Fælles SAND møde d. 07-12-2016 - Tamu centeret, Odense
Til stede:
Rasmus (oplægsholder, Mændenes Hjem); Susanne Jørgensen, Storstrøm; Betina, Fyn; Stig
Sonne, Fyn; Rani, Nordsjælland; Henrik Kromann, Nordjylland; Sara, Sydfyn, Susanne Moos,
Nordvestsjælland; Ole Brems, Hovedstaden; Helle, Nordvestsjælland; Carsten Larsen,
Nordvestsjælland; Jens Jarslet, Svenstrupgård; Simon Nielsen, Hovedstaden/Hus Forbi, Steen
Rosenquist, Formand i SAND, Gerth, Fyn; Lars, Nordjylland; Vendelboen, Nordjylland; Lars E,
Frederikshavn; Hanne, Nordjylland; Brian, Storstrøm; Patrick, Storstrøm; Per E,
Humlegården; Per L, Humlegården; Nordsjælland; Martin, Sønderjylland; Ann, K-net; Helle S,
Fyn; Jan, KFUM Kbh; Lars, KFUM Kbh; Leif, Vestjylland; Ask, Nancy, June & René (fra SANDs
sekretariat)
Ask byder velkommen og fortæller om dagens program.
Rasmus fra Mændenes Hjem starter med et holde et oplæg om konflikt råd, derudover har vi
den sædvanlige dagsorden, hvor vi skal høre om nyt fra boformer, sandudvalg, SAND og Hus
forbi. Vi slutter af med solstrålehistorier og evt.


Nyt fra boformer, SANDudvalg og SAND



Nyt fra hus forbi



SOLSTRÅLE historier



Evt.:

1. Vi starter som altid med en præsentationsrunde
Bord 1, René Nielsen, Rani bor på skansen, Martin kommer fra Sønderjylland, Leif SAND
Vestjylland, Nancy er netop ansat som jysk ballademager, Ramus kommer fra Mændenes
Hjem.
Bord 2:
June er ansat i sekretariatet og varetager SANDs kvindenetværk, Stig Sonne fra Fyn, Betina fra
SAND Fyn, Brian fra Næstved, Susanne Jørgensen fra Storstrøm, Patrick fra SAND Storstrøm
(UDSATTERÅD), Per Ernsten fra Nordsjælland.
Bord 3:
Ole Brems kommer fra Hovedstaden, Susanne Moos fra Nordvest, Sara fra Sydfyn, Ann er ikke
med i SAND udvalg men kommer fra kvindenetværket, Henrik Kromann fra Nordjylland,
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Bord 4:
Gerth G kommer fra SAND Fyn, Steen Rosenquist er formand i SAND, Simon Nielsen er ved at
blive integreret, Jens Jarslet fra Svenstrupgård, Helle Sibbersen fra SAND Fyn, Carsten fra
Nordvestsjælland, Helle fra SANDs kvindenetværk,
Bord 5:
Jan kommer fra KFUM i København, Lars kommer også fra KFUM, Leif Eisenhardt kommer fra
varmestuen i Frederikshavn som er et brugerstyret værested som hedder Skrubben, Lars fra
SAND Nordjylland, Hanne Rasmussen kommer fra Gudme og er vendelboens bedre halvdel,
Vendelboen kommer fra Nordjylland.
Tak for præsentationerne. Nu overlader vi ordet til Rasmus. Man spørger bare ind til Rasmus
undervejs.

2. Konflikt råd ved Rasmus fra Mændenes Hjem (MH)
Rasmus er afd. leder i stofindtagelsesrummet Skyen. Rasmus har været i socialt arbejde i 14
år. Forinden havde Rasmus været på Sundholm og lavet kvindeherberg. Derudover har
Rasmus lavet brobygningsprojekt for stofmisbrugere med anden etnisk herkomst end dansk.
Rasmus præsenterer MH. MH har været på Vesterbro i over 100 år. MH er mestendels til
stofbrugere.
Vi har 30 § 110 pladser, 12 § 107 pladser og en sjat § 108 pladser. Vi har også andre tilbud og
betaler løn til 200 mennesker.
