FÆLLES SAND ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2018
TAMU centeret Odense
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Præsentation af mødedeltagere (15 min, slut 10.50)
TEMA: Behandling af overdoser med Naloxon (1 time, slut med frokost kl. 12. Husk rygepause ca. 20 min
inde i oplægget)
Hvad kan Naloxon bruges til og hvordan bruger man det?
Nyt fra boformer og SAND udvalg (start kl. 12.45, afsæt ca. 1 time)
Nyt fra SAND (15 min. Sig gerne noget om fra Udsat til værdsat. Vi mangler deltagere; julehjælp;
Zoneforbud; rundringning; kravlenisser).
Nyt fra Hus Forbi (ca. 15 min. spørg en fra bestyrelsen, f.eks. Kim A eller Christina om de vil sige noget)
Solstrålehistorier (15 min.)
Eventuelt (5 min)

OPSTART:
René (sekretariatet) er vært i dag og hilser velkommen og introducerer Christina Strauss.
(Landsformand i SAND & medlem af SAND Østjylland)
Det bliver sagt, at man gerne må melde ud, hvis man ikke vil have taget billeder.
Der er delt foldere ud på bordet, som er lavet i samarbejde med Gadejuristen, omkring
”lejrloven”.
Nancy har sendt en deltagerliste rundt, så vi ved hvem der er der.
Sekretariatet har taget julegaver med. Det bliver omdelt sidst på dagen.
Sidst, en hilsen med et ønske om en Glædelig jul og godt nytår fra Ask, Susanne, Arvid og Sofie
(alle fra sekretariatet i Kbh.) til alle deltagende.
1.

PRÆSENTATION AF DELTAGERE
Christina (SAND Østjylland og landsformand)
Theis (SAND Fyn), Odense
Dennis (SAND Fyn), Odense
Rikke (SAND Fyn), Odense
Frederik (SAND Fyn), Nyborg - medlem siden i torsdags
Rani (SAND Nordsjælland, lokal formand)
Hans (SAND Vestjylland, suppleant), Holstebro
Heidi (SAND Nordjylland)
Peter (SAND Vestjylland)
Hans (SAND Sydfyn)
Krøyer (SAND Vestjylland) Holstebro
Ulrik (SAND Hovedstaden)
Kasper (KFUM KOLLEGIET, Kbh)
Flemming (SAND Østjylland), Aarhus
David (SAND Hovedstaden), København
Tobias (Sekretariatet), Aarhus
Jane (SAND Østjylland), Aarhus

Ewald (SAND Østjylland), Aarhus
Gilbert (SAND Trekanten, næstformand), Vejle
Heidi (SAND Trekanten), Vejle
Carl Pavia (SAND Hovedstaden), København
Linette (SAND Storstrøm)
Robert (SAND Storstrøm, næstformand)
Carsten (SAND Nordvest Sjælland), Roskilde
Line (SAND Nordvest Sjælland)
Liane (SAND Storstrøm, suppleant)
Niels (SAND Storstrøm) Nykøbing Falster
Torben (SAND Hovedstaden), København
Asbjørn (SAND Hovedstaden), København
Paw/Mogens (SAND Østjylland), Aarhus
Lasse For Fred (SAND Sydfyn), Svendborg
Eluf (SAND Østjylland), Viborg
Topper (SAND Østjylland), Aarhus
Pino (SAND Østjylland), Aarhus
MAS/Henrik (SAND Trekanten), Vejle
Nancy (Sekretariatet), Aarhus
René (Sekretariatet), København
Niels (SAND Sydfyn), Svendborg
Dagens gæsteoplægsholdere:
Hanne (behandlingscenter Odense)
Lars (leder af behandlingscenter Odense)

2.

