
I praksis er projektlederen ofte samlingspunkt  
for familierne og koordinerer videre kontakt til  
relevante instanser/ressourcepersoner både  
i og uden for kirken.

NØGLEPRÆST
Kirken udpeger en nøglepræst, som underskriver 
partnerskabsaftalen og tager ansvar for månedlig 
sparring med projektlederen og opbakning fra 
kirkens ledelse.

LEDERTEAM
Lederteamet hjælper projektlederen med at 
administrere Familienetværket dvs. planlægning, 
strukturering og opfølgning. Sammen har de  
ansvar for afholdelse af Familienetværks- 

arrangementer, frivilligarrangementer, deltagelse 
i relevante kurser og oplæg for lederteams, lokal 
fundraising og rekruttering af frivillige. Det er alles 
opgave at arbejde på lokalt ejerskab og begejstring 
for projektet. 

Det er op til det lokale Familienetværk, hvordan 
man vil organisere sig, men vi anbefaler, at man  
i lederteamet mødes jævnligt og fordeler følgen-
de ansvarsområder imellem sig: Familier, voksne, 
børn (evt. flere aldersgrupper), unge, praktisk  
(kaffe/mad) og andagt.

Derudover kan nogle Familienetværk være så  
heldige at have større lederteams, hvor man 
fx også har bisidder-, hjemmebesøg- og rådg-
ivnings-ansvarlig eller lignende. I de fleste tilfælde 
er det projektlederen – alt afhængig af, hvor  
mange timer man har til rådighed.

LEDELSE AF FRIVILLIGE
Ledelse af frivillige er centralt og afgørende for 
Familienetværket og påhviler hele lederteamet,  
selvom projektlederen har det overordnede 
ansvar. Det handler både om rekruttering, fast-
holdelse, motivation og inspiration. Man sørger 
for gode introduktionssamtaler, forventningsaf-
stemning, indgåelse af lokale frivilligaftaler samt 
online registrering som Blå Kors frivillige (dermed 
indhenter Blå Kors automatisk børneattester), 
SMS-påmindelser fra gang til gang osv. Der skal 
afholdes regelmæssige frivilligmøder med plads  
til at drøfte oplevelserne i mødet med deltagerne, 
tilgangen til arbejdet, diakoni, værdier i arbejdet 
m.v.

Lederteamet må også arbejde med formulering  
og implementering af samværspolitik, supervision 
af de frivillige og hvordan man som frivillig passer 
på sig selv.

I det lokale Familienetværk er følgende roller vigtige at få på plads:

Der er nogle faser i forberedelsesarbejdet, som bør iagttages, så man når sikkert  
fra idé til første netværksaktivtet med deltagerne i en bæredygtig model:
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TVÆRKIRKELIGT  
FAMILIENETVÆRK

13

ARBEJDSFORDELINGEN MELLEM 
BLÅ KORS DANMARK OG  
DE ENKELTE FAMILIENETVÆRK

FORUDSÆTNINGEN FOR AT KUNNE INDGÅ  
PARTNERSKAB ER SOM MINIMUM
1. At man baserer sig på et eksisterende kristent 

fællesskab, der bygger på Folkekirkens beken-
delsesskrifter eller Evangelisk Alliance. 

2. At arbejdet defineres som et selvstændigt 
diakonalt arbejde (ikke blot som en del af den 
lokale kirkes arbejde), og er åbent for frivillige 
udefra, der accepterer værdigrundlaget.

3. At der udpeges en ansvarlig projektleder (løn-
net eller ulønnet).

4. At der nedsættes et lederteam til at dække 
arbejdsopgaver ved drift af netværksarrange-
menterne.

5. At man afholder Familienetværk mindst to 
gange månedligt (bortset fra sommerferie-
perioden) eller arbejder hen mod en sådan 
hyppighed.

6. At man vil deltage i og bidrage til den nation-
ale erfaringsudveksling i Familienetværket.

DEN LOKALE PARTNER (KIRKEN/KIRKER) 
BIDRAGER MED
1. At stille lokaler til rådighed i kirken eller finde 

andre relevante lokaler i området 

2. At rekruttere frivillige og ”pleje” frivilligkorpset

3. At forestå forplejning

4. At have ansvar for deltagerne, de frivillige, 
andagterne, detaljer i dagligdagen osv.

5. At bidrage til dokumentation af indsatsen 
samt deltagerundersøgelse

BLÅ KORS DANMARK BIDRAGER MED
1. At fungere som arbejdsgiver for eventuelle 

lønnede medarbejdere, som udspringer af 
en projekt-bevilling (typisk søges offentlige 
midler til en stilling på 10 timer/uge, der kan 
ikke garanteres bevilling)