Vi har 500 mennesker der kommer i døgnet. Det er det mest velbesøgte tilbud i hele norden.
Døren åbner og lukker 3000 gange i løbet af døgnet.
Kokain fylder meget på Vesterbro. Det skaber en særlig adfærd hos nogle, som ikke altid er
lige hensigtsmæssig. Derfor har vi et relativt højt konflikt niveau. Dels mellem brugere og en
gang i mellem rettes konflikterne mod personalet.
Da jeg startede håndterede vi konflikter ved at give håndfaste karantæner. Men det løste ikke
problemerne. Vi skulle stå og være dørmænd, hvilket skabte nye konflikter og nye
karantæner. Til sidst kunne ingen huske, hvem der gjorde hvad og hvornår, og hvorfor der var
blevet givet karantæne.
Derfor begyndte Robert Olsen i begyndelsen af 0’erne at gå til tingene på en anden måde. Vi
indførte den ”kammeratlige samtale”.
Vi gik i dialog med de lidt mere besværlige brugere og forsøgte at løse konflikter forbyggende
inden de eskalerede. Denne metode benyttede vi i mange år sideløbende med karantæne
tilgangen. Nu ser vi løbende, at der kommer færre karantæner.
For 5 år siden blev Ivan Christensen ansat. Nu blev ambitionen, at MH skal være et karantæne
frit område.
95 % af brugerne på MH er søde og rare og fredlige. Vi har en lille gruppe, som i ny og næ kan
være voldsomme. Så det er en lille del af brugergruppen der har udad-reagerende adfærd.
Vi arbejder på at styrke vores relationer, da vi mener at jo bedre vi kender de mennesker som
benytter MH, jo større er sandsynligheden for at vi kan arbejde forebyggende ift. konflikter.
Vi har udbygget den kammeratlige samtale til at være konfliktråd.
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Konflikter på MH er et vilkår vi aldrig kommer udenom, men vi arbejder altid på at blive
bedre, til gavn for både personale og brugere.
Konfliktråd er en slags sanktion. I ny og næ må vi erkende at nogle brugere er for farlige at
have på stedet.
En bruger, der har været involveret i en konflikt, skal have en samtale med en ansat og den
pågældende bruger, som man har haft konflikten med.
I 99 % af tilfældene ender mødet med at folk giver hånd.
Vi har også en retsfilosofisk tilgang. Man opbygger parallelle retssystemer som er
disciplinerende, ved at lave vores egne regler for karantæner. Det hører jo ikke hjemme at der
bliver lavet parallelle retssystemer i landets tilbud til brugere. Også derfor vil vi gerne væk fra
at give karantæner.
Vi benytter de korrekte instanser i stedet. Slår en bruger en ansat, så melder vi det til politiet,
og så må domstole tage stilling, hvad straffen skal være.
Konfliktrådet handler ikke om straf. Det handler om en pause og en god dialog. Ved
konfliktrådet lærer vi oftest hinanden bedre at kende.
Ved rådet er alle parter repræsenteret samt en uvildig person, som ofte er en leder. Nogle
gange er politiet med, eller en tolk.
Vi har ofte en dagsorden som er på 4 faser.
1 fase: Hvad skete der? Alle fortæller deres historie.
2 fase: hvorfor skete det?
3 fase: Hvordan løser vi dette fremadrettet og forhindrer at der sker igen?
4 fase: Er der noget vi kan hjælpe dig med, som er en bagvedliggende grund for dine
frustrationer? Skal du eksempelvis have hjælp med kontanthjælp, bolig, misbrugsbehandling?
Helle S spørger om det er lettere for medarbejderen, når de ikke skal være bussemænd?
Ja, siger Rasmus. Det personlige fjendskab bliver fjernet mellem bruger og ansat. Vi mødes jo
nu i øjenhøjde og skaber en fælles forståelse.
Men en gang imellem siger vi til brugeren, at de skal være væk i 24 timer, når de bliver for
meget for de andre brugere og personalet. Vi husker altid på at nogle ikke ved hvad de laver,
når de eksempelvis er på Benzoer. Det er vi altid opmærksomme på. Vi giver så beskeden til
brugerne, at de ikke kan benytte MH før de har deltaget i et konfliktråd. I sjældne tilfælde
benytter vi ”din betjent” bl.a. Rud Ellegård, som deltager, når vi vurderer at vedkommende
simpelthen kan være for farlig at sidde til møde med.
