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Fokus 2020: Have fokus på Mission i Danmark
ved at fokusere på børn og unge
•

Sociale aktiviteter for børn og deres familier

Inspiration fra Odense
Baptistkirken i Odense har samlet sociale aktiviteter i ”Foreningen Klosterbakken”.
Det har vi gjort, fordi vi som menighed gerne vil være med til at gøre en positiv forskel i vores by for
mennesker, der har det svært økonomisk.
Vi har været i dialog med kommunen og har på baggrund heraf valgt følgende tre projekter:
1. En årlig tur til Legoland for børn, der ikke kommer på ferie
Formålet med turen er at give børnene en dag med gode oplevelser, så de kan fortælle deres
kammerater, at de også har været på tur i ferien. På baggrund af ansøgninger visiterer vi børnene
til turen. Der skal medfølge én forælder, der betaler kr. 50. Alt andet er gratis. Turen afsluttes med
aftensmad i kirken ved hjemkomsten kl. 19.
Vi har udarbejdet en folder med beskrivelse af arrangementet samt en ansøgningsblanket. På
baggrund af modtagne ansøgninger udvælges de mest trængende. Vi har kontakt med en chauffør,
der vederlagsfrit kører turen for os. Bussen lejes billigt.
2. Hjælpepakker til børnefamilier
Efter ansøgning og anbefaling af kommunens sagsbehandlere eller andre aktører vi kender godt,
bevilger vi hjælpepakker med kolonialvarer til en værdi af 1000 kr. til udsatte børnefamilier. Vi har
en flyer, der beskriver projektet samt en ansøgningsblanket med plads til kommunens stempel og
notat. Hjælpepakkerne leveres af Nemlig.com.
3. Børnefødselsdage
Projektet er i støbeskeen. Tanken er at arrangere et antal fødselsdage for børn i 1. til 3. klasse.
Børn, der ikke har mulighed for at invitere klassen på fødselsdag. Vi har hidtil ikke haft ressourcer til
at sætte det i gang, men på et nylig afholdt møde med kommunen, tilbød de at finde
pædagogstuderende, der kan arrangere et antal fødselsdage i kirkens Café. Vi satser nu på at
komme i gang sidst på året med dette projekt. Meningen er, at der arrangeres en super fest med
spændende oplevelser og god servering. Vi afholder alle udgifter til arrangementet.
Undertegnede er kontaktperson på disse projekter.
Mogens Andersen
mogander@hotmail.dk
+45 2074 2391

