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Foreningen LIVSVÆRK er til for at sikre de bedste vilkår for udsatte
børn og unge i Danmark.
LIVSVÆRKs formål er at give børn, unge, voksne og familier mulighed
for at leve værdige liv, hvor de trives i nære relationer, udvikler deres
potentiale og tager del i samfundet. LIVSVÆRK udfører pædagogisk
arbejde for og med børn, unge, voksne og familier ud fra et kristent,
folkekirkeligt menneskesyn.
Igennem alle år har foreningens menneskesyn været forudsætningen
for arbejdet.
’Menneske først’ er blandt de ord, vi bruger, når vi beskriver, hvordan
vi ønsker at møde det enkelte menneske og først og fremmest ser netop hans eller hendes særlige egenskaber. ’Menneske først’ betyder, at
vi ser hvert menneskes unikke muligheder. På de følgende sider folder
vi vores menneskesyn yderligere ud.
LIVSVÆRK driver dag- og døgninstitutioner, sætter nye projekter i
gang og tager del i samfundsdebatten.
Landsforeningen LIVSVÆRK er en non-profit organisation. Eventuelt
overskud på enkelte aktiviteter kan kun bruges i det arbejde, som er
LIVSVÆRKs formål.

LIVSVÆRKS MENNESKESYN
LIVSVÆRK HAR CIRKA 20 FORSKELLIGE
TILBUD TIL BØRN, UNGE, VOKSNE
OG FAMILIER. EN STOR DEL AF
TILBUDDENE ER TIL MENNESKER
MED SOCIALE OG PSYKISKE
UDFORDRINGER. LIVSVÆRK DRIVER
DERUDOVER OGSÅ VUGGESTUE,
BØRNEHAVE OG EFTERSKOLE.

LIVSVÆRK udfører:

århundreder med etablering af blandt andet hospitaler,
socialvæsen, børnehjem, familiepleje og uddannelse.
Samfundssystemer er kommet og gået, men kristendommen har ofte understøttet og dannet grundlaget for det
sociale arbejde.

ff Forebyggende arbejde, hvor vi stræber efter at forhindre, at konsekvenserne af det enkelte menneskes
udsathed på destruktiv vis skal ramme mennesket.

ff Pædagogisk arbejde, hvor vi har fokus på det enkelte

LIVSVÆRKs sociale engagement og arbejde er en udløber og en fortsættelse af dette menneskesyn, og det
er det, der i dag ligger til grund for arbejdet, og som
kommer til udtryk gennem vores institutioner og tilbud –
pligten til at hjælpe mennesker i nød.

menneskes udvikling, herunder også bistår det menneske, der er udsat eller ramt.

ff Politisk arbejde, hvor vi stræber efter at påvirke de
omstændigheder i samfundet, som gør, at nogle
mennesker eller grupper af mennesker kommer i en
udsat situation.

I LIVSVÆRK er vi der for alle mennesker, uanset potentiale, livssituation, tro eller politisk overbevisning.
Vi mener, at alle mennesker er Guds skabninger, og at
hvert eneste menneske derfor har en uendelig værdi, og
at vi altid er forpligtede i mødet med et andet menneske.

Grundlæggende værdier
Kristendommen har fra sin begyndelse været udadvendt,
og den har altid understøttet socialt hjælpearbejde.
Holdningen har været klar: Ser du din næste lide nød,
har du pligt til at hjælpe. Den linje blev fulgt op gennem

Du skal elske din næste som dig selv.
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HVAD:

HVORDAN:

LIVSVÆRKS MENNESKESYN

I PRAKSIS BETYDER DET, AT VI:

I LIVSVÆRK MØDER VI MENNESKER
NETOP DÉR, HVOR DE ER I LIVET, OG VI:

f Er personlige, nærværende og autentiske i mødet

ff Ser, at alle mennesker altid rummer mere end de

f Er vedholdende i relationen til det andet

med det andet menneske.

vanskeligheder, de har i livet.

menneske.

ff Bringer håb, hvor der er håbløshed.

f Har en tillid til og tro på, at børn og unge vil det
gode og vil livet.

ff Bevarer menneskers værdighed.

f Har høj pædagogisk og psykologisk faglighed og

ff Mener, at omsorg også er at hjælpe med at skabe

altid har fokus på forandring og udvikling.

handling.

