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9. november 2017 

 

Plads til Alle i Brøndby og Hvidovre  

Red Barnet, Agger Foundation, Brøndby og Hvidovre sparker nu indsatsen Plads til Alle i gang til 

glæde for udsatte børn i de to Vestegnskommuner. Med indsatsen støttes børnene til at blive 

godt integreret i lokale fritidsaktiviteter, som kan styrke deres trivsel i opvæksten.  

 

Fritidsaktiviteter kan hjælpe børn ind i vigtige sociale netværk, være med til at bryde negativ social 

arv og give børn oplevelsen af succes. Derfor er det vigtigt, at børn i alle afkroge af vores samfund 

får adgang til at deltage aktivt i deres lokale foreningsliv sammen med jævnaldrende kammerater.  

Selv om Danmark har en lang tradition for at opbygge et stærkt lokalt foreningsliv, viser en 

undersøgelse fra Børnerådet imidlertid, at f.eks. 28 procent af børn med enlige forældre og 35 

procent af børn fra etniske minoriteter ikke går til fritidsaktiviteter. 

Plads til Alle har til formål at vende den udvikling ved at hjælpe udsatte børn ind i det lokale 

foreningsliv. Indsatsen sættes i gang i Brøndby og Hvidovre takket være midler, som tidligere på 

året blev indsamlet ved et event, ’Agger for Charity’, arrangeret af den tidligere anfører for det 

danske fodboldlandshold Daniel Agger, der også har etableret Agger Foundation. 

– Jeg har været privilegeret i mit liv. Har altid haft folk omkring mig til at støtte mig. Sådan går det 

ikke for alle. Nogle børn har brug for hjælp og et skub i den rigtige retning. Jeg har samtidigt set, 

hvor afgørende fodbolden og foreningslivet har været for mig og mange andre. Det er grunden til, 

at jeg tager dette initiativ, siger Daniel Agger, der har stoppet sin fodboldkarriere efter 75 

landskampe for Danmark. 

Daniel Agger, der selv er fra Vestegnen, har indsamlet midlerne til indsatsen i de to kommuner i et 

samarbejde med Danmarks tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, der i dag er CEO for 

Save the Children International. 

– Alle børn fortjener at opleve, at de er en del af et trygt fællesskab, og at de har en fremtid 

sammen med andre. Plads til Alle er et rigtig godt eksempel på, at vi med fælles hjælp kan løfte 

børn og unge ind i fællesskabet og give dem et stærkere fundament at udvikle sig fra, siger Helle 

Thorning-Schmidt. 

 Både Brøndby og Hvidovre byder initiativet velkommen. 
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- Vi når de mest udsatte børn bedst, hvis vi samarbejder med de frivillige, da de har en anden 

adgang til hjemmene. Derfor er det helt afgørende for Brøndby Kommune, at vi har et tæt 

samarbejde med organisationer, der formes af frivillige, og det er Plads til Alle et rigtig godt 

eksempel på, siger Kent Max Magelund, borgmester i Brøndby Kommune.  

- Det er så vigtigt for børn og unge at være en del af et fællesskab, og idræt kan noget helt særligt i 
den sammenhæng. Derfor glæder jeg mig over, at Hvidovre Kommune er en del af Plads til Alle. 
Det er et helt unikt initiativ, og det er dejligt at opleve, at en sportsstjerne som Daniel Agger i 
samarbejde med Red Barnet på denne måde bidrager til at give Hvidovre-børn en mulighed for at 
tage del i fællesskaber, siger borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Adelborg.  
  
Plads til Alle er for børn i alderen 5-12 år. Sammen med lokale fodboldklubber, Red Barnets 

lokalforeninger og over 20 af landets kommuner støttes børn, der af forskellige sociale, kulturelle 

eller helbredsmæssige grunde har svært ved at blive inkluderet i det lokale foreningsliv uden en 

hjælpende hånd. 

- Vi ved af erfaring, at foreningslivet hjælper børn ind i vigtige sociale netværk, der styrker deres 

trivsel og muligheder for at udvikle sig. At gå til en fritidsaktivitet som fodbold skaber et fællesskab 

på tværs af baggrunde og giver børnene et stabilt holdepunkt, der løfter dem i en hverdag, der 

ellers ofte kan virke skrøbelig, siger Red Barnets generalsekretær Jonas Keiding Lindholm. 

Lanceringen af Plads til Alle i Brøndby og Hvidovre med hjælp fra Agger Foundation sker ved et 

kick-off arrangement fredag d. 10. november i Rosenhøj Boldklub i Hvidovre.   

 

Program 

15.00 Ankomst til Rosenhøj Boldklub, Kettegårds Allé 4, 2650 Hvidovre 

15.15 Velkomst v. Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet 

15.25 Helle Moesgaard Adelborg, borgmester i Hvidovre Kommune 

15.35 Michael Buch Barnes, formand for Idræts- og Fritidsudvalget i Brøndby Kommune 

15.45 Helle Thorning-Schmidt, CEO for Save the Children International,  

            og Daniel Agger, grundlægger af The Agger Foundation 

16.00 let forplejning 

 

Pressekontakt 

Jeanette Ringkøbing Rothenborg, pressechef i Red Barnet: 2925 5646 

 

http://www.redbarnet.dk/


Red Barnet, Rosenørn Alle 12 ,1634 København. V. 
Tlf.: 3536 5555 

www.redbarnet.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redbarnet.dk/

