
Trods aldersforskel på 18 år: Johannes og Marco har et unikt venskab 

Johannes Hyldegaard Lystbæk meldte sig for fem år siden ind i Børns Voksenvenner, hvor han kort tid 

efter mødte Marco Seneca Jeppesen. Marco er siden startet på produktionsskole, og Johannes er blevet 

far til tvillinger – men deres venskab varer ved. 

Nicklas Ansbjerg Nielsen nican@vafo.dk 

Vejle: Venskab har ingen alder. Det er organisationen Børns Voksenvenner et krystalklart bevis på. 

For at blive voksenven, kræves det, at man både har tid og overskud til at tage del i et barns liv. 

Og det havde Johannes Hyldegaard Lystbæk, da han for fem år siden var nytilflyttet i Vejle og ledte efter 

et frivilligt arbejde. 

Johannes - der i dag er 34 år - søgte ind i Børns Voksenvenner, da han følte, det gav god mening for 

ham at være med til at hjælpe et barn, der havde det svært. 

Da han var blevet accepteret af foreningen, matchede han kort tid efter med den dengang 11-årige 

Marco Seneca Jeppesen, der havde stået på venteliste i nøjagtigt to år og én dag. Børns Voksenvenner 

anbefalede, at de så hinanden én gang hver anden uge for at få et venskab op at køre - men det blev 

hurtigt til mere. 

- Vi fik at vide, at der godt kunne gå et halvt år, før man rigtigt blev venner og venskabet føltes naturligt. 

Og det kunne Marco godt forstå, når vi kun mødtes én gang hver 14. dag, så vi begyndte hurtigt at se 

hinanden hver uge - og det har vi stort set gjort siden, fortæller Johannes. 

Johannes arbejder til dagligt med HR ved Lego i Billund. Og det var netop den fælles interesse for Lego, 

der var årsag til, at de klikkede så hurtigt. 

- Da vi mødtes første gang, hvor Marcos mor og en fra foreningen var til stede, blev jeg hurtigt 

introduceret til Marcos store samling af Lego. Så der var med det samme en fælles interesse, vi kunne 

være sammen om, fortæller Johannes, der også fremhæver Marcos imødekommenhed, åbenhed og 

motivation for venskabet som primære årsager til, at de to så hurtigt knyttede bånd. 

Biografture, fisketure og spil 

Da Marco nu er blevet 16 år, er det mest de store Lego Technic-modeller, de er fælles om at bygge. 

Ellers bruger de tiden i hinandens selskab særligt med biografture, fisketure og spil. 

Når turen går i biografen, er det hovedsageligt superheltefilm, popcornene spises til. Men det er kun, 

fordi Johannes vælger dem. 

- Det er nok mig, der vælger vi skal tage i biografen, men det er Johannes, der vælger hvad vi skal se. 

Og så bliver det bare tit superheltefilm, fortæller Marco, mens de begge bryder ud i grin. 

Marco er et stort konkurrencemenneske, så han nyder især godt af at dyste mod Johannes i diverse 

computerspil og brætspil. Når Marco vælger, hvad de skal lave, falder valget ofte på computerspillet 

Worms, hvor man styrer en flok krigslystne regnorme, der går i kamp mod andre orme. Det er dog ikke 

altid, Marco kan få skovlen under Johannes. 
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- Vi skiftes meget til at vinde, men det er helt vildt sjovt, fordi vi begge går så meget op i det, siger 

Marco, der tidligere i august startede på produktionsskolen Datariet på Boulevarden i Vejle. 

En faderfigur i et liv uden far 

Mange af de børn, der søger kontakt via Børns Voksenvenner, er vokset op med et spinkelt 

familienetværk. 

Det har ikke været anderledes for Marco, der bor alene med sin mor og har levet hele sit liv uden en far. 

Venskabet med Johannes har dog udviklet sig til, at Marco ser ham som den faderfigur, han altid har 

manglet. 

- Johannes har ligesom taget den der faderrolle for mig, jeg ikke har haft i mit liv. Vi hygger os helt vildt 

sammen, fortæller Marco, der med sin mor bor på Søndermarken - ikke mere end et par kilometer fra 

Johannes. 

Også Marcos mor har været glad for, at Johannes er blevet en del af sønnens liv, fortæller Marco. Hun er 

henrykt over, at Marco har fået en ven, han kan bruge tid sammen med - og så er hun fornøjet over at få 

lidt tid for sig selv. 

- Hun er især glad for de timer, hun kan få uden mig, siger Marco, mens han og Johannes - igen - bryder 

ud i latter. 

Tvillinger ingen hindringer 

Johannes blev far til tvillinger 18. oktober sidste år og flyttede året forinden i hus med sin kæreste, 

Charlotte. 

Selvom det kræver lidt mere fleksibilitet at få et liv som familiefar til at hænge sammen, så vil det ikke 

have nogen indvirkning på Johannes’ og Marcos tætte bånd, fortæller Johannes. 

Både han og Charlotte anser nemlig Marco som en del af familien, hvorfor han altid er velkommen, og 

hvorfor der altid skal være tid til, at de kan overholde deres aftale om at ses en gang i ugen. 

- Jeg fortalte Marco til hans konfirmation, at Charlotte og jeg ventede tvillinger. Og det tog Marco bare 

helt fantastisk, hvor han endda ønskede os tillykke i den konfirmationstale, han holdt. Vi vil fortsat ses en 

gang om ugen, så det ændrer ikke noget, siger Johannes. 

Bliv voksenven 

Johannes er lykkelig for, at han for fem år siden meldte sig til Børns Voksenvenner. Det har både medført 

et unikt venskab og en god følelse af, at han har været med til at give noget igen. Han anbefaler derfor 

andre voksne at gøre det samme. 

- Det er kun to timer om ugen for mig, men jeg har en fornemmelse af, at det stadig gør en stor forskel 

for det barn, man møder, og det venskab, man får op at køre. Så jeg vil helt sikkert anbefale andre at 

melde sig ind i Børns Voksenvenner. 

Også Marco håber, at der er andre som Johannes, der er villige til at hjælpe andre. 



- Johannes har i hvert fald betydet rigtigt meget for mig, fortæller Marco. 

Børns Voksenvenner Vejle søger i øjeblikket voksenvenner i alle aldre fra 18 til 80 år, da der står flere 

børn fra seks år og opefter på venteliste. Er du interesseret, kan du kontakte 23 35 48 14 eller sende en 

mail til vejle@voksenven.dk. 

 

Marco Seneca Jeppesen, 16 år, og Johannes Hyldegaard Lystbæk, 34 år, har været venner i fem år. Foto: 

Nicklas Ansbjerg Nielsen 
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Marco og Johannes nyder hinandens selskab. De ses et par timer én gang om ugen. Foto: Johannes 

Hyldegaard Lystbæk 

 


