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Leder /
STOR POLITISK INTERESSE FOR

hverdagens

EKSPERTER

m

ennesker på kanten af samfundet fik talt med rigtig mange politikere op til kommunalvalget. Både
ministre, partiledere, folketingsmedlemmer og
lokalpolitikere besøgte i stor stil institutioner og
projekter under KFUM’s Sociale Arbejde.
Der fik politikerne lejlighed til at tale med de virkelige eksperter, når det handler om mennesker i udsatte livssituationer: Hjemløse, misbrugerne, psykisk syge, ensomme, ledige
og fattige.
Forhåbentlig har det bibragt politikerne en bedre forståelse
for livsvilkår og livsudfordringer hos nogle af de mennesker,
der har det sværest i samfundet.
Hos mange sårbare mennesker har problemerne hobet sig
op. Fire procent af danskerne oplever sig selv som socialt ekskluderede, og yderligere 18 procent er i fare for at blive det. De
har en markant lavere livskvalitet end resten af befolkningen,
viste Fællesskabsmålingen fra VIVE tidligere i år. Og løsningen på problemerne er ikke et snuptag. Og slet ikke pisk i form
af sanktionering og lavere offentlige ydelser.
Komplekse problemer kræver nuancerede og integrerede
løsninger. De kommende år giver politikernes dybere indsigt
sig forhåbentlig udslag i en øget og bedre social indsats. Det
har sårbare mennesker stort behov for. Det kan uden tvivl
også betale sig. Og under alle omstændigheder kan vi som
samfund ikke være andet bekendt.
Vi håber, at kommunalvalgets store politiske interesse for
udsattes vilkår lever med i de kommende fire års politiske opmærksomhed og prioriteringer. Og vi vil minde
politikerne om, at viden og indsigt forpligter – særligt
når det gælder mennesker i udsatte livssituationer.

Generalsekretær

Morten Skov Mogensen
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Sundhed

S m u k s ta rt på K FUM Tou r e n
22 deltagere gik og cyklede på KFUM Tourens første event ved Café
Paraplyen i Vejle mandag den 13. november. Der var to gå-ruter på
henholdsvis tre og fem kilometer samt en mountainbike-rute på otte
km. Vejret viste sig fra sin flotte men kølige side, da startskuddet lød,
og deltagerne begav sig ud på tre flotte ruter i by, skov og langs vandet.
Inden deltagerne vendte næserne hjemad, var der mulighed for hyggeligt samvær og lune æbleskiver.
Næste Tour-event bliver den 23. januar kl. 11-14.30 i Kolding med
start ved Børnekontakten og slut på Café Paraplyen. Endnu engang
deltager DGI med cykler, så skulle man have fået blod på tanden i Vejle,
eller er blevet lokket af de gode beretninger fra deltagerne, så er det
om at tilmelde sig – og finde det varme vintertøj frem.

De tre ruter på KFUM Touren i Vejle gik både gennem skov og
langs havnen. Næste event finder sted i Kolding den 23. januar.

Kort nyt /

H jemløshed

F or d obl i ng
af
hjemløse
u ng e

Eva og Torben blev gift i den tidligere kirke,
som Café Paraplyen håber at kunne overtage.

Udsat te

S o c i a l c a f é v i l k ø be k i r k e
Stadig flere unge mennesker
mellem 18 og 24 år er hjemløse. Siden 2009 er antallet
mere end fordoblet til 1.278,
viser VIVE’s opgørelse i 2017.
I alt 6.635 borgere havde
ved tællingen i 2017 ikke et
sted at bo. Det er en stigning
på 8 procent i forhold til 2015.
Samtidig stiger andelen af
hjemløse borgere med psykisk
sygdom.
- Der er faktisk indsatser,
der kan hjælpe de her mennesker, men kortlægningen
peger på, at indsatserne godt
kan styrkes, vurderer seniorforsker Lars Benjaminsen
KFUM’s Sociale Arbejde
driver otte bosteder for hjemløse, og de knap 30 sociale
caféer hjælper hjemløse på
forskellig vis, blandt andet
med mad, tøj, bad mv.

Rita Christensen, leder af Café
Paraplyen i Varde, drømmer om at
købe den tidligere metodistkirke.
I en årrække har kirken været ejet
af et reklamebureau, som har indrettet kirken til kontor. Hvis kommunen giver de nødvendige

tilladelser, så flytter Café Paraplyen ind i kirken.
Den sociale café har allerede
holdt et arrangement i kirken, da
Eva – mangeårig frivillig i caféen
– blev gift med sin Torben og fik
det fælles efternavn Andreasen.

For vielsen stod Paraplyens styregruppeformand, præsten Morten
Thaysen. Paraplyen sørgede for
borddækning og andre praktiske
ting, og Rita Christensen ringede
selv med kirkeklokken.

Nye

hjemmesider

Ludomani

U nge v i l begr æ nse lu d om a n i
55 unge deltog på Ungdommens
Folkemøde i efteråret i workshops
arrangeret af Center for Ludomani.
De unge diskuterede udfordringer
og løsninger på stigende spil blandt
unge. Anbefalingerne blev senere
fremlagt af seks unge for politikere

på Christiansborg, som tog godt
imod de unges anbefalinger. De
unge ønsker blandt andet færre
reklamer for spil, bedre kontrol med
unges spil og forebyggende indsats
i form af oplysning og foredrag.

Flere sociale tilbud tilknyttet
KFUM’s Sociale Arbejde har i
løbet af efteråret søsat nye
flotte hjemmesider. Det er
Vesterager i Billum (tidl. Det
Blå Hus) på vesteragerbillum.dk,
Det Blå Hus i Spjald på
detblåhus.dk og Café Parasollen i Haderslev på
parasollenhaderslev.dk.

kfum's sociale arbejde
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Portræt /
- Jeg er helt vild med sloganet ”Fordi vi sætter
spor i hinandens hjerter”, som bruges i KFUM’s
Sociale Arbejde. Det er i bund og grund, hvad
fællesskab handler om, siger Anne Mette Hede
Jensen, som sidder i midten ved bordet.

#bedresammen
At brænde for noget er
altafgørende for Anne
Mette Hede Jensen,
som er national projekt
leder for Hele Danmarks
Familieklub – en ny
indsats for 1500 familier.

I

alt hvad jeg laver – professionelt og
privat – skal jeg have hjertet med. Det
er fuldstændig afgørende for mig. At
hjerne og hjerte hænger sammen. Det
er karakteristisk for mit arbejdsliv, hvor jeg
har arbejdet med drenge, som har tabt motivationen for at gå i skole og med pressede
piger, som har svært ved at leve op til alles
forventninger.
- De seneste fire år har jeg brugt rigtig
meget af min fritid på at lave en frivillig indsats for trængte familier med børn i Varde,
hvor jeg bor. Sammen med to andre kvinder
har jeg startet ”Varde, giv det videre”.

Fantastisk at gøre en forskel
- Det begyndte, da min dengang seks-årige
datter Lærke sad og kiggede på Facebook
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sammen med mig. Pludselig gik det op for
hende, at nogle børn ikke havde råd til at
holde jul. Så hentede hun sin lille sparegris
og tømte 75 kroner ud. ”Det må børnene få”,
sagde hun, mens tårerne piblede ned ad kinderne.
- Jeg lagde 500 kroner oveni, og vi aftalte,
at Lærke kunne købe nogle gaver, som den
sociale Café Paraplyen i Varde kunne dele ud.
Og fluks blev det til mere. For da vi handlede
i Rema 1000, lagde købmanden 500 kroner
ekstra i. Så vi fik købt og pakket 25 gaver med
julegodter, pebernødder og snolder.
- Det var starten på Varde, giv det videre.
Og siden har det bare grebet om sig. I dag får
vi donationer fra omkring 100 virksomheder, foreninger og en masse skønne private
mennesker. Vi pynter juletræet i Sydbank og

sætter en kundevogn i Føtex, hvor hjerter med børnenes ønsker så hænger. De
handlende kan tage et hjerte og købe og
donere gaver, de selv vælger. Det er en dejlig nem og konkret måde at hjælpe børn og
unge i trængte familier. I år regner vi med
at uddele 750 gaver og oplevelsespakker
samt julemad til alle familierne. Børne
familierne er udvalgt af familiekonsulenterne i Varde Kommune.

