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SANDSIGER
NR 4 ARPRIL 2018

SANDs bestyrelse 2018/19: Fra venstre: Susanne Moos, Liselotte Fleischer, Sara Mortensen, Christina Strauss, Henrik
Kromann, Leif Jensen, Rani Henriksen Kasper Ankersøe (siddende).
Bagerst: Anders Mathiassen, Henrik Mas, Stellan Boesgaard. Tillykke med valget!
Foto: SAND

De lokale SAND udvalg
Der er 12 lokale SAND udvalg fordelt over hele landet. Der er også et i nærheden af dig!

Udvalgenes arbejde er en vigtig del af den
måde, SAND er bygget op på. Det er dem,
der arbejder lokalt, de har forbindelse til de
lokale boformer, kender det lokale hjemløsemiljø, hjemløsetilbud i deres område, folk
på gaden osv.
Hvert udvalg stiller endvidere en kandidat
til SANDs bestyrelse. Bestyrelsen lægger
linjerne for SANDs arbejde med udgangspunkt i, hvad de oplever rører sig i de lokale

udvalg og blandt de hjemløse, de er i kontakt med.

gerne vil have hjælp til - eller måske har du
lyst til at være med i SANDs arbejde.

Flere af SANDs lokale udvalg er også repræsenteret i kommunale udsatteråd.

Du finder kontaktoplysninger på de enkelte
udvalg herunder - samt på SANDs hjemmeside www.sandudvalg.dk

På de følgende sider kan du møde de nye
bestyrelser i de lokale udvalg.
Du er altid velkommen til at kontakte dit
lokale udvalg. Måske har du et problem, du

Her kan du også se hvilke områder de
forskellige udvalg dækker - ellers ring til
SANDs sekretariat på tlf. 89 93 70 60 - så
sætter vi dig i kontakt med DIT udvalg.


FORTSAT FRA FORSIDE 

SAND Nordjylland

SAND Vestjylland

SAND Østjylland

Vi bestræber os altid på at komme rundt
på bostederne – men vi er lidt bagud på
den front. Kontakt os gerne, hvis I vil have
besøg.

Vi fik et par nye unge ind i bestyrelsen ved
generalforsamlingen – dejligt!

Har holdt generalforsamling – rigtig godt
besøgt!

Vi har et godt samarbejde med kommunerne. Vi vil gerne rundt og hilse på boformerne i vores området, så hiv fat i os, så kigger
vi forbi.

Vi fik valgt en god bestyrelse. Flemming
blev næstformand i stedet for Johanne, der
har haft travlt med studierne. Anders tager
en tørn mere som formand.

Kontakt SAND Vestjylland:
Leif Jensen (formand), tlf. 27 71 55 63

Vi arbejder bl.a. også med Hjerterummet –
et samværssted for hjemløse forældre, samt
en masse andet!

Nu har vi dog fået et kontor, hvor vi kan
holde møder – se adressen på www.sandudvalg.dk
Vi er også ved at se, om vi kan lave en lørdags-café – der er ikke nogen væresteder
åbne om lørdagen i Aalborg.

Kontakt SAND Østjylland:
Anders Mathiassen (formand),
tlf. 81 81 09 12

Kontakt SAND Nordjylland:
Harald Gjersøe (formand), tlf. 50 38 41 50

SAND Sydvestjylland

SAND Trekanten

SAND Sønderjylland

Vi har fået nye gode kræfter i bestyrelsen.
Meget aktive – men det halter lidt med at
få besøgt bosteder, men det skal vi nok få
rettet op på. Arbejder på at engagere de
lokale butikker – fx ’giv en kop kaffe’ – dvs
at man kan give en ’gemmer’-kaffe i Føtex
så hjemløse kan hente en gratis kop.

Vi har mest fokus på et nyt nødherberg der
skal starte op igen her pr. 1/4.

Ved generalforsamlingen blev der valgt to
nye folk ind – der nu udgør udvalget – de
klør på med hjælp fra sekretariatet – og de
omkringliggende mere erfarne udvalg.

Vi skal også til at være med til at lave udsattepolitik og får forhåbentlig en plads i
udsatterådet.
Kontakt SAND Sydvestjylland:
Steffen Jensen (næstformand),
tlf. 26 39 22 90

Der arbejdes på at få et samarbejde med
nogle af de nyvalgte kommunalpolitikere
op at stå.
Vi oplever, at Vejle kommune afviser hjemløse der kommer fra andre kommuner. Vi er
spændte på, hvordan det bliver fremadrettet. Vi vil lave nogle aktioner for at sætte
fokus på dette – og her vil vi gerne have
hjælp fra de andre udvalg.
Kontakt SAND Trekanten:
Bettina Sørensen (formand),
tlf. 52 78 46 09

Sønderjylland har hidtil været meget centrerede omkring Dalhoffsminde. Nu bliver
det anderledes – bla. holdt vi generalforsamling i Sønderborg.
Kontakt SAND Sønderjylland:
Stellan Boesgaard (formand),
tlf. 50 16 00 59

SAND Hovedstaden

SAND Nordsjælland

SAND Nordvestsjælland

Vi vil tage ansvar for, at halvdelen af alle
hjemløse i Danmark opholder sig i vores
område. Vi vil gerne ud og samarbejde bredere til fordel for hjemløse.