f Ser mulighederne i hverdagen og finder fleksible

ff Er overbeviste om, at vi har en personlig

løsninger, herunder også teknologibårne løsninger,
som tilpasses det enkelte menneske.

forpligtelse for vores medmennesker uanset deres
baggrund og livssituation.

ff Prioriterer medmenneskelige og individuelle hensyn
fremfor generaliserende løsninger.

ff Udvikler og driver specialiserede tilbud.
ff Beskriver og dokumenterer resultaterne af vores
arbejde.

ff Samarbejder med andre relevante parter for at løse
opgaven bedst muligt.

ff Anerkender det enkelte menneskes gudsopfattelse.
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FRA HOLDNING TIL
HANDLING
MENNESKESYN, ETIK OG
VÆRDIER I LIVSVÆRKS
PÆDAGOGISKE ARBEJDE
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Etik og værdier er grundlæggende i det pædagogiske
arbejde, som vi laver på LIVSVÆRKs institutioner. Vi har
altid fokus på de etiske dilemmaer, der opstår i vores
praksisverden – især set i lyset af samfundsudviklingen,
der er med til løbende at ændre synet på mennesker,
som lever under særligt vanskelige vilkår eller i udsatte
situationer.
For at menneskesynet giver mening i praksis, er det afgørende, at det opleves i dagligdagen på institutionerne
og igennem den pædagogiske tilgang.
Det er i medarbejdergruppen, blandt børnene og de
unge og blandt forældre og samarbejdspartnere, at
værdierne kommer til udtryk og mærkes. Det er også
her, at værdierne får betydning for, hvordan den pædagogiske indsats beskrives, dokumenteres og udføres.
LIVSVÆRKs pædagogiske udgangspunkt er en grundlæggende forståelse for det enkelte menneskes personlige integritet og særlige værdi. Vi støtter det enkelte
menneske i at tage ansvar for eget liv og i at være en
del af samfundets fællesskaber. På den måde bidrager
vi til at sikre det liv, der opleves værdigt og meningsfuldt
for den enkelte.
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FRA HOLDNING
TIL HANDLING

LIVSVÆRK HAR NOGLE SÆRLIGE
MULIGHEDER FOR AT EFTERLEVE
MENNESKESYNET. LIVSVÆRK HAR
MULIGHED FOR AT BRYDE MED
SYSTEMETS BEGRÆNSNINGER
– SOM FOR EKSEMPEL HER I FIRE
FORTÆLLINGER FRA PRAKSIS:

Vi holder fast, når livet er svært

Ønsker går i opfyldelse

En 10-årig dreng slår og sparker, og han truer de voksne på institutionen med knive. Han forsøger at tænde ild
til stedet, og han gør de andre børn bange og utrygge.
De afviser ham, og drengen isolerer sig. Personalet
arbejder intenst i flere måneder for at forstå drengens
adfærd, så de kan finde de rette handlingsmuligheder,
der kan støtte og udvikle drengens adfærd i en anden
retning. Drengen får tilknyttet sin egen voksen, som han
er tryg ved, og som kan være sammen med ham på
alle tider af døgnet og guide og støtte ham i situationer,
hvor drengen har brug for alternative måder at udtrykke
sig på. Tre måneder senere kan drengen sætte ord på
sine følelser, og han er igen en del af børnegruppen.
Medarbejderne opgav aldrig troen på, at de kunne gøre
en forskel. De så bagved drengens adfærd og holdt fast
i relationen, selv når den blev svær, og de blev afvist.

En pige på institutionen vil så gerne konfirmeres, men
hun har ikke en familie eller et netværk, der kan følge
ønsket til dørs. Personalet på institutionen går til opgaven med krum hals. Personalet hjælper med lektielæsningen til konfirmationsforberedelsen, kirkebesøg og
selvfølgelig det store koordineringsarbejde, der ligger i
at arrangere en god konfirmationsfest for pigens familie.