Gaver der gør en forskel
- Vi forsøger at finde nogle gaver, som rækker ind og gør en forskel i familiernes hverdag. Hvis du er trængt, er du fx ofte fattig
på oplevelser. Så vi giver biografbilletter,
familieoplevelser, hjælper med kontingenter til fritid og sport og med sportstøj og
udstyr, så børnene og familierne kan blive
en del af nogle sunde og gode fællesskaber, hvor man kan gro som menneske.
- Det er i høj grad de samme tanker om
fællesskaber, som ligger bag Hele Danmarks Familieklub (se sidehistorien),
som jeg er projektleder for i KFUM’s Sociale
Arbejde. Derfor er jeg slet ikke i tvivl om,
at jeg arbejdsmæssigt er kommet det helt
rigtige sted hen. Et sted, hvor man har
hjertet med.

“

Hvis du er
trængt, er du
ofte oplevelsesfattig
Anne Mette Hede Jensen

DrengeAkademiet
- Jeg har tidligere som selvstændig arbejdet
med læringsstile og undervist lærere på
folkeskoler og ungdomsuddannelser. I 2012
startede statsminister Lars Løkke Rasmussen Løkkefondens DrengeAkademiet – og
her var jeg med fra start både som medudvikler på det faglige og som underviser. Akademiet er to ugers læringscamp for drenge,
der har tabt motivationen for skole og er på
kanten af det faglige, og som vil forbedre sig
fagligt, socialt og personligt. Siden er det lykkedes mig at få etableret det samme koncept
for drenge i Varde Kommune.
- På de to uger lykkes det at løfte drengenes faglige niveau i dansk og matematik med
både 2 og 3 læringsår og ikke mindst deres
tro på sig selv. Drengene ranker ryggen,
og det tænder et lys i deres øjne. Jeg bliver
meget rørt over det hver gang, og det er et
kæmpe privilegie at komme tæt på de teenagedrenge. Drengene oplever pludselig, at
nogen har en betingelsesløs tro på dem, og
fællesskabet er helt vildt vigtigt for dem.
- Og fællesskab er jo vigtigt for alle. Min
datter har en kronisk sygdom, og jeg er alene
med mine to børn, så jeg er vildt udfordret
nogle gange. Så er det helt afgørende, at
andre bakker mig op og giver en hånd.

Hele Danmarks
Familieklub
Til foråret åbner de første familieklubber. Men hvorfor starte familieklubberne? Fordi vil vil sætte tid til
leg, aktiviteter og fællesskab højere på to-do-listen.
Vi vil skabe stærke, betydningsfulde fællesskaber.
Vi vil hygge os. Sammen. Vi vil skabe familieklubber
rundt om i hele landet. For vi ved, at en familieklub
giver mulighed for at stoppe op. For at sætte
familien først – både ens egen og andres. Det er så
vigtigt at tage tiden. Og få den til at betyde noget.
Vi ved, at hver enkel familie kan gøre en forskel. Og
at vi sammen kan gøre en endnu større.
Hele Danmarks Familieklub
er bygget op om fire elementer:
Måltidsfællesskab, leg og aktivitet, støtteog rådgivningstilbud samt brobygning til
civilsamfundet og det offentlige.

Bag familieklubben står KFUM’s Sociale Arbejde,
FDF, KFUM og KFUK samt
KFUM -Spejderne. Projektet er støttet af Den
A.P. Møllerske Støttefond.
Læs mere på www.heledanmarksfamilieklub.dk

Anne Mette Hede Jensen
45 år. Alene med Lærke på 11 og
Lasse på 16 år. Initiativtager til den velgørende
forening ”Varde - giv det videre”.
Læreruddannet med efteruddannelser i
nonverbal kommunikation, grafisk facilitering,
læringsmetodik og creative genius.
National projektleder for Hele Danmarks
Familieklub i KFUM’s Sociale Arbejde. Tidligere leder på Rybners tekniske skole i Esbjerg og
selvstændig inden for styrkebaseret læring og
kommunikation. Tidligere underviser på
DrengeAkademiet, campleder på UngeCampen
og DrengeCampen.

kfum's sociale arbejde
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TEMA: Værdier og diakoni /

Du er unik
FOTO: Kim Kjærgaard Sørensen

Alle mennesker er unikke og har en uendelig værdi. Det er menneskesynet i KFUM’s Sociale
Arbejde. Derfor møder vi mennesker i øjenhøjde og respekterer det enkelte menneskes
ståsted. I temaet kan du læse om, hvad vores værdier og menneskesyn betyder i praksis.

8
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TEMA: Værdier og diakoni /

Menneskesynet i KFUM’s Sociale Arbejde er
afgørende for, hvordan ansatte og frivillige møder
gæster, beboere og brugere. Men hvad betyder
det egentlig, at vi arbejder på et diakonalt
grundlag? Det har forskeren Helle Hein undersøgt.

				

Værdifuldt

menneskesyn

H

jerterum og varme. Ifølge forskeren Helle Hein har værdigrundlaget i KFUM’s Sociale Arbejde en
afgørende betydning for, hvordan
mennesker bliver mødt, når de kommer ind i en
social café, institution eller til en rådgivning.
- Værdier fortæller, hvad organisationens
basale menneskesyn er. De fortæller, hvilken
forskel vi er sat i verden for at gøre, siger
Helle Hein, som forsker i ledelse og værdier
og har undersøgt, hvordan diakonale organisationer arbejder.
Værdier i organisationer skaber en fælles ramme og fortælling. I KFUM’s Sociale
Arbejde er værdigrundlaget og menneske
synet baseret på diakoni – det kirkelige
udtryk for tjeneste og socialt arbejde.
- Ideen med værdier er – når de virker –
at skabe en fælles fortælling. Det er et godt
ledelsesværktøj overfor ansatte og frivillige. Hvis man har stærke værdier, kan man
sætte en klar ramme for, hvad man ønsker,
at ansatte og frivillige skal bidrage med.
Og så skal værdierne selvfølgelig gerne
give mening hos brugerne, som skal mærke
værdigrundlaget i praksis, siger Helle Hein.
Hendes undersøgelser viser, at værdigrundlaget er stærkt forankret i mange
diakonale organisationer, herunder KFUM’s
Sociale Arbejde.
- Næsten alle virksomheder og organisa
tioner har et værdigrundlag. Men nogle
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gange er det kun fine ord i personalehånd
bogen. I den diakonale verden lever værdierne i hverdagen, fordi de er stærke i forhold
til at give en meningsskabende fortælling
om, hvad ansatte og frivillige er sat i verden
for at gøre, siger Helle Hein.

