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FIX drengene - en succes  

 
 
 
 

Forældre For Fred var med til By Night.  

Det var en super aften for Forældre For Fred og Boldklubben Fix. Trods mørke og 
kulde kom der flere forbi vores telt. Der var mange gode bud på, hvad vi sammen kan 
gøre for, at holde fokus på at alle børn og unge skal have en tryg hverdag. Vi har fået 
mange gode input at arbejde videre med.  

Fodbold Klubben Fix fik spillet noget fodbold på 
græsset og alle interesserede havde mulighed for at 
spille med og høre lidt om klubben. Ingen var vist i 
tvivl om at FIX drengene var med på toget sidst på 
aftenen, da vi sammen kørte til Husum torv for også at 
sprede vores budskab og balloner der. Et par af 
drengene tog ordet fra scenen og fik kort fortalt om 
Forældre For Fred. Der blev også tid til gruppe foto 
inden vi skulle retur til Brønshøj Torv.  

1000 tak til Handelsforeningen for, at donere billet indtjeningen til Forældre For Fred 
og Natteravnene i Brønshøj. Det er en kæmpe hjælp i vores videre arbejde.  



Tak til Lokaludvalget for, at det kunne lade sig gøre, at få det lille tog ud med vagter 
på. Vagterne kom til deres ret, da en gruppe børn forsøgte, at springe på toget og 
lave ballade. Vagterne var hurtige og effektive og fik det hurtigt stoppet. Et par 
enkelte gange måtte de sidenhen tage affære overfor børnene, men derefter forløb 
kørslen uden problemer.  

Ud over nogle unge på knallerter som syntes det var morsomt at køre ind over torvet 
i høj fart mellem de mennesker som stod og lyttede til musikken fra scenen, så var 
det en stille rolig og utrolig hyggelig aften.   

Vi er utrolig glade for at vi måtte være med. En af de næste gang vi er med på gaden 
er, når juletræerne tændes på de to torve. Sammen med Natteravnene vil vi være til 
stede i vores trøjer kun for at signalere, at vi er med når der sker noget og vi står 
sammen om at passe godt på vores bydel. 

Derefter gælder det vores Lucia optog d 11. december kl. 16 Det bliver med 40 Lucia 
piger der vil gå og synge fra Husum Torv til Brønshøj Torv i vores trøjer. Vi vil forsøge 
at sprede juleglæde samtidig med, at vi igen slår vores vigtige budskab fast – Vi har et 
fælles ansvar for byens børn og unge. Vi håber I vil støtte op om arrangementet ved 
at hænge vores plakater op når vi nærmer os dagen. Idet vi jo kommer forbi rigtig 
mange af jer vil det være super skønt hvis I kan være med til at skabe lidt stemning i 
gadebilledet i form af lys eller andet.  

De bedste hilsner 

Forældre For Fred 

 

 


