
 

 

Bliv en del af Folkekirkens Familiestøtte 

Alle provstier og sogne er velkomne til at blive en del af Folke-
kirkens Familiestøtte. Provstiet ansætter i givet fald i  
samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte en lokal koordina-
tor, der står for: 

 rekruttering, godkendelse og ledelse af de frivillige. 

 kontakt til menighedsråd, præster, skoler, børnehaver, 
kommune og andre lokale interessenter. 

 formidling af mulighederne til både børnefamilier og 
samarbejdspartnere. 

 kontakt til børnefamilierne og match med frivillige. 

 afholdelse af lokale forløb. 
 

 

Noget for jer?  

Vi kommer gerne ud til jer og fortæller om vores arbejde, og 
hvordan man kan blive en del af Folkekirkens Familiestøtte. 
Kontakt Leif Sondrup på 30 33 32 01 / LESO@km.dk, eller læs 
mere om vores arbejde på 
 

www.folkekirkensfamiliestotte.dk 

 

 

 

 

 

 

 

Folkekirkens Familiestøtte 

 

 

En del af sognets og provstiets diakonale arbejde. 

Til  
sogne og 
provstier 

”Da jeg så navnet Folkekirkens Familiestøtte, så var jeg lige inde og 

læse lidt mere, for hvad har folkekirken med det her at gøre. Men 

det giver jo enormt god mening, Jeg ser det som en opdatering af 

folkekirken, som gør den mere relevant for mig. 

Camilla, forælder med forældreven 

 
 

 

http://www.folkekirkensfamiliestotte.dk/


 

 

Et unikt tilbud til børnefamilier 
Statistikker og utallige undersøgelser taler deres tydelige 
sprog. Ensomme unge. Usikkerhed omkring forældrerollen. Et 
skærmforbrug, der suger nærvær ud af familien. Forventnings-
pres. Børn, der føler sig uden for fællesskabet osv. Mange bør-
nefamilier er hårdt pressede i dag. Men med lidt støtte kan de 
fleste få hverdagen på rette spor igen. 
 

Folkekirken har en lang tradition for diakonalt arbejde. Folke-
kirkens Familiestøtte bygger på et ønske om, at vi bliver bedre 
til at se og støtte hinanden. Med Folkekirkens Familiestøtte 
kan I på en god og let måde nå de familier, der har brug for 
hjælp til at få bedre styr på hverdagen.  
 
”Det er en del af kirkens DNA at være til for mennesket. Det stærke 

ved Folkekirkens Familiestøtte er, at det er for tilsyneladende vel-

fungerende familier, hvor forældrene har brug for en hjælpende 

hånd. Det synes jeg er godt set, for det er en målgruppe, der ofte 

overses.” 

Niels Christian Kobbelgaard, domprovst, Budolfi Provsti 
 

Næstekærlighed i praksis 
Folkekirkens Familiestøtte har en vifte af velafprøvede forløb 
til forældre i forskellige livssituationer. Fælles for dem er, at de 
har til formål at støtte forældre i at skabe en bedre hverdag i 
familien. Vi hjælper forældre med at være de forældre, de 
gerne vil være. Også når det er svært.  
 
Vi tilbyder støtte via forældrevenner, forløb for par, forløb for 
skilsmisseforældre, samtaleforløb for gravide og forløb til for-
ældre, der gerne vil have sundere skærmvaner i familien. Alle 
forløb bygger på princippet om hjælp til selvhjælp. Hos os bli-
ver man altid en del af et forløb, så man ikke står alene, når 
viden og inspiration skal blive til nye, gode vaner i hverdagen. 
Vi går sammen med forældrene. 

 
Vi er en del af folkekirken, og vi arbejder ud fra folkekirkens 
menneskesyn. 
 
Ejerne af Folkekirkens Familiestøtte er de provstier, der går ind 
i det fælles samarbejde. Den primære opgave i sognene er at 
fortælle om tilbuddet bl.a. til de lokale børnefamilier, der 
kunne have glæde af det. 

 

”Da jeg hørte om Folkekirkens Familiestøtte første gang, tænkte 

jeg: Det var genialt. Vi kan jo alle sammen havne i en situation, 

hvor vi er trængte. Det møder jeg i mit arbejde rigtig meget. Med 

Folkekirkens Familiestøtte har vi fået et fundament at  

stå på, som vi ikke nødvendigvis selv kunne løfte som  

sådan et lille sted.”  

Mai-Britt Hvid Christensen,  
sognepræst i Aulum 
 
 

 


