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Aktiviteter i 2021 
 
Foreningen vedligeholdt i løbet af 2021 kontakt med 16 besøgssteder, såvel ”gamle kendinge” som 

nye: 11 (kvinde) Krisecentre, 1 Børnefamiliehus, 1 Børnehave, 1 Bibliotek, 1 Ungepårørendegruppe 

og 1 Børnecafè på hhv. Sjælland og Bornholm. Pga. corona blev det desværre kun til 10 besøg, 2 

på Bornholm og 8 på Sjælland.  

Bornholm:                                                                                                                                                       

Dragekompagniet på Bornholm er i stærk udvikling, trods corona. Fremfor at besøge de enkelte 

steder afholdt dragepasserne et åbent arrangement i Rønne, i samarbejde med Rønne bibliotek, 

og inviterede brugere fra hhv. Bornholms krisecenter, Børne-familiehuset og Børnegruppen i Rønne 

til at deltage, sammen med besøgende på biblioteket, både børn og voksne. Den bornholmske 

Drage var hovedattraktionen. 

Dragepasserne indgik samarbejde med to nye parter, Børnehuset Mariehønen i Østermarie og - via 

aktiv deltagelse i et stort Tværfagligt Netværk ”De små børns Bornholm” - med Kirkens Korshærs 

Børnecafè i Aakirkeby. Der er søgt og bevilget midler i Netværket til en række 

besøg/samarbejdsprojekter 2022 med hhv. Børnecafèen i Aakirkeby og Rønne bibliotek. 

Bornholmer-dragen blev også afprøvet på Sjælland, hvor dragepasser Ida Tjalve kørte den over for 

at deltage i besøg i Ringsted krisecenter, med utrolig positivt resultat.  

Sjælland:                                                                                                                                                                                                        

Corona-pandemien påvirkede situationen dels på de enkelte krisecentre, dels foreningens økonomi 

og dermed mulighed for at gennemføre alle de besøg, vi gerne ville.                                                                                                                                                            

Socialstyrelsen bevilgede i 2020 midler til at give Hegnetslund krisecenter 4 besøg og yderligere 3 

krisecentre et gratis prøvebesøg af Dragekompagniet. Pga corona måtte alle besøg udsættes til 

2021, hvor vi heldigvis har kunnet gennemføre 6 ud af 7 planlagte besøg. 

I krisecentret Hegnetslund/Borup har vi hermed høstet en række værdifulde erfaringer med et 

koncentreret og længerevarende forløb, som vi almindeligvis ikke kan tilbyde, ligesom vi har afholdt 

prøvebesøg på hhv. Albertslund, Taastrup og BellaVista krisecenter i Roskilde. Siden er Albertslund 

krisecenter lukket, mens både Taastrup og Bella Vista gerne vil fortsætte samarbejdet. 

Det lykkedes også at aflægge planlagte i Hillerød og Ringsted krisecenter, mens vi de øvrige steder 

måtte udsætte/aflyse de planlagte besøg. 

Året igennem har vi haft tæt kontakt med og genoptager samarbejdet i 2022 med krisecentre i 

Hillerød, Helsingør, Holbæk, Frederiksværk, Ringsted, Borup, Hvidovre og Roskilde.  

Offentlige arrangementer  

2021 blev som nævnt tidligere, meget påvirket af coronasituationen, hvorfor vi revurderede 

handleplanen og udsatte et ellers planlagt offentligt arrangement på Sjælland. Til gengæld blev et 

offentligt arrangement på Bornholm afholdt fik det offentlige arrangement ved Rønne bibliotek, 

som ovenfor beskrevet.  

Generalforsamling, bestyrelsesudskiftninger og medlemmer 

Foreningen afholdt en ”kedelig” (zoom) generalforsamling april 2021, i modsætning til tidligere års 

festlige og velbesøgte arrangementer med både workshops og spisning. 

