
Unge frivillige i FTS. 

 

”Aktiv Sommer” er navnet på de to aktivitetsdage, Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde/FTS og Aktive 

Boligområder/ABIS holdt i Skovparken sidste weekend i skolernes sommerferie.  

Det var dage, hvor der blev bygget bro 

til lokale sports- og kulturforeninger, 

som stod for de enkelte aktiviteter - 

støttet af Broen Svendborg og 

Trygfonden. Ca. 250 børn og unge og 

deres familier deltog. Gennem dagene 

lød sætninger som: ”Nu ved jeg hvad 

jeg skal sige, når min lærer spørger, 

hvad vi har lavet i ferien.” ”Jeg 

drømmer om at begynde til amerikansk 

fodbold.” ”Jeg anede ikke, jeg kan skate. 

Det er jeg god til.” 

 Ud over muligheden for gode 

oplevelser på tværs af kulturer er Aktiv Sommer et vigtigt møde med  Svendborgs fritidsliv og  muligheden 

for selv at være aktiv som frivillig. 

Aktiv Sommer har bekræftet os i, at vores slogan, ”FTS er noget vi gør sammen”, er det helt rigtige; for i 

praksis har det vist sig, at frivillighed kan være med til at give mennesker troen på, at de har en plads i 

fællesskabet, og at de kan bidrage og gøre en forskel. Alle kan bidrage. Ud over foreninger/ungdomsskole 

var mere end 30 personer mellem 10 og 80 år med forskellig kulturel baggrund frivillige i forbindelse med 

Aktiv Sommer. De frivillige kommer primært fra ABIS og FTS egne projekter.  De er ivrige efter at være med 

til at gøre noget godt for andre og efter at være en del af det særlige fællesskab, det giver. I år har 11 unge 

været med som frivillige på Aktiv Sommer, og en stor del af dem er fortsat som frivillige i FTS sprogcafé -  

bl.a. som børnepassere, så mødre med små børn kan få ro til at øve sig i dansk.  

Derudover er de er med til at planlægge FTS næste projekt. Den 17. september slår FTS dørene op til   

`Smag på verden´ i Kirkens Korshærs 

Lokaler på Dronningholmsvej 61, hvor 

vi også holder til i det daglige. Det 

bliver en kulinarisk oplevelse med 

smagsprøver fra bl.a. Iran, Somalia, 

Columbia, Ukraine, Tonga og Syrien.  

Maden er lavet af de familier, der 

kommer i FTS, og vores unge frivillige 

hjælper bl.a. med at lave skilte, og de 

står for en bod, hvor man kan købe 

kaffe og kage, de selv har bagt. 

Hvorfor er de fortsat som frivillige? 

”Jeg elsker at være frivillig, fordi jeg 

lærer nye mennesker at kende og 

prøver mig selv af med nye opgaver”, fortæller en af de unge med flerkulturel baggrund.  



 

 

Vi håber, at mange vil kigge forbi ”Smag på verden”. Det koster ikke noget at komme ind, men man må 

meget gerne give en donation ved udgangen. Pengene, der doneres skal bruges til at lave aktiviteter for 

familier og unge. På dagen vil Trygfonden overrække os en donation, så vi det næste år kan fortsætte med 

at støtte familier, der har brug for en ekstra hånd.  

Vi håber, at vi også næste år vil kunne byde på Aktiv Sommer, selvom det er en stor opgave. Samarbejdet 

med Aktive Boligområder har været frugtbart. Vi er rigtig glade for, at flere unge har fået øjnene op for, 

hvad frivilligheden kan. Mange unge har ”ondt i livet”. Gennem det frivillige arbejde kan vi sammen være 

med til at give flere unge mod på livet og glimt i øjnene.  

 

 

Smag på Verden – en stor kulinarisk oplevelse!  

Lørdag den 17.9. kl. 13-15.30 inviterer (FTS)  

Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg  

– de lokale kirkers udstrakte hånd til flygtninge og indvandrere –  

på mad fra mange dele af verden, bl.a. Ukraine, Columbia, Syrien, 

Rusland, Kosovo, Somalia og Tonga. 

 

Maden serveres I  

Kirkens Korshærs lokaler på Dronningholmsvej,  

hvor FTS har til huse til daglig. 

Den laves af nogle af de familier, som er en del af Folkekirkens 

Tværkulturelle Samarbejde, fordi de gerne vil bidrage til FTS 

arbejde - en tanke som stemmer overens med vores slogan: ”FTS er 

noget vi gør sammen.”  

På dagen får FTS overrakt en donation fra Trygfonden til at lave 

tværkulturelle aktiviteter for familierne i FTS. 

I caféen vil man kunne købe kaffe og kage lavet af de unge frivillige, 

som blev så glade for at være frivillige i sommer, da FTS i samarbejde med ABIS holdt Aktiv Sommer - to 

aktivitetsdage, hvor 250 børn og unge deltog, og hvor der blev bygget bro til  sportsforeninger, spejdere, 

ungdomsskole og andre lokale fritidstilbud for voksne og børn. 

Der er fri entre – og et håb om, at de som kigger forbi, vil donere lidt ved udgangen. Donationerne skal 

bruges til at lave familieaktiviteter for. Familierne, der laver mad til arrangementet, er med til at bestemme 

aktiviteterne, pengene skal bruges til.  

 

 

 