TEMA: Behandlng af overdoser med NALOXON

Pointer fra oplægget:
-

Den NALOXON (antidote) der deles ud, er gratis til deltagerne, og hvis I skulle få den brugt, så kan der
fremskaffes en ny.
I kan godt give en antidote uanset hvilken overdosis det er – den virker kun ved opioider (eks. heroin)
men har ingen bivirkninger!
Når I giver en antidote SKAL I allerførst ringe 112 og blive indtil redderne kommer frem.
Det er vigtigt at I passer på jer selv, når I kommer til/er på et ulykkessted hvor der ligger en og er
bevidstløs. Pas på nåle og lign.
Det første I skal finde ud af er, om folk er bevidstløse. Råb til dem – kan I få liv i dem og kontakt? Eller
forsøg at trykke dem, med knoerne, på brystbenet, hvilket de vil kunne mærke.
Hvis personen er bevidstløs og I tror det er en der har fået en overdosis, tager I først nålen ud. Ringer
derefter til 112 og giver så antidoten.
Hvis personen ikke trækker vejret, skal I hjælpe personen til at trække vejret.
I skal også sikre jer at der ikke sidder noget inde i munden og spærrer for vejrtrækningen.
En måde at se det på, er eks. at læberne bliver blå når folk ikke trækker vejret.
I skal ikke forsøge at få folk op og stå. Der er risici for at I, og den person I vil hjælpe, kommer til skade.
Derudover har det ingen effekt at få dem op og stå.
For at hjælpe personen med at vejret skal I (efter antidoten er givet) give mund til mund HVIS personen
ikke trækker vejret.

René:
Om lidt skal vi ned og spise god mad (julefrokost) og når vi kommer tilbage, vil jeg gerne se, hvem
der har modtaget kurset (naloxon/antidote) indenfor det seneste år.
Efter frokost skal vi i gang, med ”nyt fra boformer og SAND-udvalg” og fortsætter vores dagsorden
for resten af dagen. På skift kommer I ud grupper af 6 ad gangen.
Nancy:
Tak for oplægget til Lars.
3.

FROKOST (12 – 12:55)

4. NYT FRA BOFORMER OG SANDUDVALG
Til at starte med gentages proceduren for at gå ud og få naloxon introduktion, i grupper af 6, og derefter
præsenteres plakaten fra samarbejdet mellem SAND og Gadejuristen. Dem er alle opfordret til at tage med og
hænge op.
SAND Hovedstaden
SAND hovedstaden er blevet meget synlige i medierne (i hele landet). En masse gode succeser i år.
Bisidderordningen kører rigtig godt – der er mange der får hjælp.
Der er holdt møder med Absalon (professionsuddannelse, i Roskilde) der også er interesseret.
Den grønlandske arbejdsgruppe har lavet rigtigt meget arbejde i det forgangne år.
De har talt meget om noget der hedder ”city rollers” og skæve boliger. City Rollers er en cykel med et
hjem på.
De er i opstart omkring næste års generalforsamling. Kurset Gejst og Engagement (til GF) gav meget.
Der er begyndt at komme §18 midler. De har tænkt sig at søge i de mindre kommuner fremadrettet, i byer
som eks. Rødovre.
De har fundet ud af, at der kan søges til enkeltstående projekter løbende også.
Sekretariatet har en liste, som Asbjørn fra Hovedstaden har lavet, der hjælper med overblik over og links
til kommunerne I kan søge i, i jeres udvalg.
Asbjørn har en kontakt i København til en restauratør der vil afholde juleaften for hjemløse og udsatte.
Kontakt Asbjørn hvis I vil deltage. Hvis ikke jeres udvalg har penge til at komme afsted, så kontakt René
ved sekretariatet. Asbjørn deler deres opslag igen.
SAND Østjylland
Der er travlt i Aarhus.
Sidste uge var Flemming i Grenå, på fabriksbesøg, og se på det nye permanente hellested der skal stilles
op ved Mølleparken. Det skulle gerne være et flytbart hellested. Der er toiletfaciliteter og 8 timers LED lys
opsat. Det bliver lavet i matteret glas, som der kan ses igennem – indefra og ud, men ikke udefra og ind.
Østjylland har været meget aktive på tællingen omkring afvisninger/pladser på herberger. Dette kom der
presse ud af hvor politikerne, kommunen osv. stillede sig imod, for det var ikke rigtigt. Der åbnes nu nye
pladser på Østervang, og der er en kirke der åbner op.
Derudover har der været en grov bisiddersag der blev taget til højeste sted (rådmanden) og vundet.
Der har været brugermøde med fixerummet (det er første gang) og det gik skidegodt. Det er fedt at se
den gruppe mærke at det nytter og begynde at tro på det. Det har SAND selv stået for.
De bliver inviteret til en masse ting hele tiden.
Der er lige kommet 15.000kr fra en hemmelig støtter – til afholdelse af en nytårskur eller julefrokost. Det
er valgt at de skal bruges på en nytårskur i Aarhus.
Ewald siger tak til det faste personale der jager med udvalget så de holder sig ved ilden og får delt ud af
kravlenisser og deltager i en masse aktiviteter.
SAND er også med til at sælge juletræer sammen med Kirkens Korshær og Værestedet.

