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I landsbyen Ganløse  
midt mellem København 
og Frederikssund samler 
fire erfarne FDFere nye 

familier til aktiviteter  
for børn mellem  

2 og 6 år.

TEKST RASMUS LIND FOTO JENS PILTOFT OG FDF SUNDBY

Børn og forældre har det sjovt og får relationer på tværs, når de leger sammen.



Når børnefamilier fra Ganløse og om-
egn mødes til familie-FDF, er Jakob 
Korsgaard Berg en af de ledere, der 
planlægger og afvikler aktiviteterne. 
Han fortæller, at idéen til en familie-
kreds opstod, fordi de fire initiativta-

gere ønskede at engagere sig i lokalt 
FDF, samtidig med at deres egne børn 
kunne deltage.

- Vi er to familier, som flyttede til 
en lille landsby, hvor der ikke var noget 
FDF. Inden vi flyttede, boede vi alle fire 
ret langt væk fra de kredse, vi var akti-
ve i. Da vi så landede i Ganløse, skulle 
vi træffe et valg. Vi kunne enten køre 
til en anden kreds, eller vi kunne skifte 
skjorte og melde os ind hos den store 
DDS-gruppe i byen. Men vi ville gerne lave noget lokalt 
FDF, hvor vores egne børn kunne være med, og så var 
løsningen at starte noget familiearbejde op, siger han.

Børn og forældre i FDF Ganløse mødes hver anden 
torsdag i et efterhånden velafprøvet koncept med både 
tid til samvær, aktiviteter og aftensmad.

ET HOLDBART KONCEPT
Fra 16.30 begynder familierne at ankomme, og børnene 
kan lege frit med hinanden eller spise lidt brød og frugt, 
mens forældrene har tid til at tale sammen over en kop 
kaffe. Klokken 17.00 begynder aktiviteten, og 45 minut-
ter senere spiser alle aftensmad sammen.

- Når vi mødes, er der enighed om, at børnene er en 
samlet flok. Man hjælper hinandens børn, og man leger 
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sammen i én stor flok. Derfor får alle voksne en relation 
til de andres børn, og børnene oplever, at der er flere 
voksne, som vil lege. Det er dér – når familierne ikke 
bare er i deres egne bobler – at det bliver rigtigt FDF for 
mig, siger Jakob Korsgaard Berg.

I den første fase var det initiativtagernes plan at finde 
fem andre voksne, der ville være med 
til at starte kredsen, men det viste sig 
at være sværere end ventet. Derfor be-
sluttede de at gøre det selv. Og siden 
har der været en langsom tilgang af 
nye familier.

- Det kræver noget tålmodighed at 
starte noget nyt op. Men vi troede på 
vores koncept, og derfor havde vi også 
motivationen til at fortsætte, selvom 
det gik langsomt. Indtil videre har vi 

fire taget os af alle opgaverne, men til vores seneste 
møde var der kun én af os. Så tog de andre forældre fat, 
og det tegner jo godt, siger Jakob Korsgaard Berg.

HÅBER PÅ ET PUSLINGEHOLD
FDF Ganløse er i gang med at indtage en aktiv plads i 
lokalsamfundet. Både på kort og langt sigt forventer de 
at spille en central rolle i kirkens børne- og ungdomsar-
bejde, og de regner med at slutte sig til en gruppe, der 
er ved at etablere et frivillighus i byen.

- Vi har et mål om, at vi også på et tidspunkt skal 
have FDF-arbejde for ældre aldersgrupper. Med det fa-
miliearbejde, som vi laver nu, håber vi, at nogle af for-
ældrene får lyst til at starte et puslingehold, i takt med 
at børnene bliver ældre, slutter Jakob Korsgaard Berg. 

Bål og musik er vigtigt for FDFere i alle størrelser. Her prøver de mindste af FDF Ganløses børn guita-ren for første gang.  

”Vi troede på vores 
koncept, og derfor havde 
vi også motivationen til 

at fortsætte.”
JAKOB KORSGAARD BERG