Et godt afsæt til livet
Igennem længere tid har institutionen sammen med
forvaltningen planlagt en udskrivning og et videre forløb
for en dreng. Han skal starte op i et skibsprojekt, og
hele vejen rundt er der opbakning og vilje til projektet.
Institutionen har holdt de møder, der skal til, lavet de
planer, der skal laves og sørget for, at der er plads til
den unge mand på skibet, som skal være med til at give
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drengen en søfartsuddannelse. Pludselig meddeleler
forvaltningen, at det planlagte forløb desværre ikke længere kan lade sig gøre. Drengen bliver meget frustreret.
Personalet accepterer ikke afslaget og lagde alle kræfter
i for at få det til at lykkes, så drengen kan komme
afsted. Den unge mand får nu en søfartsuddannelse og
dermed et godt afsæt til at kunne få en god tilværelse.
Vi forpligter os i forhold til de unge, som vi tager ind,
også når der opstår problemer.

frugt, nødder, slik og sodavand, og vi køber gaver til
søskende. Vi sender en tilberedelsesvejledning tilpasset
forældrenes kompetencer med julepakken – eventuelt
tilberedes and og flæskesteg på institutionen, så de blot
skal varmes på selve dagen i hjemmet. Eleven tager
julekassen med hjem - det er altså eleven, der bidrager
til julemiddagen. Det giver eleverne en succesoplevelse
at komme hjem med en julepakke – dermed vælger
eleven ikke den nemme løsning – at blive på institutionen juleaften.

Julen bliver en succes
Julen er børnenes fest, og derfor hjælper institutionens
personale hvert år børnene, så de kan holde juleaften
hos deres familie /nærmeste. Institutionens socialrådgiver vurderer, hvilke familier, der behøver hjælp til
at holde en normal juleaften. Vi køber en julepakke
med julelækkerier - and, flæskesteg og ris a la mande,
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LIVSVÆRKS

LIVSVÆRKs historie

dannet udvalg i stort set hele landet. Udvalgene varetog
det praktiske arbejde med anbringelse af børn og unge.

LIVSVÆRK er en forening med en lang historie. LIVSVÆRK begyndte, da Kristelig Forening for Offentlig
Tiltalte og Straffede Børns Redning blev stiftet den 9.
september 1898. Foreningen blev stiftet af en bred
folkekirkelig kreds af mennesker. Rundt om i landets
fængsler sad flere hundrede børn helt ned til 10 år
blandt voksne forbrydere. Målet var at få børn og unge
ud af de danske fængsler og anbringe dem i plejefamilier på landet, hvor der kunne drages omsorg for
deres liv. Foreningens første formand var fængselspræst
Siegfred Hedegaard Nissen. Med stor energi og initiativrigdom stod Siegfred Hedegaard Nissen i spidsen for
opbygningen og udviklingen af foreningens forskelligartede aktiviteter.

Foreningen vokser
Den 1. maj 1899 fik foreningen sit eget kontor og
ansatte til at administrere de mange aktiviteter i foreningen. By- og sognerådene, lærerforeningerne, landets
blade uafhængig af partifarve støttede nu også foreningen med årsbidrag, og der var meget rosende omtale
af foreningen alle vegne fra Folketinget til det mindste
sogn i Danmark.
Foreningen havde i den grad ramt ind i befolkningens
hjerter og hundreder og atter hundreder af tilskudsgivere store som små bidrog til, at foreningen i løbet af kort
tid havde midler til at udvide sine aktiviteter med et optagelses- og iagttagelseshjem på Orø i 1901. I løbet af
de næste år kom flere optagelses- og iagttagelseshjem
til andre steder i landet.

Stiftelsen af foreningen
Siegfred Hedegaard Nissen arbejdede blandt andet
sammen med Carl Petersen, som havde sit eget børnehjem. Han havde rejst land og rige rundt for at tale
børnenes og de unges sag. Han udgav det lille blad
Samaritaneren”, hvori han beskrev de kummerlige
forhold, børnene levede under i byerne. Pastor Nissen
skrev den første artikel i Samaritaneren med titlen ”Børn
i de københavnske Fængsler”.

Besættelsesårene fra 1940 – 45 var en meget vanskelig
periode for børneforsorgen generelt og naturligvis også
for foreningens institutioner. Særdeles stramme økonomiske vilkår blandet med en voldsom tilstrømning af
børn og unge til institutionerne, langt ud over det normerede antal gjorde forholdene mere end vanskelige. I
1945 ændrede foreningen navn til Kristelig Forening for
Børneforsorg.

Artiklen fik meget stor opmærksomhed rundt om i landet, og mange blev ganske chokerede over, at så mange børn under 15 år - 418 i Københavnske fængsler
- levede under disse forfærdelige forhold. Den offentlige
opmærksomhed var nu vagt, og Kristelig Forening for
Offentlig Tiltalte og Straffede Børns Redning blev stiftet
fredag den 9. september 1898.