Vi sagde farvel til trofaste bestyrelsesmedlemmer og suppleant, som har været med fra start, 

Henning Nabe-Nielsen, Brian Hansen og Bente Sivertsen og sagde goddag til Irene Ditzel som 

bestyrelsesmedlem (tidligere suppleant), Ida Tjalve og Bodil Svansø som bestyrelsesmedlemmer 

samt Lis Askov som suppleant. Vi har været i kontakt med medlemmerne året igennem pr. mails 

og via hjemmeside. Medlemstallet er på knapt 50 og udgøres af såvel af gagerede ”gamle” som 

nye folk. 



 

 

Bestyrelsesarbejdet 

Bestyrelsen har afholdt en lang række møder, både zoom møder/fysiske møder/ kombinerede 

zoom/fysiske. Referater fra møderne er lagt på foreningens hjemmeside. Der har siden foråret 2021 

været nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udvikle og skrive ansøgninger til et 

Metodeudviklingsprojekt. 

Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1 suppleant samt en frivillig regnskabskyndig og frivillig 

IT/hjemmeside supporter. Vi har gennem hele året haft et godt og velfungerende samarbejde i 

bestyrelsen med tæt kontakt til dragepassere, frivillige og medlemmer. Elisabeth Toft Rasmussen 

har varetaget kassererfunktion, Peter Jensen næstformandsposten og Janne Kjærsgaard 

formandsposten.  

Administration og fundraising er tidkrævende arbejdsopgaver, som forudsætter indsigt og overblik 

– hvilket de involverede bestyrelsesmedlemmer til fulde besidder, men kun vanskeligt kan finde 

tiden til. Derfor bestyrelsens ønske om at styrke økonomien til disse opgaver, bl.a. via et 

udviklingsprojekt, som skulle forstærke foreningens administrative del. Vores kasserer i 2021 

Elisabeth har til generalforsamlingen 2022 meldt sin fratræden af bestyrelsen, da hun ikke kan 

finde tiden ved siden af sit lønarbejde. Det aktualiserer sårbarheden i vores forenings organisation 

og behovet for en stabil løsning på de administrative opgaver. 

Økonomi og fundraising 

Foreningen overførte midler fra 2020 til 2021, hvor (også) mange aktiviteter blev aflyst pga. corona, 

penge som primært var øremærkede besøg/basisaktiviteter. Vi beregnede, at vi for disse midler 

kunne tilbyde de faste samarbejdspartnere minimum 1 besøg hver i 2021. Det blev som nævnt kun 

til 10 besøg i 2021, hvoraf en del var gratis prøvebesøg og/eller finansieret af Socialstyrelsen. 

En arbejdsgruppe bestående af bestyrelsesmedlemmer og dragepassere har i løbet af 2021 

udarbejdet et metodeudviklingsprojekt og på denne baggrund indsendt tre omfattende ansøgninger 

til Oakfoundation, Sygekassernes Helsefond og Veluxfonden, men desværre uden positivt resultat. 

Der afventes fortsat svar fra Johannes Schrøders fond.  

Metodeudviklingsprojektet er målrettet Helsingør, Roskilde og Bornholm, tre lokalområder hvor vi i 

forvejen arbejder og har lokale dragepassere.  

Til den videre finansiering af besøg på krisecentre m.fl. har arbejdsgruppen sendt mindre 

ansøgninger til fonde, hvorfra foreningen har fået flere tilsagn, samt en stor ansøgning til 

Socialstyrelsen som desværre (stik mod alle forventninger) gav afslag. 

Det har i 2021 været mest succesrigt at søge lokale midler til aktiviteter på Bornholm, og 

bestyrelsen vil med afsæt i disse erfaringer i 2022 sende flere ansøgninger til lokalt forankrede 

fonde med sigte på lokale aktiviteter.   

Dragepasserne – foreningens fundament 

Gruppen af dragepassere, som er fundamentet for Foreningens virke, bestod i 2021 af 16 umådeligt 

fleksible og top-professionelle mennesker indenfor (børne) teater/dukketeater, billed- og 

tekstilkunst, fortælling, gøgl og leg – alle med særlig indsigt og forudsætninger for at bruge deres 

faglige og menneskelige kompetencer i arbejdet med børn i udsatte sammenhænge. Ingen kan 

leve af at være dragepasser, dertil er der for få jobs og ikke nogen overvældende aflønning – men 

dragepasserne lægger hjerte og tid i alle de sammenhænge, hvor de kan komme afsted med at 

skabe kreative frirum og holder sig parat til bedre tider. 