2. At håndtere økonomi og bogholderifunktion 
indenfor projektøkonomien

3. At forestå forsikring af frivillige og indhentning 
af børneattester

4. At forestå fundraising fra nationale puljer og 
større fonde 

5. Udarbejdelse af foldere, pressemeddelelser 
og anden kommunikation

6. Give sparring omkring faglige forhold (udsatte 
borgere, misbrug, arbejde med frivillige)

7. Drift af et netværk for Familienetværk i part-
nerskaber

Hvis man er flere kirker, der gerne vil samarbejde 
om at etablere et fælles, lokalt Familienetværk, 
kan det skabe et godt fundament for en koor-
dineret diakonal indsats i byen. Et tværkirkeligt 
arbejde er en stærk ressource, som kommer 
familierne og de sårbare til gode. Det skaber god 
omtale for kirkerne, at man går sammen om at 
hjælpe de trængte – og at det er i partnerskab 
med Blå Kors Danmark.

I praksis fungerer tværkirkelige Familienetværk 
med de samme roller: En nøglepræst til styre-
gruppen med Blå Kors Danmark, en projektleder, 
et lederteam og øvrige frivillige – rekrutteret og 
blandet fra de deltagende kirker. Det er vigtigt at 
få etableret det gode samarbejde fra begyndelsen 
(i fase 1 jf. s. 10). 

Det kan være en fordel at benytte lokalerne i den 
kirke, der ligger tættest på et socialt belastet om-
råde, så det er nemt for familierne gå til og fra og 
komme hurtigt hjem og putte børn.

Familienetværk kan have mange størrelser afhængigt af byen og lokalområdet.  
Nogle byer kan rumme flere Familienetværk og andre steder giver det bedre mening 
at samarbejde om ét fælles Familienetværk.

Familienetværket et partnerskabskoncept, hvor henholdsvis den lokale kirke  
og Blå Kors Danmark bidrager med hver sit.

12

Efter indgået partnerskab tildeles Familienetværket og projektlederen en familienetværkskonsulent, 
som kan bistå med hjælp og vejledning. Begge partnere bidrager med formidling af uddannelse til  
frivillige, herunder supervision og undervisning om udsatte. 
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NYE VENSKABER 
En meget hårdt ADHD-diagnosticeret syvårig dreng, som ikke kunne begå sig 
i andre sammenhænge, kom til Familienetværket og begyndte at udfolde sig 
positivt. Han fik gode venner og fandt en mandlig ven, som nu fungerer som 
voksenven. Han har ellers ingen faderlig figur i sit liv. Mødet med Familienet-
værket har gjort, at drengen har fået det bedre, fået mere livskvalitet i daglig-
dagen og er mere glad og harmonisk. Hans mor fortæller, at drengen skriver 
på køleskabet med store bogstaver og smileys hver anden onsdag:  
FAMILIENETVÆRK.

FAMILIE FOR DEN FREMMEDE
I et område med mange etniske familier, bor en ung flygtning uden familie.  
Det lokale Familienetværk er hans eneste netværk. Her har han fået lektie- 
hjælp, og én fra menigheden skaffede ham en brugt computer. Det har hjulpet 
ham videre på VUC og givet ham drømme:  Han vil gerne adopteres af en  
familie fra kirken og få en tandlægeuddannelse. En familie fra kirken har  
taget ham til sig, inviterer ham til middag og støtter ham i både uddannelse  
og tilværelse.

FYLDTE MAVER OG FYLDTE HJERTER
To meget ensomme kvinder kunne man ofte se sidde alene på bænke eller  
rode i skraldespande efter mad. De kom ofte hos Blå Kors og Kirkens Korshær  
i byen blot for at få lidt mad. De blev inviteret med til Familienetværk og budt  
på lækker, varm mad. De fortæller om oplevelsen, at de gik derfra med fyldte 
hjerter. De har i Familienetværket siden fået hjælp både i forbindelse med en  
graviditet og en hospitalsindlæggelse. De har fået venskaber og nogen, der  
ringer og hører, hvordan det går.

Der er fire problemstillinger, som man ofte møder hos de familier, der kommer i  
Familienetværk: Ensomhed, vold, misbrug og fattigdom. Nogle familier er præget af én  
eller to eller alle af de ovennævnte problemer, mens andre slås med helt andre problemer. 
Fælles er dog, at det fylder meget i deres liv.

