
Nyhedsbrev fra BØRNEHJÆLPSDAGEN 
Kære alle sammen, 
  
Så er vi landet med begge ben solidt plantet i 
2009. Det bliver et spændende år med en 
masse aktiviteter for anbragte børn, nogle er 
allerede fasttømrede traditioner og gamle 
kendinger, mens andre er nye og skal 
afprøves. Men jeg håber, at rigtig mange af jer 
igen i år vil bakke op om arrangementerne. 
Og vi er som altid åbne overfor gode ideer, og 
måder hvorpå vi kan gøre børnenes hverdag 
en lille smule sjovere. 

  
 

    
 
         
  

Få del i tilbuddet: 
  
Er I endnu ikke på den faste liste over 
institutioner, som modtager tilbud fra 
Børnehjælpsdagen? Så ring til Ida på 
nedenstående nummer eller send en mail. Det 
er nemt og gratis. 
  
Vi arbejder på at være det ekstra krydderi i de 
anbragte børn og unges hverdag, som kan 
være med til at give selvtillid og noget ud over 
det sædvanlige. Kun fantasien sætter 
grænser. 

  
  
  
  

www.bhd.dk 
  

Konfirmationer: 
  
Igen i år er vi glade for at kunne tilbyde en 
gave til de unge mennesker, som skal enten 
non- eller konfirmeres. Vi skal bruge et navn, 
samt en dato for afholdelse af konfirmationen, 
og vil dernæst sende gave samt et lille kort ud 
til de unge. Også her gælder, at I kan tilmelde 
jer online eller ved at sende en mail.  

  

    
Tivoli i lys: 
  
Det er efterhånden blevet en tradition, at Tivoli 
inviterer os til en tur i den gamle have, inden 
der bliver åbnet for de forskellige sæsoner. 
Og dette forår er selvfølgelig ingen 
undtagelse. Vi har modtaget 2000 billetter til 
lysfesten, som vil foregå d. 7. april. Dørene vil 
være åbne fra kl. 17.00-22.00 og alle 
forlystelser vil være åbne og gratis. Tilmelding 
foregår online eller på mail og senest d. 1. 
april 2009.  

  

    
  
           
 
 



 Udslusning: 
  
Her på Børnehjælpsdagen har vi igennem et 
stykke tid snakket om, at vi gerne vil lave 
noget for den gruppe af unge, som skal 
igennem udslusning, og ende i egen lejlighed. 
Efter snak med nogle af de unge til de 
forskellige arrangementer, har vi fået en lille 
idé om, hvad det er de står og har behov for 
hjælp med. Men vi er langt fra i mål, og inden 
vi går i gang med arbejdet, vil vi rigtig gerne 
danne os en idé om, hvor det vil være mest 
hensigtsmæssigt at sætte ind. Derfor har vi 
brug for jeres hjælp, og vi vil gerne invitere 
alle, som har tid, lyst og mulighed til et 
summemøde på Børnehjælpsdagen d. 20. 
februar fra kl. 15.00-17.00. Vi er selvfølgelig 
klar over, at der er mange af jer, som ikke har 
mulighed for at komme, og vil derfor opfordre 
jer til at sende en mail eller ringe herind med 
jeres gode ideer. Der behøver ikke være så 
langt fra tanke til handling, og det her er en 
noget, som Børnehjælpsdagen rigtig gerne vil. 
Så kom med ideer, ønsker og andre forslag, 
så vi kan gøre tilværelsen, for dem som skal 
stå på egne ben, lidt mere tryg og stabil.  

  

  

 
 
  

 
  

Julefester: 
  
På 2½ uge afholdte vi i december måned 6 
julefester rundt om i landet. 550 anbragte 
børn og unge var med til de hyggelige dage 
med underholdning, rundvisninger på 
museerne, kendisser og ikke mindst gaver. Vi 
vil gerne sige tak for den store opbakning, 
som vi har fået til de her arrangementer, og 
alle de dejlige takkemails, som efterfølgende 
er landet i indbakken.  

  

            
  
                   
  

NYT NYT NYT…. Facebook: 
  
Børnehjælpsdagen er nu på Facebook – 
gruppen hedder Børnehjælpsdagen 
Klik jer ind og bliv medlem af gruppen, hvor I 
bl.a. kan dele erfaringer med andre 
institutioner om arrangementer, events og 
arbejdet med anbragte børn. 
  
 
 

  
  
  
                www.facebook.com 



Til sidst vil vi gerne ønske jer alle sammen et 
rigtig godt nytår. Vi håber at 2009 for alle vil 
byde på dejlige oplevelser og sjove 
udfordringer. Ring eller skriv til os, hvis I har 
noget på hjerte. Vi er her af selv samme 
årsag. 
  
Med venlig hilsen 

 
Ida Lissau-Jensen 
Projektleder, Anbragte Børn 
T: 35 30 93 07 
M: ij@bhd.dk 
  

          

                 

  
  
 
 