Nye tider
Op igennem 50erne, 60erne og til midt i 70erne blev
det efterhånden mere og mere tydeligt, at foreningen,
havde udspillet sin rolle, i den form og organisering og
med den profil den havde etableret sig med. Udvalgene,
som reelt var foreningens både økonomiske og praktisk
bærende grundlag, forsvandt og dermed forsvandt også

Opråb og artikler i aviser og dagblade, foredrag, taler
og et foreningsmånedsblad resulterede i, at foreningen
nu var landskendt, og i løbet af det første år var der
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den brede folkelige, landsdækkende forankring, som
foreningen havde haft i gennem mere end 50 år.

vedbestyrelse og et hovedkontor, der supporterede både
med faglig ekspertise og økonomi.

Med inspiration fra USA voksede kravene til det pædagogiske arbejde i Danmark. Foreningens kaldstanke var
kærlighed, omsorg, engagement og en kristen livsførelse
– men nu var kravene viden og kvalifikationer - faglig
pædagogisk eller psykologisk uddannelse. I foreningens
formålsparagraf fastholdt og fastholder man dog fortsat
det kristne ståsted. Det har imidlertid i tiltagende omfang
givet udfordringer at forklare og eksemplificere, hvorledes dette menneskesyn kommer til udtryk i foreningen og
i dagligdagen på foreningens institutioner og tilbud.

Det sociale tilsyn
Med tilsynsreformens ikrafttræden 1. januar 2014 vendte det hele på hovedet igen. Kravet i reformen var bedre
kvalitet, større faglighed og bæredygtig økonomi. Bedst
som institutionerne havde tilpasset sig kommunernes
krav om fleksibilitet i forhold til målgrupperne, stillede
de nye tilsyn krav om det modsatte. Målgrupperne var
for bredt definerede, dertil kom, at man begyndte at
stille krav om, at man dokumenterer procedurerne og
kvaliteten af arbejdet, så man i hele landet kunne sikre
en ensartet, høj kvalitet. Det gav naturligvis frustrationer
både blandt ledere og medarbejdere på institutionerne,
og det forårsagede masser af arbejde på hovedkontoret i form af økonomiske beregninger og nye krav om
opstilling af budgetter m.v. Med en fornuftig dialog
med Socialstyrelsen og Socialtilsynene ser det ud til, at
foreningen endnu engang har været i stand til at finde
løsninger og veje i et ellers vanskeligt felt, hvor mange
interesser skal varetages og tilgodeses.

Mennesket er unikt
I januar 2005 udgav LIVSVÆRK ”Mennesket er Unikt”,
som beskriver foreningens historie og menneskesyn.
Materialet blev efterfølgende introduceret for bestyrelse
og medarbejdere rundt om på foreningens institutioner
hvor man drøftede de grundlæggende værdier i foreningen. Materialet blev på mange måder et samlingspunkt
i foreningen, og havde stor værdi i forbindelse med
kommunalreformens ikrafttræden i januar 2007, hvor
foreningens amtsinstitutioner overgik til kommunerne.
Udmeldingerne fra socialministeriet og kommunerne var
afspecialisering og et ønske om, at institutionerne blev
mere fleksible i forhold til målgrupperne. Sigtet var tydeligt – besparelser og dermed en begrænsning af pladser
på institutionerne. I løbet af relativ få år viste besparelserne sig ved nedlæggelse af nær ved 1/3 af landets
institutionspladser. Også foreningen blev ramt af disse
besparelser og store institutioner som Solhjem, Skodsborg, Solbjerg og Skovly måtte lukke. Andre af foreningens institutioner blev beskåret i antallet af pladser. Flere
af foreningens opholdssteder klarede sig gennem krisen
på trods af vigende belægning og dermed indskrænket
økonomi, hvilket i nogen grad skyldtes stor fleksibilitet
i medarbejderstaben, ansvarlige bestyrelser og en ho-