Rasmus fik et godt spørgsmål i pausen. Han blev spurgt om, hvordan brugerne synes
karantæner skal udmåles. Rasmus fortæller at brugerne synes at personalet er for slappe ift.
karantæner. Rasmus mener at brugerne er ”opdraget” af systemet til at være disciplinerende.
Brugerne på mændenes hjem er klart mere ”kontante” end personalet.
Per Ernstsen siger, at der ikke findes noget mere frustrerende for en bruger, end hvis de føler
at der IKKE bliver gjort noget ved tingene.
Rani spørger, hvordan MH har det med at være ”affaldsspand” ift. at Skansegården sender de
mest ”væltede” borgere ind til Mændenes Hjem. Det syntes Rasmus er ok, for det er jo det MH
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er sat i verdenen for. Dog kan det undre Rasmus, at herbergerne engang imellem ikke
vurderer, at det vil være til skade for borgere at blive sendt til MH. Det er jo et hårdt miljø, og
man går fra asken til ilden som borger.
Vi har også fundet ud af at de borgere, som andre herberger ikke kan rumme, blot skal have
fred og ro i nogle uger, uden regler og krav. Så stopper konflikterne, og man kan i ro og mag
tage fat på problemerne.
Helle spørger, om der er specielle tiltag ift. unge hjemløse. Rasmus fortæller, at de heldigvis
ikke ser så mange af de helt unge på MH. Det tager ca. 10 år med stofmisbrug at havne på MH.
De helt unge vi hjælper er ofte svenskere, da Sverige er markant mere restriktive ift.
stofpolitik. Dem hjælper vi på samme måde som alle andre.
Vi ser også mange unge asylansøgere, som også er meget ødelagt mentalt og tager stoffer. De
er rigtig svære at gå i dialog med, da de sjældent taler hverken dansk eller engelsk.
Gerth spørger, hvordan landet ligger ift. grønlændere. Rasmus fortæller at MH ikke har mange
grønlandske brugere. De findes mest på sundholm, og så er de fortrukne rusmidler hash og
alkohol, og de er derfor ikke i målgruppen for Mændenes hjem.
Ask vil høre omkring tilbagemeldingen til brugere efter et endt konfliktråd.
Jamen den tager vi løbende, siger Rasmus. Vi noterer det også i beboernes sag.
Vi hjælper brugerne med behandling. Men det er svært at få kommunerne til at bevilge
døgnophold. Vi har også udgående/opsøgende behandling. Det er en kæmpe succes. Borgerne
kan komme i Alfa i ”behandlingspraktik”. Denne praktik kan efter 14 dage forlænges til
”ordinær” behandling.
Rani spørger til maden på MH. Ja, det har vi til rimlige priser. Dugnad har også gratis mad.
Tiden er løbet fra os og Ask siger tak for et super oplæg.

3. Nyt fra boformer og udvalg
Vi starter i det nordige Jylland og begynder i Frederikshavn. Reisenhardt fortæller, at der ikke
er tilbud til hjemløse i byen. Der er dog en kommunalt ansat, der tager sig af udsatte. Der ikke
rigtig nogen hjemløse. På disse egne finder man en kolonihave eller campingvogn, hvis man
mangler et sted at bo. Der er dog et værested.
Jens Jarslet fortæller, at det er de gamle drenge fra gaden, der bo i kolonihaverne. På Skagen
havn kan man også være.
Kromann tilstår, at han har lavet propaganda i Frederikshavn og har netop aftalt med
borgmesteren, at de skal have møde. Der er billige boliger i området, og der vil Henrik gerne
have folk hen. Henrik tilstår, at han er sent ude med § 18 ansøgningen til Frederikshavn.
Henrik vil dog stadig sende den og håber på, at der stadig er penge i puljen. Vi er i øvrigt
kommet med i en masse udsatteråd, hvilket plejer at hjælpe, når man søger om § 18 midler.