Hjertevarme og fællesskab
Konkret oplever brugerne også hjerterum,
varme og fællesskab.
- Min forskning viser, at det basale menneskesyn kan mærkes hos brugerne, som føler,
at de bliver respekteret og værdsat som mennesker, siger Helle Hein.
Hun mener, at diakonale organisationer er
foran på point, når det handler om at have et
meningsskabende værdisæt.
- I diakonale organisationer er der tænkt
over værdierne. Man er nok foran andre organisationer, fordi man med afsæt i kristen
dommen har reflekteret over det basale
menneskesyn. Det handler for eksempel
om at møde mennesker i øjenhøjde. At alle
mennesker har en unik værdi. Og at man godt
kan forholde sig kritisk til en handling, men
man fordømmer ikke det enkelte menneske,
nævner Helle Hein som en del af det grundlæggende menneskesyn, hun har oplevet i
KFUM’ Sociale Arbejde.
Godt ledelsesværktøj
- I en organisation med mange frivillige er

“

I diakonale
organisationer er der tænkt
over værdierne
Helle Hein , ph.d. og forsker

det ekstra vigtigt, at have stærke værdier.
For du kan ikke bestemme over frivillige på
samme måde, som du kan overfor ansatte
medarbejdere.
- Jeg taler ofte om magtens magtesløshed. Hvis ikke arbejdet giver mening hos de
frivillige, så forsvinder de. Jeg har hæftet
mig ved, at i diakonale organisationer er
der en stor kulturel transparens, som giver
arbejdet og værdierne mening – både hos

ansatte, frivillige og brugere, siger Helle
Hein, som fortsætter:
- Brugerne oplever åbenhed og tolerance.
Mindre fordømmelse. Og de føler ikke, at de
bliver udsat for råd, som de ikke har bedt om.
Helle Hein mener, at mange offentlige og
private virksomheder kan lære af de diakonale organisationer. Det beskriver hun i sin
kommende bog Meningsskabende Værdi
ledelse, som udkommer til foråret.

Formålet
med KFUM’s
Sociale Arbejde
”KFUM’s Sociale Arbejde
yder på den danske
folkekirkes grund en
diakonal og social indsats og
bidrager til at skabe værdige
kår for mennesker i udsatte
livssituationer.”

Diakoni
i praksis
Hvad er diakoni? Og hvad betyder
det i praksis, at KFUM’s Sociale
Arbejde baserer sin indsats på et
diakonalt grundlag? Jens Maibom
Pedersen, der er præst, forstander på Diakonhøjskolen og
formand for hovedbestyrelsen i
KFUM’s Sociale Arbejde, forklarer.
Hvad er diakoni?
Diakoni betyder tjeneste. Vi møder ordet i
det nye testamente. Det handler om kristen
næstekærlighed i praksis.
Hvorfor er det vigtigt?
Diakoni og det menneskesyn, som udspringer deraf, er vigtigt for, hvordan vi møder
mennesker. Vi skal møde mennesket før
diagnosen. Vi har først og fremmest med et
medmenneske at gøre. Og ethvert menneske er unikt og uendeligt værdifuldt.
Vi skal også være fagligt kompetente og
professionelle på vores sociale caféer og
institutioner. Men folk skal frem for alt føle
sig set og føle sig hjemme som de mennesker, de er.
Vi leder ikke efter fejl og mangler ved
mennesker.
Hvad betyder det i praksis?
Vi er nødt til at have et gennemreflekteret
menneskesyn. For i værste fald kan fagligheden blive gold, hvis der ikke er nogle
grundlæggende værdier med i arbejdet.
Derfor er det så vigtigt, at vi løbende taler
om, hvordan vores værdier og menneskesyn skal komme til udtryk overfor gæster,
beboere og brugere.

kfum's sociale arbejde

11

TEMA: Værdier og diakoni /

Hjerterum, varme og fællesskab kendetegner Café
Paraplyen, viser forskeren Helle Heins undersøgelser.

Plads til de besværlige
Alle er velkomne, uanset
om man helt almindelig
eller helt ualmindelig.
Café Paraplyen på
Frederiksberg prøver at se
mennesket før alt andet.

F

or tiden er de frivillige rigtig trætte
af en person. Han fylder meget,
fordi han har et psykisk traume, og
det giver sig nogle gange udtryk i en
bizar adfærd, siger Tina Holdt Kragh, leder af
den sociale Café Paraplyen på Frederiksberg.
- Så spørger vi hinanden på vores morgenmøder for ansatte og frivillige: Ser du
et sekstal eller et nital? Vi skal ikke dømme
nogen, fordi de opfatter verden anderledes
end os. Det er vigtigt, vi ser mennesket først
– ikke diagnosen eller problemet. Det stiller
store krav til de frivillige.

Tjenende ånder
Som leder prøver Tina Holdt Kragh at gå
foran og være tydelig i forhold til det menneskesyn, hun gerne vil have til at gennemsyre
caféen. Hendes kerneværdi er diakoni – at
tjene.
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- Jeg er sådan spejderagtig: Vi må gøre
noget. Være tjenende ånder. Og så skal vi se
folk an og finde ud af, hvad de har brug for.
Hvis det er et bad og rent tøj, så ændrer vi
vores planer for eftermiddagen, siger Tina,
der er uddannet ergoterapeut og diakon.
Hun forsøger at inddrage alle i fællesskabet. Men ansatte og frivillige bliver af og til
udfordret og kan komme til kort. I sjældne
tilfælde er det nødvendigt at give gæster
karantæne fra caféen, hvis de for eksempel
opfører sig truende.

Gider ikke glo TV
65-årige Palle Ravn har et alenlangt CV.
Uddannet idrætsfysiolog fra Københavns
Universitet. Fodboldtræner og massør på
højt niveau. Taxichauffør. Livredder. Gift
og skilt. Far til en voksen datter. For blot at
nævne lidt.

Palle Ravn spiser
jævnligt på
Paraplyen, hvor
han også sætter
pris på den gode
stemning.

“

De frivillige Hans Frølund Bjulf og AnneMarie Thalund er meget opmærksomme på
at aflæse, hvad gæsterne har behov for.

Maden lokker
gæster ind.
Stemningen får
dem til at blive.
Hans Frølund Bjulf, frivillig

Men nu er Palle for gammel. Det fik han
i hvert fald at vide, da han var i aktivering
som maler.
- Det seneste års tid er jeg kommet fast
som gæst her. Jeg kan ikke klare bare at
sidde hjemme og glo TV. Her er god og billig
mad. Man bliver taget godt imod, og man
sætter sig ikke bare ned og spiser. Folk taler
sammen, siger Palle og tilføjer:
- Stemningen og kontakten mellem mennesker er fin. Nogle strikker huer, og ting
sættes i gang. Men her kommer også nogle
meget udsatte mennesker, som er svære at
få kontakt til.

Gæst – ikke bruger
En lille ting, som signalerer, at der er tænkt
over, hvordan mennesker mødes, er ordet
”gæst”.
- Vi er meget bevidste om, at vi siger
gæster – ikke brugere, siger frivillig
Anne-Marie Thalund. Og frivillig Hans
Frølund Bjulf supplerer:
- Vores primære opgave er at skabe en
behagelig atmosfære. Og så skal vi aflæse,
gæsternes behov og ønsker. Nogle har
behov for et kram og en snak. Andre har
lyst til bare at sidde i fred, og det skal de
selvfølgelig også have lov til.

Vidste du at /

Café Paraplyen
på Frederiksberg har fire
ansatte, to-fem i samfundstjeneste og en virksomhedspraktikant samt cirka 85 frivillige. I gennemsnit kommer
der 65 gæster dagligt. Ud
over mad og socialt samvær
tilbyder caféen gældsrådgivning, juridisk rådgivning,
sy-værksted, mindfulness
og meditation, krea-gruppe,
støtte til brug af IT og mobiltelefon samt arrangementer
og udflugter. Det er muligt
at få et bad og genbrugstøj,
hvis man mangler det og
ikke har råd til at betale.

Masser af kurser
til frivillige
Når nye frivillige henvender sig i Café Paraplyen,
tager leder Tina Holdt Kragh eller en af de tre
andre ansatte en grundig samtale med folk. Det
er med til at sikre, at ansatte og frivillige arbejder
på det samme værdigrundlag. Samtidig finder
man ud af, hvor de frivillige bedst kan passe ind.
Frivillige kan deltage i masser af kurser, foredrag, workshops og udflugter.
- Ledelsen gør meget ud af, at vi får de rigtige
værktøjer med hensyn til hygiejne, viden om
psykisk sygdom, misbrug og lignende. Samtidig
er kurserne og lederne virkelig gode til at skabe
motivation, siger frivillig Anne-Marie Thalund.
En anden frivillig, Hans Frølund Bjulf, tilføjer:
- Kurserne på Diakonhøjskolen, Center for
Frivilligt Socialt Arbejde og andre steder er meget
inspirerende. Og på vores daglige morgenmøder
og månedlige personalemøder taler vi ofte om,
hvordan vi møder og tackler gæsterne. Det sikrer,
at vi ser den røde tråd i, hvordan vi skal arbejde.

kfum's sociale arbejde

13

TEMA: Værdier og diakoni /

Vi sætter spor
Når vi omgås andre mennesker, sætter det spor. I Nørrelandskirkens Børnehus
taler bestyrelse og ansatte meget om, hvordan de møder medmennesker.

