
”Folkekirkens Familiestøtte 
har givet mig styrke til at tro 

mere på mig selv som 
forælder, og det har været 

godt for vores børn.  

Det har  været trygt at  
have en frivillig til at  hjælpe 

os videre.”

Bente Hansen,  
mor til Anders og Amalie

Center for Folkekirkens Familiestøtte blev 
etableret 2016 og er menighedsrådenes / 
provstiudvalgenes tilbud til børnefamilier. 
Center for Folkekirkens Familiestøtte ud-
gøres af alle de menighedsråd og provsti-
udvalg, der er med i Folkekirkens Familie-
støtte. Menighedsråd og provstiudvalg i alle 
stifter kan blive en del af Center for Folke-
kirkens Familiestøtte.  

  For at blive en del af centret kræves det, 
at der i samarbejde med ledelsen for centret 
ansættes en koordinator. Koordinatoren har 
det lokale ansvar for at formidle viden om 
alle støttemuligheder til alle relevante mål-
grupper, rekruttere og lede de frivillige samt 
have løbende kontakt til børnefamilierne. 

 Folkekirkens 
Familiestøtte

 Folkekirkens 
Familiestøtte

Kontaktinformationer
For yderligere informationer kontakt 
Center for Folkekirkens Familiestøttes ledelse:

Leder Leif Sondrup 
tlf 30 33 32 01, leso@km.dk

Udviklingskonsulent Lisbeth Andreassen Ryelund 
tlf 30 33 50 02, liar@km.dk 

www.aalborgstift.dk/familiestotte.dk 

”Tryghed på hjemmefronten er forudsætningen for 

barnets trivsel og udvikling. Det er forældrenes 

ansvar og opgave at skabe og værne om tryghed i 

hjemmet, således at barnet kan blive selvstændig og 

bruge sin energi på udvikling.” 

Bodil Kappelgaard, psykolog

Center for Folkekirkens Familiestøtte
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Alle forældre ønsker at give deres børn en 
tryg opvækst, hvor børnene trives og ud-
vikler sig godt. Men mange almindelige 
børnefamilier oplever, at hverdagen som fa-
milie kan være en udfordring, hvor det kan 
være svært at få skabt en god hverdag med 
overskud, gode rutiner, nærvær og glæde.

Folkekirkens Familiestøtte vil gerne hjælpe 
forældre med at skabe gode opvækstbetin-
gelser.

Målet med en konkret indsats i hjemmet er 
at bidrage til, at forældre, der ønsker støtte, 
bliver bedre til at tage hånd om børnenes 
opvækst. Folkekirkens Familiestøtte kan 
bistå med, at forældre bliver bedre til at tale 
med hinanden – uanset om forældrene bor 
sammen eller ej. Alt sammen fordi en god 
opvækst er meget afgørende for, om bør-
nene får et godt voksenliv.

Folkekirkens Familiestøtte vil gerne træde 
til på tidspunkter, hvor det brænder på, og 
vi vil gerne yde støtte i tide.

Målgruppe
Målgruppen i Folkekirkens Familiestøtte er 
almindelige børnefamilier med almindelige 
udfordringer, der har børn i alderen 0-17 
år, og som ønsker støtte til at få tingene til 
at fungere bedre i hjemmet. 

Fokusområder i indsatsen
Indsatsområderne kan være mange og 
afhænger af den enkelte families ønsker, 
behov og udfordringer. Udgangspunktet 
for hjælpens indhold og udformning er at 
hjælpe forældre med at tage bedre vare på 
deres opgave som primære omsorgsgivere 
for børnene. 

De frivillige
Det er frivillige, som efter aftale med ko-
ordinatoren giver målrettet støtte til fami-
lierne i hjemmet. De frivillige er voksne 
mennesker, som har evner, tid og lyst til at 
hjælpe og give af deres tid til børnefamili-
erne.  De frivillige gennemgår et introduk-
tionsforløb forud for opstarten som frivil-
lig i hjemmet og er i løbende dialog med 
koordinatoren.