Mange af familierne til Familienetværk har meget 
små rådighedsbeløb at leve for. Dette medfører 
ofte desperation. Følelsen af hele tiden at mangle 
giver ofte en negativ sideeffekt med depression 
og smerter i kroppen (ofte psykosomatiske).
Børnene kan ikke følge med dem i skolen, som 
klæder sig moderne og trendy, der er ikke råd til 
oplevelser i dagligdagen, og der er ikke råd til at 
betale for fritidsaktiviteter eller til at holde fød-
selsdag. 

Nogle af familierne kæmper med stor ensomhed 
og mangler netværk omkring sig. Nogle af foræld-
rene kæmper med forskellige diagnoser både hos 
dem selv og hos deres børn, og det er svært for 
dem at tage ud af huset, fordi de har skyld- og 
skamfølelse over, at deres børn f.eks. har ADHD 

i svær grad eller andre diagnoser. De er desuden 
nervøse for, hvad børnene kan finde på i forskel-
lige sammenhænge. 

Det er anderledes, når disse familier kommer til 
Familienetværket, hvor de møder andre familier  
i samme situation. Det gør, at de slapper af,  
og børnene hygger sig. Ofte bliver Familie- 
netværket ugens højdepunkt for disse børn,  
fordi de leger med ligesindede og  
med gode frivillige.

PSYKISK SÅRBARE OG ENSOMME
I nogle Familienetværk kommer en del meget 
psykisk sårbare og ensomme, som er kendt fra 
bybilledet, og som mangler netværk. De benytter 
Familienetværket på lige fod med de trængte fam-
ilier. Det er meget vigtigt, at byens psykisk sårbare 
og ensomme, som evt. deltager i Familienetvær-
ket, ikke har et aktivt misbrug. I Familienetværket 
skal børn altid kunne føle sig trygge, så der må 
ikke være påvirkede misbrugere til stede. Vi ser 
ofte, at tidligere misbrugere motiveres til at holde 
sig fra alkohol og hash, når de har et Familienet-
værk som bakker dem op og holder kontakt med 
dem.

FLYGTNINGE OG FAMILIER  
AF ANDEN ETNISK HERKOMST
I nogle Familienetværk kommer hovedsageligt 
danske familier, i andre er sammensætningen 
mere blandet. Alle farver og overbevisninger er 
velkomne.

ET BEDRE LIV 
Tre eksempler på at Familienetværket nytter og giver mening.



1716 17

BROBYGNING

FØLELSEN AF AT VÆRE EN DEL AF EN FAMILIE
En kvinde med to små børn befandt sig på et krisecenter i en by, hvor de 
ikke kendte nogen. Kvinden havde været udsat for ekstrem vold og døds- 
trusler og havde været tæt på at dø på grund af det. På krisecentret fortalte 
man om Familienetværket. Mødet med Familienetværket gjorde, at hun fik 
følelsen af at være en del af en familie. Familienetværket var omkring hende 
og hendes to børn. Her er kvindens egen udtalelse: ”Mødet med Familienet-
værket har givet os nogle at hilse på og ringe til her i byen, det har vækket 
håb og troen på, at et bedre liv venter os. Det bringer smil og glæde at være 
sammen med jer, det minder os om, at vi er elsket, og at der er smukke ting  
i livet at få øje på i dagligdagen og håbe på i fremtiden”.
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Det er meget forskelligt fra fra sted til sted, hvor 
mange ressourcer, man investerer i arbejdet, men 
et Familienetværk kan åbne for, at man som kirke 
kan have daglig kontakt med lokale trængte  
familier, hvis man ønsker det. Mange familier får 
tætte relationer med kirkemedlemmerne, hvilket 
åbner for samtaler og anmodning om hjælp til 
ting, som de måske ikke har turdet nævne andre 
steder. Når kirken stiller sig til rådighed for  
lokalområdet, kan den blive en stemme, der 
hjælper imod social uretfærdighed. 

Familienetværket samarbejder ofte med andre 
faglige instanser fra byen om familier, som er 

I forbindelse med Familienetværk bygges ofte bro til lokalsamfundet, til byens andre tilbud,  
kommunen og kirken. Familierne opdager, hvad kirken kan, og flere steder begynder de at  
møde op til kirkens øvrige aktiviteter, og det medvirker til at højne deres livskvalitet.

særligt svært ramt i en sårbar periode i deres liv. 
Her kan nævnes kommunen, det lokale kommu-
nale tilbud, skolen, PPR, krisecentre, forsorgshjem, 
efterforsorgstilbud, hospitaler, psykiatrien, retten 
og politiet. 