Det hårdeste problem ved hjemløshed i Aalborg er, at opbevaringsboksene til natherberget er
ulåste, og derved bliver de hjemløses ting stjålet. Henrik arbejder på en løsning.
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Henrik beretter, at Svenstrupgaard oplever at nogle brugere bliver presset af narkohandlere.
Dennis (forstander) har fortalt Henrik, at de værste er smidt væk fra området. Jens har en
kommentar. Der er netop afholdt møde på Svenstrupgaard. Linjen bliver en tand hårdere over
for handel, og Jens oplever at der er kommet mere ro på stedet. Lars har været til møde ang.
Kontanthjælpsreformen. Ud af 6400, der er ramt af 225 timers reglen er 4300 blevet ”fredet”
via ”småbeskæftigelse”.
Per spørger, om man ryger ud af kontanthjælpssystemet, når man har været i 225 timers
beskæftigelse. Lars fortæller, at man ikke ryger ud i Aalborg og at man bliver i systemet. Helle
supplerer, at Odense kommune sørger for, at de allersvageste er fritaget for 225 timers reglen.
Jarslet spørger om Hus forbi avissalg kan være indbefattet af 225 timers reglen. Dette har
ingen erfaringer med. René mener dog, at det vil være en god idé. Helle minder os om, at hvis
man er aktivitetsparat, så kan man godt komme i betragtning til fritagelse for 225 timers
reglen. Ask beder de tilstedeværende om at hjælpe hinanden med at huske dette.
Ask stopper diskussionen om 225 timers reglen.
Nu skal vi begive os til Vestjylland. Leif tager ordet. Vi har fleksjobbere ansat på skovvang. 8
personer er ansat på værkstedet. De skal måske fastansættes. Udvalget har været meget rundt
med den flinke unge dame Nancy. Nancy har også haft flere nye folk med til os. Det kører
glimrende. Vi har besøgt Fastershus og Potentialehotellet (boformer for unge hjemløse). Det
var positivt at besøge begge steder. Vi mødte beboere, der var blevet smidt ud af andre
forsorgshjem, men her kan de unge mennesker åbenbart rummes. Dejligt at se. Naturen er i
øvrigt skøn ved begge steder.
På Skovvang sker der ændringer hele tiden. Det er dog positive ændringer. Der er flere der er
aktive på stedet, hvilket giver liv. Vi har snart julefrokost.
Alt i alt går det godt i det vestjyske.
Der er ingen fra SAND Århus og omegn. Ask fortæller, at der var indvielse af SANDs nye
lokaler i Århus for 14 dage siden. Det var den bedste reception Ask har været til i lang tid.
Udvalget og SANDs nye medarbejder Nancy, har fået lokaler bag stationen, skråt overfor
værestedet. Adressen er Jægergaardsgade 164 C, 1. sal.
SAND Trekanten: Der er heller ingen fra SAND Trekanten. Ask fortæller, at der er problemer
på herberget efter der er kommet en ny bestyrelse. Der er ikke styr på noget; maden er dårlig,
åbningstiderne er tilfældige, og Hus Forbi salget er stoppet. Ask talte med Bettina fra udvalget
for et par dage siden, hvor hun sagde at de lige havde haft et godt bestyrelsesmøde.
SAND Sønderjylland: Martin står lidt alene med det, selvom de faktisk er 3. Dalhoffsminde har
fået en ny forstander fra d 1.12. Det er en mand. Martin skal have møde med ham i den
nærmeste fremtid. Det går ikke så godt dernede. Beboerne misbruger massivt.
Den Blå Oase i Åbenrå har udvidet fra 18 til 28 pladser. De er fuldt besat.
Ellers bruger Martin meget tid i Udsatterådet. Det rykker noget. Der bliver lyttet til brugerne.
Martin deltager også i mange møder med det offentlige.
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SAND Sydfyn: De har fået Maria Nagel med i udvalget. Formanden ligger lidt brak. Maria og
Sara bruger meget tid på ”skjulte Danmarkshistorier”. Der er flere SAND folk med. Det går ud
på at bruge nogle historier fra gamle dage og forbinde dem med nutidige hjemløsehistorier.