”D

u er smuk”. Teksten
står på toiletspejlet.
Andre steder står lignende små og positive
sætninger. Børnene kan ikke nødvendigvis
læse dem – men sætningerne er et lille tegn
på, hvordan institutionen prioriterer nogle
grundlæggende positive og nærværende
værdier. Overalt i haven hænger der sko
i træerne. Der er plantet blomster i et par
gummistøvler. Og på væggen ved indgangen
er der en masse grønne fodaftryk.
- Ved vores 40-års jubilæum havde vi
fokus på, hvordan vi sætter spor. Hvordan
vi påvirker hinanden. Det var en god måde

Skal sidde i kroppen
- Vi lægger vægt på, at værdierne skal sidde
i kroppen – så de ikke kun er skueværdier.
Vi har et nedskrevet værdigrundlag. Men
det er ikke noget, vi har hængt op eller går
rundt med i hånden. På personalemøder
bruger vi derimod meget tid på at tale om,
hvordan vi omgås – både i personalegruppen,
med forældre, samarbejdspartnere og ikke

Fireårige Vibe Almind Porup er glad for børnehaven.
Det er hendes mor og bonusfar også.

Personalet bruger meget tid på at tale om, hvordan de omgås børn, forældre og hinanden.
Værdierne er vigtige, mener pædagog Tine Jønsson og konstitueret leder Kris Østergaard.
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at snakke om, hvordan vi gerne vil være
sammen, siger Kris Østergaard, konstitueret leder af Nørrelandskirkens Børnehus i
Holstebro. Det er en selvejende institution
tilknyttet KFUM’s Sociale Arbejde.

mindst børnene, siger Kris Østergaard. Også i
bestyrelsen diskuteres værdierne på værdiworkshops.
Tine Jønsson har i ni år været pædagog i
institutionen og siger:
- Det er ikke bare varm luft. Forældre og
samarbejdspartnere bemærker, at her er
respektfuld og positiv stemning. Og tid til, at
alle føler sig set og hørt.
- Vi havde engang en ny medarbejder,
som mente, at vi var selvfede, fordi vi roser
hinanden rigtig meget. Hun tolkede os på en
anden måde, end det, vi gerne vil frem til. Og
det gav da anledning til nogle gode snakke,
tilføjer Tine Jønsson.

Frivillige får ikke løn. Ikke fordi de er værdiløse, men
fordi de er uvurderlige, siger sognepræst Merete Ørskov.
Foto: Gitte Volsmann

“

Værdierne skal
sidde i kroppen

Ubetinget værdifulde
Kris Østergaard fremhæver, at alle mennesker
betragtes som ubetinget værdifulde:
- Uanset om vi har lavet indberetninger til
kommunen om forældre, så skal de mødes med
værdighed. Vi fordømmer ikke nogen. Og vi
sørger for, at beskeder bliver afleveret de rigtige steder. Jeg har oplevet en hønsegård andre
steder, hvor man har været bange for at gå ud
af lokalet på grund af bagtaleri. Sådan må det
selvfølgelig aldrig blive.
- Det er jo egentlig meget banalt. Men alligevel nogle gange svært. Og meget vigtigt. Når vi
taler til børnene lægger vi vægt på de positive
ting, vi gerne vil se – i stedet for at skælde ud.
Og vi anstrenger os også for at møde ønsker fra
børn, forældre og samarbejdspartnere på en
positiv måde.
Samtidig vil vi gerne undgå hierarki i personalegruppen. Selvfølgelig er der nogle rent faglige ting, som pædagogerne tager sig af. Men det
er for eksempel en pædagogmedhjælper, som
laver vagtplanerne. For det er hun rigtig god til.
Tilfreds Vibe
- Fint. Jeg kan godt lide at lege. Helst ”far, mor og
børn”, siger fireårige Vibe Almind Porup. Hun er
glad for børnehaven, men hun har naturligt nok
svært ved at sætte ord på, hvordan de grundlæggende værdier i Nørrelandskirkens Børnehus kommer til udtryk. Det kan hendes mor og
bonusfar til gengæld:
- Her føles ikke som i en institution. Vi oplever, at de ansatte er gode til at give plads til
alle børn. Stedet er ikke plastret til med regler.
Omgangstonen er nærværende, uformel og
hyggelig. Man bliver altid taget godt imod, og
man kan tydeligt se en anerkendende tilgang
til børnene, siger Mette Almind.

Vi er alle sårbare
En sogneprofil viste mange familier med
meget lav indkomst. Nu øger Trinitatis Sogn i
Fredericia sin diakonale indsats i samarbejde
med KFUM’s Sociale Arbejde.

V

i vidste godt, at der er mange familier i den laveste indkomstgruppe i sognet. Men det er godt at få sat tal på. For nu kan vi dokumentere, at der virkelig er behov for mere socialt arbejde, siger
sognepræst Merete Ørskov i Trinitatis Sogn i Fredericia.
Det nye menighedsråd har valgt at opprioritere det diakonale arbejde,
som i forvejen består af en sorggruppe, besøgstjeneste og støtte til Kirkens Korshærs varmestue, hvor Merete Ørskov er korshærspræst.

113 fattige familier
En sogneprofil fra Kirkefondet afdækkede, at 113 familier i Trinitatis
Sogn har en årlig indkomst under 188.106 kroner. De fleste er enlige med
børn, men der er også par med børn.
- Sogneprofilen bekræftede os i, at det vil være godt at lave noget for
børnefamilier. Og der er jo ingen grund til at opfinde den dybe tallerken, når KFUM’s Sociale Arbejde har et spændende projekt på vej, siger
Merete Ørskov.
Nu vil sognet etablere en familieklub under det nationale projekt
Hele Danmarks Familieklub (se side 7).
- Vi kender KFUM’s Sociale Arbejde som en seriøs organisation. Det
diakonale afsæt betyder, at vi deler de grundlæggende værdier, at
ethvert menneske er værdigt, værdifuldt og uerstatteligt. Det betyder
noget for, hvordan vi udfører socialt arbejde, nemlig ligeværdigt. Vi ser
det ikke sådan, at nogen hjælper, og andre tager imod. For alle mennesker
er sårbare og afhængige af at indgå i fællesskaber, siger Merete Ørskov.

kfum's sociale arbejde
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TEMA: Værdier og diakoni /

Faglighed

og diakoni hænger sammen
På Center Bøgely i Varde
mødes hjemløse med
respekt, tillid og værdighed.
Her hænger diakonien
uløseligt sammen med det
socialfaglige arbejde.

Vidste du at /
Center Bøgely er et
botilbud med 20 døgnpladser.
Bøgely er reguleret af Service
lovens §110. Det betyder blandt
andet, at personalet selv kan
visitere hjemløse til et ophold,
som kommunen er forpligtet
til at betale for. Der er indgået
driftsoverenskomst med
Varde Kommune.

Personalet er meget gode
til at håndhæve stedets
regler på en diplomatisk
måde, der ikke skaber
konflikter, mener
beboeren Bent Jensen.
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I

min optik hænger faglighed og diakoni
sammen.
Sådan siger Mads Edwards, der er
leder af Center Bøgely i Varde midtby.
Et bosted for midlertidigt hjemløse.
Han er helt skarp på, at hvis de ansatte
ikke har empati og kan udvise omsorg for
stedets beboere, så fungerer fagligheden
ikke.
- Vi fordømmer ikke nogen. Vi respekterer
det liv, de kommer med. Vi fordømmer ikke de
valg, som en hjemløs har truffet i sit liv. Det
respekterer vi og har forståelse for.
Eller som Mads Edwards udtrykker sig på
en mere staccato og fyndig form:
- Jeg er mig, og du er dig. Vi er dem, vi er, og
det er godt nok.