De har købt en bus sammen med Værestedet – til ture som FÆLLES SAND og lign.
Udvalget har været inviteret til Silkeborg, af Silkeborg Kommune, der skal til at bygge 12 (+2) nye
herbergs-pladser, og deltog i møde.
SAND Nordjylland
De har været aktive på kryds og tværs.
Hjørring vil gerne spare halvdelen af Blå Kors’ budget, hvilket vil betyde færre åbningsdage, så der
planlægges nu en aktion i Hjørring. De inviterer alle SAND’ere, der kan og vil, til at komme og deltage. (I
kan give Heidi jeres e-mail adresse eller telefonnummer efter dagens møde, hvis I ønsker at deltage
og/eller holde jer opdaterede.)
Heidi er inviteret med i bestyrelsen for et nyt forsorgshjem.
Ovenstående, nye, forsorgshjem er et forsorgshjem der blev lukket (efter to år) og nu starter op igen.
Kredit til Nancy for at have været på opgaven og har hjulpet beboerne (der boede på forsorgshjemmet)
med at få deres kontanthjælp.
I Aalborg går det ”som det plejer”.
Der bliver delt kravlenisser ud i Aalborg.
Harald har været syg på det seneste og er lige blevet udskrevet fra sygehuset.
SAND Trekanten
Der er blevet delt kravlenisser ud, og i den forbindelse har de fået mødt, og en aftale med, Spejdersport
omkring soveposer og andet, der kan deles ud.
Manglende badefaciliteter på herberget.
I går var der en fra udsatterådet der har fortalt, at hun er i gang med at finde ud af hvordan der kan startes
et ungeherberg for unge hjemløse kvinder (under 30).
Der er også startet et samarbejde med Natteravnene, i Vejle, op.
Gadepræsten vil gerne igangsætte et initiativ om at gå ud om natten og hjælpe de unge på gaden.
SAND Vestjylland
De har fået §18 midler fra Struer, Holstebro og Herning. Lige nu går kampen om at få adgang til pengene.
De har fået Krøyer med, har været med det seneste år, han har kørekort, så nu kan de komme på tur.
Møltrup holdt julemarked.
Der har været 100års jubilæum på et sted i Struer hvor SAND Vestjylland har doneret 1.500-2.000kr til
aktiviteter under jubilæet.
Der er lånt penge til Skovvangen til julegaver. Det er ikke altid penge fra SAND der er også samarbejde
med nogle studerende, der holder loppemarked og giver overskuddet til SAND.
Der er til møderne en ansat (fra?) deltagende ved møder, der kommer med gode idéer og derefter bliver
Leif og Hans oftest stemt ned.
Der er planlagt et møde i medio januar hvor der skal planlægges en aktion.
SAND Sydvest
Ikke deltagende
I sydvest har de i dag bestyrelsesmøde og planlægger den kommende generalforsamling.
De har været på Fanø og dele kravlenisser ud – der har de bl.a. fået §18 midler fra. Fanø skal
fremadrettet med på SANDs landkort.
Der er planlagt ungeherbergbesøg i januar.
SAND Sønderjylland
Ikke deltagende
Stellan fra Sønderjylland er faldet og derfor ikke bevægelig. Han sender en hilsen til alle, fra Aabenraa.
Der er oprettet et ungeherberg i Sønderborg og åbnet vinterherberg i Aabenraa.

