
Gør en forskel for en børnefamilie!

Af Lene Frølund Rasmussen, Koordinator Folkekirkens Familiestøtte

”Jeg har tid til at lave et stykke frivilligt arbejde og så er det udfordrende og lærerigt
for mig selv, og jeg får simpelthen så meget igen”, sådan fortæller Bodil Elkjær, der 
er frivillig forældreven i Folkekirkens Familiestøtte. 

Vi er til et netværksmøde for alle frivillige i Folkekirkens Familiestøtte. Kaffen damper fra 
kopperne, og snakken går ivrigt deltagerne imellem, da emnet falder på det at være 
forældreven. Bodil Elkjær meldte sig som frivillig i Folkekirkens Familiestøtte kort efter 
opstarten i Herning provstierne januar 2018 og besøger nu en familie en time om ugen. 

”Jeg synes, det er ret stort, at man vil invitere nogen ind, inden man nødvendigvis har de 
store problemer, men tager sit familieliv alvorligt og tænker, det her vil vi gerne have taget 
hånd om.” 

Bodil har arbejdet som sygeplejerske gennem mange år, men som forældreven kommer 
hun ikke som fagperson, men som medmenneske, der med opmuntrende ord og en god 
snak støtter op om den forandring, forældrene ønsker at arbejde hen imod. For hende er 
det også en helt naturlig del af kirkens arbejde: ”I folkekirkens grundsyn ligger jo det, at vi 
har interesse for hinanden og hjælper hinanden som medmennesker.” 

Forældrevenner bliver klædt godt på
”Der er ingenting at tabe ved det, det er en win win situation for begge parter” istemmer 
Lisbeth Abrahamsen, der ligesom Bodil har været forældreven siden foråret 2018. ”Jeg 
skal ikke fixe deres problemer, jeg kommer og lytter og det er faktisk måske den 
allerstørste opgave.” 

Snakken falder på, hvad det kræver af én at være forældreven. ”Jeg tror, man som 
forældreven skal kende sine egne grænser, og så skal man være i besiddelse af 
tålmodighed og være åben og empatisk,” fortæller Lisbeth. 

Alle frivillige har været på et introduktionskursus og haft 2 individuelle samtaler, inden de 
godkendes som frivillige i Folkekirkens Familiestøtte. ”Jeg synes, jeg er blevet klædt godt 
på til at komme ud og være i en familie, og skulle der være noget jeg bliver i tvivl om, så er
det bare at ringe til koordinatoren, så står hun her,” siger Lisbeth. 



Netværksmødet er ved at komme til sin afslutning efter en aften med et fagligt 
oplæg om hjælpesomme samtaler, ideudvekslinger, lidt sødt til ganen og mange smil. På 
vej ud af døren tilføjer Lisbeth: ”Jeg har det godt, når jeg tager hjem fra et besøg hos 
familien, jeg føler mig altid velkommen.” 