Mødt som menneske
Centerlederen mener, at Center Bøgely skal
være kendt som et sted, hvor beboeren bliver mødt og set som det menneske, man er.
Hverken beboeren eller den hjemløse, der
står uden for døren og beder om lov til at få
ly for natten, behøver at spille en rolle. Man
kan være sig selv. Der er tryghed og ingen
stigmatisering. Alle mødes med de værdier,
der ligger i det kristne budskab.
Og netop det stærke værdisæt, som Center
Bøgely er rundet af, skal hele tiden være
en ledestjerne for det socialfaglige arbejde,
påpeger Mads Edwards.
- Center Bøgely er som udgangspunkt et
rusfrit sted, men vi anerkender, at cirka 80
procent af beboerne på en §110-institution

Mennesket bag
øldåserne

Centerleder Mads Edwards
hørte for nylig om en tidligere
beboer, Claus, der nu bor i egen
lejlighed i Varde. En kammerat
havde ikke set ham på uddannelsen i nogle dage. Så Mads gik
hen forbi lejligheden og ringede
på. Claus dukkede frem bag et
bjerg af tomme øldåser. Mads
havde taget en bog om
2. verdenskrig med til Claus,
fordi han vidste, at Claus har
stor interesse i emnet. Samtidig
fik Mads nævnt, at der var
nogen, der savnede ham, og
at han var velkommen til at
komme forbi Center Bøgely til en
snak. Det gjorde han. Han kom
ud af alkoholtågen og kom i gang
på uddannelsen igen.

har misbrugsproblematikker. Derfor vil vi
også have svært ved at køre en nultolerance-politik i forhold til beboere, der
træder ved siden af.

En chance mere
- Vi kan godt lide at give folk en chance
mere. Og hvis det sker, at vi af forskellige
årsager ikke kan rumme en beboer hos os,
så må vi have fat i vores værdigrundlag
for at sikre, at beboeren kommer videre på
en god måde, forklarer Mads Edwards.
- Både ud fra en menneskelig og faglig
vinkel giver det ikke mening med nultolerance her. Vi skal kunne se mennesket
først. En beboer er ikke forkert, fordi han
drikker eller får et tilbagefald.
- Vi må hele tiden spørge os selv, om vi
bedst hjælper et menneske ved at have
en ”ud-af-klappen-konsekvens” eller ved
at give en chance mere. En beboer skal
i hvert fald ikke tage herfra fyldt med
skyld og skam og føle sig forkert, siger
Mads Edwards.

Vi skal kunne se mennesket først. En beboer er ikke forkert, fordi
han drikker eller får et tilbagefald, siger centerleder Mads Edwards.

Bent oplever omsorg og respekt
Efter et halvt år med
værelse på Center Bøgely
er Bent ikke i tvivl om
stedets forcer.

D

e ansatte taler aldrig ned til os beboere. De lytter og hører, hvad vi siger.
De viser omsorg, og det er jo en del at
næstekærligheden, siger Bent Jensen.
Bent er 59 år og har boet på Center Bøgely
i seks måneder. Og han er nu ved at være
parat til at flytte i egen bolig igen.
- Personalet er gode til at observere os
beboere og tage fat i os, hvis de kan se, at vi
ikke har det så godt. Og de er meget gode til

at håndhæve stedets regler på en diplomatisk måde, der ikke skaber konflikter. Selvom
flere beboere har kort lunte, fortæller Bent.
Han fik på et tidspunkt et tilbagefald til
drikkeriet, hvilket gjorde ham ked at det og
fik ham til at føle skam.
- Men jeg hørte alligevel ingen bebrejdelser. Jeg blev mødt med forståelse og åbne
arme. Jeg blev trøstet og behandlet med
respekt og omsorg og fik fuld opbakning til at
komme videre, forklarer Bent.
Alle beboere føler ifølge Bent, at Center
Bøgely er et godt sted, hvor der drages
omsorg for hver enkelt beboer. Et stille og
roligt sted, hvor ingen bliver afvist.
- Der er flere eksempler på folk, der har
hørt om Center Bøgely, som så kommer forbi

og får en snak og et måltid mad. Det er et
udtryk for næstekærlighed.
- Personalet engagerer sig i os som mennesker, ikke kun som beboere, slutter Bent
Jensen.

Bents baggrund

For godt to år siden blev Bent single og var nødt
til at sælge sin ejendom. Han blev syg og kom ud
i et alkoholmisbrug, der førte til et værelse på
Center Bøgely. Han er både uddannet elektriker,
el-installatør og elektro-ingeniør, og han underviser nu på Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg.
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Nissen hader julen
Allerede i november er
Eva Nissen træt af julen.
Som alenemor med seks
børn er det svært at leve
op til alle forventningerne.

P

å mine mindste børns ønske
seddel står der iPhone og iPad.
De ved ikke, hvad de koster. Men
børnene vil selvfølgelig gerne
have det samme som kammeraterne, siger
Eva Nissen.
Hun har altid godt kunnet lide julehygge.
Men som alenemor på kontanthjælp er det
svært at leve op til alle de forventninger,
som er forbundet til julen.

- Allerede til Halloween får jeg dårlig
samvittighed, når børnene gerne vil have
udklædningstøj. Senere kommer der ønsker
om pakkekalendere. Og det har jeg bare
ikke økonomi til. Mine mindste på 11 og 12
år er rigtig gode til at plage, selv om de godt
ved, at jeg ikke har ret mange penge. Og jeg
overgiver mig også nogle gange. Men så er
der nærmest ikke råd til mælk om morgenen.
Det finder jeg dog, fortæller Eva, som har tre
hjemmeboende børn og tre andre, som er
flyttet hjemmefra.

Julen skal bare overstås
Eva er i et afklaringsforløb, hvor hun arbejder
på den sociale Café Parasollen i Haderslev.
Hun er ramt af kontanthjælpsloftet, så
økonomien er trængt til daglig. Det går lige
at få råd til tøj og sko til familien om somme-

Eva hedder Nissen
til efternavn, og hun
holdt både af nisser og
jul for år tilbage. Men
manglen på penge gør
det svært at komme
igennem højtiden.

ren. Men når kulden kommer, og vintertøj er
påkrævet, så går hun i genbrugsbutikkerne
for at finde jakker og tykke trøjer. Men udgifterne til jul er næsten uoverskuelige.
- Jeg søger julehjælp fra Røde Kors, hvor jeg
sidste år fik noget mad og et juletræ. Men jeg
har det sådan, at jul og nytår bare skal overstås, siger Eva.
På grund af den stramme økonomi kan hun
komme til at hakke på børnene.
- De har også ønsker, som ikke er så dyre.
Men selv dem har jeg svært ved at få råd til.
Jeg prøver at lade være med at blokere og få
dårlig samvittighed. Men når jeg går i butikker op til jul, skynder jeg mig ud, fordi det gør
mig i dårligt humør, siger Eva Nissen.

Fattigdommen vokser

Antallet af langvarigt fattige danskere
er steget betydeligt de seneste ti år.
I dag lever cirka 40.000 mennesker i
langvarig fattigdom i Danmark – heraf
er cirka 8.000 fattige børn. Det kan
man læse i den seneste fattigdoms
redegørelse fra 2015.
Fattigdom rammer børn hårdt, og det
nedsætter deres mulighed for at deltage
aktivt i samværet med andre børn,
pointerer Rådet for Socialt Udsatte.
De sociale caféer under KFUM’s
Sociale Arbejde holder en lang række
julearrangementer og juleaftener samt
giver julehjælp til enlige forsørgere
og andre udsatte mennesker.
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Hvad drømmer du om?