Stellan har en samarbejdsaftale med Blå Kors i Aabenraa. Samarbejdet går på at slå NGO’erne sammen i
Sønderjylland om at få ordentlige indsatser på dagsordenen.
SAND Fyn
Der er blevet kravlenisser ud.
Generelt kører det lidt op og ned – som der altid kan være.
Næste møde er 8. januar.
SAND Sydfyn
I Sydfyn har vi lige haft besøg af sekretariatet, for det kører ikke super godt dernede. Sammen med
SAND Fyn. De mødes igen den 8. januar og holder i en periode møder sammen.
SAND Storstrøm
Der er blevet kravlenisser ud til den store guldmedalje. Bl.a. Faxe, Ringsted, Næstved.
De mødte også flere potentielle nye medlemmer.
Der er 5 medlemmer som gerne vil være mere aktive, og er på vej tilbage fra sygdom.
Robert sender ros til de fra Storstrøm der er taget med for at deltage i Fælles SAND i dag.
Niels og Robert har været til dialogmøde for de aktører der arbejder med udsatte voksne og unge.
Derudover deltog bl.a. 4 politikere. En af emnerne var en mere helhedsorienteret indsats. De har fået nye
”venner” til mødet. Dette bliver taget op på kommunalbestyrelsens næste udvalgsmøde.
SAND Nordvestsjælland
Der sker ikke det ellevilde. Den primære ting er, at Roskilde Kommune er ved at få deres udsatteråd op
og køre (der sidder Carsten med)
Kravlenisserne er delt ud i flere byer og det har været under mediedækning.
I forbindelse med kravlenisserne fik udvalget også kæmpet igennem at der er blevet oprettet 2 nye
vinterherbergspladser på Toften i Slagelse.
Roskildehjemmet er blevet beboeligt. Det er fuldt åbent efter ombygning.
De er gode til at gøre brug af en ung Venstre politiker fra Slagelse byråd.
SAND Nordsjælland
Rani er blevet bisidder for en der vil lave en hjemløsemarch langs Strandvejen fra Helsingør til
København.
De er blevet kontaktet af DGI der gerne vil lave juleaften for udsatte borgere i Hillerød (for
hjemløse/udsatte fra hele Nordsjælland.)
De bliver kontaktet af elever og studerende fra HF og Folkeskolen der vil lave interviews.
Rani skal lave et foredrag for personalet på socialpsykiatrisk.
Der er også blevet delt kravlenisser ud.
Rani (Kim Allan fra Hovedstaden) er i Bænk Til Bolig-gruppen, og arbejder sammen med et beboer
initiativ der hedder ALMEN MODSTAND.
Der har været et samarbejde med en arkitekt der vil lave mobile shelters. Shelteren står på arkitektskolen.
Næstformanden i Nordsjælland er ”nede og ligge” og det er ikke helt sikkert hvad der kommer til at ske.
Nyt fra Grønlandsk arbejdsgruppe
Den grønlandske arbejdsgruppe har haft rigtig meget fart på siden marts i år. Der sker en masse initiativer
og kommer meget mere. Det er blevet en stærk gruppe med 4-6 gode aktive medlemmer fra både
København og Odense. Deres møder afholdes i Odense, på det Nordatlantiske Hus.
De har delaget i konferencer i Odense og Aalborg og har skabt et ”opsøgende rejsehold” der har rejst til
Odense, Aarhus, Aalborg, Vejle og Esbjerg.
Da de besøgte Esbjerg fik de gode kontakter til samarbejder.
Hvis I kender Grønlændere, rundt i landet, så giv dem Nancys nummer, så kan hun hjælpe dem med i

gruppen – eller i hvert fald invitere dem med til et møde hvor de kan få en introduktion til gruppen og
gruppens arbejde.
Idé fra Asbjørn, han nævner at der bør holdes en kontakt med Kofoed Skole (Robert Olsen).
David fortæller kort om Grønlændere og Grønland.
Den Grønlandske arbejdsgruppe har alle været på bisidderkursus og tilbyder bisidninger også.
Nyt fra Bænk Til Boliggruppen
De har været på besøg i Brabrand (Projekt Udenfor, Aarhus) og se på de skæve boliger der er bygget
men ikke ”sat ud”. Lasse (For Fred) spørger Østjylland til hjælp med at holdes opdateret på processen i
Aarhus.
Til info kan Lasse For Fred kun modtage opkald og SMS (ikke billeder og lign.)
I det nye år bliver der indkaldt til møde hvor der samles op på det seneste år. Ask er tovholder på
arbejdsgruppen.
Christina byder ind og fortæller at Projekt Udenfor, i Aarhus, har plads til forbedring. Der er huse, men
ingen grunde at stille dem på. Det er ikke Aarhus Kommune der kan skydes skyld på.
Kim Allan har været i Aarhus og kigge på husene. Der har været udsigt til at lave huse for 25.000kr men
da det kom til stykket, er der fundet frem til, at det vil koste 250.000kr.
Nyt fra boformerne
Ulrik og Kasper fra KFUMs kollegie i Kbh. fortæller at kollegiet gerne vil løsrive sig fra kommunen.
Måske kan dette stille flere personaler til rådighed – paradoksalt ift. at løsrive sig fra kommunen og
derefter få adgang til flere midler.
5.
-