Afholdt generalforsamling – men fik ikke
nogen nye medlemmer, så man klør på med
det hold der er sat.

Vi afholdt generalforsamling i Kirkens Korshærs varmestue i Holbæk.

Vi vil være endnu mere synlige. Have genkendelse og troværdighed på gaden. Vi har
også fokus på udsatte grønlændere.

Arbejder på at komme rundt og holde møder på områdets §110 boformer.
Kontakt SAND Nordsjælland:
Rani Henriksen (formand), tlf. 52 75 09 67

Spørgelysten var stor, hvilket gav anledning
til en snak om hvordan SAND arbejder og
om vores mærkesager – f.eks. mangel på
forsorgshjemspladser. Også hvordan vi forsøger at komme ud til alle væresteder og
boformer i hele Nordvestsjælland.

Vi er et ret nyt udvalg, men vi har et godt
hold der laver en masse, men også har det
sjovt sammen.

Den nye bestyrelse består af gamle kendinge, suppleret med et par nye unge håb.

Kontakt SAND Hovedstaden:
Kim Allan (formand), tlf. 91 40 51 79

Kontakt SAND Nordvestsjælland:
Sanne Moos (formand), tlf. 91 15 28 94

SAND Storstrøm

SAND Fyn

SAND Sydfyn

VI skal have søgt penge via §18 midler hos
kommunerne, da kassen er tom.

Vi har i en garvet bestyrelse fået to spritnye
medlemmer.

En god generalforsamling – vi fik bl.a. et
nyt medlem – Henriette – i bestyrelsen.
Dejligt.

Vi arbejder på at komme i det nyoprettede
udsatteråd i Vordingborg kommune, ligesom jeg selv fortsætter i Faxe udsatteråd.

Vi skal rundt på væresteder mm og fortælle
at SAND er her.

Vi er med til at holde hjemløsedag i Næstved, og på tegnebrættet ligger tiltag som
Kulturmødet på Møn og flere bisidder opgaver, ligesom at vi gerne skulle have fat
i flere nye folk Syd fra – altså Lolland og
Falster, som vi forsøger at nå via flere besøg
på boformer og væresteder.
Kontakt SAND Storstrøm:
Patrick Larn (formand), tlf. 28 40 85 26

Pønser lidt på at få stablet såkaldte lyttemøder på benene med lokale politikere.

Udvalget bisidder en gang om ugen på herberget i Benediktsgade.

Vi har fået en plads i udsatterådet

Kontakt SAND Fyn:
Stig Sonne (næstformand), tlf. 50 12 59 35

Kontakt SAND Sydfyn:
Sara Mortensen (formand), tlf. 24 93 85 04

Kære hjemløse
Vi inviterer jer hermed til

SANDs TEMADAGE 2018
25.-26. april

Temadage
2018
I år er det 20. år SAND inviterer hjemløse
fra hele landet til Temadage.

HUSET
MIDDELFART

Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

HVEM

Temadagene er mange hjemløses første
møde med SAND. Her er der mulighed for
at møde nye og gamle venner, hygge, blive
klogere - og ikke mindst få et indblik i hvad
SAND er og kan.

ER VI?

Hver boform kan sende to repræsentanter
- og hvert SAND udvalg kan sende tre - så
snup en snak om hvem der skal afsted og
husk: Temadagene er først og fremmest for
folk, der ikke har været af sted før.
Tilmelding på www.sandudvalg.dk

SER SIG SELV I SPEJLET
Hvad er hjemløshed?
Hvordan styrker vi fællesskabet
og får vores budskab ud?

Det er altid gratis at deltage i SANDs
kurser og arrangementer. Transporten
håber vi din boform eller dit SAND udvalg vil betale.
Mere info på telefon 89 93 70 60

Det er altid gratis at deltage i SANDs arrangementer. Transporten beder vi din boform eller dit SAND udvalg betale.

Temadagene er stof- og alkoholfrie.
Tilmelding: www.sandudvalg.dk

KALENDER
April
6/4 Stormøde i SANDs UngeCrew
6/4 Bestyrelsesmøde i SAND
12/4 Workshop for kasserere i udvalg
25-26/4 Temadage 2018

eller ring på tlf. 89 93 70 60

TID

STED

INFO / TILMELDING

11.00 - 16.00
10.30 - 15.00
11.00 - 15.00
10.00

Kulturmaskinen, Farvergården 7, Odense C
TAMU, Rytterkasernen 13, Odense C
SAND, Sundholmsvej 34, st., København S
Huset, Hindsgavl Allé 2, Middelfart

René, tlf. 30 73 50 30
www.sandudvalg.dk
Ask, tlf. 20 98 79 21
www.sandudvalg.dk
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