Det var derfor særligt vemodigt, at bestyrelsen – igen pga. corona - måtte aflyse den planlagte 

kursus- og videreuddannelsesdag for dragepasserne i 2021. Vi håber at vende stærkt tilbage i 

2022. 
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Det er bestyrelsens oplæg, at Foreningen i 2022 skal arbejde videre med og udvikle på de 
aktiviteter, som er iværksat gennem de foregående år, og som udgangspunkt målrette aktiviteterne  
de samme målgrupper og gennemføre dem med de samme samarbejdspartnere. I første omgang 
for de overførte midler fra 2021, samt for midler foreningen forhåbentlig vil få/allerede har fået 
bevilget og vil få udbetalt i 2022. 
 
Derudover vil bestyrelsen fortsætte med at skabe grundlag for det nye Metodeudviklingsprojekt. 
Uanset om vi får midler til dette eller ej, skal vi forholde os opmærksomt og realistisk til det 
administrative og økonomiske grundlag for Foreningens virke, idet dette arbejde på længere sigt 
ikke kan forvaltes af en frivilligt arbejdende bestyrelse alene. Dertil er arbejdsbelastningen for stor. 
 
Med disse forbehold mht. økonomi og varetagelse af administrative opgaver fastholder vi sidste års 
4 punkter til handleplan:  
 
1. Fastholde og udvikle kontakt/indhold i arbejdet med de nuværende samarbejdspartnere. 
2. Styrke rekruttering, oplæring og efteruddannelse af dragepassere. 
3. Afholde 1-2 offentlige arrangementer for medlemmer, frivillige, samarbejdspartnere m.fl. 
4. Søge midler til metodeudviklingsprojekt 2022-24, incl. projektstyring, koordinering, evaluering. 
 
 
Ad.1 
Vi har aktuelt kontakt med 16 besøgssteder, primært kvindekrisecentre, der gerne vil fortsætte 
samarbejdet. Vi ønsker at tilbyde disse steder 1-2 besøg årligt og vil gøre en indsats for at finde 
lokale sponsorer. Lykkes det at rejse midler til metodeudviklingsprojektet, vil det være med til at 
udvide samarbejdet med nuværende kontakter i Holbæk, Roskilde og på Bornholm. 
 
Ad.2 
Vi vil oplære og styrke dragepasserne, dels som gruppe dels som enkelt-individer, deres indbyrdes 
trygge relationer, kendskab til hinandens kunstneriske og personlige kompetencer, grundigt 
kendskab til målgrupper og besøgssteder, viden om indhold og metoder i arbejdet omkring de 
besøg, som danner grundlag for Foreningens arbejde – og som kræver vedligeholdelse.  Vi har 
løbende brug for at udvide kredsen, da (stort set) alle dragepassere har (ofte kunstnerisk) lønnet 
arbejde, der medfører fravær som dragepasser for kortere og længere perioder. 
 
Ad.3 
Vi anser samvær, aktiviteter og fælles erfaringer som en vigtig del af livet i Dragekompagniet. 
Derfor prioriterer vi en aktiv og levende generalforsamling, og derfor vi prioriterer 1-2 offentlige 
arrangementer, hvor medlemmer, dragepassere, frivillige, samarbejdspartnere m.fl. kan opleve 
aktiviteterne i de frirum, som er Dragekompagniets mål.                                                                        
Vi afholder årets generalforsamling 2022 som et kombineret offentligt arrangement 
(workshopdelen) og en traditionel generalforsamling. 
 
Ad.5 
Vi arbejder videre på at skabe grundlag for det planlagte Metodeudviklingsprojekt 2022-24, mhp. 
at udforske og videreudvikle vores eksisterende og velfungerende metoder, så de kan overføres til 
længerevarende forløb i de udsatte børns lokale normale sammenhænge i udvalgte lokalområder. 
 
 