Kim ”Lange”
Petersen
58 år.

Dianne
Abrahamsen
51 år

Eric Christensen
44 år

Jeg har rygerlunger og
er i aktivering tre timer om dagen
her på Toften. Jeg drømmer om at få
førtidspension, så jeg kan overleve
og have det godt. Mad på bordet,
tag over hovedet og kontakt til
mine to drenge og mit lille barnebarn. Det er sådan set det vigtigste.
Efter damen og jeg gik hver til
sit, har jeg rykket en del rundt, boet
i campingvogn og hos kærester
og venner. Og jeg har boet her på
Toften i trekvart år, indtil jeg fandt
en lejlighed.
Da jeg var ung og udlært smed
arbejdede jeg 12 timer i døgnet,
og der var fuld fest og fart på. Jeg
havde krudt i røven og tænkte
ikke så langt frem. Men jeg har
længe drømt om at købe en nedlagt
landejendom og sætte den i stand.
Men det kommer kun til at ske, hvis
jeg vinder i Lotto. Så tager jeg nok
også en jordomrejse.

Jeg drømmer om fællesskab og gode venner. I dag bor jeg i
en lejlighed, men jeg vil gerne flytte
i bofællesskab, så jeg er skrevet
op til et i Ølgod. Der kan jeg få min
egen lille lejlighed, og så er der også
fælles aktiviteter, fx håndarbejde
og andet kreativt.
Jeg kommer hver dag i Paraplyen
og har gjort det i fem år. Når caféen
lukker, så er jeg ensom. Jeg besøger
som regel mine forældre en gang
om ugen og spiser aftensmad
med dem. Men ellers ser jeg ikke
andre mennesker end dem, jeg er
sammen med i Paraplyen.
Jeg står normalt op kl. 5:30, og så
kommer jeg og spiser morgenmad i
Paraplyen, hvor jeg er indtil midt på
eftermiddagen. Og så er jeg med til
fællesspisning hver tirsdag aften.
Fællesskabet betyder alt for mig.
Hvis jeg vandt i Lotto, så ville jeg
bygge mit eget bofællesskab her i
Varde.

Jeg drømmer egentlig
om et helt almindeligt liv. Og at få
glæden tilbage i livet. Det har jeg
ikke haft i mange år – det har været
meget gråt og sort. Så dulmede det
et kort øjeblik at drikke alkohol. Men
næste dag var det kun værre. Og så
drak jeg lidt mere. Det har jeg gjort,
siden jeg var helt ung – forbruget er
bare steget.
Nu går jeg lidt og drømmer om at
holde mig ædru og købe et hus med
min nye kæreste.
Jeg vil gerne i voksenlære som
murer eller stilladsarbejder. Jeg har
været murerarbejdsmand i 15 år,
men da det var svært at få arbejde,
blev jeg stilladsarbejder.
Et godt helbred og at se mine
børn på ni og 11 år vokse op og få
uddannelse, drømmer jeg også om.
Og så håber jeg, de kan få nogle
børnebørn til farfar.

Tidligere beboer og nu i
aktivering på forsorgshjemmet
Toften, Slagelse

Gæst og frivillig i den sociale
Café Paraplyen, Varde

Beboer på Ringgården,
kompetence- og rusmiddel—
behandlingscenter, Middelfart

kfum's sociale arbejde
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Korn180 /

Leder Nicolai
Kubel Olesen
er uddannet
møbelsnedker
ved kongehuset.

Indretning og
udsmykning
på Vejen
Gymnasium.

Godgørende

graffiti

KORN180 er en socialøkonomisk virksomhed, der skaber overskud
til dem, der lever i underskud. Virksomheden i Esbjerg sælger
genbrug og giver nyt liv til gamle og brugte ting. Graffitiholdet
Social Crew udfører individuelle graffiti-opgaver på bestilling.

20

kfum's sociale arbejde

Korn180 arbejder målrettet
for at gøre en forskel for unge
udsatte i lokalområdet. Midlet til
at nå dette mål er engagement og
succesoplevelser.

I butikken sælges
genbrugsting
side om side med
egne produkter.

T-shirts designet
af KORN180
sælges for
100 kroner.

kfum's sociale arbejde
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Hjernerum

Af Knud Aarup, tidligere direktør for Socialstyrelsen

“

Vi skal udskifte den professionelle distance med
et professionelt nærvær.

Hjemløse

unge
svigtes

FA K TA

I 2017 er antallet af hjemløse
borgere opgjort til

6.635

hvilket er en stigning på otte
procent i forhold til 2015. Der
er registreret 1.278 hjemløse
mellem 18 og 24 år - mere end
en fordobling siden 2009.
Kilde: Hjemløshed i
Danmark 2017, VIVE.
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H

jemløshed blandt de unge stiger
eksplosivt. Det er nu dokumenteret ved endnu en hjemløsetælling.
Den negative udvikling viser, at
der er behov for et grundlæggende sporskifte i
tilgangen til de unge. Der skal større sammenhæng og helhed i det sociale arbejde fra puberteten, og indtil de unge fylder 30 år.
Der er igen i år i satspuljen afsat et stort
beløb – 154 millioner kroner – til bekæmpelse
af hjemløshed. Det ser umiddelbart positivt
ud, men stort set alle initiativer har været
prøvet i alle de tidligere hjemløseplaner.
Det ”nye” initiativ rummer for eksempel
fokus på rådgivning, på forenklede kontaktforløb til de hjemløse og på etablering af
særlige boliger (startboliger). Den væsentlige
forskel i forhold til tidligere, er et langt større
fokus på de såkaldte evidensbaserede metoder. Det kan man have sin mening om, men
det kan ses som en erkendelse af, at der er
behov for at gøre noget anderledes efter så
mange år uden virkning af de mange midler.

Der mangler helhed
Jeg er meget pessimistisk i forhold til, hvad der
kommer ud af de nye hjemløseinitiativer. Jeg er
ret sikker på, at når VIVE laver sin nye hjemløsetælling om to år, vil resultatet igen være
flere hjemløse generelt og endnu en markant
stigning i antallet af unge hjemløse. Det kan vi
som velfærdssamfund ikke være bekendt.
Problemet er, at der ikke tænkes på tværs
i den sociale indsats. Mange af de unge har
mistet troen på, at velfærdssamfundet
vil dem noget godt. De har en lang række
negative erfaringer fra kontakten med de
offentlige institutioner. De har fiasko i folkeskole og ungdomsuddannelsessystemet. En
meget stor gruppe har oplevet, at de ikke kan

få hjælp til deres psykiske sårbarhed eller
misbrug. Mange er tidligere anbragte, og de
har i realiteten ikke fået noget positivt ud
af deres anbringelse. Det er kort sagt unge,
som velfærdssamfundet ikke har formået
at møde og give den støtte, så de selv kunne
komme videre med deres liv. Det er unge, som
er presset ud i udenforskab.

Professionelt nærvær
Her nytter det ikke noget at hjælpe den enkeltes hjemløshed uden at se på den måde, som
resten af samfundet behandler dem. Hvis de
stadig skal opleve et dehumaniseret jobcenter,
så bliver de hele tiden bekræftet i, at samfundet ikke vil dem noget godt. De oplever
sig reduceret til et sagsnummer og ikke som
mennesker. Derfor sker der ikke noget for den
enkelte, og derfor kommer der flere til med
samme negative oplevelse.
Vi er nødt til at vende udviklingen på hovedet. Det indebærer blandt andet, at alle indsatser overfor de unge skal hænge sammen.
Alt vedrørende den unge skal kunne samles
et sted, og de skal have én fagprofessionel
som deres gennemgående kontakt. En person
som tager dem ved hånden og støtter dem i
på sigt at kunne tage ansvar for sig selv. Der
skal være en, som er der for dem og sikrer, at
der er helhed og sammenhæng.
Det er svært, og det kræver, at man som
fagprofessionel er til stede i relationen som
et menneske til et andet menneske. Det betyder, at man skal tage ansvar for relationen
hver dag. Det betyder, at man skal udskifte
sin professionelle distance med et professionelt nærvær. Det står der ikke noget om i den
nye hjemløseplan. Men det er det eneste, som
kan få den til at virke – det eneste, som kan
nedbringe antallet af unge hjemløse.