NYT FRA SAND ”LAND” v. René
Hold kæft hvor var det stærkt med indsatsen ved fakkeloptoget, til både de aktive udvalg og de der kom
fra nær og fjern!!
Det er der kommet ud af dette – som et af de videre initiativer – er samarbejdet med Gadejuristen.
Ros til jer, fra socialstyrelsen omkring nationale retningslinjer.
Der er lavet et kommissorium, med finansministeriet, socialstyrelsen og andre, på §110 området. SAND,
Gadejuristen og Hjem Til Alle Alliancen deltog i et møde om dette.
Den årlige rundringning foregik i år også i Aarhus.
Vi har drillet alle forsorgshjemmene i Danmark, og ringet til dem - fra sekretariatets side, og har bedt dem
alle fremsende husordener. 15 ud af 82 forsorgshjem har meldt tilbage.
Der er snart generalforsamlinger i alle udvalg.
Der er en Unge-Crew tur under opsejling. Turen går til Kværndrup (nær Egeskov) på Fyn. Fra den 24. –
27. januar.
Der er et stort bisidderkursus under opsejling, på Fyn (men for alle), i 2019. Fyrværkeri, ildshow og hele
skidtet. (der er ønsker om mere sundhedslov og hardcore juridisk introduktion fremfor touchy-feely ting.)
Ankestyrelsen er vi sure på. Vi har sendt vores første klage til dem i april og har stadig ikke fået svar.
Hold øje med rådet for socialt udsattes hjemmeside. Der er en konference i februar omkring det sociale
frikort.
Der kører et projekt på forsorgsmuseet i Svendborg – ”Fra udsat til værdsat”. Det kan I blive en del af.
Ring til Ask hvis I er interesserede i at høre mere eller vil deltage.
I år gør vi det anderledes på Folkemødet. Der er kommet en fed idé fra sidste års deltagere og derfor vil vi
gå mere i samarbejde med de andre aktører omkring den plads vi holder til på, under folkemødet. Der vil
være en åben workshop hvor man kan komme med – den giver ikke 100% adgang til deltagelse i
folkemødet, men er en åbning for at få sine meninger, idéer og andet med til dem der skal afsted.
Ole Schou afholder pensions-reception den 11. januar, i Hus Forbi’s lokaler i Vanløse.
Torben fra hovedstaden sidder med i en tænketank der hedder ”Den kritiske socialpolitiske tænketank”. I
kan sende evt. idéer, indspark og andet hvis I har noget af dette, til Torben. Hvis I er nysgerrige på

tænke-tanken kan I søge hjemmesiden på Internettet.
Eluf vil gerne have folk med til Kulturmødet på Mors 2019, der ligger sidst i August.
6.
-

NYT FRA HUS FORBI v. Christina (landsformand)
Det store vigtige og nye (og gode) fra Hus Forbi er, at avisen igen fra 1. januar kommer til at koste 10kr
for sælgerne. Umiddelbart er det en permanent pris.
Der er ikke taget stilling til deltagelse på Folkemødet.

7.
-

SOLSTRÅLEHISTORIER
Der var MANGE gode historier fra alle udvalgene.

Afslutningsvis:
Tag posen med jeres julegaver (hættetrøjer)
Tobias hjælper de der ikke har bestilt (eks. fra forsorgshjem) med at finde deres størrelser.
Glædelig jul, godt nytår og vi ses til endnu et godt år i 2019

