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Indledning 
I august 2012 blev den frivillige forening Fødselsdagskompagniet officielt stiftet. Visionen er enkel: At 

bygge bro og skabe netværk mellem mennesker, som står alene og derfor har svært ved at få hverdagen til 

at hænge sammen både praktisk og økonomisk. Bestyrelsen har formuleret foreningens formålsparagraf 

således: Foreningen har til formål at udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for familier i Aalborg Kommune, 

der er i økonomisk og socialt underskud. Fødselsdagskompagniet søger at opfylde dets formål ved at 

tilbyde økonomisk og praktisk hjælp til afholdelse af børnefødselsdage i omtalte familier. Det være sig 

familier med kun én indkomst, enlige forsørgere eller familier som på anden måde savner overskud, for 

eksempel grundet langtidsvarig sygdom, mangel på netværk eller lignende. Ydermere tilsigtes det, at 

foreningens arbejde efterfølgende faciliterer netværk, hvor det er muligt. Foreningens arbejde er af ikke-

kommerciel og almennyttig karakter. 

Fødselsdagskompagniets substans og relevans 
Som det fremgår af Fødselsdagskompagniets formålsparagraf, går foreningen på to ben. Dels arbejder vi 

med at hjælpe udsatte familier med at fejre børnefødselsdage, og dels arbejder vi for at skabe netværk 

mellem de udsatte familier, fordi vi tror på, at netværk skaber trivsel og overskud på den lange bane. 

Fødselsdagene 

Det store omdrejningspunkt er, at afholde børnefødselsdage i familier, hvor der af sociale og/eller 

økonomiske årsager ellers ikke ville have været råd, eller overskud til at fejre barnets fødselsdag. 

Målgruppen er i særlig grad socialt belastet familier med børn i alderen 4-10 år. Børn i den definerede 

aldersgruppe har en alder hvor det, at kunne invitere børnehaven eller klassekammeraterne til fødselsdag, 

har stor betydning for det enkelte barns selvværd – særligt hvis det pågældende barn, er det eneste barn i 

klassen eller børnehaven, som ikke inviterer til fødselsdag. Her kan Fødselsdagskompagniet løse en vigtig 

opgave. Der tilbydes seks forskellige temafester hvori der indgår masser af leg, latter og udklædte frivillige, 

som vil gøre deres yderste for, at det enkelte barn får en rigtig god oplevelse af, at blive fejret på sin 

fødselsdag.  

I Fødselsdagskompagniet anser vi det for meget værdifuldt, at løsningen af de forskellige opgaver i 

forbindelsen med afholdelsen af fødselsdagen, sker i størst muligt samarbejde med den enkelte familie. Vi 

tror på, at alle mennesker, uanset livssituation, besidder ressourcer, som kan bidrage positivt til 

fællesskabet. Derfor er der altid tale om en skræddersyet løsning hvor den enkelte familie bidrager med så 

mange ressourcer, den føler overskud til. Det er nemlig ikke vores hensigt at ’tage over’, men snarere at 

agere netværk, således at forældrene får større overskud til at være en del barnets fødselsdag. Derfor 

bidrager Fødselsdagskompagniet med økonomi og frivillige hænder, så forældrene blot skal finde 

overskuddet til at være nærværende. I arbejdet med familier, som er socialt udsatte, kan det være en 

barriere at invitere andre mennesker ind i hjemmet, derfor tilbyder Fødselsdagskompagniet også at festen 

kan finde sted i andre lokaler, end i barnets hjem.  
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Netværket 

Fødselsdagskompagniet bidrager aldrig med økonomisk hjælp alene, fordi det netop er hensigten, at 

etablere netværk, da vi ved, at familier som er socialt og økonomisk trængte, ofte netop rammes på evnen 

til at skabe og opretholde netværk. Derfor er det ligeledes en del af Fødselsdagskompagniets vision og 

formål, at skabe netværk mellem mennesker i samme livssituation. Dette gøres bl.a. ved at tilbyde 

forskellige fællesaktiviteter, for de familier som Fødselsdagskompagniet har været i kontakt med. Det vil 

sige, at aktiviteterne er karakteriseret ved, at de er rettet mod hele familien, så både børn og voksne får en 

sjov dag som kan skabe fælles minder. Et eksempel på en sådan aktivitet, kan være en netværksfest, hvor 

familier som bor i samme område inviteres til en årstidsfest, hvor der arrangeres fælles spisning og sjove 

aktiviteter. Ud over netværksfesterne, arrangerer Fødselsdagskompagniet også fællesudflugter, til f.eks. 

Fårup Sommerland. Visionen bag de forskellige netværksskabende tiltag, er både at skabe trivsel blandt 

udsatte familier, ved at give dem mulighed for at få nogle oplevelser sammen, som ellers ville have været 

uopnåelige, men det handler også om, at skabe forskellige mødesteder hvor familier i samme situation kan 

mødes og hvor venskaber og netværk kan opstå. Dette er vigtigt, fordi manglen på netværk ofte er en af 

årsagerne til, at familien savner overskud i hverdagen.  

