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Der er mange oplevelser, mennesker og omgivelser der hver dag påvirker os, 
både negativt og positivt, og vi kan hurtigt drænes og have en følelse af at være 
forkert eller at alt er imod os. Hvem har ikke haft den følelse i deres liv på et 
tidspunkt. De unge mennesker har aldrig haft så mange indsigter, krav, test, mu-
ligheder som de har i dag. Det kan skabe alle mulige spørgsmål og indre kampe 
med sig selv, som de unge godt kunne have brug for at dele med andre, på en 
ikke terapeutisk facon.

Vi støder på rigtig mange børn og unge, som i bund og grund har brug for et 
fællesskab til at tale om tunge, dybe, lette, store og små ting i livet, og som ikke 
føles som et ”overgreb / indgreb” - som om der helst SKAL være noget galt. At 
man sagtens kan mistrives i det små og have brug for et fælles rum til de ople-
velser, drømme og den mission som livet er.

 

 
 



Målet er at vi kan lave en pop-up cafe i Odense, Middelfart, 
Bogense og måske et sted mere, en gang om måneden i nog-
le timer om eftermiddagen. Her kan de unge droppe ind, og 
mødes på tværs af udfordringer og møde nogle kompetente 
vejledere, som kan give input eller måske har den unge blot 
brug for at lytte til andre. 

Vi vil byde ind med al vores energi, indsigt og vejledning til de 
unge menesker, på en rummelig og samtidig stabil måde. Vi 
giver dem muligheden for at stille alle de spørgsmål som de 
går og tumler med. Vi giver dem selvindsigt og muligheden for 
at arbejde med sig selv! Måske har de en drøm, som de ønsker 
at dele og finde sit eget højeste potentiale - og det vil være en 
del af Café SpotLights intention, at skabe rum for samtale og 
give mulighed for vejledning på stedet.



Birgitte Pliniussen
INTUITIV MENTOR & BUSINESSUDVIKLER 

Telefon: 22 54 17 43
birgitte@navigazion.com  

WWW.NAVIGAZION.COM

Bjarne Dalhøj
FAMILIEKONSULENT & VEJLEDER

Telefon: 23 41 34 20 
kontakt@bjarnedalhoej.dk 

WWW.BJARNEDALHOEJ.DK

Mette Louise
ENERGETISK & HOLISTISK VEJLEDER 

Telefon: 30 30 26 12 
mail@mybalance.dk 

WWW.MYBALANCE.DK

Sted: Flere byer 1 x mdr.

Antal: 10 - 15 personer pr. hold

Alder: Fra 7. klasse til 22 år.

Vejledere:  
Bjarne Dalhøj; Mette Louise Ravn  
& Birgitte Pliniussen

Vi søger både steder og sponsorer til at vi kan søsætte projek-
tet. Corona sætter nogle begrænsninger samtidig med at det 
er NU der er virkelig brug for det. De sårbare unge bliver ramt 
af angst og ensomhed når verden vælter. Ved at skabe en bob-
bel hvor intet er tabubelagt og alle input er tilladte, tror vi på at 
vi kan være medhjælpernes til at unge kan styrke sig selv med 
vores kærlige skub på selvværd og med øvelse og samtale. 
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