De har kontakt til Rebellen fra Langeland, som selvfølgelig ved alt om, hvad der foregår på
Langeland i forhold til socialt udsatte. Han kommer og hjælper dem med at lave noget gang i
gaden. De vil gerne lave en støttefest for at samle nogle penge ind. De har fat i en lokal
billedkunstner, der vil støtte dem ved at sælge noget kunst eller sælge nogle sokker.
Sara skriver noget brok engang imellem, som kommer i avisen. Bl.a. har hun og Maria skrevet
om 225 timers reglen og sammenlignet den med en regel man havde i 1933 og mente at det
var uhørt, at man ikke var kommet længere. De var også tæt på at komme i fjernsynet i
Debatten. Det gav med andre ord genlyd at skrive den artikel. Det blev ikke til noget med
debatten, fordi de ændrede programmet i sidste øjeblik, men det kan stadig nå at blive til
noget.
Det kører fint på Forsorgshjemmet. Der er fyldt. De har 14 pladser. Der er ikke de store
problemer eller konflikter. Værestedet for aktive misbrugere har fået nogle forskellige
aktiviteter. Det har været en stor hjælp, at man kan lave noget og faktisk også kan sælge det
bagefter og tjene penge.
Så går vi til centrum af Fyn: Helle fortæller at SAND Fyn netop har fået et godt samarbejde
med varmestuen. Gerth knokler og lavet et godt stykke arbejde mht. Grønlænder indsatsen. Vi
arbejder på et stort dialogmøde med kommunen og private tilbud samt alle
brugere/beboere/borgere. Her er forhåbningen, at vi kan løfte i flok og eksempelvis have en
god snak om de dumme karantæner. Vi arbejder også hen imod en hyggedag med pengene fra
Kulturmaskinen.
Stig Sonne fortæller, at han atter er kommet i udsatterådet i Odense. Vi arbejder med
hjemløse med anden etnisk baggrund, hvor vi skal afdække problematikker. Jeg vil personligt
kæmpe for, at vi får et herberg for unge under 30 år på Fyn. Vi mangler et tilbud, så de unge
ikke lokkes ind i dårlige miljøer og får dårlige vaner.
Helle beretter, at hun fornemmer at Odense kommune er meget lydhøre omkring de unge.
Gerth fortæller, at han har fået til opgave at hjælpe grønlændere i SAND regi. Gerth har talt
med mange grønlandske politikere og andre mennesker med erfaring indenfor arbejdet med
grønlændere. Gerth fortæller at de mange rapporter om grønlændere med sociale problemer i
Danmark siger forskellige ting. Eksempelvis varierer tallene meget ift. hvor mange
grønlændere, der har problemer. Gerth mener, at der er mange af vores grønlandske venner,
der har brug for hjælp.
Vi kan ikke finde embedsfolk og skrankepaver der har ekspertisen ift. at håndtere disse
problemer. Det bliver ved snakken. Jeg har talt med lederen af det grønlandske hus, og vi har i
fællesskab været i dialog med folketingets politikere. Vi skal have fat i nogle grønlændere, der
kan uddannes og ansættes til at hjælpe kommuneren. Vi mangler også tolke til mødet med
kommunen. Vi har også brug for socialrådgivere, både i Grønland og i Danmark. I Grønland
kan en HK’er videreuddannes til at være socialformidler på ca. et halvt år. Dette ønsker vi også
kan ske i Danmark. Vi ønsker også en grønlandsk radio. Vi har arbejdet så længe, at vi nu har
lagt kursen for det videre arbejde.
Helle ønsker at SAND og de lokale sandudvalg inviterer lokalpolitiske partier og deres
grønlænderordførere til debat. Her kan vi udvikle metoder til afhjælpning af udfordringer.
Steen supplerer, at han længe har ønsket sig flere grønlændere i udvalget.
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Steen syntes, at det kunne være spændende at finde nogle grønlændere og uddanne dem som
bisiddere. Det tror han, kan gøre dem stærkere. Steen mener dog, at vi skal holde fast i en
grundig og lang uddannelse til socialrådgivere, for ellers er det bare sagsbehandlere, hvilket vi
jo ikke har gode erfaringer med.