Flere Familienetværk har efterhånden fanget  
politikernes interesse, så kommer på  
besøg og får sig en god eftermiddag i dialog  
med de trængte familier. 

DE SVAGES TALERØR
Et Familienetværk fik kontakt med en afrikansk/dansk familie, som pludselig 
stod uden tag over hovedet. De ringede til kommunen, men der var kom-
munikationsmisforståelser, som gjorde, at familien ikke fik hjælp. Familien 
spurgte Familienetværket om at tale med sagsbehandleren, hvilket udløste 
både et depositum og et sted at bo allerede dagen efter.
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FUNDRAISING OG FORDELE

Familienetværkskonsulent 
Tabita Jørgensen
93 70 99 05
taj@blaakors.dk

Familienetværkskonsulent
Valborg Brockie
29 42 53 27
val@blaakors.dk

Familienetværkskonsulent
Anne-Dorthe Moesgaard-Christensen
27 28 55 59
amc@blaakors.dk
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Blå Kors vil som udgangspunkt søge relevante 
regionale og landsdækkende puljer (både private 
og offentlige) med henblik på at få fondsfinan-
siering til en projektleder (koordinator) svarende 
til ca. 10 timer/uge. I realiteten kan projektlede-
rens arbejde udgøre betydeligt flere timer, men 
det er vurderingen, at 10 timer/uge normalt er 
det maksimale, som en enkelt bevillingsgiver vil 
kunne bevilge til aktiviteter, som konceptmæssigt 
omfatter et arrangement af tre-fire timers om-
fang hver 14. dag.

Partnerskabet forudsætter en arbejdsdeling i 
fundraisingen, som indebærer, at man i det lokale 
Familienetværk selv bør være opmærksom på at 
søge fra lokale puljer og sponsorater, herunder 
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kommunale §18-midler, støtte fra Rotary-, Lions 
og Y’s Men-klubber og lokale virksomheder. Blå 
Kors yder gerne rådgivning i forbindelse hermed.

Herudover arbejder Blå Kors for at indgå CSR-af-
taler (Corporate Social Responsibility) med 
virksomheder, der gerne vil hjælpe socialt ud-
satte. Det kan være i form af fx billige eller gratis 
fødevarer til brug i netværket eller foodbanking 
(maduddeling til udsatte familier), oplevelsesture 
eller eller workshop i økonomisk rådgivning.

Blå Kors Danmark kan, trods bestræbelser, ikke 
garantere, at der er bevillinger til løn m.v. ved det 
enkelte Familienetværk. Det er derfor vurderin-
gen, at gevinsten i partnerskaberne for de lokale 

KONTAKT FOR YDERLIGERE INFORMATION:

Når der er indgået en partnerskabsaftale, varetager Blå Kors Danmark en del af arbejdet  
med at fundraise til Familienetværket. 

kirker i lige så høj grad ligger i sparring med famil-
ienetværkskonsulenterne, fordele ved CSR-aftaler, 
understøttelse af ERFA-netværket (erfaringsudvek-
sling med øvrige Familienetværk og projektledere) 
og dokumentation og evaluering. Mange kirker 
oplever, at de gennem partnerskabet med Blå 
Kors Danmark får et ”brand”, som giver legitimitet 
til deres sociale arbejde i kontakten med fonde 
og andre samarbejdspartnere i det offentlige og 
civilsamfundet.

netVÆrK aF FaMIlIenetVÆrK I DanMarK
Netværk af Familienetværk består af repræsent-

anter fra alle partnerskaber mellem kirker og 
Blå Kors Danmark. Det fungerer som et sted for 
erfaringsudveksling (ERFA) og som platform for 
videreudvikling af konceptet. Der afholdes net-
værkssamlinger ca. to gange årligt, hvor de lokale 
projektledere forventes at deltage. Det er også 
muligt at afholde regionale samlinger og sparre 
med hinanden på mere lokalt plan.
Netværket ledes af en styregruppe med to-tre 
lokale repræsentanter fra Familienetværkene og 
Familienetværksteamet fra Blå Kors Danmark. 
Styregruppen vælges på det første møde efter 
årsskiftet.
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26 
Familienetværk 

454 
Fællesspisninger

15.000
Møder med den enkelte  

gennem Familienetværks- 
aktiviteterne

2105 
Brugere 

52/48 % 
Fordeling  

mellem børn  
og voksne

300 
Frivillige

90 %
Deltagerne får i høj grad  

relevant udbytte af  
deltagelse i Familienetværket

LOKALE KIRKER
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2020-2021