Fakta om KFUM’s Sociale Arbejde /

Se flere

tal
og fakta
www.kfumsoc.dk/tal
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O msætningen
var på

m ennes k er
arbejdede sidste
å r i fors k ellige
offentlige
ordninger
i vores
institutioner .

2.150
fri v illi g e
hjælper
å r l i g t i ov e r

300.000
timer.

426
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k roner det
seneste å r .

850
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125 100
O v er

F ri v illi g e
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over gratis
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fri v illi g e
y d e r 6 st e d e r
i l a n d e t g r at i s
j u r i d i sk r å d g i v n i n g
i R å d t i l R e t.

st e d e r i

l andet tilbyder
vo r e s i n st i t u t i o n e r
o g p r o j e kt e r h j æ l p,
st ø tt e o g o m so r g .

100

å rs j u b il æ u m
k a n v i f e j r e i 2 018.
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Kort nyt /
Foto: all over press

Frivillighed

F r i v i l l ig e f e j r e t på t r æ f
De 2.150 frivillige i KFUM’s Sociale Arbejde bliver hver andet år inviteret
til Frivilligtræf. 250 valgte at deltage i træffet i Vingsted Hotel- og Konferencecenter i efteråret, hvor de kunne høre om sociale problemstillinger, møde andre frivillige og nyde underholdningen fra blandt andre
skuespiller og entertainer Søs Egelind. Deltagerne havde også mulighed for at gøre en god handel i de opstillede boder, hvor institutioner
under KFUM’s Sociale Arbejde solgte håndarbejde og genbrugsting.
Frivilligtræffet er en
beskeden tak for den
kolossale indsats på over
300.000 timer, som de frivillige årligt yder, når de hjælper, støtter og yder omsorg
til nogle af de mest udsatte
mennesker i Danmark.

På Fode Igen

F l e r e g r at i s
g æ l d s r å d g i v n i ng e r
På Fode Igen, KFUM’s Sociale Arbejdes gældsrådgivning, åbner fortsat
nye afdelinger. Den seneste har slået dørene op i Frederikssund, hvor
seks frivillige er oplært og i gang med at rådgive privatpersoner med
dårlig økonomi. Desuden er der etableret en særlig rådgivning for borgere tilknyttet Ringkøbing-Skjern Kommunes Handicap og Psykiatri.
På Fode Igen findes nu over 25 steder landet over, og 125 frivillige
yder rådgivning. Læs mere om gældsrådgivningen på
www.kfumsoc.dk/paafodeigen.

Gældsrådgivning i Café Paraplyen i Odense.
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Jul

J u l e h jæ l p
KFUM’s Sociale Arbejde råder igen i år over et beløb, som er
øremærket julehjælp til socialt udsatte og økonomisk trængte
enlige og børnefamilier. Pengene kommer fra Socialstyrelsen,
private givere og landsorganisationens genbrugsbutikker, og
de fordeles til landsorganisationens institutioner og sociale
tilbud overalt i Danmark.
Julehjælpen er med til at sikre, at også de mest udsatte
børn, unge og voksne får del i nogle af de juletraditioner, som
de fleste tager for givet. Nemlig et berigende fællesskab
juleaften med lækker julemad, dans omkring et festligt pyntet
juletræ og uddeling af gaver.

Ulighed

S o c i a lt u d sat t e
l e v e r 19 å r kort e r e
Alkoholmisbrugere, sindslidende, hjemløse, stofmisbrugere og andre
socialt udsatte bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling op til 28 gange
hyppigere end den generelle befolkning. Det fremgår af en rapport, som
Statens Institut for Folkesundhed har udarbejdet for Rådet for Socialt
Udsatte.
Socialt udsatte er indlagt på en somatisk afdeling fire gange hyppigere end andre danskere.
Rapporten viser også, at socialt udsatte lever 19 år kortere end andre
danskere. Og de dør ofte af lidelser, der kunne have været behandlet.
- Vores sundhedssystem er simpelthen ikke godt nok gearet til at
rumme dem, mener Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte.

R ådgivning

Gode r å d
e r g r at i s

S e vor e s
nye film

Ny af tale

F r i v i l l ig t a r be j de u de n
modr eg n i ng
Fra den 1. januar 2018 kan dagpengemodtagere og efterlønnere
udføre frivilligt ulønnet arbejde i henholdsvis 10 og 15 timer om ugen
uden fratræk i deres ydelse. Det står klart, efter et bredt folketingsflertal har indgået aftale om at lempe og forenkle reglerne på området.
For personer på flexydelse vil der fremover ikke være nogen
begrænsning på, hvor mange timer de kan udføre frivilligt ulønnet
arbejde. Læs mere på frivillighed.dk.

M a dmor o g i l d s jæ l h æ dr e t

Henrietta Pedersen fra Café Parasollen i Viby ved Aarhus fik i efteråret
flot hæder på rådhuset i Aarhus. Henrietta var en af de fem nominerede
_YC Postkort A6-rådgivningen.indd
til Aarhus Takker, prisen for aarhusianske ildsjæle, som uddeles af
Aarhus Kommune og Lokalavisen. Vinderen af prisen blev Philip Nordstrøm for sit arbejde i Plexus, et værested for ensomme unge.
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Du kan også følge os på
LinkedIn eller Facebook.
Søg efter ”KFUM’s Sociale
Arbejde”, og giv gerne et ”like”.
Alle vores ledige, lønnede
jobs opslås på både LinkedIn
og Facebook samt på
www.kfumsoc.dk/job.
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Flov
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Frygt Angst Modløs
Urolig
Fortvivlet
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Alene
Trist
Håbløs
Bekymret

Alene
Selvhad

Fortvivlet
Flov
Urolig Stress

Få n y t i di n
in b ox
Hvis du tilmelder dig KFUM’s
Sociale Arbejdes elektroniske
nyhedsbrev, får du – højst
en gang om måneden – nyt
om socialt udsatte og vores
arbejde. Du kan tilmelde dig
på www.kfumsoc.dk/
tilmeld-nyhedsbrev.

Kærestesorg. Mobning.
Ensomhed. Problemer
hjemme eller i skolen. Unge
kan opleve mange problemer,
der er svære at tackle på
egen hånd. Siden november
2017 har Young Connect
Rådgivningen tilbudt gratis
hjælp. Uanset om problemet
er lille eller stort.
Young Connect Rådgivningen er for unge i alderen
12-25 år, og den drives af
godt 20 kompetente rådgivere, som arbejder frivilligt
og gratis. Rådgivningen
findes i Odense, Vejle og
Aarhus, og KFUM’s Sociale
Arbejde står bag.
Find rådgivningssteder,
åbningstider og læs mere på
www.kfumsoc.dk/YCR.

Sorg Anger
Stress
Modløs
Skuffet
Usikker
Flov
Støtte

Du kan se en række korte film
med nogle af vores gæster,
beboere og brugere samt
ansatte og frivillige, hvis
du besøger hjemmesiden
www.kfumsoc.dk/film.
Du kan for eksempel se tre
film om behandling og forebyggelse af alkoholmisbrug med
udgangspunkt i Ringgården i
Middelfart og Café Parasollen i
Haderslev. En film fortæller om
Young Connect, der er et mentor-tilbud til tidligere anbragte
unge. Og børn og unge fortæller,
hvordan de har glæde af Ballast,
som er et projekt for børn, der
vokser op i misbrugsfamilier.