Kromann beretter, at han var til bisidder konference i Århus. Her fik han etableret en god
kontakt til socialrådgivere, der arbejder med grønlændere i Aalborg. Der venter spændende
ting. Både i Aarhus og Aalborg vil samarbejdet blive bedre, da Kofoeds skole i højere grad
inkluderes i det daglige arbejde.
Så bevæger vi os mod Sjælland.
Vi skal tale om Nordvestsjælland, og vi starter ud i Roskilde. Der er stadig svampesporer på
Roskildehjemmet. Renoveringen er startet, men beklageligvis er den kun startet ved de
ansatte. Intet nyt under solen på Roskildehjemmet.
Karlsvognen oplever en smule knas med personalet. Ledelsesstilen er ikke så fin, og der er
problemer med at man som beboer tvinges til aktivering, selvom man er førtidspensionist. Vi
besøgte dem med henblik på at starte et beboerråd, og vi inviterede dem med til fælles SAND,
men det er lidt tungt.
Moos fortæller om toften i Slagelse. Vi har netop haft en brand, som heldigvis ikke resulterede
i skader på mennesker. Moos er i dialog med forstanderen omkring forsikring af beboere, der
er i aktivering. John (forstander) har sagt, at al aktivering er på frivillig basis, og derfor er
forsikringer beboernes eget ansvar. Moos har netop været kaldt til samtale. Hun har fået
besked om, at hun SKAL i aktivering. René skal i dialog med Toften og tilsynet om, hvorvidt
det er hensigtsmæssigt/lovligt at ophold på en boform er betinget af aktivering.
Der er netop åbnet vinterherberg ved Toften. Det er velbesøgt.
Moos sidder også i udsatterådet i Slagelse. Her har vi drøftet den seneste
kontanthjælpsreform. Vi har fokus på sundhedstjek af socialudsatte.
Helle fortæller at hun netop har set en video med Steen hvor han fortæller om SAND. Den
video har Helle delt med næsten alle politikere og godtfolk i Danmark. Sådan Helle!
Carsten slutter Nordvestsjælland af med at fortælle, at han har fået en plads i Udsatterådet i
Roskilde. Det var lidt tamt og bar præg af at være i opstartsfasen. Der dukkede ganske få
mennesker op, og de politikkere der kom var helt nye på området. Men det bliver spændende
at se vokse sig stort.
Så går turen til Storstrøm.
Susanne Jørgensen fortæller at udsatterådet har startet en madordning Skelby
forsamlingshus. Varmestuens venner har indsamlet en masse penge, og nu skal vi blive enige
om hvilke tiltag, de kan bruges til. Henning Søder har trukket sig fra formandsposten. Vi har
mistet en god mand. Patrick er startet i udvalget i stedet.
Vi skal holde møde ganske snart. René taler med udvalget i morgen. Vi afholder hjemløsedag i
maj måned næste år.
Hovedstaden
Vi hjælper med beboerråd på Artillerivej. I morgen skal vi hjælpe Nørrebro Lokaludvalg med
at uddele mad. Det foregår på Kapelvej 44. Vi ser frem til at afholde julefrokost hos Hus Forbi
d. 29 december. Alle er velkomne. Hjemløse til Hjemløse holder julefrokost søndag d. 11-12-
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2016 på Rådhuspladsen. SAND Hovedstaden har doneret drikkelse. Simon fortæller, at der
afholdes Hus Forbi julefrokost på den ekstraordinære generalforsamling i januar.
Steen fortæller, at Frank Jensen netop har udmeldt, at han ønsker at lave pantsystemet om, så
det bliver sværere at få kontanter for sine flasker.
DSB smider folk væk fra stationerne. Steen har været i medierne omkring begge dele.
Vi har meget at lave i SAND.
Der er brug for os, og mit ønske er at vi vokser os meget større.
René fortæller, at Solvang sammenlægges med Skansegården, og begge steder vil have én
samlet ledelse. Det vil vi spændt følge fra SANDs side.
Rani fortæller om SAND Nordsjælland. Udvalget har ligget lidt dødt. Vi har haft sygdom
blandt vores medlemmer. Henrik har trukket sig, da han er valgt til formand for Hus Forbi.
Men vi har netop fået et par nye medlemmer. Vi har haft besøg af kvindenetværket for nylig.
