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Som tiden dog går! Vi har haft et travlt og produktivt arbejdsår og er klar til 2017, hvor vi kan fejre 
tre års jubilæum. Jeg vil som koordinator for foreningen gerne fortælle jer lidt om året, der gik og 
hvad vi kan se frem til i det nye år.

I august skiftede foreningen navn fra Ny Start Gribskov til det mere relevante Familievenner 
Gribskov. Vi er glade for vores nye navn, som er mere logisk og beskrivende for vores aktiviteter. 
Her i starten af det nye år er min status på foreningens arbejde, at vi har hjulpet og hjælper fortsat 
mange familier i kommunen. De står med opgaver og udfordringer i familielivet, som kan belaste 
så meget, at familien risikerer at bryde sammen. Når jeg besøger familierne første gang, beundrer 
jeg næsegrus den vilje, familierne har mobiliseret for at løse problemerne selv. En af forældrene 
er måske gået ned i arbejdstid for at skabe mere ro til børnene, og der er skåret ind til benet hvad 
angår unødvendige aktiviteter og forpligtelser. Et måske sparsomt netværk er kørt i stilling, og 
forældrene har taget initiativ til dialog med institution eller skole for at drøfte deres børns trivsel 
m.m. Det er ganske imponerende, hvad en børnefamilie kan præstere!

Men den krise, som f.eks. alvorlig sygdom, skilsmisse eller arbejdsløshed udløser, kan tage længere 
tid at komme igennem. Kræfter, struktur, netværk og gode intentioner slipper efterhånden næsten 
op, og det er som regel på dette tidspunkt, at familierne kontakter mig. De fortæller, at de ikke kan 
få hverdagen til at hænge sammen mere, og de frygter ikke at kunne give børnene det, de mener, 
deres børn har brug for.

Jeg tror noget af den omsorg og hjælpsomhed, som familievennerne kommer med til familierne, 
var, hvad vores Dronning mente, vi skal huske på, da hun holdt sin nytårstale:

”Danmark er et lille land, hvor det er nemt at komme fra sted til sted. Men vi er også et samfund, 
hvor folk har meget travlt. Børn i skole, job både til far og mor, planer for ferierejser; det kan blive 
svært at få øje på selv de nærmeste naboer – de andre familier i opgangen, eller dem lidt længere 
nede ad vejen, kollegaerne på arbejdet. Vi anser os selv som et imødekommende folk med let til 
smil og en snak. Men vi skal ikke overse den selvtilstrækkelighed, som også kan karakterisere os 
danskere.

Lad os gøre et nytårsforsæt! Lad os prøve at se de 
mennesker, der omgiver os. Lad os huske også at lægge 
mærke til dem, vi ikke kender i forvejen. ”Hvordan står 
det til derhenne?”  Er der brug for en hjælpende hånd, lidt 
omsorg, eller blot et genkendende godmorgen, et nik til 
den, vi står i kø med ved kassen? Man kan være ensom, 
også i vores travle, myldrende hverdag.”



Tak for at sige det så klart og enkelt. Det er præcis det, familievennerne kan og gør for de mest 
pressede børnefamilier.

Familievenner Gribskov udfylder en ellers tom plads i vores fællesskab, som er meget nødvendig 
for børnefamilierne. De børnefamilier, vi hjælper, har ofte ingen alternativer andet end at opgive 
eller bede om hjælp fra det etablerede offentlige velfærdssystem. Familievennerne har fundet 
sin rette plads mellem det private netværk, hvor familie og venner træder til og det kommunale 
støttesystem overtager. Vi møder familierne med tillid, ligeværdighed, medmenneskelighed og 
ydmyghed, og vi får skabt nogle helende og støttende relationer – OG DET VIRKER!

I 2017 vil vi koncentrere en del af vores kapacitet på at etablere flere 
samarbejder med erhvervsliv, kommunale institutioner og selvfølgelig hele 
det frivillige område. Som noget nyt vil vi gå i dialog med virksomheder, 
der ønsker at støtte os i form af partnerskaber og få profileret sig som 
social medansvarlig virksomhed. Et andet spændende projekt i skuffen er 
et samarbejde mellem det etablerede kultur- og fritidsområde, hvor vi vil 
forsøge at skabe nye, støttende netværksfællesskaber. Jeg håber meget, at 
I vil tage godt imod disse initiativer.

Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår til os alle – ikke mindst 
vores børnefamilier,
Pernille Jellinggaard, koordinator

Hvem er vi

Familievenner Gribskov er en privat forening, 
som arbejder for at hjælpe Gribskov 
kommunes mest pressede børnefamilier. 
Hjælpen, som er gratis, består i en 
håndsrækning et par timer hver uge og kan 
være praktisk hjælp og venskabelig støtte. 
Gribskov Kommune støtter os økonomisk med 
midler til administrationen af foreningens 
arbejde. Foreningen har fuld tavshedspligt 
over for familierne, og man kan derfor 
henvende sig helt anonymt for at få hjælp.

Giv eller modtag hjælp

Vi er altid på udkik efter flere engagerede 
familievenner, som har lyst til at have 
frivilligt, ulønnet arbejde et par timer hver 
uge. Alle tilbydes introkursus samt sparring, 
supervision og efteruddannelse. 

Er man børnefamilie og har brug for hjælp, 
ringer eller skriver man til koordinator 
Pernille Jellinggaard. Mange oplysninger om 
foreningens arbejde kan også findes på vores 
hjemmeside

Tlf: 53544248
Mail: koordinator@familievenner-gribskov.dk 
www.familievenner-gribskov.dk

Like og del os på Facebook