Unge kan
gratis få hjælp i
Young Connect
Rådgivningen i
Odense, Vejle og
Aarhus.

kfum's sociale arbejde

17/11/2017 13.42

25

Testamente /

Jeg testamenterer

til unge

M

in kone Edel og jeg har næsten
altid arbejde med unge mennesker, som har haft det
svært. Vi fik desværre ikke
selv børn, men vi har haft utrolig glæde af
at udføre socialt arbejde med børn og unge.
Derfor testamenterer vi til KFUM’s Sociale
Arbejde, siger 92-årige Helge Larsen.
Han mener, at forebyggende arbejde for
unge er vigtigt at opprioritere.
- Folk troede tit, at de unge, som boede
på institutionerne, hvor jeg arbejdede, var
grimme unger. Men når man lærte dem at
kende, så oplevede man, at de var gode men-

Helge Larsen levede
i 54 år sammen med
sin afdøde kone Edel.
De arbejdede det
meste af livet med
udsatte unge, men
de fik ikke selv børn.
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For Helge Larsen har unge mennesker
betyder uendelig meget. Så han og konen
Edel giver deres arv til socialt arbejde.

nesker. De havde bare haft en svær opvækst.
Og de naboer, som kendte børnene, forsvarede dem også – selv hvis de var kommet til
at kaste en snebold gennem deres vindue,
fortæller Helge Larsen med et skævt grin.
Sammen med sin kone Edel, som døde for
en del år siden, har Helge besluttet at testamentere til KFUM’s Sociale Arbejde.
- Vi har haft en pragtfuld tid som medarbejdere og forstandere på forskellige institu
tioner for børn og unge. Unge er, som man
behandler dem. Så vi vil gerne give vores arv
til børn og unge, som har det svært.

Opret et testamente

KFUM’s Sociale Arbejde er godkendt som
almennyttig organisation og er fritaget
for afgift på arv.
Det er muligt at oprette et testamente, så
familiemedlemmer ikke får mindre arv, end de
ville få uden testamente, men hvor arven til
KFUM’s Sociale Arbejde udelukkende tages af
den arveafgift, der ellers vil gå i statskassen.
Få gratis juridisk bistand

Dine specifikke forhold og ønsker er selvfølgelig afgørende for, hvordan dit testamente
skal se ud. Vi anbefaler, at du kontakter os for
at få gennemgået dine forhold og muligheder.
Vores jurist kan rådgive dig gratis, og vi sætter
dig også gerne i forbindelse med en ekstern
advokat, hvis du har behov for det.
Kontakt os

Kontakt os på info@kfumsoc.dk eller 6440
1888. Så hjælper vi dig videre i forhold til den
rådgivning, du har behov for.

Gør en forskel /

Køb og

støt

Når du køber
gavemærker eller kort,
går overskuddet til juleaktiviteter i
KFUM’s Sociale Arbejdes institutioner.
Det kan være juleaften, små julegaver,
aktiviteter i julemåneden
og meget andet.
10 gavemærker i fem forskellige designs
koster 25 kroner, og 10 enkeltkort i to
forskellige designs koster 35 kroner.
Send en mail til info@kfumsoc.dk
med din bestilling, navn og adresse
– beløbet kan overføres
via MobilePay.

STØT

SAMARBEJDE

BLIV FRIVILLIG

Hvis du giver et bidrag til KFUM’s Sociale
Arbejde, kan du være med til at gøre en
forskel for børn, unge og voksne, der er
ramt af svigt, ensomhed, misbrug, hjemløshed eller psykisk sygdom.

KFUM’s Sociale Arbejde samarbejder med
knap halvdelen af landets kommuner,
en række fonde, organisationer og lokale
netværk om at løse sociale udfordringer i
lokalområderne.

Vil du gøre en forskel for mennesker i udsatte livssituationer?

Din støtte gør det muligt for os at tilbyde
mennesker i udsatte livssituationer
omsorg, netværk og fællesskaber.

Vi samarbejder også med en række af
landets sogne og provstier om diakonalt
socialt arbejde.

Du kan donere 100 kroner ved at sende en
sms med teksten HJERTE til 1272

Ønsker du at drøfte, hvordan vi sammen
kan finde løsninger på sociale udfordringer i vores samfund, så kontakt generalsekretær Morten Skov Mogensen på
info@kfumsoc.dk/6440 1888.

Læs mere på www.kfumsoc.dk/stoet
Du kan
donere

100

Så kan du for eksempel blive frivillig i en genbrugsbutik, en social
café, et værested for udsatte børn
eller som medlem af bestyrelsen
i et lokalt socialt tilbud.
Omkring 2.150 frivillige giver
allerede en hånd i KFUM’s Sociale
Arbejde.
Læs mere på www.kfumsoc.dk/frivillig

Læs mere på www.kfumsoc.dk

kroner
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Dedikation og donation /

Manden med modelbilerne
ls
Nørdede Nie

Niels nørder med modelbiler. Han er dansk mester
flere gange. Stress gav ham en nedtur, men
han har fundet ro i sit sommerhus i Vestjylland.

H
godt
1-biler fylder
l
me
for
e
Farvestrålenden.
op i samling

Så er der race.

Selv kørernes turtro.
ansigter er na

En specialbygget ku
biler, reservedele og ff ert rummer
værktøj.

undeskægt. Det er vildt sjovt at
bygge modelbiler, synes Niels
Elmholt Christensen.
Han forsøger at holde liv i en tidslomme.
Grundlæggende er det en lille racerbil og en
bane, som vi kender fra legetøjsbutikkerne.
Men for Niels handler det om at skabe naturtro biler i ministørrelse.
I 1960’erne var racerbaner næsten mere
udbredte end bowlingbaner i USA. Man
kunne leje en bane, når man gik i byen og
hyggede sig. I Danmark slog det aldrig igennem samme omfang.
Men Niels har dyrket minirace i over 40
år. Han kan bygge naturtro kopier af formel
1-biler. Og han har skabt og beskrevet reglerne for en ny klasse, som entusiaster følger
flere steder i Europa. Kæresten kalder ham
en nørd, og det medgiver han, at han vel er.

Dansk mester
- Jeg begyndte med plastikbyggesæt. Nu
laver jeg selv undervognene i messing og
støber kørere, motorer og andet, så de ser
naturlige ud. Nogle af mine biler har 10-15
mikro-dioder, og de lyser på nøjagtig samme
måde som rigtige formel 1-biler,
fortæller Niels, som flere gange
har vundet danmarksmester
skabet i modelbygning.
Han får altid maksimal pointhøst i konkurrencerne for modelbyggere, når han er er Tyskland.
Og hans ry har spredt sig over
hele verden. Så han bliver ofte
kontaktet via Facebook, hvor folk

bygge n
Niels elsker at rbiler.
klassiske race

af
øjagtige kopier

vil have gode tips og tricks. Han sælger også i
begrænset omfang chassiser, karosserier og
byggesæt til andre nørder.
- Nogle af karosserierne får jeg af en mand
i England. Han vil ikke have penge, og da jeg
kendte den sociale café i Vejle, besluttede
jeg at donere pengene til KFUM’s Sociale
Arbejde, fortæller Niels.

Livet slog en kolbøtte
Han har selv haft psykiske problemer på
grund af stress. Så han ved, hvor hurtigt livet
kan slå en kolbøtte.
- Jeg var salgschef og kørte flere dage om
ugen i Tyskland. Samtidig renoverede jeg en
firlænget gård. Og jeg har skrevet eller oversat over 60 tekniske, populærvidenskabelige
bøger.
Det fik også sin pris. En dag var han nødt at
lade sig indlægge på psykiatrisk hospital.
- Det var en skræmmende oplevelse. Jeg
havde forsøgt at bedrage mig selv og omverdenen og sige ”jeg har det fint”. Men i dag er
jeg på førtidspension med en permanent
hjerneskade og symptomer, der minder om
posttraumatisk stress – som fx krigsveteraner kan få.