Det gik glimrende. Vi er inviteret til Udsatterådet i Hillerød, hvor SAND, SIND og LAP
modtager hver en post. Vi skal have bestyrelsesmøde d. 09-01-2017 på Pensionatet i
Hornbæk.
Per Thunbo (tidligere forstander) har fået kontor på Skansegaarden.
Per fra Humlegaarden beretter, at alt går sin vanlige gang. Vi har netop fået et beboerråd op at
stå. Det går stille og roligt. Per fortæller yderligere, at SANDsigeren kommer lidt sent på
måneden. Det er problematisk ift. at holde styr på kalenderen. Ask beretter at der er
problemer hos postvæsnet, og derfor forsøger vi at udsende SANDsigeren d. 20’ende i
måneden. Vi håber at 10 dage er nok til omdeling.

4. Nyt fra SAND
Helle vil fortælle om kvindenetværket. Vi har Fyn og Jylland samt Sjælland i kvindegruppen.
Vi har lavet et hav af hyggelige ting. Ravnerock Rockmuseum er besøgt, vi har været i biffen, vi
har bowlet, vi har været i sommerhus, og snart skal vi på HC Andersen museum og bagefter
ud at spise. Helle siger, at det er superduper at være med i netværket. Det er dejligt at mødes
med andre kvinder, som der jo er få af i denne verden.
Ask fortæller, at bestyrelsen på sidste møde besluttede at kvindenetværket og June kom på
budgettet i 2017.
Den skarpe SAND mand vil bemærke, at der på jeres nye julegaver står: Stophjemløshed.nu
Dette er vi blevet nødt til, da tøjmærket SAND ikke ønsker, at vi printer navnet på tøj.
Bestyrelserne i det ganske land drøfter for tiden hvad vi gør? I har til midten af januar til at
diskutere, hvad vi melder tilbage til tøjfirmaets advokat.
Sonne syntes at vi skal hedde S.A.N.D
Rani citerer mr. Garrison fra South Park. Fuck them all. Lad os kæmpe. Lad os gå til medierne.
Det er fandme klamt at storkapitalen skal bestemme for os.
Helle undres over, hvorfor det er nu, de henvender sig? Vi har jo heddet SAND i mange år. Det
bliver en ny pølsevogns McDonald’s eller Jensens Bøfhus. De vil tabe den moralske kamp.
Steen rejser sig op. Kære venner. Det her er alvorligt. Jeg ønsker som formand, at vi drøfter
dette internt. Lad vær´ med at vise ”offentligheden” hvad vi tænker. Lad os gå dialogens vej
med tøjfirmaet.
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5. Solstrålehistorier
Steen: På folketingets åbning talte jeg både morgen og aften. Jeg pendlede og fik doneret til
taxa. Her talte jeg med en chauffør. Den flinke mand kontaktede mig lidt tid efter. Han havde
glemt at aflevere noget mad. Mere præcist 240 stykker smørrebrød. Mændenes hjem ringede
og takkede for den lækre mad. Stor tak til Chaufføren.
Sonne og Betina skal have en SAND baby.
Sara fortæller at en lokal restaurant er begyndt at forære overskudsmad væk. Det er primært
til Hus Forbi sælgere.
Helle fortæller at Odenses forretningsliv er begyndt at kende SAND. Både restauranter og
frisørsaloner er begyndt at hjælpe hjemløse. Vi modtager nu mange opkald fra gode
mennesker, der vil hjælpe. Vi fornemmer at den gode karma breder sig som ringe i vandet.
Tak til hr. og fru Danmark.

6. Nyt fra Hus Forbi
Simon beretter, at den ekstraordinære Generalformsmaling afholdes 24-01-2018
Vi håber på at flytte hovedkontor fra Bragesgade til Baldersgade. Vi ønsker at gå bort fra at
leje og hen mod at eje.
Sara fortæller, at der er en udstilling på Svendborg Forsorgsmuseum. Det er en Hus Forbi
udstilling. Hus Forbi sælgere kommer gratis ind.
Susanne fortæller, at mobile pay ordningen kører fint. Denne evalueres i marts.
Tiden er løbet fra os.
Gooood jul til jer alle og kom godt hjem.
Som referent
René Nielsen.
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