Ikke mindst i kraft af velkvalificerede hovedbestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer rundt om på vore
institutioner har ihærdige og fagligt velfunderede ledere
og medarbejdere tilpasset sig de nye krav og været
aktive medspillere i forhold til at skabe de bedst mulige forhold for de mest udsatte børn, unge, voksne og
forældre på vore institutioner og tilbud.
Som årene er gået er familiepleje, døgninstitutioner,
familieinstitutioner, opholdssteder, kollegier, uddannelsesinstitutioner, højskole, efterskole og daginstitutioner
en del af LIVSVÆRK. I dag er LIVSVÆRK en af de største,
frivillige, sociale foreninger i Danmark indenfor tilbud til
udsatte børn, unge og familier.
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LIVSVÆRK
EN SELVEJENDE INSTITUTION

Landsforeningen LIVSVÆRK er en selvejende forening.
Det betyder, at LIVSVÆRK er herre i eget hus og for
eksempel selv bestemmer økonomi, personalepolitik,
initiativer, projekter og lignende. Vi kan sige fra. Og
sige til. Og sige ja. LIVSVÆRK kan sætte dagsordenen
– LIVSVÆRK skal ikke nøjes med at reagere på andres
udspil.

LIVSVÆRK samarbejder med ligesindede selvejende
foreninger og institutioner som f.eks. Jysk Børneforsorg/
Fredehjem, KFUM’s Sociale arbejde, Kirkens Korshær
og Mødrehjælpen.
LIVSVÆRK har gennem mange år arbejdet tæt sammen
med mange forskellige kommuner i Danmark. LIVSVÆRK driver institutioner, der har driftsoverenskomster
med enkelte kommuner, og institutioner, der tilbyder
pladser til alle landets kommuner. De fleste institutioner
gør begge dele.

LIVSVÆRK en not-for-profit organisation. Det betyder,
at et overskud skal bruges til udvikling af nye aktiviteter,
tilbud m.v. indenfor rammerne af formålet. LIVSVÆRK
har gode muligheder for at udvikle nye tilbud og nye
løsninger på egen hånd eller i samarbejde med offentlige eller private samarbejdspartnere.

LIVSVÆRK har for egne midler taget nye samfundsopgaver på sig – for eksempel har LIVSVÆRK oprettet Alexandakollegiet, Checkpunkt, Dynamoen og Frydekjær.
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Efterskrift
Som en forening med en lang historie og med rødder
i det kristne, folkekirkelige arbejde, ligger det os på
sinde at holde fast i udgangspunktet. I Det Nye Testamente finder vi mange lignelser og fortællinger, som er
relevante for vores arbejde, blandt andet fortællingen
om den Barmhjertige Samaritaner.
Fortællingen om den Barmhjertige Samaritaner er for
os en fortælling om, at vi har en pligt til at hjælpe mennesker i en sårbar situation, uafhængigt af hvem de er.
Historien begynder med, at en mand spørger Jesus om,
hvad det vil sige, at man skal elske sin Næste som sig
selv, og hvad ’Næste’ egentlig betyder. Jesus fortæller
derfor en historie:
”Der var engang en mand på vej fra Jerusalem til
Jeriko, da han blev overfaldet af røvere. De rev tøjet af
ham, gennembankede ham og efterlod ham halvdød
ved vejen. Tilfældigvis kom der en præst forbi. Han så
ham godt, men gik i en stor bue udenom. Det samme
gjorde en tempeltjener lidt senere. Da han så ham,
gik han også udenom. Men så kom der en fremmed,
en mand fra Samaria, der var ude at rejse. Da han så
den halvdøde mand, fik han ondt af ham. Han gik hen
til ham, rensede hans sår med olie og vin og forbandt
ham. Så løftede han manden op på sit æsel og fik ham
med hen på en kro og tog sig af ham. Næste morgen
betalte han kroværten to denarer. ”Tag dig godt af
ham,” sagde samaritaneren. ”Hvis det bliver dyrere,
skal jeg nok betale resten på tilbagevejen. ”Hvem af
disse tre, synes du, var en næste for ham, der faldt i
røvernes hænder?” Manden svarede: ”Han, som viste
ham barmhjertighed.” Og Jesus sagde: ”Gå du hen og
gør ligeså!”
Luk. kap 10.30-35 i Den Nye Aftale. Bibelselskabets
Forlag 2007 s. 118
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VI TROR PÅ, AT VIRKELIG FRIHED
KUN KAN SKABES, NÅR MENNESKER
HAR MULIGHED FOR AT REALISERE
DERES POTENTIALE.

LIVSVÆRK
Dronningensvej 4,2.
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 88 36 36
info@livsvaerk.org
www.livsvaerk.org

