
Har du eller dine forældre spørgsmål ?  

Ring eller skriv til: 

 

Selvhjælpskoordinator, Lene Elinor Jørgensen 
Tlf.: 2573 4533 
Mail: selvhjaelp@fcll.dk 

Frivilligcenter Langeland 

Fredensvej 1, Rudkøbing 

Mød de frivillige gruppeledere 

 Jeg hedder Rosa Kunkel og har 
bopæl på Langeland. Jeg er 
uddannet pædagog og har 

igennem en årrække beskæfti-
get mig med børn og unge. 

Som frivillig vil jeg gerne bruge 
min erfaring til hjælp for andre. 

Jeg hedder Lisbeth Rasmussen. 
Jeg bor i Svendborg og  uddan-
net pædagog med 42 års erfa-
ring i at arbejde med børn og 
unge.  Det er vigtigt for mig at 
sørge for, at hvert barn/ung   
føler sig set og hørt 

 

 

Ungegruppe  

Kassebølle friskole 

Opstart d. 18 feb. 2020 



En ungegruppe er for unge der; 

 - gerne vil mødes med andre unge  

 - have større selvværd 

 - vil dele tanker og erfaringer med andre 

 

Ungegruppen er et frirum, hvor der er plads til at  
være -og lære mere om sig selv og de andre 

Gruppen består af tre-otte unge, der mødes ca. 8 gange sam-
men med to frivillige voksne, der har lyst til at snakke, lytte og 
lære jer at kende.  

Fokus er gruppens fællesskab, hvor der er plads til både alvor 
og sjov. Til møderne hygger I jer, får en snack og snakker om 
det der optager en, lytter til hinandens historier laver øvelser,  
og meget andet. 

 

Gruppen er et fortroligt frirum 
Alt, hvad der bliver sagt i ungegruppen, er naturligvis fortroligt 
og alle har pligt til at overholde dette. Men du behøver  ikke 
dele mere om dig selv, end du har lyst til. 

De to frivillige  voksne planlægger jeres møde og står for de 

trygge rammer. De voksne frivillige har ikke nødvendigvis sva-

rene på alle dine spørgsmål, men de lytter og støtter gruppen i 

at blive et trygt fællesskab.  

  

Hvor: Gruppen mødes på Kassebølle Friskole 

Hvem: Unge fra 6. kl.-9 kl. 

Hvornår: Gruppen mødes første gang umiddelbart efter   

vinterferien; tirsdag d. 18 feb. 2020 kl. 14-15.45, og derefter 

hver tirsdag indtil Påske.  

Tilmelding: sker ved at dine forældre skriver en mail med   

telefonnummer på: selvhjaelp@fcll.dk eller ringer  til  

Lene Elinor Jørgensen,  

Selvhjælpskoordinator, Frivilligcenter Langeland.  

Tlf.: 2573 4533 

Afbud:  Dine forældre skal ringe afbud til Frivilligcentret, 

hvis du ikke deltager, senest om morgenen, på                    

tlf. 2573 4533. 

 

Ved henvendelse vil der være en gensidig forventningsaf-

stemning, for at afklare om den unges behov og ønsker 

stemmer overens med gruppens indhold og rammer. 

? Har du spørgsmål eller ønsker et personligt møde, inden du 

tilmelder dig gruppen, er du meget velkommen til at kontakte 

Lene Elinor Jørgensen 

 

På bagsiden af folderen kan du møde de to fri-

villige i gruppen…. 

Vi glæder os til at se dig! 