Foreningens relevans 

Ifølge en analyse foretaget i 2011 af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er gruppen af børn, der lever i 

familier, som er fattige i mindst tre år i træk, steget voldsomt. I løbet af blot syv år er antallet af langvarigt 

fattige børn steget med omkring 65 procent. Stigningen svarer til, at der i gennemsnit er kommet 1.000 flere 

langvarigt fattige børn hvert eneste år i Danmark. Forskning viser, at familier der har få penge at gøre godt 

med, og derfor lider mange afsavn, ofte rammes på deres evne til at trække på sociale netværk. Dette er 

især problematisk for familier som er ressourcesvage, fordi disse netværk ikke alene kan bistå med praktisk 

hjælp, men også rummer et element af menneskelig kontakt og opbyggelse af fortrolighed mellem 

mennesker, hvorfor ensomhed ofte bliver et biprodukt af en livssituation præget af mange afsavn. En 

undersøgelse fra Center for Alternativ Samfundsanalyse viser at enlige mødre er nogle af dem, som lider 

størst afsavn i denne forbindelse. Uanset om en familie rammes alene på økonomien, eller om også 

overskuddet til at opretholde netværk svækkes, som det for eksempel ofte er tilfældet ved længerevarende 

afskæring fra arbejdsmarkedet, er familiens store tabere ofte børnene. Ifølge en undersøgelse fra 

2009/2010 har 57 procent af de som lever på de laveste sociale ydelser hele tiden svært ved at få pengene 

til at slå til. 60 procent har undladt at besøge familie og venner og 66 procent har undladt at give gaver ved 

fødselsdage. I Fødselsdagskompagniet mener vi, at alle børn fortjener at få fejret deres fødselsdag, men 

desværre er det ofte en post der må skæres i, når økonomien og overskuddet mangler.  

Den store vision 

Fødselsdagskompagniets vision er endvidere, at være med til at fremme aktivt medborgerskab i Aalborg 

Kommune. Vi tror, at der i Aalborg er rigtig mange uopdagede ressourcer, som under de rigtige 

omstændigheder, vil kunne udvikle sig og blive til gavn for hele Aalborg Kommune. Vi drømmer om, at 

være med til at bygge bro og skabe netværk mellem mennesker, for at fremme medmenneskeligheden og 
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ansvarsfølelsen overfor hinanden. Vi tror ikke kun at frivillighed hører hjemme indenfor en organisatorisk 

ramme, men, at frivillighed er en beslutning om at åbne øjnene for den verden, man er en del af. Igennem 

Fødselsdagskompagniet ønsker vi at facilitere netværk, så mennesker begynder at opleve sig selv som en 

ressource ind i samfundet, da vi tror på at alle har noget at bidrage med som er vigtigt og at det fremmer 

livskvaliteten for den enkelte at opleve sig som en ressource. Derfor ønsker vi at skabe en platform for, at 

mennesker kan få hænderne op af lommen og være med til at investere ind i noget, som forvandler 

menneskers liv. Visionen beskrives bedst med begrebet ”Community Living”. Community Living er en 

livsform, som bygger på erkendelsen af, at vi i Aalborg har brug fællesskab med hinanden på tværs af 

økonomiske, kulturelle og sociale skel. Community Living betyder med andre ord, at vi får øjnene op for 

hinanden, og at vi som enkeltpersoner såvel som virksomheder begynder at investere både økonomi og tid 

ind i hinanden, så vi i fællesskab kan tage ansvar for det samfund vi alle er en del af. Vi tror, det alt 

sammen starter med, at mennesker mødes, og igennem Fødselsdagskompagniet ønsker vi, i et praktisk 

udtryk, at bringe denne bevidsthed med os, samt skabe synlighed omkring vigtigheden af alle menneskers 

bidrag.  

Samarbejdspartnere.  

For at komme i betragtning til Fødselsdagskompagniets aktiviteter skal familien ligge indenfor foreningens 

målgruppe som er defineret i vedtægterne som: Familier med kun en indkomst, enlige forsørgere eller 

familier som på anden måde savner overskud, for eksempel grundet langtidsvarig sygdom, mangel på 

netværk eller lignende. I vurderingen af de enkelte kandidater tages således både økonomi samt familiens 

øvrige ressourcer i betragtning.  

Fødselsdagskompagniet har forskellige samarbejdspartnere som videreformidler kontakt til de relevante 

familier. Blandt andet samarbejder vi med Aalborg Kommunes Social og Ydelsescenter om, hvilket betyder 

i praksis, at relevante familier bliver henvist via socialrådgivere i Aalborg Kommune til 

Fødselsdagskompagniets daglige ledelse, som derefter tager en samtale med den enkelte familie for at 

vurdere behovet. Der ud over arbejder vi også boligsocialt, fordi vi ved, at de udsatte familier ofte bor i 

relativt samme boligområder. Senest har vi indledt et samarbejde med aktivitetskoordinatoren samt den 

sociale vicevært på Tove Ditlevsensvej. Endvidere får vi henvisninger fra andre frivillige sociale foreninger, 

herunder f.eks. Barnets Blå Hus på Sønderbro. 


